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Uit het bestuur
Terwijl ik dit schrijf is het voorjaar in volle gang en hoor ik de zang van Pimpel-
mees en Winterkoning. 

Onlangs hebben we een goedbezochte busexcursie naar de stinzenplanten van 
Groningen gehad. De vrees bestond dat door het warme weer een groot gedeelte 
van de karakteristieke voorjaarsflora uitgebloeid zou zijn. Maar dit bleek gelukkig 
niet het geval. Een uitgebreider verslag kunt u in blaadje 3 tegemoet zien.

De komende tijd hebben we ook best een interessant programma. Enkele dingen 
die hierin opvallen zijn de inventarisatie dag op 14 juni in het westelijke havenge-
bied, o.l.v. Geert Timmermans. We bezoeken daar een gebied dat bekend staat 
om haar zeldzame flora orchideeën, bitterling, wintergroen etc. Een week later 
hebben we dan een roei excursie door de Botshol (een van de meest bijzondere 
moerasgebieden van Noord-Holland), o.l.v. Jan Simons.

Verder begint de Facebook pagina van de afdeling vorm te krijgen. Hopelijk kun-
nen we daar binnenkort meer over berichten.

Afgelopen ledenvergadering in maart, zijn Finette en Lida afgetreden. Uiteraard 
is dat een heel verlies voor het bestuur. Gelukkig is Arend Wakker tot het be-
stuur toegetreden en neemt hij voorlopig de functie van secretaris van Lida over. 
Eveneens voorlopig neem ik de voorzitterstaken van Finette over. Daarnaast is 
Gert Blankers als aspirant bestuurslid toegetreden. Ondanks deze versterkingen 
zijn we nog steeds dringend op zoek naar mensen die wat bestuurstaken op zich 
zouden kunnen en willen nemen. 

Jan Timmer
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Redactioneel

Totaal in de war kijk ik naar een balkon, dat volkomen in de war is. De uit zaad 
gewonnen Koelreuteria, de Avocadobomen van eigen teelt, de Hosta’s de Adder-
wortel twee hoog, allen schreeuwen ze om binnen gelaten te worden! Nee, inder-
daad, het is ook niet aan planten uit te leggen dat de eerste helft van de maand 
maart warmer was dan dat de eerste helft van april zal worden.

Ik sta op en loop naar achteren om te kijken hoe de vlag er in het binnenblok 
bijhangt. Daar kijkt een jonge houtduif verbouwereerd naar zijn nestomgeving: 
waar vorig jaar nog een uitbundig woud van klimop was is sinds een paar weken 
niets dan dode materie. Gelukkig hebben de beulen van huisjesmelkers de dub-
bele Noordse esdoorn gespaard. Maar voor hoe lang nog? Zou je als VVE tegen 
dit soort moorden niet in een vroeg stadium kunnen grijpen? Of moeten we een 
Facebookpagina aanmaken  over het welzijn van ons groene binnenblok? Over 
Facebook gesproken: de KNNV afdeling Amsterdam heeft zich ook verdiept in de 
sociale media en gaat zich ook richten op een jonger publiek, door actuele kennis 
te delen. De oude generatie blijft zich daarnaast prettig roeren en dat roert lekker. 
Ook nu weer veel vooruitblikken in de nabije toekomst en lezenswaardige terug-
blikken op voorbije excursies, zoals de laatste bij het ochtendgloren op 12 april. 
Daar was ik zelf getuige van en na om 07.40 mede-organisator Hein Koningen 
gedag gezwaaid te hebben fietste ik in een paarserozeoranje zonsopgang over 
de Kalfjeslaan naar de Amstel en toen de Amsteldijk op. Bij de poort van Zorgvlied 
stonden de verzamelde watjes van de vogelwerkgroep, die om 08.00 afgesproken 
hadden op de begraafplaats. Ik zwaaide verlicht en even later dook ik, me licht 
verkneukelend, het bed in. Te overdonderd door zoveel natuurgeweld om nog 
even van Vis in Bad  de nieuwe bundel essays van bioloog Tijs Goldschmidt te 
smullen. Die gaat zeker mee in de rugzak, wanneer ik overmorgen met de nacht-
trein naar Dresden ga.

Het leven is wel leuk!!

Tobias Woldendorp
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Archief KNNV Amsterdam 1901 tot 1987

In november vorig jaar kregen wij als bestuur van de KNNV Amsterdam een mail 
van Ron Blom van het stadsarchief Amsterdam. 

Het historische archief van de KNNV Amsterdam tot ongeveer 1987 (sommige 
onderdelen gaan tot 1983) is bij het stadsarchief ondergebracht, nadat Mia Ver-
berne het geordend had, een enorme klus. Joost Kazus, secretaris van de KNNV 
Amsterdam tot 2004, heeft dat geregeld. Het archief is opgenomen in het stadsar-
chief onder nummer 1560 en het is geïnventariseerd, dus het is toegankelijk voor 
wie het in wil zien.

Ron Blom schreef ons dat er nooit een overeenkomst over is gesloten. De vraag 
was of wij het archief wilden schenken of in bewaring geven. Als we het in bewa-
ring zouden geven zouden we daar wel voor moeten betalen. Omdat wij vinden 
dat het archief bij het stadsarchief in hele goede handen is en omdat het daar 
ook veel beter toegankelijk is dan als we het zelf zouden opslaan, hebben we na 
onderling overleg besloten het aan het stadsarchief te schenken.

Ron Blom heeft daartoe een overeenkomst opgesteld die begin maart door beide 
partijen, dus enerzijds de directeur van het stadsarchief, Marens Engelhard, en 
anderzijds het bestuur van de KNNV Amsterdam, toen nog vertegenwoordigd 
door Finette van der Heide en Lida den Ouden, is ondertekend. 

Het bestuur is in het bezit van de inventaris van het historische archief. De 
inventaris zal op onze website geplaatst worden en wellicht kan er een afdruk in 
de archiefkast in De Nieuwe Ooster worden bewaard. In deze kast staan ook de 
ordners met stukken vanaf 1983/ 1987. Het lopende archief is sinds de laatste 
ledenvergadering verhuisd van Lida’s huis naar dat van Arend Wakker.

Finette van der Heide, 10 april 2014
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Eli Heimans (1861-1914) Herdenkingsjaar 2014 
 
Op 22 juli 2014 is het honderd jaar geleden dat Eli Heimans overleed. Samen met 
Jac. P. Thijsse stond Eli Heimans eind negentiende eeuw aan de basis van de 
moderne natuurbeweging. Met zijn daden en geschriften droeg hij bij aan een 
groeiend besef bij brede lagen van de Nederlandse bevolking van de waarde van 
natuur en de noodzaak deze te beschermen. Met een Heimanswandeling app en 
een publicatie over Heimans’ leven en werk wil de Heimans en Thijsse Stichting 
het gedachtegoed van Eli Heimans opnieuw onder de aandacht brengen.  
 

Eli Heimans – Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse 
Auteur: Marga Coesèl 
Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam. 
ISBN 978-90-821800-0-8, paperback, geïllustreerd, 96 
blz. € 15,00 (incl. verzendkosten). 
verschijnt 14 februari 2014. 

Eli Heimans kwam in de loop der tijd in de 
schaduw te staan van Jac. P. Thijsse die hem ruim 
dertig jaar overleefde en in die periode beroemd 
werd door zijn Verkade-albums. De herdenking 

van Heimans’ sterfjaar is aanleiding om hem voor het voetlicht te halen. Wat 
waren de verdiensten van Eli Heimans? Zijn de ideeën die hij ontwikkelde op het 
gebied van natuuronderwijs en natuureducatie nog steeds geldig en actueel? 

Heimans-wandeling op de app Natuur in NL 
 
De Heimans-wandeling is een tocht door het zuidelijke Geuldal, langs plekken 
waar Heimans de geologie en de natuur van deze streek heeft onderzocht. De 
wandeling gaat vanaf Epen langs de Geul, de Heimansgroeve en het Onderste en 
Bovenste Bosch. Onderweg vind je interessante plantensoorten, zoals 
zinkviooltje en slanke sleutelbloem, en fossielen van oude inktvissen. De app 
voert je met de GPS van je mobiel en een overzichtelijk kaartje langs punten 
waar wat moois valt te beleven. Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te 
horen of te ruiken valt, verrijkt met afbeeldingen en geluiden.  
De app Natuur in NL hoort bij het boek Natuur in Nederland, geschreven door 
Frank Berendse, en kan gratis gedownload worden voor iPhones op de App Store 
en voor android phones op de Google Play Store. 

 
 
 
  
 

 
Voor een recensie-exemplaar van ‘Eli Heimans- Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse’ 
kunt u contact opnemen met de auteur Marga Coesèl (m.j.coesel-wouda@uva.nl).  
 
Voor informatie over de App Natuur in NL of de Heimans en Thijsse Stichting kunt 
u contact opnemen met Frank Berendse (tel. 0317-484973/425975, e-mail: 
frank.berendse@wur.nl) voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting. 
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Ochtendgloren vogelkoor

Op een zeer schone zaterdagochtend, 12 april, hebben Tobias Woldendorp & 
Hein Koningen een oud gebruik in ere hersteld, door een vroege vogelexcursie 
te houden in het Amsterdamse Bos. Om zes uur. Onderweg al volop Koolmezen, 
Merels en Winterkoningen, een enkele Roodborst.
Eigenlijk nog te laat, constateerden we, want de vogels waren ‘al lang’ op, toen 
we er heen fietsten. 
We hebben dan ook afgesproken: volgend jaar begint de excursie om vijf uur!

Winterkoning kampioen
Een klein groepje KNNV-ers was al om een uur of vijf opgestaan om het ontwaken 
van de vogels mee te maken. We fietsten vanaf begin bosbaan langs de jacht-
haven richting Meerzicht met af en toe een stop om nog beter de kakafonie te 
kunnen horen.
Opvallend was het grote aantal Winterkoningen. Wellicht net zo veel Merels, maar 
het  verenpropje geven we de eer om op de eerste plaats te staan, gerechtvaar-
digd, want de dagen erna constateerden we overal een ware invasie ervan. 

Eén van de excursiegangers haakte af, omdat ze liever doorfietste, dan af en toe 
stil te staan. Maar dat was toch wel goed, om even aandachtig te luisteren, de 
oren te spitsen en of we met een Zwartkop dan wel een Tuinfluiter te maken had-
den. 
Grauwe ganzen verstoren de rust met hun schrille geschetter:  we luisterden echt 
liever naar Merel, Roodborst, Winterkoning en Koolmees.
Verderop voegden Tjiftjaf en Fitis zich in het koor en nog weer wat later de Vink.
Opvallend hier afwezig de Heggenmus. Ook de Blauwborst ontbrak nog.

Geel en groen
Langzaam werd het licht. De ochtendnevel hulde het bos en de velden in een 
geheimzinnig waas, waar knotwilgen boven uitstaken. Langs de sloten knalgeel 
koolzaad. In het vroege ochtendlicht kleurt de bosrand 50 tinten groen. Het was 
een belevenis om dit rondje te fietsen. Zou je eigenlijk vaker moeten doen. 

Op de bosbaan was het al een drukte van jewelste. Er begon een internationaal 
kanotoernooi en de versterkte luidsprekers schalden instructies over het water. 
Het werd tijd om terug te fietsen. Boven het water zien we de zon eerst een randje 
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wolk oranje kleuren en daarna rijst hij zelf op. Een aantal keren stonden we nog 
stil, voor een Zanglijster of een Rietgors bijvoorbeeld.

Het eindpunt was bij de Fladderiep, die inmiddels het 110-jarig bestaan van de 
afdeling Amsterdam markeert. Voor het lijstje volgen hier nog de overige waar-
nemingen: Ekster, Grote bonte specht, Wilde eend, Blauwe reiger, Pimpelmees, 
Meerkoet, Houtduif, Scholekster  en Zwarte kraai.

Nijlganzen
Ook opvallend is de toename van het aantal Nijlganzen. In het bos zagen we er 
één boven in een boom zitten roepen. En op de terugweg zag ik zelfs twee kop-
pels met een flink aantal nakomelingen. Ook toen pas hoorde ik hier en daar een 
Groenling zeuren.

Frans van der Feen

“Geheimzinnige ochtendnevel met knotwilgen”  foto Hanny van Wijgerden
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Herbarium van Roos van Rosmalen

Kort geleden kreeg onze afdeling het herbarium van Roos en bovendien nog haar 
binoculair. Dankjewel Roos.
 
Op pagina 11 staat de aan Roos gerichte bedankbrief van Dr. René W.J.R. Dek-
ker, adjunct-directeur collectie Nationaal Herbarium, afgedrukt. Toen ik Roos deze 
brief kort geleden voorlas - ze is bedlegerig en kan zelf niets meer- stráálden haar 
ogen én die van Arnold, haar man, want haar herbarium (het resultaat van meer 
dan 40 jaar noeste arbeid was op de plek gekomen waar het hoort: in het Natio-
naal Herbarium van Nederland in Leiden.
 
Ik ken Roos al van april/mei 1968.  Roos (met alleen lager onderwijs, liet zij ons 
meer dan eens weten) ontpopt zich in no time tot een autodidact van formaat. Niet 
alleen voor de hogere planten, maar ook voor de blad- en levermossen maakt ze 
zich de termen eigen die nodig zijn om met succes, niet alleen Nederlandse, maar 
ook Franse, Duitse en Engelse determinatiewerken te kunnen hanteren. Van die 
tijd af besteedt Roos veel tijd aan mossen en hogere planten, daarbij gesteund 
(en nog steeds) door Arnold, die altijd met haar meegaat. Van de hogere planten 
legt Roos een herbarium aan dat er zijn mag. Ze verzamelt ongeveer 1700 wilde 
planten in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Portu-
gal, het voormalige Joegoslavië, Oostenrijk, Italië, Engeland en Schotland. Alle 
planten worden, gedroogd en wel, keurig netjes in dichtgelaste plastic mapjes, 
voorzien van naam, datum en vindplaats, in ordners opgeborgen en bewaard. 
Tevens wordt er een uitvoerig kaartsysteem aan toegevoegd. Dit herbarium nu, is 
overhandigd aan het Nationaal Herbarium en geaccepteerd. 
Gefeliciteerd Roos! 

Nico Schonewille
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Jaarverslag 2013 WERKGROEP PADDENSTOELEN-
MICROSCOPIE
De paddenstoelenwerkgroep bestaat nu uit tien leden, in relatie tot het jaar ervoor 
een kleine krimp. De werkgroep kwam in 2013 net als in de jaren ervoor in het 
seizoen eens per twee weken bij elkaar, nu in de nieuwe kantine van de Nieuwe 
Ooster aan de Rozenburglaan. Na de verhuizing was alles even wennen. Het 
gebouw werkte niet altijd even goed mee, vooral het openen van de deur had 
nogal wat voeten in de aarde. Inmiddels zijn we aardig gewend, een grote sprong 
vooruit was dat wij medio 2013 sleutels van de kasten kregen en niet meer de 
microscopen hoefden te sjouwen. Het dilemma van de matige verlichting hebben 
wij verholpen door middel van de aanschaf van kleine led lampen van Ikea, een 
uitkomst!
2013 was een zeer matig paddenstoelenjaar, debet aan kou en droogte in de 
lente waren er weinig paddenstoelen waar te nemen. Ik had drie paddenstoelen-
excursies gepland. Alle drie gingen door en waren goed, sommige zelf zeer goed 
bezocht. Wij hadden geluk met het weer, het bleef alle drie keren droog.
De excursie in het volkstuincomplex Rust en Vreugd vond ik persoonlijk het 
leukst. Wij werden hartelijk door Sjarifa, die hier een tuin heeft, in de kantine 
ontvangen. Ze had koffie voor ons gezet en de ruimte opgeluisterd met padden-
stoelenlectuur. Dit Volkstuincomplex is bijzonder rijk aan paddenstoelen, ik was 
er al eerder met Loes Timmer wezen kijken en over de paddenstoelenrijkdom 
verrast. Een klein en zeldzaam juweeltje was de Varenmycena aan de rand van 
een kleine vijver in Sjarifa ’s eigen tuin. Noemenswaardig zijn ook de vele Vlie-
genzwammen en zelfs Kastanjeboleten! Überhaupt doen de mycorrhizasoorten in 
dit volkstuincomplex het goed, wij zagen veel melkzwammen en ook niet nader op 
naam gebrachte gordijnzwammen.

De excursie op de Nieuwe Ooster bracht bij stralend veel deelnemers bij elkaar 
maar leverde een teleurstellend aantal soorten op. Het hoogtepunt wachtte eigen-
lijk gelijk op de parkeerplaats: in het plantgat van een boom stonden grote bruine 
champignons te pronken. Het bleek Agaricus subperonatus, een zeldzame soort, 
te zijn.
De laatste excursie vond in het Amsterdamse bos plaats met niet minder dan 25 
deelnemers. Hier stonden wel veel paddenstoelen, maar bijna uitsluitend op hout, 
dus weinig met hoed en steel. Deze excursie is al uitgebreid beschreven in het 
blaadje, ik noem hier dan ook het Beukenkorrelkopje, een minuscule houtbewo-
ner, die nog niet zolang in ons land voorkomt maar gestaag oprukt en steeds
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Beukenkorrelkopje Excursie

vaker waargenomen wordt. Het is een saprofyt en teert op groot dood hout.
Wij hebben het paddenstoelenjaar afgesloten met wat lekkers, een drankje, praat-
jes met plaatjes en zwammen over zwammen. Ook Ger van Zanen, wiens pad-
denstoelenkennis we helaas het hele jaar moesten missen, familie Vriens en Ans 
Schonewille waren aanwezig. Al met al een geslaagde een gezellige avond.

Christiane Baethcke



14

Van de Ledenadministratie

De afgelopen tijd hebben drie nieuwe leden zich aangemeld: Marijke Strating, 
René Roelofs en Lucas van Loenen.
Bij deze nogmaals een hartelijk welkom!

Helaas ontvingen wij begin maart het overlijdensbericht van de Heer J.B. Rieder, 
die jarenlang lid van de vereniging is geweest.

De ledenadministratie heeft zich vooral beziggehouden met het noteren van de 
overgemaakte contributies voor het jaar 2014.  Van ongeveer 175 leden is inmid-
dels de contributie ontvangen: we zijn nu ruim over de helft, maar nog net geen 
2/3 van het totale ledenaantal. Dus ook komende tijd zal er aandacht worden 
gevraagd voor de contributiebetaling.
Bij deze het IBAN-nummer van onze rekening bij de ING:

NL91 INGB 0003 5060 96

Al eerder is gesproken over de toezending van acceptgiro’s. Het bestuur heeft 
onlangs besloten om in de toekomst betalingsherinneringen te laten begeleiden 
door een acceptgiro. Dat betekent voor de vereniging wel ongeveer één euro 
extra kosten per betaling. Daarom wordt het overmaken door telebankieren of een 
overschrijvingskaart nog steeds erg op prijs gesteld.

Tot besluit de oproep om – voor zover nog niet gebeurd – de contributie 2014 over 
te maken.

Paul van Deursen
ledenadministratie
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Van de Penningmeester a.i.

De jaarrekening is tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd.  Het afge-
lopen jaar 2013 is met een positief saldo geëindigd. Daarom kunnen we voorlopig 
doorgaan met de vrije verstrekking van de koffie en thee tijdens de lezingen en 
werkgroepen.
Gezien het dalend ledenaantal zijn de verwachtingen voor dit jaar wat minder opti-
mistisch.
Vanwege de stijgende kosten bij de busexcursies -  vooral de brandstofprijs en de 
koffie/gebak stop onderweg - is het voorstel om de prijs voor de busexcursies te 
verhogen naar € 35,00 door de algemene ledenvergadering aangenomen.
Deze verhoging gaat in bij de tweede excursie van dit jaar.
Ook ziet het er naar uit dat de kosten van verzending van Blaadje zullen blijven 
stijgen. De digitale toezending kan de kosten beperken. Een aantal leden heeft 
daar inmiddels voor gekozen. 
Dat wij financieel redelijk op orde zijn, is ook deze keer voor een groot deel te 
danken aan het gastvrije onderdak op de Nieuwe Ooster. Dus bij deze wederom 
hartelijk dank.

De penningmeester a.i. Paul van Deursen
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Klein park met grote allure

In de noordwesthoek van Amstelveen vinden we maar liefst drie  prachtige heem-
parken en deze voorstad van Amsterdam heeft er nog meer. Op dinsdag 15 april 
bezocht onze KNNV-afdeling het J.P. Thijssepark, een smalle langwerpige strook 
rondom de woonwijk Overburg, ontworpen door het voormalige hoofd plantsoe-
nendienst C.P. Broerse (later is er ook nog een park naar hem vernoemd). Het 
park van allure kenmerkt zich door kleine open ruimten die worden omgeven door 
gesloten plantengroepen. Het maaiveld is plaatselijk verhoogd of verlaagd om 
daardoor de groei van verschillende plantensoorten te bevorderen. De ruimten 
met zo veel mogelijk een eigen karakter, zijn met elkaar verbonden door slinge-
rende paden die zorgen voor eenheid binnen het park en een uitgewogen ruimte-
lijke indeling die, een indruk van uitgestrektheid geven. Dat komt mede door het 
aan de overkant van de Hoornsloot gelegen Amsterdamse Bos. Het Thijssepark 
zelf is slechts 5 ha groot (Vondelpark 47 en Amsterdamse Bos 1000), maar toch 
waren we er zelfs na 4 uur nog niet uitgekeken.
Net als Heimans en Thijsse destijds kinderen meenamen op een schoolwande-
ling naar het Sarphatipark om te vertellen over vogels, planten en insecten, leidde 
Ria Simons (gebruik makend van de kennis van Nora en Hans) een flinke groep 
natuurliefhebbers door dit unieke park.
Het J.P. Thijssepark is tegenwoordig Rijksmonument. We verzamelden bij dat 
bord, tussen de 
Gele dovenetel onder een bloeiende Vogelkers, terwijl de Zwartkop ons met zijn 
gezang welkom heette. Direct bij het begin wees Ria ons al op het Muskuskruid 
dat hier op veel plekken de bodem bedekt is met deze plant met zijn eigenaardige 
dobbelsteenvormige bloeiwijze.

Vroeg voorjaar
Beweerd wordt dat ‘de natuur’ dit jaar 4 weken voorloopt, terwijl er in 2013 vier 
weken achterstand was; scheelt dus 8 weken. Veel stinzenplanten waren dan ook 
al uitgebloeid. We zagen nog een enkele Voorjaarshelmbloem bloeien, ook wel 
Vingerhelmbloem genoemd, vanwege ‘het handje’ onder de bloemkelk. Het park 
was één zee van zachtgeel: de Stengelloze sleutelbloem. Op enkele plekken trof-
fen we  het tot de verbeelding sprekende Goudveil!

Natuurgeneeswijze
Weer een leuk plantje: Berendruif. Die werd (of wordt?) ingezet bij nierproblemen 
of blaasontsteking.Terwijl een Roodborst zijn melancholieke riedeltje laat horen, 
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bewonderen wij het Knikkend nagelkruid. 
Wellicht worden kruiden weer belangrijker nu artsen pleiten om naast de reguliere 
medische praktijken gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen. Hier staan 
we even stil bij het Longkruid, waarmee longklachten kunnen worden aangepakt. 
In de schaduw van de bomen is het blauw van de Boshyacinthen. Op de hoek 
waar we het Bosbespad inslaan staat een grillige Haagbeuk en over het brugge-
tje zit in twee bomen de halfparasiet Vogellijm. Een struik met kleine bloemknop 
wordt gedetermineerd als de Appelbes. Verderop komen Aronskelken op, waar 
insecten door de aasgeur worden gelokt voor de bevruchting. Nadat deze hun 
werk gedaan hebben kunnen ze weer uit de ‘beker’ ontsnappen. We zien Rapun-
zel staan, blauwzwart bloeit-ie komen we later in de literatuur tegen. Het plantje 
schijnt niets te maken te hebben met het gelijknamige sprookje over prinses 
Rapunzel die door haar stiefmoeder wordt opgesloten.
Hans legt uit dat je de Vuilboom hier herkent aan de takken die naar beneden 
buigen.
Over een smalle brug bereiken we bermen vol met de rommelige Gulden boter-
bloem en treffen dan een oever vol Zomerklokjes. Aan de andere kant van het 
pad bloeit nog een enkele Holwortel. Diepgeel zijn de Gulden sleutelbloemen en 
de Slanke sleutelbloemen.

Rapunzel; foto Frans van der Feen Eenbes; foto Frans van de Feen
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Wratten
Een heel bed Eenbes schiet hier op. We lopen langs Boslathyrus en een polletje 
Eenarig parelgras en bereiken dan een heel stuk Stinkende Gouwe (voor al uw 
wratten!).
In een volgende ruimte staan grote gele planten: Wede (kun je mee verven) en 
Knikkende vogelmelk. Op het hoekje staan de forse planten van het Voorjaars-
helmkruid en er naast Heelkruid.
Sommige wandelaars hebben hun brood vast lopend opgegeten, anderen willen 
even uitblazen op een bankje op een heuvel, van waaraf een schitterend uitzicht 
op een veldje Kruisbladwalstro en er voor Muurleeuwenbek, gewoon op de grond, 
het blauwe Zenegroen en beneden bij de vijver Stekelbrem. Op de andere oever 
zien we een hele rand eigele Dotters.

Varen
De Lijsterbes en de Meidoorn beginnen te bloeien. We ruiken de struik- of winter-
kamperfoelie. Om bloed te verdunnen kan Lievevrouwenbedstro worden gebruikt.
Over een volgende brug komen we bij Daslook dat begint te bloeien. Aan de an-
dere kant zien we een hele sliert Donkere ooievaarsbek.  
Diverse soorten varens staan hier, een hele grote elk jaar hoger groeiende pol Ko-
ningsvaren. Verder tongvaren, Dubbelloofvaren en Wijfjesvaren. Nora ontdekt een 
leuke kruiper: Grondster. 
Er staat hier Lavendelheide, de Lelietjes van dalen komen er aan en er bloeien 
Karthuizer anjers!
Peter is constant in de weer om macro-opnamen te maken. Nu van een minus-
cule zwam: de Wimperzwam. Achterin bij de bomen zien we een Grote bonte 
specht.

We hebben het koud gekregen, want de zon laat zich maar af en toe zien (en dat 
voel je dan meteen lekker) en er staat een schrale wind, zodat we terug gaan. 
Het begint u vast te duizelen…, en dan heb ik nog maar een selectie opgenoemd 
van wat we zagen, als een impressie. Een paar dan nog: Scherpe boterbloem, 
Grote pimpernel, Bospaardenstaart, Hoornbloem, Schaafstro en Gevlekte (paars-
kleurige) dovenetel.

Frans van der Feen
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Wimperzwam; foto Frans van der Feen

Het rustbankje; foto Frans van de Feen
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e kwartaal en 3e kwartaal 2014
LET OP:
De KNNV-lezingen en vergaderingen vinden plaats in de kantine van de Groen-
voorziening van Gedenkpark (begraafplaats) De Nieuwe Ooster (DNO), 
Ingang Rozenburglaan  5, 1097 GA Amsterdam (dus geen Kruislaan!)
Vanaf de ingang Rozenlaan (achter het hek kan worden geparkeerd) is het ca. 5 
minuten lopen naar de kantine.
Vanaf halte Kruislaan/Middenweg tram 9 en bus 15 is het 10-15 minuten lopen.
Vanaf halte Zaaiersweg bus 41 is het 5-7 minuten lopen.
Wij mogen ’s avonds van ca. 19.30 uur tot 22.30 uur van deze ruimte gebruik 
maken voor lezingen en vergaderingen. Tussen 19.30 en 20.00 uur is het hek 
geopend, tenzij anders bij de beschrijving van de lezingen is aangegeven. 
Om 20.00 uur wordt het toegangshek van DNO gesloten!

Openbaar vervoer: dienstregelingen veranderen per seizoen! Ga tijdig van huis, 
er kan 10 minuten verschil in de vertrektijd zitten. In het weekend verandert het 
nummer van de bus hier en daar, kijk even op de bushalte hoe het in elkaar zit.
Bij twijfel: bel het openbaar vervoer (0900 9292, € 0.70 per minuut), internet: 
www.9292ov.nl
Alle excursies, lezingen, cursussen, verslagen, foto’s en de waarnemingen staan 
ook op de website van de afdeling, internet: www.knnv.nl/amsterdam 
Afkortingen opstappunten:
AS Amstelstation, CS is Amsterdam-Centraal Station, DD is station Duivendrecht, 
SD is Amsterdam-Sloterdijk, WTC is station WTC, parkeerterrein ABN/AMRO.
Hoe bent u verzekerd?
Van verschillende zijden is ons gevraagd of je tijdens een KNNV-activiteit, zoals 
een excursie, verzekerd bent. Wij hebben dat nagevraagd bij het hoofdbestuur. 
Daarop kregen wij een uitgebreid antwoord. De essentie zullen we hieronder 
weergeven.
Landelijk heeft de KNNV een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) 
afgesloten. Deze geldt alleen voor KNNV-leden tijdens KNNV-activiteiten. Dona-
teurs en introducés zijn dus niet verzekerd. Ook de reis van huis naar de KNNV-
activiteit en terug is niet verzekerd. Het is dus van belang zelf voor een goede 
WA- verzekering te zorgen. De KNNV-verzekering is vooral een vangnet, voor als 
de eigen verzekering ontbreekt, of niet toereikend is.
Klaas Kaag, KNNV afd. Den Helder, overgenomen uit Op de Kop 2005, nr. 3.
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Zaterdag 10 mei 2014 Voorjaarswandeling Thijsse’s Hof in Bloemendaal 
o.l.v. Ria Simon.
Een prachtige planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse Bos, vanaf 1925 ont-
wikkeld door Leonard Springer, ontworpen in Engelse landschapsstijl. 
In deze tijd van het jaar vol stinzenplanten en vogels. Er is sinds kort en nieuw 
bezoekerscentrum.
Neemt u proviand en een kijker mee. 
Vertrek trein Amsterdam-CS 10.04 uur en Amsterdam-SD 10.09 uur. Dit is de 
sprinter richting Beverwijk. Uitstappen: station Bloemendaal om 10.29 uur. In +/- 
30 minuten lopen we naar de tuin.

Zondag 11 mei 2014 Op zoek naar de levendbarende hagedis tussen Oud 
Valkenveen en Eukenberg o.l.v. Geert Timmermans, Edo Goverse & Kees 
Dekker. 
Vroeger kwam de levendbarende hagedis voor langs een deel van de voormalige 
Zuiderzeekust. Waarnemingen zijn van het eiland Wieringen bekend maar ook 
in Amsterdam werd de kleine hagedis, zoals het dier toen werd genoemd, regel-
matig op de Zeeburgerdijk en tot in 1950 op de Diemerzeedijk gezien. Recente 
inventarisaties laten zien dat de levendbarende hagedis in Noord-Holland alleen 
nog in Het Gooi wordt aangetroffen. Op de Tafelberg dient het zelfs tot stapel-
voedsel voor de klapekster. Ook nu wordt deze hagedis nog regelmatig gezien 
langs de IJsselmeerkust ten westen van Huizen tot op de Eukenberg en daar 
houden de waarnemingen op. Het habitat ten westen tot aan Oud Valkenveen lijkt 
nog steeds geschikt en de uitdaging is dan ook om te kijken of de levendbarende 
hagedis een groter verspreidingsgebied kent dan de recente inventarisaties laten 
zien. En we zullen natuurlijk uitkijken naar ringslangen in het gebied.
We starten om 11.00 uur op de parkeerplaats van Oud Valkenveen, Oud Huizer

Herdenken 100ste sterfdag Eli Heimans
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Eli Heimans (Zwolle 22 februari1861- Ge-
rolstein (D) 22 juli 1914) overleed. Daarom is 2014 het Heimansjaar. Heimans 
woonde en werkte als onderwijzer vele jaren in Amsterdam en was een van de 
oprichters -in 1901in Amsterdam- van de Nederlandse Natuurhistorische Vereni-
ging, de huidige KNNV, vereniging voor veldbiologie.
Om bij zijn 100ste sterfjaar stil te staan zijn er in 2014 een aantal KNNV-activitei-
ten waarin speciaal aandacht aan Eli Heimans wordt geschonken. Deze activitei-
ten zijn met het monogram van Eli Heimans herkenbaar gemaakt. 
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weg 2, Naarden. Mensen die willen deelnemen dienen zich met naam en tele-
foonnummer, per e-mail (harmat4@xs4all.nl) of telefonisch (06-41821601) aan te 
melden. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers! Onder slechte omstandighe-
den (regen) kunnen de excursieleiders besluiten om de excursie niet door te laten 
gaan.

Dinsdag 13 mei 2014 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone en Geuzenbos, fietsexcursie o.l.v. Geert Timmermans & Evert Pellen-
koft
Start 19.30 uur vanaf het Orlyplein (is voorplein) station Sloterdijk.
We fietsen door de Brettenzone naar het Geuzenbos en eindigen weer op station 
Sloterdijk. Onderweg luisteren we naar de nachtegaal, blauwborst en misschien 
horen we de rugstreeppad en veenmol.
Nachtegalen zijn beroemd om hun mooie zang en in de Brettenzone is dat prach-
tig te horen. De zang bestaat uit een serie herhaalde, losse tonen die worden 
afgewisseld met krachtige rollers en trillers. Speciaal op stille avonden of nachten 
in het voorjaar is deze zang zeer indrukwekkend en soms tot op een kilometer 
afstand nog te horen. Als het schemerig wordt, worden alle vogels stil. Behalve de 
nachtegaal, die zingt door!

Donderdag 5 juni 2014 Laagveenmoeras aan de stadsrand, excursie Amstel-
veense Grote- en Kleine Poel o.l.v. Ria Simon
Aan de westkant van de bebouwing van Amstelveen ligt een uniek moerasgebied. 
Het is een restant van het grote veengebied zoals zich dat voorheen uitstrekte 
tussen Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Gelukkig is een 
klein deel hiervan gespaard gebleven -oppervlakte ca. 100 ha waarvan 60 ha wa-
ter en 40 ha land-, en maakt nu deel uit van het Amsterdamse Bos en het open-
baar groen van Amstelveen. Door het reservaatgedeelte aan de westzijde loopt 
een wandelpad waar vanaf de vrijwel complete laagveenmoerasflora van ons land 
bewonderd kan worden.
Bus 172 (richting Aalsmeer) vanaf busstation Amstelveen om 10.09 uur, uitstap-
pen halte Handweg (hoek Noorddammerlaan) Amstelveen = ca. 10.13 uur. We 
verzamelen deze tijd en bij deze bushalte, van waar we naar het Poelgebied 
lopen. Het betreft een ruime halve dag excursie.

Zaterdag 14 juni 2014 Orchideeën en krabben, de 16e algemene inventarisa-
tiedag Westelijk Havengebied o.l.v. Geert Timmermans.
Op zaterdag 14 juni gaan we voor de 16e keer een gebied in de regio van Amster
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dam inventariseren op flora en fauna. Dit maal is de keus gevallen op de braaklig-
gende terreinen in het Westelijk Havengebied en de oever van het Noordzeeka-
naal. 
De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat open voor alle leden. Aan 
de verschillende werkgroepen zal expertise en medewerking gevraagd worden. 
Ook de Vogelwerkgroep Amsterdam wordt uitgenodigd om aan de inventarisatie 
deel te nemen. Het gebied is bekend om zijn zeer zeldzame orchideeën, maar 
ook zomerbitterling, graslathyrus, boslathyrus, kleine mantelanjer en rondbladig 
wintergroen worden regelmatig gezien. Van paddenstoelen (morieljes, waspla-
ten?) en (korst)mossen is weinig bekend dus dat wordt een uitdaging! Ook zal de 
oever van het Noordzeekanaal (stenen keren!) onderzocht worden op het voor-
komen van penseelkrab en blaaskrab. Deze twee exoten afkomstig uit Japan en 
omstreken zijn in 2013 voor het eerst in het Noorzeekanaal waargenomen.
Brood en drinken meenemen. Het terrein kan nat en vochtig zijn!

Hoe er te komen
We verzamelen zaterdag 14 juni om 10.00 uur bij de windturbine op de hoek van 
de Hornweg, Australiëhavenweg en Siciliëweg. Het gebied is met de fiets en de 
auto goed te bereiken maar met het openbaarvervoer vrijwel onbereikbaar. Het 
lijkt mij dan ook goed om met elkaar af te spreken om te gaan carpoolen. Graag 
bij mij aanmelden (06-41821601 of harmat4@xs4all.nl) of je met de auto komt of 
wilt meerijden.

Vrijdag 20 juni 2014 Roei-excursie Botshol o.l.v. Jan Simons.
Deze tijd van het jaar bloeit in Botshol de moerasflora volop, ook vogels zijn nog 
ruim aanwezig. Er is dus veel te zien : allerlei stadia van onze laagveenmoeras-
flora, van (onder)waterplanten tot en met oud moerasbos. Ze vormen samen een 
zeer sfeervol oud landschap dat zo geliefd was bij de schilders van de Haagse 
School. Hierin willen we roeiend rondkijken. We hopen natuurlijk ook vogels te 
zien die hier thuishoren, zoals lepelaar (sinds enige jaren is er een kleine kolonie), 
krooneend, heilige ibis, aalscholver.

We verzamelen met de fiets om 10.00 uur te Ouderkerk, bij de brug over de 
Amstel (kruising Amsteldijk-Noord/Burg. Stramanweg). Jan fietst samen met de 
fietsgroep naar Botshol (ongeveer ½ uur). Autorijders rijden rechtstreeks naar 
Botshol (gehucht Waver), naar boer Verweij waar we de boten huren. De handig-
ste route (zonder tom-tom) is over de A2 richting Utrecht (afslag Vinkeveen, prov. 
Weg volgen voorbij Vinkeveen tot afslag Waverveen), ga daar rechtsaf de polder 
Groot-Mijdrecht in en rij de rechte polderweg af tot de weg naar boven gaat en 
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neem voor de ophaalbrug over de Waver de afslag naar rechts en rij tot Verweij in 
gehucht Waver, huisnr 14. Op het erf kan geparkeerd worden.
I.v.m. reservering roeiboten is opgave van tevoren bij Jan Simons nodig : e-mail 
jan.simons@gmx.com / tel. 020.6431405.

Zaterdag 21 juni 2014 Duinvallei vol verrassingen, dagexcursie naar het 
Kennemermeer-Kennemerstrand, IJmuiden o.l.v. Hein Koningen.
Ruim twintig jaar geleden werd pal ten zuiden van de Zuidpier bij IJmuiden het 
Kennemer-meer gegraven, een recreatieplas omgeven door een zanddijk als 
kunstmatige zeereep, als een vorm van compensatie voor de aanleg van een 
zeejachthaven met uitgebreide winkel-, hotel- en recreatievoorzieningen bij de 
Zuidpier.
In de loop der jaren ontwikkelde zich hier spontaan een uniek natuurgebied dat 
zijn weerga niet kende. Er ontstonden natte duinvalleien met het zeldzame Knop-
biesverbond en grijze duinen met flora behorende bij het zeedorpenlandschap. 
Aan de zeezijde is actieve duinvorming. Vervolgens ontstonden grote struwe-
len van duindoorn en struikwilgen. Door het uitblijven van noodzakelijk beheer 
dreigde de hele duinvallei overwoekerd te raken en dicht te groeien tot een soort 
moerasbos. Tevens vormden cross-activiteiten van SUV’s, squads en mountain-
bikes, hondenuitlaatservices en op het strand kite-buggyen en house-events een 
grote bedreiging van menselijke zijde.
Uiteindelijk werd juni 2006 door de vijf betrokken partijen een convenant voor toe-
risme en natuur getekend, waardoor de menselijke en natuurlijke ontwikkelingen 
in het gebied gericht gestuurd en beheerd konden gaan worden.
Zo worden kruidenbegroeiingen jaarlijks gemaaid en zijn grote delen struweelvrij 
gemaakt. Bij deze natuurbeheermaatregelen is de afd. Haarlem van de KNNV 
zeer actief betrokken met haar werkgroep ‘Vrienden van het Kennemerstrand’. De 
Werkgroep stelde een Beheer- en Werkplan op voor het gebied. Tevens is het ge-
bied in zijn geheel begrensd en aangemeld bij de Rijksoverheid als Natura-2000 
gebied ingevolge de Europese Vogel- en Habitat-richtlijn. Het werd zo onderdeel 
van het Natura-2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’.
Inmiddels groeien er vijf orchideeënsoorten, waarvan we er de 21e juni enkele 
in bloei hopen te zien –groenknol-, breedbladige en rietorchis- evenals grote en 
kleine ratelaar, moeraskartelblad en vele andere bijzondere soorten die dan nog 
in hun echte bloei moeten komen. 
Bus 82 naar IJmuiden van busstation Marnixstraat, Amsterdam – vertrek 9.52 uur 
naar Seaport IJmuiden. We verzamelen bij de eindhalte van de bus in IJmuiden, 
genaamd ‘Kennemerstrand’ om 11.00 uur.
Het is een dagexcursie, dus eten enz. mee.
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Woensdag 25 juni 2014 Hazelwormen zoeken in de duinen o.l.v. Xander van 
der Sar, Edo Goverse en Geert Timmermans
Start 19.30 uur, parkeerplaats Duin en Kruidberg (nabij Duin- en 
Kruidbergerweg 76, Santpoort-Noord) ingang van het Nationale 
park Zuid Kennermerland (zie ook kaartje onderstaande link).
Ter nagedachtenis aan de 100ste sterfdag van Eli Heimans is 2014 uitgeroe-
pen tot het Heimansjaar met als doel het Heimanserfgoed een nieuwe impuls te 
geven. Eli Heimans (1861-1914) was onderwijzer en natuurbeschermer en hij 
leverde een belangrijke bijdrage aan de popularisering van de natuurstudie en 
legde mede de basis voor de natuurbescherming in Nederland. Zo was hij in 1901 
medeoprichter van de KNNV.
Maar het was ook Heimans die rond 1900 de hazelworm in de Kennermerduinen 
heeft uitgezet. Deze populatie heeft zich gehandhaafd en in de loop van tijd uitge-
breid. Anno 2014 komt de hazelworm in het duingebied tussen het Noordzeeka-
naal en de grens met Zuid-Holland voor.
Tijdens de excursie zullen we een stuk het binnenduin in wandelen, waarna we in 
een gebied met redelijk hoge trefkans opzoek gaan naar de hazelworm. 
Mensen die willen deelnemen dienen zich met naam en telefoonnummer, per 
e-mail (e.goverse@uva.nl) of per telefoon (06-41949582) aan te melden. Er is 
plaats voor maximaal 20 deelnemers! Onder slechte omstandigheden (regen) 
kunnen de excursieleiders besluiten om de excursie niet door te laten gaan.
https://maps.google.com/maps?q=52.431368,4.62361&hl=nl&num=1&t=h&z=16

Vrijdag 4 juli 2014 De Hof van Heimans, heemtuin met kleine landschappen 
in de stad. Excursie naar de Heimanshof in het Zuiderpark in Den Haag, 
o.l.v. Hein Koningen.
We doen dit in het kader van het Eli Heimansjaar, het is in 2014 
namelijk 100 jaar geleden dat natuurpopulisator en evenknie van 
Jac.P. Thijsse Eli Heimans stierf.
De Heimanshof bestaat uit een systematische tuin en een landschappentuin. Wij 
zullen in het bijzonder de laatste bezoeken. Deze heemtuin is in 1934 aangelegd 
naar een ontwerp van tuinarchitecte ter Pelkwijk, de latere mevrouw Gorter-ter 
Pelkwijk, echtgenote van mr. P. Gorter vele jaren directeur van Natuurmonumen-
ten.
Het is dus een van de oudste heemtuinen van ons land en door zijn ouderdom al 
bijzonder.
Het adres van het Zuiderpark is Anna Polakweg 7, we gaan het park binnen via 
de ingang Vreeswijkstraat.
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Trein: Amsterdam-Zuid 9.06 uur, Schiphol 9.16 uur, Den Haag Centraal Station 
9.47 uur-vervolgens Tram: lijn 4 10.08 uur (ri De Uithof) CS Tram Boven, Den 
Haag, uitstappen Grote Markt 10.11 uur– hier op bus 25 (richting Vrederust) van 
10.11 uur, uitstappen halte Zuiderpark/Vreeswijkstraat 10.23 uur. Vanhier is het 
enkele minuten lopen naar de ingang van het park, bij de kinder-boerderij. We 
verzamelen bij de parkingang aan de Vreeswijkstraat om 10.30 uur.

Zaterdag 5 juli 2014 Zomerbloeiende wilde orchideeën, wintergroen en ande-
re botanische schoonheden op Texel – dagexcursie aldaar o.l.v. Jan Simons.
Ook dit jaar gaan we weer naar Texel, de traditie wordt al sterker. Als we van de 
veerboot komen lopen we langs de kustlijn naar de Mokbaai, waarbij we onder-
weg in de Petten o.a. visdieven en grote sterns kunnen zien. In de Horspolders 
hopen we in de natte duinvalleien evenals vorig jaar kleine ratelaar, teer guichel-
heil, vleeskleurige orchis en moeraswespen-orchis, rond en klein wintergroen en 
andere te ontmoeten.
In de zeereep is actieve duinvorming te zien, het unieke proces van natuurlijke 
landschaps-vorming. Het is op een zeer beperkt aantal plekken in Europa (even-
als elders in de wereld) te zien. 
Trein: Amsterdam ca. 7.42 uur richting Den Helder – aankomst aldaar 8.56 uur. 
Dan bus 33 van 9.12 uur naar de Veerhaven. Hier de boot van 9.30 uur.
Het is een volle dagexcursie, dus brood enz. mee.

Woensdag 9 juli 2014 Vissenvervoer door de duinen, wandelexcursie langs 
het Visserspad te Zandvoort o.l.v. Ria Simon.
Het Visserspad is een oud pad dat door de bevolking werd gebruikt om van Zand-
voort naar de vismarkt in Haarlem te gaan, waar de meegebrachte zeevis werd 
verkocht. Het liep gedeeltelijk door het  middenrandduin, bij Kraantje Lek begon 
de verharde weg. Langs het Visserspad vind je lage duintjes en duingraslanden 
met Duindoorn, Kamperfoelie, Slangenkruid, Heide- of Zwolse anjer, Geel wal-
stro, Grote tijm, Bitterkruid en misschien ook haar parasiet Bitterkruidbremraap, 
Vertakte leeuwentand en meer. Voorbij het uitzichtpunt begint de vegetatie te 
veranderen, veel meer bomen dan. In de omgeving van Kraantje Lek zien we ook 
bosplanten, zoals Ruig klokje, Glad parelzaad.
De wandeling eindigt bij het bezoekerscentrum De Zandwaaier waar we iets 
drinken. Vervolgens gaan we naar station Overveen. We kopen een retourkaartje 
naar Zandvoort. Het is een hele dagexcursie, dus eten enz. mee.
Trein: Amsterdam CS 9.19 uur en Amsterdam Sloterdijk 9.24 uur naar Zandvoort, 
terug via station Overveen. We verzamelen op perron station Zandvoort na aan-
komst van de genoemde trein = ca. 9.49 uur.
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Zaterdag 19 juli 2014 Duinvallei vol verrassingen voor de tweede maal, dag-
excursie Kennemerstrand en Kennemermeer, IJmuiden o.l.v. Hein Koningen.
We bezoeken dit gebied na 21 juni jl. opnieuw omdat er nu een flink aantal andere 
soorten dan die van 21 juni in bloei zijn of komen. We noemen Moeraswespenor-
chis –hier in duizenden!-, Geelhartje, Zomerbitterling, Kriel- en gewone Parnassia, 
de drie Duizendguldenkruiden, Moeraskartelblad –nu uitgegroeid tot wel 40 cm-, 
Waterpunge. Nu komt ook de zeldzame Knopbies in bloei, hier fraai ontwikkeld 
en naamgever van het Knopbiesverbond zoals hier de begroeiing vegetatiekundig 
kan worden benoemd. Misschien zien we ook de twee soorten van het geslacht 
Torkruid (Oenanthe) die hier groeien: Zilt torkruid, een zeldzame soort van natte, 
brakke tot zilte plaatsen en Dodemansvingers, een “natuurlijke’ neofiet die meer 
de kwelplekken opzoekt.
Bus: 82 (zie verder excursie 21 juni 2014) – we verzamelen om ca. 11.00 uur bij 
de eindhalte van de bus ‘Kennemerstrand’ in IJmuiden.

Donderdag 7 augustus 2014 Excursie naar de Tuin van Kapitein Rommel te 
Castricum o.l.v. Ria Simon
De Tuin van Kapitein Rommel is een bijzondere tuin waar naast veel wilde planten 
ook mooie culktuurplanten te vinden zijn in een sfeervolle aanleg.
Het betreft een kleine dagexcursie.
Trein: Amsterdam CS (ri Alkmaar of Den Helder) 9.42 uur, Sloterdijk 9.48 uur. We 
verzamelen op het perron te Castricum (= ca.10.07 uur).

Vrijdag 15 augustus 2014 Struikhei en dennenorchissen, dagexcursie naar 
het duingebied rond Schoorl o.l.v. Ria Simon.
We bezoeken de heidevelden waarvan grote delen enkele jaren geleden afbran-
den. Zullen ze al hersteld zijn? de vochtige jaren zijn wel gunstig voor hun herstel 
geweest, spannend.
Hopelijk staat ze alweer in bloei. We gaan ook door het duinbos richting Groet en 
hopen de dennenorchis te zien die hier op enkele plekken in het kalkarme duin 
voorkomt.
Het is een volle dagexcursie door een heel mooi gebied en geen rondwandeling, 
dus eten enz. mee.
Trein: Amsterdam CS 9.27 uur, Amsterdam Sloterdijk 9.33 uur. Uitstappen station 
Alkmaar. We verzamelen na uitstappen op het perron te Alkmaar (= ca. 10.04 
uur).
Bij het station nemen we bus 151 (richting St. Maartenszee) om 10.28 uur en 
stappen uit bij de halte Idenslaan in Schoorl (ca. 10.42 uur).
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Zaterdag 13 september 2014 Een geologische-botanische verkenning, 
fietsexcursie Overveen en Bloemendaal, het thema is Geologie,  landschap 
en geschiedenis van de binnenduinstreek, o.l.v. Arend Wakker.
We gaan deze zaterdag de binnenduinrand te fiets, en deels te voet, verken-
nen. De hoge jonge duinen zijn pas tussen 1200 en 1600 tot stand gekomen en 
liggen scheef over de zogenaamde oude duinen heen gestoven. Die oude lage 
duinen waren al tussen 3000 VC. en het jaar nul gevormd. Het oude duinzand is 
al lang ontkalkt, terwijl het jonge duinzand vaak nog kalkrijk is. Op deze wijze is 
de binnenduinrand rond Overveen en Bloemendaal een interessant samenspel 
geworden van stuivend droog zand en natte veenkommen, laag en hoog, kalkrijk 
en kalkarm, stagnerend of juist stromend water. Dit heeft natuurlijk gevolg voor 
de verschillende vegetaties die we hier aantreffen. Botanische hotspots zijn te 
verwachten bij de kwelplekken onderaan de steilrand van het binnenduin zoals 
de kom van de zanderijvaart in Overveen. Het oude bobbelige duinlandschap 
bekijken we in de Schapenduinen bij Bloemendaal.
Op de rand van de droge duinen en het natte veen vinden we de oudste we-
gen, zoals de Bloemendaalseweg en de oudste bewoning zoals de resten van 
het grafelijke ‘Huis te Albrechtsberg´. Uit de natuurlijke gesteldheid kwamen 
activiteiten als zandwinning, waterwinning voor de Haarlemmer brouwerijen en 
watergebruik ten behoeve van de wasserijen voort. Op onze fietstocht komen 
we dit allemaal tegen.
Neem een boterham mee, onderweg schuiven we natuurlijk wel ergens naar 
binnen voor een drankje.
Trein: Amsterdam centraal station 10.19 uur (sprinter ri Haarlem, spr 1), Over-
veen 10.42 uur. Start van de excursie : NS station Overveen 11.00 uur. Op sta-
tion Overveen zijn OV-fietsen te huur. Als je eerder komt is het hier goed koffie 
drinken, we fietsen om 11.00 uur weg.
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Van de landelijke KNNV
FETE DE LA NATURE!
24 en 25 mei: Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezor-
gen. Dat is wat Fête de la Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel 
Nederland. Iedereen kan zijn eigen activiteit organiseren, groot of klein. Op de 
heide, in een park of gewoon in je eigen achtertuin. Traditionele natuuractiviteiten, 
maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties. Ontdek hoe mooi en 
hoe dichtbij de natuur is. Kijk voor meer informatie en aanmelding van je activiteit 
op www.fetedelanature.nl 
 
Veluwse fotodagen
Op 24 en 25 mei is het voormalig zendgebouw in Radio Kootwijk het decor voor 
de Veluwse Fotodagen. De Veluwse Fotodagen is een initiatief van Cameratools 
uit Apeldoorn, Veluwe-fotograaf Geurt Besselink en Jan Vermeer van natuurfo-
topassie. In en rond het bijzondere, voormalige PTT-zendgebouw worden diverse 
activiteiten rond natuur, fotografie en film georganiseerd. Zie de website voor 
meer informatie.

Dag van het Nationaal Park zondag 25 mei
Op zondag 25 mei, van 11.00 tot 16.00 uur, wordt in alle 20 nationale parken, net 
als vorige jaren, de Dag van het Nationaal Park georganiseerd. Dus ook in Natio-
naal Park Utrechtse Heuvelrug! 
Het is een jaarlijks evenement om, samen met ondernemers en organisaties, 
mensen te interesseren voor de prachtige natuur, volop aanwezige cultuurhisto-
rie en andere bijzonderheden van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) 
én natuurlijk voor uw bedrijf of organisatie en de activiteiten die u aanbiedt! De 
website www.np-utrechtseheuvelrug.nl is de centrale plek waar alle activiteiten en 
initiatieven komen te staan. Dus ook uw initiatief of activiteit komt hierop te staan. 
Op de homepage wordt de Dag van het Nationaal Park al genoemd.
 
Dutch Bird Fair 2014
23 en 24 augustus. In 2014 wordt het programma nog breder van opzet. De Dutch 
Bird Fair zal zich nog specifieker  profileren als hét grootste natuurevenement van 
Nederland. Er wordt door de organisatie achter de schermen hard gewerkt om 
ook dit jaar voor bezoekers wederom een hoogwaardig programma van lezingen, 
excursies en andere activiteiten samen te stellen. Via deze link  kunt u zich opge-
ven voor Dutch Bird Fair 2014, m aar reageer snel, want vol is vol.
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Nieuwsbrieven landelijke KNNV
 
Lees je al de landelijke digitale KNNV nieuwsbrief?    Aanmelden kan via de web-
site!

- Bosbericht: Waterzuivering met wilgen
- Bureau Waardenburg: waarin Dode bomen in de rivier de Lek, Bijensterfte geen  
  bijzaak, Ecologisch verantwoorde ontwikkeling energiebronnen
- De Groene Flits enqueteert politieke partijen Gorinchem, Vianen, Bodegraven-                                         
  Reeuwijk en Nieuwkoop
- Groene Hart Leven: Central Park van de Randstad, Het wonder van Haarzuilens       
  e.d. 
-Groen Kennisnet: Slim kennis delen met Groen Kennisnet: zoeken in websites;     
  Groene kennis voor basis- en voortgezet onderwijs.
- De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten bestaat vijftig jaar. Sinds de eerste
  lijst in 1964 hebben experts van de International Union for Conservation of
  Nature (IUCN) de status van 71.576 plant- en diersoorten in kaart gebracht. 
  De komende jaren wordt het aantal onderzochte soorten op de lijst sterk 
  uitgebreid naar 160.000 soorten in 2020.
- Kust- & Zeemail: met o.a. Healthy Seas promobox voor Koning Willem 
  Alexander.
- Milieudefensie: Milieudefensie houdt ook verkiezingsdebatten in de vier grote
  steden over de aanpak van luchtvervuiling. Kijk hier voor meer informatie op de
  website.
- Natuurbericht: De zeer hoge temperaturen activeren teken: doe de tekencheck!
- NBV: met o.a. bijenmarkten, gewasbescherming, symposium, cursus doppen
  methode.
- Tringa Paintings Nieuwsbrief 2014-2: Zoekkaarten, Doeboekje en Nieuwe kaar
  ten van Natuurillustrator Jasper de Ruiter: de Poepkaart, de herkenningskaart
  Pootafdrukken en de Educatieve kaart ‘het leven van kikker en pad’.
- Vitale Groene Stad: Nieuwsbrief met melding van uniek debat van 650 kinderen 
  met regionale politici en Tweede Kamerleden.
- Vivara catalogus: Vraag hem vandaag nog kosteloos aan. Handboek boordevol 
  met innovatieve producten, tips en ideëen voor het inrichten van een 
  diervriendelijke tuin.
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KNNV, afdeling Amsterdam (26 januari 1901 …….heden)

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) is de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, 
natuurstudie en natuurbescherming en heeft zes werkgroepen op het gebied van planten, 
paddestoelen, mossen, hydrobiologie, insecten, beerdiertjes en spinnen. Dat wil niet zeggen 
dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, bomen, heesters, 
slakken of vissen. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van de 
natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur.  

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, 
hele- of halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies 
naar natuurgebieden in bijvoorbeeld Friesland of Limburg. 

Per jaar ontvangen de leden vierkeer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en 
zesmaal ‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen 
aan natuurreizen en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken 
van de KNNV-uitgeverij. 

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM 
lidmaatschap: lid / huisgenootlid (doorhalen wat niet van toepassing is) 
naam  m/v
geboortedatum  
adres  
postcode & woonplaats  
telefoonnummer
E-mail   

Voor het lidmaatschap betaalt u € 24,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt € 8,25 per jaar. 
Voor de betaling van de contributie ontvangt u na de aanmelding een acceptgirokaart. Het 
lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura. 

datum:…………….. ………..handtekening:…………………………………… 

Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar:  O planten,  O paddestoelen 
O amfibieën/reptielen,  O mossen O insecten O hydrobiologie O spinnen  
O natuurbeschermingactiviteiten   O beerdiertjes  O vogels O vissen  

Opsturen naar: KNNV, Afdeling Amsterdam ledenadministratie 
Mia Verberne, Amstel 95 2-hg, 1018 EL AmsterdamU kunt natuurlijk ook lid worden via de website: www.knnv.nl/amsterdam/

Voor een lidmaatschap betaalt u €32,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt  €12,50 per jaar. 
Jeugdlidmaatschap tot 26 jaar :  €17,50 per jaar. IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. 
KNNV-
Amsterdam

Het lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura.
datum .................................... handtekening ....................................
Opsturen aan: Paul van Deursen, Wittenburgerkade 74 1018 LK Amsterdam 020 6855047 

KNNV, afdeling Amsterdam (opgericht 26 januari 1901) 

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is 
de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming en heeft vier werkgroepen op het gebied van planten, paddenstoelen, insecten en 
vissen, amfibieën en reptielen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, bo-
men, heesters of beerdiertjes. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van 
de natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur. 

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, hele- of 
halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies naar natuurgebie-
den in bijvoorbeeld Friesland of Limburg.

Per jaar ontvangen de leden vier keer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en viermaal 
‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen aan natuurreizen 
en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken van de KNNV-uitgeverij.

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM
lidmaatschap:lid / huisgenoot (doorhalen wat niet van toepassing is)
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