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UIT HET BESTUUR 
Hoewel ik het nu al meer dan vijftig keer heb meegemaakt verrast en verbaast 
het voorjaar me elk jaar weer: die langere dagen, die uitbarsting van groen en 
kleuren, het is elk jaar weer een wonder (het klinkt als een clichÃ©, maar ik 
beleef het echt zo). 
Gisteren hebben we de voorjaars-bus-excursie gemaakt. Er was veel 
belangstelling voor, zo veel dat we mensen hebben moeten teleurstellen. Dat 
was te meer spijtig omdat er uiteindelijk een paar mensen niet kwamen 
opdagen. Maar met de eenenveertig deelnemers die tenslotte meegingen 
hebben we een ontspannen en leerzame trip gehad naar Friesland, waar we 
niet alleen velden vol bloeiende stinzenplanten hebben bewonderd, maar ook 
een van de landhuizen waarbij ze groeien konden bezoeken, omdat het 
toevallig museumweekend was. Hopelijk komt er nog een verslag van deze 
excursie in ditzelfde Blaadje (altijd spannend met de deadlines van Blaadje). 
We hebben deze keer gebruik gemaakt van de buurtbus van de stichting 
ZuiderAmstel in beweging (zie foto) en we zijn benieuwd naar de ervaringen 
van de deelnemers. Als u wilt laten weten of het u goed of juist minder goed is 
bevallen houden Lida en/of  ik ons van harte aanbevolen. Onze 
contactgegevens aan de binnenzijde van de omslag! 
Deze bus-excursie was georganiseerd door Hein Koningen en Peter Heijtel en 
ik wil u graag laten weten dat Peter, onze wandelende natuur-, aardrijkskundige 
en cultuurhistorische encyclopedie al dertig jaar excursies voor de KNNV 
Amsterdam organiseert. Daarom hebben we hem in de bus drie CDâ€ ™s 
cadeau gedaan met geluiden uit zijn geliefde Waterleidingduinen. Een cadeau 
van alle Amsterdamse KNNVâ€ ™ers. 
Nu we het toch over jubilea hebben: bij de afdeling Hoorn zijn Jan en Ina 
Marbus dit jaar 40 jaar actief. Omdat dat gevierd werd op 10 maart (de avond 
van onze ledenvergadering) en op 14 april (onze bus-excursie) hebben we een 
cadeautje in de vorm van een boekenbon aan hen verstuurd. Met hun 
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enthousiaste opstelling hebben zij ook onze afdeling in meerdere opzichten 
gestimuleerd. Dit niet alleen met ideeÃ«n en spullen (zij verkochten als eerste 
optiek, nestkasten en bijenkasten), maar het zal mij altijd bijblijven dat het 
bestuur van de afdeling Hoorn ons een renteloze lening aanbood, toen bleek 
dat wij er financieel slecht voor stonden. Door ons zuinige beleid, en de 
indirecte steun van De Nieuwe Ooster is het niet nodig geweest om van dat 
aanbod gebruik te maken. De afdeling Hoorn neemt daarom een aparte plaats 
in voor onze afdeling! 
In dit Blaadje vindt u het verslag van de Algemene Ledenvergadering en nog 
twee jaarverslagen van werkgroepen. Graag wil ik u ook op deze plek nogmaals 
wijzen op het feit dat we behoefte hebben aan nieuwe bestuursleden. In het 
verslag staat dat toegelicht en ook in het vorige Blaadje heb ik deze oproep al 
gedaan. Denkt u erover na, als je de Nieuwsbrief leest (abonneer u erop via 
onze ledenadministratie!) en de bus-excursie meemaakt is er zo veel 
enthousiasme voor natuurbeleving en natuurstudie in Amsterdam. Het zou 
ontzettend jammer zijn als onze vereniging inslaapt door gebrek aan 
bestuurlijke inzet. 
Daarnaast wil ik graag de laatste leden die hun contributie nog niet betaald 
hebben (ze zijn er; ongeveer 10 procent!) oproepen dat alsnog te doen. Wij 
moeten per lid een afdracht betalen aan de landelijke KNNV, waardoor het ons 
een substantieel bedrag kost als u in gebreke blijft! Daarom volgt in de maand 
mei weer een royeer-ronde van leden die niet betaald hebben. 
Ik wens u allemaal een mooi voorjaar en veel plezier buiten en met dit Blaadje . 
Namens het bestuur, 
Finette van der Heide 

REDACTIONEEL  
We zijn alweer een eind op dreef in het jaar van de bij www.jaarvandebij.nl 
wanneer ik dit schrijf heeft zich  inmiddels ook het jaar van de bever en het jaar 
van de historische buitenplaats als concurrent aangekondigd. En het was al 
het jaar van de draak! Wat we zo na het eerste kwartaal met enige zekerheid 
kunnen zeggen is het dat het een draak van een jaar aan het worden is. 
Politieke spelletjes, waarin ouderwets wordt gesold met natuurwaarden (de 
Hedwigepolder; nu voor een derde onder water, morgen voor een zesde), de 
gekte rond anderhalve korhaan op de Sallandse Heuvelrug, waar horden 
twitterende vogelliefhebbers de laatste vleug rust om zeep helpen. Maar ook 
ten burelen van uw redacteur heerste de draak van het jaar. Halverwege de 
maand februari begon de computer uit zichzelf alle binnen gekomen mail 
ongeopend weg te gooien en vanaf dat moment kon ik nergens meer bij. Nu 
had ik al veel eerder een nieuwe computer moeten aanschaffen, maar nu was 
er echt geen redden meer aan. Na ampel beraad, een snelle aanschaf en de 
nodige kinderziekten bij het opstarten was ik ruim een maand later weer 
aangesloten op de digitale snelweg. Net op tijd om de inkomende kopij voor dit 
Blaadje 2 te kunnen ontvangen en ordenen. Ik hoop oprecht dat ik geen vroege 
inzending gemist heb; bij gemis aan plaatsing van kopij in dit nummer 
vernemen we dat graag van u en nemen we uw tekst alsnog in Blaadje 3 op. 
Want jee, wat ben je onthand als je digitale brievenbus enige weken hapert. 
Gelukkig kunnen we door enige flexibiliteit te betrachten nog een (extra) vers 
excursieverslag van het koppel Frans en Loes van der Feen opnemen. De 
redactie wenst u een schitterend voorjaar.  



Een voorjaar dat te laat of te vroeg in heeft gezet, wie maakt het wat uit. Het is 
nu toch echt aanstaande: de nachtegalen kwelen alweer, de nijlganzen 
terroriseren vanaf hun hoge posten alweer de buurten, vooral â€ ™s nachts en 
het Maarts viooltje  schijnt dit jaar vooral in april te gedijen.   
Tobias Woldendorp  

HET PARKJE VAN LANDWEHR 
EÃ©n van de vele parken van Amstelveen, het voormalige Mauritsplantsoen, is 
vernoemd naar dr. Koos Landwehr (1911-1996). Hij was botanicus, 
grootmeester in de tuinkunst, eredoctor aan de Universiteit van Amsterdam, 
herschiep de flora van Nederland in de heemparken van Amstelveen. Hij was 
een begenadigd tekenaar van grassen, mossen en orchideeÃ«n. Landwehr 
overleed in 1996 aan de gevolgen van een auto-ongeluk. In het plantsoen staat 
een gedenksteen, waaronder Stinkende gouwe bloeit. 
We bezochten het bijzondere tussen de huizen gelegen veenweidegebied 
dinsdag 27 maart onder leiding van Ria Simon, terwijl de zon op volle 
voorjaarskracht scheen. 
Vanaf de halte Kalfjeslaan vertrokken we met een groepje van 10 KNNV-ers, 
terwijl later nog een viertal belangstellenden zich aansloot.  
Langs de museumtramlijn troffen we een heel veld Groot hoefblad en tussen 
de straatstenen bloeide mini Veldkers. 

Tuinen waar je natuur ziet in plaats van tegels  
We sloegen af het Jan Tooropplantsoen in met in de eerste de beste tuin een 
prachtige Prunus. Terwijl we rond ons Tjiftjaf, Roodborst, Halsbandparkiet en 
Scholekster hoorden, bewonderden we een Magnolia met knoppen die op 
barsten stonden, een Beverboom. Om de hoek een Stermagnolia volop in bloei. 
In een volgende tuin zagen we een aantal gul bloeiende Schoenlappersplanten. 
Hebben de weersomstandigheden van de voorbije maanden ze soms extra 
goed gedaan? We zagen ze elders ook al zo! 
We wenden onze blik even af bij een lelijk oranje-grijze kubus, een ontsierende 
nieuwbouwvilla. 
Ook wel apart is de combinatie van al bloeiende Paardenbloemen bij een tapijt 
van Speenkruid langs de sloot hier. Tegenover de tennisvelden achter de  
takkenrillen  zien we Hondsdraf bloeien en Veldzuring staan. 
Ervoor staat een perk Rode bessenstruiken en verderop zien we jong 
Zevenblad. Kun je nu nog eten, als spinazie. Op een boomstronk een hele bos 
ouwe Glimmerinktzwammen. 
Boven ons baltsen een paar Grote bonte spechten, beneden bloeit Ereprijs. 
We wandelen rechtsaf over het pad aan de overkant van de Emmakade. Boven 
een Dubbele dotterbloem pronken weelderig bloeiende Wilgenkatjes. In de 
bosrand is het een feest van Sleedoorn. 

Langs een Meerkoetennest lopend komen we een monumentale 
gekandelaberde Witte abeel tegen. 
In een Wilg ruziÃ«n Gaaien en in een boomtop zeurt een Groenling. 
Een Kleine vos fladdert voor ons uit. 

Gouden Treurwilg  
Op dit moment is de naam Treurwilg voor de boom hier met zijn gouden 



bladslierten eigenlijk onterecht. 
We bewonderen Witte en Paarse dovenetel en merken een veld Look zonder 
look op. 
Over het bruggetje naar de Mauritslaan, langs een fraaie Es, met rond lopende 
takken en zwarte knoppen. Een echte boerenboom, waarvan de dikke takken 
ook wel worden gebruikt als steel van een schep. Op de stam wat Sluiermos en 
Schildmos.  
We betreden het Landwehrpark, waar we een heel veld  Corydalis solida 
aantreffen, de lila Voorjaarshelmbloem. Ria kent hem beter als 
Vingerhelmbloem, terwijl de plant ook wel Vogeltje op een kruk wordt 
genoemd. 
Beroemd in dit park zijn de Koningsvarens. We zien de opgerolde stafjes van 
Sinterklaas al opkomen. Daarom wordt de Osmunda regalis  ook wel 
Bisschopsvaren genoemd. 
De veenweidegrond kent hier vochtminnende planten: Gulden boterbloem, 
Zomerklokjes, Slanke sleutelbloem, zelfs Goudveil en  Kievitsbloem. Ook een 
paar struiken Gagel, die dankzij de etherische oliÃ«n wel gebruikt werden als 
een bosje in de bedstee ongedierte met hun geur  te verjagen. Gagel werd of 
wordt (wie weet alle geheimen?) zelfs bij het maken van bier ingezet. 
Tegen het eind treft ons de sterke geur van Daslook. Langs het paadje naar de 
huizen ontmoeten we Moeraspaardenstaart. Tegenover de huizen ontwaren we 
nog Blauwe anemoon en Maarts viooltje. 
Na zoâ€ ™n rondgang hoef je eigenlijk niet meer naar de Keukenhofâ€ ¦ 
Enkele excursisten wilden nog wel mee een rondje lopen door het nabijgelegen 
Thijssepark, al was de officiÃ«le tijd van de mini-excursie van twee uur 
om.  â€ ™t Was de moeite waard! 
Frans van der Feen 

VERSLAG EXCURSIE: de grote modderkruiper van Noord-Holland 
Zaterdag 31 Maart, start 10:00 uur. Eemland; kilometerhok 147.575-476.990. 
Aanwezig: Edo Goverse, Geert Timmermans, Simon Pepping, Kees Dekker 
(+zoon), Willem Kuijsten en Michiel Kroon 
 
De dag begon met bewolkt, winderig en regenachtig weer. Na een uurtje 
geploeterd te hebben in de weilanden brak gelukkig de zon af en toe door. 
Koud is het nooit echt geworden, want door de hoeveelheid modder in de 
sloten, was het noodzakelijk dat de spierballen aan het werk moesten en 
werden wij nooit koud. Het doel van deze excursie was het vinden van de grote 
modderkruiper.  
In Nederland was de grote modderkruiper tussen 1930 en 1950 een vrij 
algemeen voorkomende vis. Na 1950 is deze soort enorm achteruitgegaan en 
wordt hij op vele plekken niet meer aangetroffen. Hoewel de soort in Nederland 
relatief vaak wordt waargenomen ten opzichte van de ons omringende landen. 
Waarnemingen van het afgelopen jaar (waarneming.nl) laten zien dat de soort 
voornamelijk wordt aangetroffen in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, 
Friesland en Limburg. Een enkele waarneming in Utrecht wordt genoemd maar 
zover zover bekend is er in Noord-Holland geen populatie.  
Reden om in de polders van het Eemland te zoeken is dat in een eerder 
onderzoek (2007-2008) elf grote modderkruipers werden gevangen op zes 
verschillende locaties. Om precies te zijn, zijn we gaan zoeken op de grens van 



de Huizer - en Laarder Aangerechten en de Noordpolder. Deze polders liggen 
ten oosten van Huizen en Blaricum. De Gooyergracht vormt de provinciegrens 
tussen Noord-Holland en Utrecht. In dit gebied zijn oude waarnemingen van de 
soort bekend,  ook is er recent een marmergrondel gevangen. 
Gedurende dag hebben we allerlei moois en interessants naar boven gevist (en 
weer netjes teruggezet) maar helaas hebben we de grote modderkruiper niet 
mogen bewonderen. Na een dag scheppen in de polders van de Eem hebben 
we wel een interessante lijst met andere soorten, die we graag met jullie delen. 
Een prachtig exemplaar van de marmergrondel is door Simon Pepping op de 
foto genomen. 
Hartelijke groet, Michiel Kroon 
 
Meer informatie: 

 
â€ ¢           http://www.ravon.nl/Default.aspx?tabid=177http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraR
apport2060.pdf 
â€ ¢           http://waarneming.nl/soort/view/2053 
â€ ¢           http://www.natuurmonumenten.nl/eemland  

  

JAARVERSLAG 2011 WERKGROEP Paddenstoelenmicroscopie 
De werkgroep paddenstoelenmicroscopie komt nog steeds een keer in de twee 
weken op maandag in de kantine van de Nieuwe Ooster bij elkaar. De 
werkgroep had 2011 te lijden onder de uitzonderlijk droge lente. Zwammen zijn 
veel gevoeliger voor droogte dan planten en ontwikkelen zonder voldoende 
vocht (regen) geen vruchtlichamen. De zwamvlok (mycelium) overleeft de 
droge periodes echter meestal wel en start een nieuwe groeiperiode zodra de 
grond vochtig genoeg is. Dan zie je ook weer nieuwe paddenstoelen met hoed 
en steel.  
In de karige want droge lente hebben wij ons dan ook ten dele bezig gehouden 
met coprophiele zwammen,  zwammen dus, die op mest groeien. Veelal zijn dat 
ascomyceten, maar ook veel inktzwammen groeien op mest. De uitwerpselen 
van kleine (bijv. konijnenkeutels) en grote grazers worden in een licht 
doorlatende plastic doos gevlijd, nadat er eerst een laagje keukenrol is 
ingelegd. Het geheel wordt  op de vensterbank gezet en zorgt dan doorgaans 
voor interessante verrassingen. Uiteraard moet het geheel vochtig worden 
gehouden, maar niet nat. Het beste is, de doos elke dag te controleren, en zo 
nodig, met een plantenspuit wat vocht toe te dienen. 
De meeste paddenstoelen, die je op mest vindt, zijn als zeldzaam opgevoerd in 
de â€ ˜ Gele bijbelâ€ ™ en op de verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen. Naar mijn 
mening wordt er waarschijnlijk maar weinig naar gekeken . Dit is jammer, want 
juist de kleine ascomyceten zijn microscopisch vaak erg mooi. Helaas zijn vele 
soorten zo klein, dat je ze enkel met de stereomicroscoop kunt zien en er een 
goed preparaat van kan maken. Gelukkig hebben wij twee van deze 
stereomicroscopen op de Nieuwe Ooster. Er is onder mycologen steeds meer 
aandacht voor zwammen op mest, ook is er steeds meer en betere literatuur 
over de vinden. 
Onze werkgroep paddenstoelenmicroscopie is gelukkig gegroeid, wij hebben 
vier nieuwe leden mogen verwelkomen. Uiteraard is niet iedereen altijd 
aanwezig,  maar met een totaal van 10 actieve ledenzijn we een niet 



onaanzienlijke groep paddenstoelenliefhebbers. Het paddenstoelenseizoen 
2011 hebben wij afgesloten met een PowerPoint- en diapresentatie van mooie 
en bijzondere fotoÂ´s van paddenstoelenvondsten gepresenteerd door Cor 
Ooms, Nico Schonewille en Martin Camphuisen. De avond was uiterst geslaagd 
en goed bezocht en. Alle leden hadden iets lekkers meegebracht en er 
werd  gezellig geknabbeld. 
Het vermelden waard is wellicht ook, dat meerdere van onze leden meer of 
minder trouw hun bijzondere en/of algemene waarnemingen invoeren bij 
waarneming.nl. Zij houden daar een soort aantekening boekje bij, waar ze ook 
fotoâ€ ™s kunnen toevoegen. Er is ook een forum, waar soorten besproken 
kunnen worden en om determinatiehulp gevraagd kan woorden. 
Christiane Baethcke 

  

IN MEMORIAM: Jan Maarten Fiedeldij Dop 
Ik heb Jan Maarten leren kennen op de Fietsenwerkplaats aan de Lootsstraat in 
Oud-West. Hij kwam daar binnen om de fietstechniekcursus te volgen. Ik 
(Gerard)  maakte deel uit van de groep vrijwilligers die daar de werkplaats open 
hield. 
Jan Maarten en ikzelf gingen al snel de fietsencursus organiseren. De 
deelnemers kregen een fiets die ze zelf moesten demonteren: alles er af. 
Daarna werd het frame gericht en opnieuw opgebouwd. 
Die lessen waren een lust. Jan Maarten volgde de groep en gaf aanwijzingen. 
Hij ging zelf de opleiding voor fietsenmaker doen. Waaromâ€ •â€ •? Vroeg ik. 
Omdat ik dat wel leuk vindâ€ •â€ •. Heel bijzonder vond ik dat. 
Ik was toen in Oud-West met de gierzwaluwvoorlichting gestart met Gertje 
Joukes. Wij noemden ons â€ ˜ Gierzwaluwen onder de pannen Oud-Westâ€ ™. 
De eerste successen werden behaald in het ophangen van nestkasten of het 
plaatsen van gierzwaluwdakpannen. 
Op een ochtend zei Jan Maarten: â€ œik ga met je meedoenâ€ • en zo ontstond 
de vriendschap met hem. Ik maakte kennis met Janneke op de woonboot en al 
die andere zaken die Jan Maarten deed. 
Jan Maarten ging de gidsencursus van het IVN volgen en vroeg mij om mee te 
doen. Dat leek mij wel wat. Op de eerste cursusavond bleek dat hij een groep 
mensen mee had gekregen die nu nog actief zijn: Wim Notenboom, Evert 
Pellenkoft, Gerard Rootselaar. 
Wij maakten kennis met Thea Dammen die in de Pijp gierzwaluw-actief werd. 
Met zijn drie-en hebben we de Vogelcursus voor het IVN georganiseerd. Het 
idee van Jan Maarten was om naar verschillende landschappen te gaan en daar 
de actieve mensen hun verhaal te laten vertellen. Zo spraken we in IJmuiden 
twee jongens die al jaren smeerolieslachtoffers verzorgde, Joop Andriesen in 
het Amstelpark die daar vele jaren nestkasten ophing en volgde en natuurlijk 
de ganzen in Waterland met boer Knip, jager Wiebe en Frank Visbeen, die elk 
hun verhaal hadden.  
Jan Maarten werkte zo: heel praktisch en doelgericht en de excursies werden 
diepgaand en trokken tientallen enthousiastelingen.  
De KNNV werd bestormd: er werd voorgesteld om stadsnatuurwandelingen te 
organiseren. Excursies rondom de stad. Wij werden enkele jaren de 
excursiecommissie.  



De formule was als bij het IVN. Er werden specialisten bij betrokken die in die 
regio actief waren. 
Deels uit onvrede over de werkwijze en prijzen van de KNNV reiscommissie 
begon Jan Maarten reizen te organiseren. De eerste was naar Polen. Via een 
Poolse kennis die een bed-en breakfast wilde beginnen hadden we een 
onderkomen. Jan Maarten had er zelfs voor gezorgd dat er voor de deelnemers 
fietsen ter beschikking stonden. En zo konden we het platteland van Zuid-
Polen op de fiets verkennen. Daarna volgde nog Spanje en een flink aantal 
zeilreizen, die onveranderlijk plaats hadden op de Waddenzee. Het midweek 
zeilen op een platbodem over het wad werd een traditie die jaren heeft 
standgehouden. Het was altijd in september, als de vogeltrek op zijn 
hoogtepunt was en het zeilseizoen eigenlijk al was afgelopen. 
De acties tegen de uitbreiding van Artis gaven uiteindelijk voor Jan Maarten en 
Janneke de doorslag om uit Amsterdam te vertrekken: ze gingen naar 
Westzaan en betrokken een oude melkwinkel. De pui werd in oude glorie 
hersteld. Jan Maarten en Janneke hebben daar niet lang gewoond. Om hun 
huis heen werd het gehele gebied volgebouwd en ze misten het water. 
Ze vertrokken uiteindelijk naar Groningen. Al snel bleek de gezondheid van Jan 
Maarten niet goed te zijn. Zijn weerstand bleef achteruitgaan. Janneke 
beschermde hem als het kon tegen te veel inspanning. Hij heeft maanden met 
een longontsteking gelopen die niet wilde genezen.  
De laatste keer dat ik Jan Maarten sprak dronk hij heilzame soorten 
thee.â€ œKomt tijd komt raadâ€ •. Op 17 februari is deze inspirerende warme 
vriend gestorven. Het einde van een tijdperk! 
Gerard Schuitemaker m.m.v. Jan Timmer 

  

VERSLAG BUSEXCURSIE naar de Friese states op 14 april (zie foto's) 

Holwortel en Bostulpen op Dekema State  
Op 14 april vertrokken we naar Friesland, provincie bij uitstek om 
stinzenplanten te bekijken, met een voor de KNNV nieuwe busmaatschappij 
van de stichting ZuiderAmstel in Beweging. 
Eric Jurgens die destijds zijn studie â€ ˜ op de busâ€ ™ financierde als 
werkstudent bij het GVB en daar met weemoed aan terugdacht, kocht onlangs 
een tweedehands touringcar en vervoert nu af en toe als vrijwillig chauffeur 
bewoners van een woon- en zorgcentrum en anderen. Aan de zijkant van de 
bus kan op een soort schoolbord het reisdoel worden geschreven. 
Hein Koningen gaf onderweg een interessante en uitgebreide uitleg over de 
ontstaansgeschiedenis van de stinzen en wierden in Friesland en de daarop 
groeiende planten.  
 
Steenhuis  
Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis in Friesland. Het Friese 
woord stins betekent steenhuis. â€ ™t Viel ons ter plaatse op dat er bij 
verbouwingen veel soorten stenen werden toegepast, zoal kloostermoppen en 
tufsteen. Een stins betekende vroeger dat het een gebouw van een 
rijkerebetrof; het gewone volk had geen geld voor steen en woonde in houten 
huizen. 

fotoverslag%20busexcursie%20Friesland.html


Stinzenplanten zijn planten die voornamelijk als sierplant op landgoederen, 
buitenplaatsen, states en herenboerderijen werden gebruikt. Oorspronkelijk 
kwamen ze niet in Nederland voor. Vele van hen hebben hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in andere landen, maar zijn hier na aanplant verwilderd. 
Ze groeien vooral op kleigrond, verrijkt met organische stof die uit vijvers en 
grachten wordt gebaggerd.  
Veel wierden (of terpen) zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk afgegraven om 
hun vruchtbare grond als mest en compost over het land te verspreiden. 
Ook nog wat vogels  
Inmiddels rijden we over de afsluitdijk. In het IJsselmeer zien we o.a. 
Kuifeenden, Bergeenden, Futen en Dodaars. Ook vliegt een groep Wulpen over. 
In een plas aan het eind van de dijk houden  zich Gruttoâ€ ™s, Kieviten, 
Scholeksters en Zilverreigers op. 
Om precies 10 uur arriveren we bij een klein restaurant naast het planetarium 
in Franeker, voor koffie en zeer voedzame en lekkere oranjekoek. Toen naar de 
Martenatuin, al waren er ook die van de gelegenheid gebruik maakten om Eise 
Eisinga te bezoeken. 
 
Roerige tijden  
De Martenastins werd rond 1498 gebouwd door Hessel van Martena, voorman 
van de Schieringers. Het gebouw diende als een versterkte woning binnen de 
grenzen van de stadswallen, een veilige haven voor een edelman in roerige 
tijden. Van 1895 tot 1984 was de stins het gemeentehuis van Frankeradeel. 
Achter het gebouw treffen we een verrassend parkachtige tuin, midden in 
Franeker! 
Daar valt meteen de grote hoeveelheid witte en paarse Holwortel op. Verder 
groeit hier Speenkruid, Vogelmelk, Wilde hyacint, Nieskruid, Italiaanse 
Aronskelk, Bostulp, Voorjaarshelmbloem, Dichtersnarcis, Trompetnarcis, 
Lamium Orvata â€ “  een soort grote paarse Dovenetel, een uit Noord Amerika 
afkomstige soort en nieuw aangeplant: Wilde gladiool, Blauwe druif, Daslook, 
Kievitsbloem, Klimop langs de 160-jarige stam van een dode Juttepeer, Gele 
anemoon, Ligularia en Akelei. 
Daarna vertrekken we naar Dekema State in Jelsum. Dekema State is gesticht 
in de 13e eeuw en sindsdien meer dan zes eeuwen bewoond geweest door 20 
generaties adellijke families. 
 
Aangestaard door 40 portretten  
De helft van de groep ging eerst in de state kijken. In Het Sael kregen we uitleg 
over de generaties die er gewoon hadden. We werden door portretten 
aangestaard uit een collectie die in de loop der eeuwen tot stand is gekomen. 
Bewoners lieten zich schilderen en ingetrouwde familie nam portretten mee en 
zo kwamen er meer dan 40 te hangen. 
Na de uitleg kregen we een boekje mee en konden we zelf verder de 
indrukwekkende state bekijken en zien hoe de mensen daar leefden. 
 
Leifruit  
Vervolgens werden we door Wim Hoogendam, de huidige beheerder â€ “  bij 
alle werkzaamheden  door Â± 80 vrijwilligers bijgestaan â€ “  rondgeleid. Eerst 
langs een muur met leifruitbomen, o.a. perziken, vijgen, peren, pruimen en 
morellen. Ook zagen we dat peren langs  lage hekjes werden  geleid. 



Langs de lindenoprijlaan was een indrukwekkende hoeveelheid Bostulpen en 
Knikkende vogelmelk te zien. Voor het tuinhuis, bewoond door Hoogendam en 
zijn gezin, zagen we Grote madelieven en Voorjaarshelmbloem. De Friese 
hoenen die hier rondscharrelen zijn van het goudpelras. 
Daarna liepen we richting het oude bos met in de berm o.a. Bloedzuring. In het 
bos troffen we Longkruid, Daslook, Lievevrouwenbedstro, Lenteklokje, 
Holwortel, Gele anemoon, Gevlekte aronskelk, Boshyacint en Blauwe anemoon 
aan. 
Langs het pad is het achtkantige fundament van een tuinhuisje blootgelegd. Er 
is sprake van het in nieuwe glorie laten herrijzen van het theepaviljoen  , maar 
wel opgericht in oude stijl. Dit wordt gedaan door  leerlingen van het 
bouwbedrijf. In het bosje  aan de overkant van de sloot  zijn wat bomen en 
struiken weggezaagd, zodat de zon straks op de koepel  kan schijnen en er 
tevens weer uitzicht ontstaat. 
Via een kastanjelaan wandelden we naar het nieuwe bos, in 1975 met 
voornamelijk Essen aangeplant. Ook hier breiden de stinzenplanten zich uit, we 
vonden er  o.a. veel Daslook. Een probleem is het oprukkend Fluitenkruid en 
Zevenblad, hoewel deze in bloei ook zonder meer als mooi ervaren worden! 
We lopen nog even langs de eveneens op de terp gelegen middeleeuwse kerk 
met zadeldaktoren en prachtige muren uit verschillende bouw- en 
verbouwperioden. Rondom de in het gras gelegen graven zien we eveneens 
veel stinzenplanten. 
Een niet al te lange rit brengt ons in Cornjum, waar nog een Martena State is 
gelegen. Behalve hun huis in Franeker, hadden de Martenaâ€ ™s ook 
bezittingen met een verblijf op het platteland. Jonkheer Duco Martena van 
Burmania Vegelin van Claerbergen verkocht het eind 19e eeuw aan de 
Hervormde Kerk. Die liet het bouwvallige huis afbreken en vervangen door een 
neoclassicistisch huis met een ui-toren. In het huis zijn nog enkele oude 
gevelstenen anno 1687, al gaat de geschiedenis van de oorspronkelijke state 
wel terug tot de 12e of 13e eeuw. 
 
Te vroeg voor het klokkenspel  
Op het aanpalende kerkhof zien we nog weer indrukwekkend veel 
stinzenplanten tussen de graven. 
Na ijverig speurwerk van de excursisten ontdekken we in het bos op de terp de 
rozetjes van Haarlems klokkenspel, dateigenlijk pas in  mei behoort te bloeien. 
Het wordt tijd voor de pannenkoek, maar eerst brengen we nog een bezoek aan 
de oude terpkerk van Stiens. De ongelooflijke hoeveelheid Witte en Paarse 
holwortel tussen de graven kleuren het kerkhof  vrolijk. De hof is omzoomd 
door een dubbele rij hoge oude Linden. 
Na het eten van de pannenkoek in cafÃ© â€ ™De smalle brugâ€ ™ stappen we 
voor vandaag de laatste keer in onze bus. 
 
Peter dertig jaar  
Het was een prachtige zonnige dag met veel indrukken van de natuur en 
cultuur op de Friese terpen! 
In de bus worden Hein Koningen en Peter Heijtel bedankt voor het organiseren 
van deze mooie en gezellige dag. Hein krijgt een klein cadeau en Peter een 
groter (3 cdâ€ ™s met geluiden uit de duinen), omdat hij al 30 jaar excursies 
organiseert voor de  KNNV. Hiervoor bedanken wij ze hartelijk! 



Loes van der Feen 

RESULTATEN LAMPVISAVOND MUIDEN 
Aanwezig Maurice Backerra, Geert Timmermans, Simon Pepping, Edo Goverse. 
Thony de Waal en Tim Pelsma 

Dinsdag 10 april 20.00 - 11.00 uur geÃ¯nventariseerd met visnet en lamp 
kilometerblok 134-483 (sloten binnendijks en IJmeer met visnet en lamp) 
rivierdonderpad (IJmeer, < 5x) 
zwartbekgrondel (IJmeer, veel) 
tiendoornige stekelbaars (sloot, >15x) 
driedoornige stekelbaars (sloot, enkele) 
kleine watersalamander (<10x) 
Meerkikker (1x) 
gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (<10x) 

kilometerblok 133-483 (sloten binnendijks en IJmeer met visnet en lamp) 
rivierdonderpad (IJmeer, enkele tot 10 cm) 
zwartbekgrondel (IJmeer, veel) 
tiendoornige stekelbaars (sloot en IJmeer>15x) 
driedoornige stekelbaars (sloot, enkele) 
kleine watersalamander (sloot, <10x) 

kilometerblok 133-482  
(Vecht en water Muizenfort met lamp) 
snoek (Muizenfort, 2x) 
zwartbekgrondel (Vecht,1x) 
baars (Vecht, enkele) 
blankvoorn?? (Vecht, enkele) 
gevlekte Amerikaanse  
rivierkreeft (Vecht, 2x) 

kilometerblok 131-482  
(Muidertrekvaart met lamp) 
rivierdonderpad (2x) 
zwartbekgrondel (enkele, tot 15 cm) 

  

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING, jaargang 111, 10 maart 2012 

Aanwezig zijn 23 leden, inclusief 3 bestuursleden en inclusief de ereleden Hein 
Koningen en Nico Schonewille. 
Afwezig met bericht zijn: Jacques Kijl (penningmeester), Paul van Deursen 
(ledenadministratie), Jeanine Ebers, Nora van der Meijden, Hans Schut, Trees 
Kaizer, Loes en Frans van der Feen en Martin Melchers. 

1. Opening door de voorzitter en terugblik op het afgelopen jaar  
De voorzitter Finette van der Heide opent de vergadering en verwelkomt alle 
aanwezigen en speciaal de ereleden Hein Koningen en Nico Schonewille. Alle 



leden wordt gevraagd de presentielijst te tekenen en daarbij ook, indien van 
toepassing, hun e-mailadres te vermelden. 
Finette meldt, met medeleven, het overlijden van Jan Maarten Fiedeldij Dop.  
Finette geeft traditiegetrouw een terugblik op het afgelopen jaar en doet een 
aantal (dringende!) oproepen. 
Daarna gaan we de zaken aanpakken waarvoor de algemene ledenvergadering 
bijeen komt, verslagen bespreken, resultatenrekening en begroting, de 
penningmeester dechargeren, verkiezingen kascommissie, bestuursleden en 
afgevaardigden aanwijzen, contributie. 

2011 was voor het bestuur vooral een jaar van toch wel moeizaam 
doorploeteren. Zoals u ziet is het bestuur nog maar heel klein.  
Finette wil dan ook de leden nogmaals oproepen serieus na te denken over hun 
inzet om de vereniging te ondersteunen. Later in de vergadering zullen we het 
bestuur weer kiezen, tenminste Lida en Jacques. Jacques wil volgend jaar al 
stoppen. Lida wil nog twee jaar doorgaan, dat geldt ook voor Finette. Over twee 
jaar is Lida 10 jaar bestuurslid, waarvan 8 als secretaris en Finette 12 jaar, 
waarvan 8 als voorzitter. Dat vinden wij ruim voldoende: wij kondigen nu al aan 
dat we dan stoppen: er moet nieuw elan komen. We zijn een vereniging, we 
doen het samen, het is niet goed als alle werkzaamheden op een al te klein 
groepje neerkomen. Het zou het beste zijn als er nu vier nieuwe bestuursleden 
bij komen, dan kunnen die de klappen van de zweep leren kennen voor ze de 
taken geheel overnemen. Kortom, we zijn dringend op zoek naar actieve 
bestuursleden, de taken van lezingen- en excursiecoÃ¶rdinator en van 
penningmeester zijn op dit moment het meest urgent. 

Gelukkig waren er ook nog leuke ontwikkelingen afgelopen jaar.  
Dat kunnen we zien aan de diverse jaarverslagen die we straks gaan bespreken 
in Blaadje 2012-1. Finette meldt dat diverse exemplaren van Blaadje 1 verkeerd 
gebonden zijn. Gelukkig zijn de paginaâ€ ™s genummerd, maar we zullen wel 
klagen bij de drukker. Deze fouten hebben we natuurlijk niet in de digitale 
exemplaren, waar we het straks ook nog over gaan hebben. 
We hebben afgelopen jaar een heel actief en variabel programma van excursies 
en lezingen gehad, georganiseerd door de excursie- en lezingencommissie 
waarvan vooral Diana zeer veel werk op zich genomen heeft. Helaas is zij er 
afgelopen oktober mee gestopt. Diana was ook bezig met het betrekken van de 
IVN Amsterdam bij onze activiteiten, daar is na haar vertrek een beetje de klad 
ingekomen, al wisselen we wel onze programmaâ€ ™s uit. 
De IVN wil graag samen met ons kramen bemensen op markten etc. Finette 
doet dan ook een oproep om u hiervoor op te geven. 22 april is er een natuur- 
en milieumarkt in het Sarphatipark en 12 mei is er in de oostelijke binnenstad 
de Groene Straatdag.  U kunt zich bij Finette opgeven, dan geeft zij het door 
aan Karine Klappe van de IVN. 

De bus-excursies gingen dit jaar naar Voorneâ€ ™s Duin en naar Elst en 
Rhenen. Ze waren beide zeer geslaagd (ondanks behoorlijke regenbuien 
tijdens beide excursies!). Financieel zijn we er ook uit gekomen, mede doordat 
we een goedkopere bus hebben gebruikt. Verder heel veel excursies rondom 
Amsterdam, in de duinen en het Gooi, Botshol en Texel. We hadden een zeer 
afwisselend winterprogramma met gemiddeld elke twee weken een lezing over 



zeer diverse onderwerpen als de honingbij, de klapekster, het Gein, de 
ringslang. Over twee weken komt er nog een lezing over speleologie en het 
planten- en dierenleven in grotten. In aansluiting op de lezing van Spaar het 
Gein gaat onze inventarisatiedag dit jaar naar het Gein. In Blaadje staat een 
geologische excursie van Diana van Putten aangekondigd waarbij datum en 
tijd per abuis niet vermeld zijn. Dat is 18 maart om 10:00 uur bij het monument 
op de Dam. 

De landelijke werkgroep Geologie en Landschap (waar Diana lid van is) bestaat 
trouwens dit jaar 25 jaar en viert dat overal in het land in het weekend van 17 
en 18 maart. Dus kijk op hun website als je in dat weekend ergens een excursie 
wilt maken. 
Finette dankt de excursieleiders weer heel hartelijk. Ze wil Diana als dank voor 
al het werk dat zij voor de vereniging heeft verzet een bos bloemen aanbieden, 
maar helaas is Diana afwezig. Toch een applaus van iedereen voor Diana. Riet  
die altijd weer trouw aanwezig is en koffie en thee verzorgt krijgt ook een bos 
bloemen. Applaus van de aanwezigen. En uiteraard zijn we de medewerkers 
van De Nieuwe Ooster heel dankbaar dat we nog altijd gratis gebruik mogen 
maken van de kantine. De lezingengevers zijn iedere keer weer verbaasd over 
deze prettige ruimte. We hebben gehoord dat het nieuwe gebouw met kantine 
voor ons waarschijnlijk in december 2012 beschikbaar zal zijn. Er liggen hier 
tekeningen. 
Ook de werkgroepen maken deels gebruik van deze ruimte en het is fijn dat er 
boeken en microscopen beschikbaar zijn. Jammer genoeg hebben we geen 
jaarverslag ontvangen van de insectenwerkgroep en van de 
paddenstoelenwerkgroep, maar we gaan ervan uit dat ze toch nog actief zijn. 
Finette dankt de werkgroepcoÃ¶rdinatoren Peter, Christiane, Badda en Geert 
en vooral Wim Nierop en Chris van Haagen voor de algehele coÃ¶rdinatie en 
het contact met de Nieuwe Ooster, de jaarplanningen etc. 
Gelukkig hebben we naast Blaadje de digitale Nieuwsbrief waarin snel 
aanvullingen gedaan kunnen worden zoals de datum van Dianaâ€ ™s excursie, 
het feit dat zowel Geerts als Tobiasâ€ ™ computer gecrasht waren. En 
enthousiaste verslagen van de lezingen en van de belevenissen van Paul op 
zijn fietstochten. Hartstikke leuk en een aanrader! Via de ledenadministratie, 
die Paul ook nog doet, kunt u zich aanmelden. 
En Jan Timmer, onze natuurbeschermingssecretaris, was ook dit jaar weer zeer 
actief met het beschermen van het Kruitbos in Muiden en andere zaken, zoals 
het plan om een fietspad aan te leggen door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Jan licht dit laatste punt toe. De aanleg van een fietspad 
wordt genoemd in het beheerplan van de AWD samen met het verruimen van 
recreatiemogelijkheden. Eind van deze maand wordt het beheerplan behandeld 
in de Amsterdamse gemeenteraad. Diverse natuurorganisaties (o.a. KNNV-
Haarlem en Vogelwerkgroep Kennemerland) vragen of wij ons aan willen 
sluiten bij hum protest tegen deze plannen. De meningen zijn verdeeld, er zijn 
voor- en tegenstanders. Jan vraagt of iemand samen met hem dit verder wil 
bekijken. Men kan zich bij hem melden.  
Verder kunt u zich bij Jan aanmelden voor het Amsterdams Natuur Net, de 
ANN; dan krijgt u regelmatig waarnemingen in en om Amsterdam in uw 
mailbox, ook erg leuk. Jan en Paul, heel veel dank voor jullie inspanningen! Tot 
slot veel dank voor Geert voor zijn werk aan de website (nog niet helemaal 



weer in de lucht, helaas, sinds de crash van Geerts computer in november) en 
Tobias Woldendorp en Rob van Dijk voor het iedere keer weer in elkaar zetten 
van Blaadje. 
In het laatste Blaadje was ook een oproep om uw contributie te betalen 
bijgesloten. Dat was niet voor niets, velen hebben nu hun contributie betaald. 
In de komende weken gaan we kijken wie er nog niet betaald heeft. Die krijgt 
dan een 

  

telefoontje; leden die na deze aanmaning nog niet betalen worden geroyeerd. 
Zo hebben we het de afgelopen twee jaar ook gedaan en daardoor hoeven we 
niet meer de landelijke afdracht te betalen voor leden die niet betaald hebben. 
Nog een manier om geld te besparen is het digitale Blaadje. 11 leden hebben 
zich al spontaan opgegeven bij Paul om Blaadje voortaan digitaal te 
ontvangen. We doen bij deze de oproep om u bij Paul te melden als u voortaan 
Blaadje alleen digitaal wilt ontvangen en niet meer per post. 
Dan gaan we nu over tot de punten 2 t/m 12 van de agenda. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  
Geen 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2011 
(gepubliceerd in Blaadje 2011-2) en verslag van de Extra Algemene 
Ledenvergadering van 8 oktober 2011 (gepubliceerd in Blaadje 2011-4). 
De verslagen worden goedgekeurd. 

4. Bespreking diverse jaarverslagen over 2011(gepubliceerd in Blaadje 2012/1)  
Het betreft het jaarverslag van het bestuur, van de ledenadministratie, van de 
werkgroep 
Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen en van de Plantenwerkgroep. Er zijn geen 
opmerkingen  
De jaarverslagen van de overige werkgroepen komen hopelijk nog in Blaadje 
2012/2. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en de zaal applaudisseert.  

5. Resultatenrekening 2011 en de begroting over 2012 (gepubliceerd in Blaadje 
2012-1). Verslag van de kascommissie (tijdens de vergadering). 
Finette heeft van Ã©Ã©n van onze leden, Annemiek van der Wijngaart, de 
vraag gekregen of we niet een spaarrekening kunnen openen bij een 
â€ œgroeneâ€ • bank, bijvoorbeeld ASN of Triodos. Dit past beter bij onze 
doelstellingen. Uit de zaal wordt geopperd om een streekrekening Amstelland 
bij de RABO-bank te openen, de RABO-bank legt een surplus op de rente en dit 
surplus wordt dan besteed aan projecten in Amstelland. De zaal gaat akkoord 
met het idee â€ œgroene rekeningâ€ • en laat aan het bestuur over welke het 
wordt. De penningmeester heeft al aangegeven ook een deel van ons spaargeld 
bij de ING te willen laten staan, als financiÃ«le manoeuvreerruimte.  
De resultatenrekening en begroting staan in Blaadje, er is verder geen 
commentaar op. 
Daarna krijgt Hein Koningen namens de kascommissie het woord. De 



kascommissie bestaande uit Wendy Bach Kolling, Wim Nierop en Hein 
Koningen heeft de financiÃ«le bescheiden betreffende het boekjaar 2011 
gecontroleerd. De kascommissie merkt op dat na controle van de posten uit de 
staat van baten en lasten de conclusie gerechtvaardigd is dat de jaarrekening 
zorgvuldig en correct is samengesteld. Dit betekent tevens dat de balans een 
correct beeld geeft van de financiÃ«le positie van onze vereniging.  
De kascommissie stelt de vergadering voor decharge te verlenen aan het 
bestuur over de jaarrekening van het boekjaar 2011. De vergadering gaat onder 
applaus akkoord.  
De kascommissie merkt nog wel op dat de posten Blaadje en afdracht aan het 
Landelijk Bestuur hoog zijn en vraagt of ze te beÃ¯nvloeden zijn.  Finette meldt 
dat het Landelijk Bestuur zelf kampt met â‚ ¬ 5000,- verlies over afgelopen jaar, 
zij proberen te bezuinigen op Natura (mogelijk nog maar 4 exemplaren per jaar 
en/of alleen digitaal). Zelf hopen we te besparen op Blaadje door dit meer 
digitaal te kunnen versturen (gratis).Ons eigen vermogen zit in de lift, â‚ ¬ 
3850,-. 
De kascommissie doet nog de suggestie om vanaf 2013 een bedrag te gaan 
reserveren, uit ons eigen vermogen, voor de viering van ons 125 jarig bestaan 
in 2026.  

6. Verkiezing kascommissie  
Wendy Bach Kolling is statutair aftredend per 12-03-2012. Wendy stelt zich niet 
herkiesbaar. Wendy heeft 6 jaar in de kascommissie gezeten, zij wordt 
daarvoor hartelijk bedankt en krijgt van Finette een bos bloemen. Finette vraagt 
of iemand uit de zaal toe wil treden tot de kascommissie. Rolf van Arendonk 
biedt zich aan. Applaus van de aanwezigen. De kascommissie bestaat dit jaar 
dan uit Hein Koningen, Wim Nierop en Rolf van Arendonk.  

7. Verkiezing van het bestuur 
Dit jaar treden Lida den Ouden en Jacques Kijl statutair af als bestuurslid. Lida 
stelt zich wel herkiesbaar, maar waarschijnlijk slechts voor twee jaar. Jacques 
stelt zich herkiesbaar, maar heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de KNNV 
en dus ook zijn bestuursfunctie per 1-1-2013 te willen beÃ«indigen. Lida en 
Jacques worden met applaus herkozen. 

8.Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde 
voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV van voorjaar 2012 
Het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide, voorzitter, als 
afgevaardigde voor de VV van de KNNV van 14 april 2012 te verkiezen en Lida 
den Ouden, secretaris, als plaatsvervangend afgevaardigde. De vergadering 
gaat onder applaus hiermee akkoord. Wel geeft Finette aan dat zowel Lida als 
zijzelf op die dag druk bezig zijn met onze busexcursie en daardoor afwezig 
zullen zijn op de VV. Er wordt nog gekeken of iemand hen kan vervangen.  

9. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde 
voor de beleidsraad in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 
Respectievelijk Finette van der Heide en Lida den Ouden worden gekozen.  

10. Contributie en afdracht aan het Landelijk Bureau van de KNNV 
De afdracht bedraagt dit jaar voor een gewoon lid â‚ ¬ 19,25 en zal in 2013 met 



â‚ ¬0,50 stijgen. We willen voorstellen de contributie over 2013 niet te 
verhogen. De aanwezigen zijn hiermee akkoord. 

11. Rondvraag  
Geert Timmermans vraagt of er nog weer een keer een nieuwe ledenlijst komt. 
Finette meldt dat er een stapeltje ledenlijsten (geactualiseerd tot 1-9-2011) op 
DNO liggen. Zowel op alfabet als op postcode. Wie wil kan een exemplaar 
inkijken of meenemen. De lijst wordt elk jaar geactualiseerd. .  

12. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering.  

Na de pauze verzorgde Arend Wakker, in het kader van â€ ˜ leden voor 
ledenâ€ ™ een interessante en leuke lezing over de â€ ˜ Evolutie van 
bloemenâ€ ™. 
  
Namens het bestuur, Lida den Ouden (secretaris) 
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