Plantenwerkgroep agenda 2019
Lang geleden waren de reguliere rondleidingen iedere eerste zondag van de maand.
Later werd dat verplaatst naar de tweede, omdat koopzondagen op de eerste zondag
werden geïntroduceerd. Broersepark, de Braak en het Thijssepark kwamen elk vier keer
per jaar aan de beurt. Begin mei gingen we altijd naar De Braak, begin juni naar het
Thijssepark. De aantekeningen van de voorrondleidingen heb ik nog. Er was dan altijd
veel te zien. Dit jaar heb ik excursies in beide parken rond dezelfde tijd gepland. Al onze
leden die daar toen niet bij waren, zijn uitgenodigd om aan deze excursies deel te
nemen.
Daar tussenin gaan we kijken op het Vogeleiland. De laatste jaren wordt daar hard
gewerkt om er weer wat moois van te maken.
Twee jaar geleden gingen we voor het eerst met de auto naar het Kennemerstrand. Dat
is het voormalige strand naast de parkeerplaats in IJmuiden. Door een nieuwe duinenrij
is het zoet geworden. Het aantal soorten dat daar groeit is onvoorstelbaar. We
verzamelen een half uurtje eerder bij Escapade, zodat de excursie om 19:30 uur gaat
beginnen. Voor deze excursie is opgave vooraf bij mij noodzakelijk, tenzij je er op eigen
gelegenheid naar toe gaat.
Dat geldt ook voor de dagexcursie naar Texel. In verband met reserveren van fietsen
wil ik uiterlijk woensdag 26 juni weten wie meegaat. Na afloop zullen we met elkaar
wat gaan eten.
In 2018 was de zomer extreem droog. Hoe dat is in 2019 weet ik niet van tevoren. Maar
de laatste vier excursies zullen daar weinig last van hebben. Vorig jaar zagen we de
zonnedauw massaal bloeien bij de Poel. Wie wil dat niet nog eens zien?
Ook waren we vorig jaar aan de ringvaart in het Amsterdamse bos. Het is een gekapte
vochtige strook langs het water. Waarschijnlijk hebben enkele pionierssoorten plaats
gemaakt voor andere soorten.
In 2015 was een excursie bij het Zijdelmeer in Uithoorn. Het was toen smoorheet, maar
de belangstelling was groot. Het weinig gekunstelde gebied gaan we nog een keer
opzoeken. Vanuit Amstelveen zuid is het niet ver. Mensen van verder weg kunnen in
onderling overleg met elkaar meerijden.
De kwekerij De Braak zal als altijd een groot aantal soorten op een klein oppervlak
tonen.
Naast leden van de plantenwerkgroep zijn alle andere leden welkom bij de excursies.
Opgave vooraf is alleen nodig voor het de excursies naar het Kennemerstrand en naar
Texel. Informatie bij mij op 020-6470737 of henk.glas@ziggo.nl.
Henk Glas
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Vogeleiland
Thijssepark
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Bij de Banpaal
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Ingang Prins Bernardlaan
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Ingang Bovenkerk iets voorbij de kerk
Nieuwe Meerlaan. Ten Noorden van
de langgerekte parkeerplaats is
een open stuk aan de oever van de
ringvaart.
Parkeerplaatsje Watsonweg, Uithoorn
In De Braak bij de kwekerij
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