
Zaterdag 25 oktober 20.30-22.00 uur Nacht van de nacht 

Elk jaar organiseren Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale milieufederaties de Nacht van
de Nacht om aandacht te vragen voor de schoonheid van de donkere nacht. Dit levert niet 
alleen energiebesparing op maar is ook beter voor mens en dier. Onze vereniging doet ook 
mee met dit evenement onder leiding van Nico Jansen. 

Zaterdag 1 november 11.00-15.30 Natuurwerkdag

Op zo’n 500 verschillende locaties krijgt het landschap in Nederland op deze natuurwerkdag 
een opknapbeurt dankzij de vele vrijwilligers. Het beheer in De Oeverlanden wordt gedurende 
het jaar uitgevoerd door de beheervrijwilligers. Vandaag kunnen leden en andere 
belangstellenden meewerken in de Oeverlanden en dus waarnemen wat er allemaal komt 
kijken om De Oeverlanden tot een mooi natuurgebied te laten zijn. Wij verzoeken de leden en 
overige belangstellenden zich uiterlijk maandag 27 oktober 2014 aan te melden voor deze dag 
vanwege de voorbereidende werkzaamheden. Tel.: 06-33846602 of via 
bestuur@oeverlanden.nl. Voor de harde werkers wordt er rond lunchtijd een lekkere kom 
(vegetarische) soep geserveerd.

De excursies vertrekken vanaf het 

NME-centrum ‘De Waterkant’ op het depot van de Oeverlanden, aan het begin van 

het  Anton Schleperspad m.u.v de excursie van 21 september, die bij de 

Overtoomse sluis start. 

Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden betalen €1,50 per persoon.

Tevoren opgeven is niet nodig. 

Voor nadere informatie over de excursies kunt u contact opnemen met 

JanKees van Dijk, 0206171915. 

Raadpleeg voor meer informatie ook onze website www.oeverlanden.nl
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Zondag 23  februari 11.00-12.30 uur Speuren naar sporen
Een winterse wandeling door de Oeverlanden. Rein Cremer neemt u mee op speurtocht. 
Dieren laten allerlei sporen achter als zij eten en lopen, maar vaak zijn de sporen moeilijk waar 
te nemen. Met wat geluk ligt er sneeuw en dan is het niet moeilijk meer te achterhalen van welk
dier de sporen zijn. 

Zondag 23 februari 13.00-15.00 uur Soep en zopie
Het bestuur van de vereniging hoopt ook nu weer veel leden te kunnen verwelkomen in ‘De 
Waterkant’ om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. En zoals men dat gewend is 
gebeurt dat ook nu weer met soep, ook vegetarisch, en voldoende zopie. Wij hopen ook dit 
keer weer vele mensen die de Oeverlanden een warm hart toedragen, deze middag te 
ontmoeten.

Zondag 6 april 11.00-12.30 uur             Mossen en korstmossen
Mossen en korstmossen planten zich voort met sporen en hebben geen wortels. Korstmossen 
groeien meestal op boomstammen en stenen en mossen op dood hout. Zij leven van de lucht 
en het regenwater dat zij opvangen. Beide soorten kunnen wij in de Oeverlanden treffen. 
Willem Colenbrander geeft ons een kijkje in deze voor de meeste mensen vrijwel onbekende 
wereld van de bijzondere plantengroepen. 

Zondag 11 mei 11.00-12.30 uur            Slakken en planten
Bij slakken denken de meeste mensen aan die verschrikkelijke beestjes die hun planten in de 
tuin opeten. Maar als je kennis kan nemen van de vele soorten slakken die er bestaan zal je er 
zeker anders over gaan denken. Met Tello Neckheim gaan wij o.a. op zoek naar het 
boerenknoopje dat over het algemeen tussen gras en bladafval leeft en de haarslak die 
rondkruipt onder rottende takken en stammen, waar ze leeft van het verteren van organisch 
materiaal. 

Vrijdag 16 mei 20.30-22.00 uur              Nachtegalenavond
Ooit vormden De Oeverlanden een populaire plek voor de nachtegaal, maar zoals ook elders in
Nederland neemt de laatste jaren de populatie af. Deze vogel is onopvallend gekleurd maar 
daartegenover heeft hij fabelachtige zangkwaliteiten. Wij hopen ook dit jaar weer op de 
mogelijkheid om van de mooie zang te genieten en proberen het aantal territoria vast te stellen.
Deze avond wordt begeleid door Carla Peperkamp en Rein Cremer.

Zaterdag 24 mei 14.00-16.30 uur           Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze duurt tot ± 15.00 uur. 
Daarna zal Hans Bootsma ons foto’s tonen die hij heeft gemaakt van bloemen en planten in de 
Oeverlanden door de verschillende jaargetijden heen, met daarbij vooral nieuw gevonden 
planten, soorten die terug zijn van weggeweest en andere bewegingen binnen de flora van ons
gebied. De agenda voor die dag wordt in het voorjaarsnummer van De Oever en op de website
gepubliceerd.

Zondag 8 juni 14.00-15.30 uur Torrentocht
Deze dag kunt u kennismaken met het rijke insectenleven in De Oeverlanden onder 
begeleiding van Ruud Jansen. Hij laat u zien hoe je kevers en wantsen vangt met netten en 
andere vangmiddelen. Daar insecten zich wat later op de dag als de zon volop schijnt beter 
laten zien wordt deze excursie later op de dag gehouden.

Zondag 22 juni 11.00-12.30 uur           Planten
Onder floristen heeft de 24ste juni, wanneer het Sint-Jansdag is en het sint-janskruid in bloei komt 
altijd bekend gestaan als het moment waarop de meeste plantensoorten in bloei komen. 
Tegenwoordig hebben veel soorten de neiging om al wat vroeger dit punt te bereiken. Dus zullen 
we, onder begeleiding van Hans Bootsma en Nico Jansen op deze dag veel soorten in volle pracht 
onder de loep nemen. Ondertussen wordt ook het een en ander verteld over het beheer van grazige
vegetaties aan de hand van grassoorten. Een uitstapje naar de bloemrijke middenberm van de 
Oude Haagseweg behoort tot de mogelijkheden. 

Zondag 29 juni 11.00-12.30 uur Libellen
Libellen zijn een groot deel van hun leven gebonden aan water. Zo kun je libellen aantreffen in 
vrijwel alle zoete watertypen als vennen, plassen, moerassen, beken en rivieren. Tussen mei en 
eind augustus kun je libellen aantreffen, ook in en rond het moerasgebied in de Oeverlanden. Met 
Floor van der Vliet gaan wij zoeken naar libellen. 

Zondag 6 juli 11.00-12.30 uur Spinnen
Deze kleine rovers leven voornamelijk van insecten. Sommige spinnen maken daarom webben, 
andere soorten gaan op jacht. Onder leiding van Ed Nieuwenhuys gaan we het veld in om deze 
bijzondere diertjes te zoeken en te vangen. Terug in De Waterkant gaan we ze met een loep 
bekijken en proberen aan de hand van een veldgids ze een naam te geven. Er gaat een ongekende
en kleurige wereld open. Deze excursie is voor jong en oud. Neem een glazen potje met deksel 
mee en, indien mogelijk, een loep. De spinnen worden na afloop weer losgelaten.

Zondag 24 augustus 11.00-12.30 uur  Waterdieren
Deze dag kunt u kennismaken met de geheimzinnige onderwaterwereld onder leiding van Kees 
Wabeke en JanKees van Dijk. Met schepnet gaan we op zoek naar waterdieren en insecten, die 
daarna in ‘De Waterkant’ onder de microscoop worden bekeken. Niet alleen interessant voor 
kinderen.

Vrijdag 29 augustus 20.00-23.00 uur    Nachtvlinders
Nachtvlinders vliegen vooral ’s nachts en zijn vaak minder opvallend gekleurd. Hoe je echt zeker 
kan weten dat je met een nachtvlinder hebt te maken gaat Trees Kaizer uit de doeken doen. Met 
behulp van een wit laken gaan wij op zoek. In ‘De Waterkant’ gaan wij de vlinders bekijken waarna 
wij ze weer vrijlaten. 

Zondag 21 september 11.00-13.00         Cultuurhistorie aan de Sloterweg
De Sloterweg vormt de noordgrens van de Riekerpolder en dateert uit de 12de eeuw. In de 20ste  
eeuw is de Sloterweg voor een deel gesloopt ten gevolge van het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Cornelis van Eesteren uit 1934. We gaan per fiets vanaf de Overtoomse sluis, waar de Sloterweg 
ooit begon, naar het dorp Sloten. We stoppen waar nodig voor nadere bestudering van oude foto’s 
en de huidige situatie. Deze excursie is niet geschikt voor jonge kinderen vanwege de lastige 
verkeerssituatie langs een flink deel van de Sloterweg. Verzamelen hoek Surinamestraat en 
Sloterkade. Onder leiding van Nico Jansen. Tel. 6 202 897

Zondag 5 oktober 11.00-12.30 uur         Paddenstoelen
Het is herfst en dus is het weer paddenstoelentijd. In de Oeverlanden kunnen we houtzwammen  
treffen daar er veel dood hout ligt. Maar ook het judasoor en het aardsterretje zullen wij 
waarschijnlijk tegenkomen. 
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