Plantenwerkgroep agenda 2020.
Sommige Amstelveense plekjes waar de plantenwerkgroep in het verleden heel wat uren
heeft doorgebracht gaan momenteel flink op de schop. Daar blijven we in 2020 ver
vandaan.
Dit jaar is voor het eerst een plantencursus. De excursies van de plantenwerkgroep
vertonen overlap met die van de cursus. Voor deelnemers aan beide is dit een
gelegenheid planten te leren door te repeteren. Het Egelpad loopt naast de
museumspoorlijn. De excursie begint bij de Parklaan op de plek waar onze vereniging
ooit gehuisvest was.
In de drie volgende excursies zullen gegarandeerd veel plantensoorten te zien zijn. Het
Thijssepark is een enorme wilde plantenverzameling. Op het Kennemerstrand hebben we
ons al twee maal eerder verbaasd over het groot aantal soorten. Je weet nooit van te
voren hoe warm of koud het voorjaar is, maar ik denk dat we op het beste moment
gaan. In Oost-Voorne waren we twee maal eerder. Dit is het gebied met de rijkste flora
van Nederland. Dit wordt een dagexcursie waarbij we na aflooop wat gaan eten. We zijn
dan ’s avonds om een uur of acht weer thuis.
Een verzoek tot inventarisatie was bij het maken van deze agenda nog niet tot in detail
bekend. Te zijner tijd zullen deelnemers van de plantenwerkgroep daarover worden
ingelicht.
Op de Middenweg BP hebben we een paar keer eerder geïnventariseerd, steeds in de
tweede week van juli. Dat gaan we weer doen.
Een bezoek aan de kwekerij in de Braak valt dit jaar iets vroeger uit dan anders. We
zullen zien of er dan ook andere planten bloeien.
Lang geleden hebben we excursies gehad bij boerderij Meerzicht. Inmiddels weten we
dat de oever van de ringvaart in het Amsterdamse bos een interessant plantengebied is
geworden. Dit gebied strekt zich uit tot aan boerderij Meerzicht.
Alle leden van de vereniging zijn welkom op de excursies. Aanmelden is niet nodig,
behalve
voor de excursies naar Kennemerstrand en Oost-Voorne bij mij op 020 – 6470737 of
e-mail henk.glas@ziggo.nl.
Henk Glas
Datum
ma 115
wo 3-6
ma 156
za 27-6
wo 1-7
ma 137
wo 297
ma 108

Plaats
Egelpad

Verzamelplaats
Fietsovergang van Zwarte pad naar
Parklaan
Ingang Prins Bernardlaan
Parkeerplaats Escapade

Tijd
19:30 uur

9:00 uur

Kwekerij De Braak

Parkeerplaats Escapade
Wordt later bekend gemaakt
Halverwege de Nesserlaan begin
Middenweg Bovenkerker Polder
In De Braak bij de kwekerij

Meerzicht

Amsterdamse bos boerderij Meerzicht

19:30 uur

Thijssepark
Kennemerstrand
Oost-Voorne
Inventarisatie
Middenweg BP

19:30 uur
19:00 uur

19:30 uur
19:30 uur

