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Uit het bestuur
De herfst heeft zijn intrede gedaan en we kunnen terugkijken op een prachtige 
zomer. In september hebben we een mooie excursie, met prachtig nazomerweer, 
gehad naar Tiengemeten. Hier konden we goed zien hoe de natuur zich verder 
ontwikkelt in dit voormalige akkerbouw gebied.
Helaas waren er ook mindere momenten. Zo kregen we het bericht dat ons oud-
ste lid, Jos Neuteboom, is overleden. Elders in blaadje vindt u een in memoriam.
In dit Blaadje treft u verder weer een uitgebreid excursieprogramma boordevol 
interessante excursies en lezingen aan.  Opvallend is de excursie op de verjaar-
dag van Sinterklaas naar de tentoonstelling ‘Duizend jaar vogels in honderden 
boeken’ in museum Meermanno in Den Haag.
Naast de gewone excursies en lezingen, gaan we volgend jaar ook een paar 
activiteiten in samenwerking met de IVN organiseren. In eerste instantie gaan 
kijken we of dit bevalt. Een eerste gezamenlijke activiteit zal een lezing van Hans 
Peeters, over Natuur aan huis zijn, op 15 maart volgend jaar. Helaas was het te 
laat om nog in het excursieprogramma van dit blaadje te worden opgenomen. In 
het volgende Blaadje kunt u een uitgebreide aankondiging verwachten.
We zijn blij en dankbaar dat we ook voor volgend jaar weer kunnen rekenen op 
het onderkomen in De Nieuwe Ooster.
Tot slot nog dit. Het bestuur is nog steeds, dringend, op zoek naar versterking. 
Dus als u zich geroepen voelt iets te doen, schroom niet en neem contact op met 
een van ons.

Jan Timmer
Voorzitter a.i.

Redactioneel

U hebt maar weer mazzel, want bijna had uw redacteur in Het gevang gezeten. 
Zo’n keurige man in het gevang, hoezo? Nou, dat zit zo. . Nadat mijn favoriete 
“slapende bomen”  in een stedelijk veenlandschap tussen Nieuwe Herengracht 
en Nieuwe Keizersgracht verwijderd waren was het de beurt aan enkele Monu-
mentaaliepen in de Weesper-en Plantagebuurt. Waaronder eentje pal voor mijn 
balkon.
Nadat eerder dit jaar een onverlaat de klimop in mijn binnenlok van zijn bestaans-
recht had beroofd en de herfst al in april had ingezet waren ook aan straatzijde 
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de rapen gaar. Behalve het late tijdstip van aankondigen (een dag voor de ket-
tingzaag er in ging), deed vooral ook de regel in het ambtelijk schrijven dat “ 
zoals gebruikelijk (sic) de kapvergunning met terugwerkende kracht zal worden 
aangevraagd” er iets in me knapte. Nadat de iep, ogenschijnlijk kerngezond, om 
was (nee, ik zag geen vaantjes, kenmerk nummer een van de iepziekte) bleef het 
verlies nog lang knagen. Ik heb me nog net niet laten ketenen aan de stam, maar 
dit moment is nooit ver weg geweest.  Een bevriende modernistische architect 
probeerde me nog op te vrolijken met de wijsheid  “dat  ik nu lekker meer licht in 
huis had” Dat pareerde ik met de quote dat “” mijn Rembrandts daardoor echter 
verbleken waar je bij staat” Stilzwijgen. 
Natuurlijk komt er dit najaar (op de middelbare tuinbouwschool leerde ik al de 
wijsheid “Wat in het najaar geplant wordt MOET opkomen, wat in het voorjaar ge-
plant wordt KAN aanslaan ”een nieuwe iep voor terug (waarom geen Hemelboom, 
Paulownia of berk, om de biodiversiteit te vergroten)? Heel Odessa, of all places, 
staat vol laanbomen, waarbij geen buur van dezelfde soort is. 
Voorlopig is het “Dag Boomkruipers, dag Dwergvleermuizen, dag Gaaien, dag 
Grote Bonte, dag Bosblauwtje, dag Halsbandparkiet, dag microkosmos.
Gelukkig komt er ook weer veel nieuwe natuur bij en laat ik vooral vooruit kijken in 
plaats van in staat van woede omzien. Remco Daalder onze stadsecoloog heeft 
niet voor niets zojuist de Jan Wolkersprijs gekregen voor zijn Gierzwaluwenboek, 
geschriften over de stad als natuurgebied en vanzelfsprekend, zo kunnen we in 
dit Blaadje lezen, komt er veel nieuwe stadsnatuur bij. Denk aan de vis-en fau-
napassages, waar Daalder en zijn collega’s (niet zelden KNNV-ers, zoals Geert 
Timmermans) zorg voor dragen en waarvan in dit blaadje een schitterend verslag 
met soortenlijst van de inventarisatiedag is opgenomen.
Ook: nieuwe natuur opzoeken, wanneer we in alle vroegte in 2015 met een fiets-
excursie het ontwaken van de stadsornitologie gaan monitoren. Ook: natuur en 
duurzaam denken komt tussen de oren van ondernemers (Insectenhotels bij een 
ecologische groothandel) en ontwikkelaars (elk appartement een gierzwaluwen-
nest op de Zuidas). En als dan ook nog het nieuwe hoofd Landschapsarchitec-
tuur van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst in haar inaugurele rede een 
pleidooi voor biodiversiteit houdt en alle architecten in het zwart gekleed met hun 
koltruien tot ver boven de adamsappel (of het gebrek daaraan) verontrust om zich 
hun spieden naar medestanders gloort er hoop. Biodiversiteit staat op de agenda 
en de preciezen geven (eindelijk) het estafettestokje aan de rekkelijken over.

Tobias Woldendorp 
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In memoriam Jos Neuteboom (1915-2014),
herinneringen aan een lichtvoetige levenskunstenares

Jos werd geboren in Almelo. Op haar 14e verhuisde zij naar de Margaretha van 
Borsselenlaan in Am-stelveen waar ze tot haar 94e zou blijven wonen. Toen ze 
begin 20 was, trouwde ze met een 20 jaar oudere weduwnaar, een paar huizen 
verderop. Deze man had twee dochtertjes, een van tien en een van vijf jaar. Met 
hem kreeg Jos twee zonen en een dochter. Al deze (stief)kinderen kregen zelf 
ook weer kinderen en die kregen weer kinderen etc. waardoor Jos - die al vroeg 
weduwe werd - omringd werd door een schare nakomelingen van acht tot 88. 
Ik leerde Jos kennen op een van de vele excursies van KNNV  Amsterdam. Net 
als veel anderen, heb ik veel planten, mossen en paddenstoelen van haar ge-
leerd: Jos was een wandelende natuurencyclopedie. Ze was vooral dol op heel 
kleine planten, waar ze een scherp oog voor had. Tot op hoge leeftijd gaf ze nog 
waarnemingen door aan Floron – zo ontdekte ze bv. in 2007 in haar straat Krans-
gras; Floron wijdde toen een artikel aan Jos in hun  Nieuwsbulletin. 
Jos was al tientallen jaren lid van de afdeling A’dam van de KNNV voordat ik lid 
werd.  Door verhuizing  naar Almere ging ik niet meer zo vaak mee op excursie 
met de KNNV Amsterdam. Maar met Jos bleef ik bevriend. Dit in memoriam is 
dan ook een selectie uit mijn persoonlijke herinneringen aan een onverbeterlijke 
natuurliefhebster die lichtvoetig door het leven dartelde.

Begin jaren 80 gingen Henriëtte Zoetelief en ik met de KNNV kamperen bij de 
Drentsche A. Jos wilde ook mee maar had – ze zal tegen de 70 zijn geweest – 
nog nooit gekampeerd. Geen nood: ze kocht een slaapmatje en kroop gewoon bij 
mij in het kleine trekkerstentje. Over rugklachten heb ik haar niet gehoord.

Jos had groene vingers: haar tuin leek wel altijd te bloeien. Natuurlijk waren dat 
vooral wilde planten: Jos verzamelde overal zaden die het op de veengrond van 
haar tuin goed deden. Ook nieuwe stads-planten kregen een plaatsje, al was het 
maar tussen de tegels. Jaren geleden had Jos een stel behulp-zame buren die 
wel wisten dat koken niet ‘haar ding’ was. Deze buren aten op vrijdag vis zoals 
prak-tiserende katholieken plachten te doen. Hun katten kregen dan ook vis waar-
bij de kat van Jos ook een visje kreeg. Jos liet hen begaan en zei:”Die mensen 
doen graag goed”. Voor gemiddelde tuinliefhebbers , zoals deze buren, leek er 
in de tuin van Jos veel ‘onkruid’ te staan. Toen Jos weer eens op een KNNV-reis 
was, besloten die buren haar een dienst te bewijzen. Bij Jos’ thuiskomst was de 
tuin ‘gewied’. Hoe Jos dat destijds opnam, weet ik niet maar toen ze het mij jaren 
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later vertelde, kon ze er wel om lachen. De tuin bloeide toen weer in volle glorie.
Jos hield erg van figuratieve schilderkunst. Haar huis hing vol met het werk van 
zondagsschilders: landschappen uit de omgeving en veel, heel veel uilen. We 
bezochten samen diverse tentoonstellingen: de Haagse School, Maria Sybilla Me-
rian & dochters bijvoorbeeld, maar ook exposities van de bekende Nederlandse 
schilders uit de Gouden Eeuw. Grappig vond ik hoe Jos naar de veelal Bijbelse ta-
ferelen keek. Ze bestudeerde de mensen, hun kleding en natuurlijk de planten, de 
bomen, de vogels, de lichtval. Maar het afgebeelde verhaal zei haar niets: ze was 
areligieus opgevoed en taalde ook later niet naar enige vorm van religie. Op een 
warme zomerdag in de jaren 80, gingen we naar het Frans Hals’ in Haarlem voor 
ik weet niet meer welke tentoonstelling. Er stond een lange rij voor de ingang. In 
wachten hadden wij geen zin, zeker niet op zo’n stralende dag. Dus stelde ik voor 
om te gaan zwemmen. Een badpak hadden we natuurlijk niet bij ons maar een 
baddoek leek ons wel handig. Die kochten we bij de Hema en samen togen we 
naar het naaktstrand.

Toen ze in 2009 op 94-jarige leeftijd naar een verrzorgings huis verhuisde in 
Muiderberg, waar haar jongste zoon woont, dacht ik: dat overleeft ze niet. Tach-
tig jaar in de Margaretha van Borsselenlaan waarvan 70 jaar in hetzelfde huis 
gewoond, zo’n oude boom kun je niet verplanten. Maar haar familie had de sfeer 
van haar huis weten over te planten door haar schilderijen themagewijs in haar 
ap-partement op te hangen. Knap werk! Toen bleek hoe veerkrachtig Jos was en 
over hoeveel levenskunst ze beschikte. Voor haar appartement, met grote ramen 
op het oosten, stonden enkele forse abelen. Jos genoot enorm van deze impo-
sante bomen, van de wisselende lichtval op hun schors in de loop van de dag, 
het gloeien bij zonsondergang. Jos ging dus gewoon verder met genieten van 
wat de natuur haar bood. Ze wandelde in het bos bij het verzorgingshuis, zocht er 
planten, mossen en paddenstoelen. Ze werd er al snel het ‘paddenstoelenvrouw-
tje’ genoemd. 

Ik bezocht Jos daar een paar keer per jaar en nam dan een vers geplukt veld-
boeket mee. Als het weer het even toeliet gingen we naar buiten – daar was ze 
nu eenmaal het liefst – speurend naar planten en paddenstoelen, vogels kijkend 
- luisteren ging niet goed meer: ze werd erg doof. Ze liep steeds langzamer wat 
ze erg jammer vond; er kwam een stok en daarna een rollator. Twee jaar geleden 
nog, waren we wel 2½ uur op pad waarbij Jos op de rollater rustte als dat nodig 
was. Als ik haar belde en vroeg hoe het met haar ging, zei ze vaak: “Nou, ik word 
er niét beter op”. En dan moesten we lachen. Een of twee jaar geleden verloor ze 
het zicht in één oog; desondanks bleef ze met diverse mensen corresponderen 
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in haar mooie regelmatige handschrift. Jos onderging de gebreken van de ouder-
dom met humor. Als ze een boek uit had, was ze het begin weer vergeten maar 
dat had ook zo zijn voor-delen. “Ik heb aan drie boeken genoeg, als ik er één 
uit heb, begin ik gewoon weer opnieuw”. Ook van veel planten en paddenstoe-
len was ze de naam vergeten maar ze genoot desondanks nog steeds van hun 
schoonheid. 

Jos in haar voortuin, juli 2009
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Het deed haar verdriet dat steeds meer oude bekenden stierven, vooral Lucy 
Freeze miste ze erg. Maar zelf wilde ze niet dood, zei ze nog in juni toen ik haar 
voor de laatste keer bezocht. Daarom overviel het mij toen in september - vlak 
voor ik haar weer wilde bezoeken - het overlijdensbericht op de mat lag. Maar ook 
deze levenslustige natuurliefhebster was op een gegeven moment op.
Vanaf dat Jos 85 werd, vierde haar familie uitgebreid haar verjaardag. Hiervan 
werd dan een mooi fotoalbum gemaakt. Als ik op bezoek was, namen we zo’n al-
bum van A tot Z door; alle foto’s werden bekeken: wie stonden erop, wat was hun 
relatie tot Jos etc. Hierdoor had ik op de begrafenis het gevoel tussen bekenden 
te verkeren terwijl ik de familie van Jos nooit eerder gezien had. 
Het was een mooie, zonnige septemberdag toen Jos begraven werd. Haar jongste 
zoon liet in zijn herdenking een bosuil en een nachtegaal horen, vogelgeluiden, 
waar Jos zo van hield. Haar dochter zei blij te zijn dat Jos zo lang heeft geleefd – 
al had ze haar streefgetal 100 niet gehaald - omdat zij tot het laatste toe van de 
levende natuur had genoten. Jos las ook graag. Maar het boek van het leven had 
ze nu wel uit, heeft ze tegen de verzorging gezegd, ze had het tweemaal gelezen.

Leny Huitzing, 
lid KNNV Amsterdam van ±1979 -1998 en sindsdien lid van afdeling Wageningen 
e.o.

Verslag Bezoek KNNV afdeling Amsterdam aan 
Tiengemeten
20 september bezocht de KNNV Amsterdam met de Groengrijs bus en Eric Junge 
als chauffeur het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Omdat onze trouwe 
verslaggevers Van der Feen deze keer niet mee waren doe ik een bescheiden 
poging tot verslag.
Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet tussen de Hoeksche Waard en Goe-
ree Overflakkee. De naam is afgeleid van een oude oppervlaktemaat, een gemet, 
die een halve hectare groot is. Het eiland is gegroeid van de oorspronkelijke vijf 
hectare tot de duizend hectare die het nu meet. Vanaf 2006 is het eiland, dat tot 
dan toe agrarisch was en tien boerenbedrijven telde, door Natuurmonumenten 
omgevormd tot natuurgebied.
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Er zijn drie verschillende soorten natuurgebied nagestreefd: 
1 De Wildernis in het westen: een rietruigte, begraasd door een kudde Schotse 
hooglanders.
2 De Weelde midden op het eiland, bestaande uit slikplaten met wisselende wa-
terstand en veel steltlopers
3 Weemoed, in het oosten: kleinschalige, ouderwetse akkerbouw met akker(on)
kruiden.

Na een spannende start, waarbij even omgereden moest worden vanwege weg-
afsluitingen en als gewoonlijk ook weer naar station Zuid teruggereden moest wor-
den om een verlate opstapper op te halen, haalden we op het nippertje de pont. 
Na aankomst op het eiland dronken we koffie en genoten we van appeltaart op 
zolder bij de Hélènehoeve. Daar aten we aan het eind van de dag ook onze pan-
nenkoeken en die krijgen een goede recensie: goed, gastvrij, royaal en niet duur! 
Bij de pontsteiger is  een aantal recreatieve voorzieningen, zoals het bezoekers-
centrum, de Speelnatuur (een aanrader voor kinderen!) en twee musea.
De groep van 33 personen splitste zich bij de Vliedberg op: Hein Koningen be-
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geleidde een groep die richting Weemoed liep, Jan Timmer liep westwaarts door 
de Weelde en Evert Pellenkoft liep met een groep verder door naar de westelijke 
punt van het eiland, de Wildernis dus.

De KNNV heeft vijf jaar geleden ook Tiengemeten bezocht. Toen gingen we in het 
voorjaar en er zijn toen meer vogels, vooral steltlopers, aangetroffen. Ik herinner 
me ook heel veel leeuweriken. De vegetatie is duidelijk nog in een pionierssta-
dium: heel grofkorrelig en met dominantie van Late guldenroede. Ik had verwacht 
dat dat nu wat minder zou zijn, maar de guldenroedes maakten nog steeds de 
dienst uit. Wel een mooi kleurrijk gezicht, ook omdat er al veel rode herfstkleuren 
te zien waren.

Een verre van complete lijst van wat ik me herinner gezien te hebben (de groep 
van Evert):
In de wildernis veel heemst in de ruige rietvegetatie. Ook zeeaster, heelblaadjes, 
kattendoorn, kaardenbol, moerasmelkdistel, moerasvergeetmenietje; een aantal 
soorten die op brakke omstandigheden wijzen, maar ook soorten die juist zoete 
invloed indiceren (moerasvergeetmenietje, dat laag langs de waterkant stond). 
Veel kaardenbollen en distels (leuk voor de puttertjes!).

Op de Vliedberg
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Op het dak van de Laurettehoeve (alle voormalige boerderijen op Tiengemeten 
hebben vrouwennamen) veel witte kwikstaartjes en één gele. 
We zagen verschillende keer de bruine kiekendief, watersnippen, kieviten, ture-
luurs, een groep kemphanen, de grote zilverreiger en de kleine zilverreiger, een 
groep puttertjes, pijlstaarteenden, slobeend.
De groep van Hein heeft veel meer aandacht aan de planten besteed. Bij de pan-
nenkoek werden de uitzonderlijkste vondsten tentoongesteld:
Goudknopje (!), knikkend tandzaad, tenger fonteinkruid, Ambrosia, smalle water-
pest, slijkgroen, heelblaadjes en naaldwaterbies. De volgorde klopt niet (meer) 
want de plantjes zijn verplaatst.

Omdat er geen gemotoriseerd verkeer is op Tiengemeten viel vooral de stilte op, 
al vloog er een enkel vliegtuig over. Het was prachtig weer, vrij warm (25°) en 
weinig wind, wat de muggen helaas ook erg fijn vonden. Bij mezelf telde ik 47 
muggenbeten. Volgende keer Deet of Citronella mee!
Om kwart voor zeven begon het zachtjes te regenen, om zeven uur vertrok de 
pont. Sommige KNNV’ers hadden op de steiger al heimwee naar het stille, serene 
eiland. 
De terugreis verliep dankzij Eric Junge als gewoonlijk heel prettig

Finette van der Heide
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Van de ledenadministratie en penningmeester
Op 1 oktober werd ons definitieve ledenaantal gepeild voor de afdracht aan het 
Landelijk Bestuur. Thans telt onze vereniging in totaal 298 leden, waarvan 3 erele-
den en 26 huisgenootleden. 
In de loop van september werden 15 leden uitgeschreven omdat zij de contributie 
na meerdere aanmaningen niet betaald hadden.

Sinds het vorige Blaadje hebben we 9 nieuwe leden kunnen inschrijven: 
Mevr. Marianne van de Erve, Mevr. Lies Gezang, Mevr. B. Welter, Mevr. Barbara 
Stutterheim, Mevr. Machteld Ribbius, De Heer C. Rood, Mevr. D. H. van der Vorm,
De Heer M. W. H. Stigter en Mevr. Inge van Iterson.
Bij deze nogmaals een hartelijk welkom!

De complete ledenlijst ligt in de bestuurskast van ons onderkomen op De Nieuwe 
Ooster. Om privacy redenen wordt deze niet rondgestuurd.

Het bestuur ontving het bericht, dat ons lid Jos Neuteboom-IJsenbout op zeer 
hoge leeftijd – bijna honderd jaar – op 11 september te Muiderberg is overleden.
Zij is een leven lang betrokken geweest bij de KNNV en een aantal oudere leden 
heeft haar goed gekend. Namens de leden van de KNNV-Amsterdam heeft het 
bestuur de condoleances overgebracht en er zijn bloemen bezorgd. Een aantal 
KNNV-leden waren bij de begrafenis aanwezig.

Inmiddels nadert langzamerhand het jaar 2015, zodat er alweer een oproep volgt 
om de contributie voor het nieuwe jaar graag vóór 1 januari 2015 over te maken 
onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, te vinden op de adressticker 
van dit “BLAADJE”.

Voor een lidmaatschap betaalt u €32,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt 
€12,50 per jaar. Jeugdlidmaatschap tot 26 jaar : €17,50 per jaar. 
ING-Rekening     IBAN NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-Amsterdam

Het financiële resultaten-overzicht 2014 van onze vereniging zal worden gepubli-
ceerd in Blaadje 2015-01. Zoals het zich nu laat aanzien, zal dat niet veel afwijken 
van de begroting.

Paul van Deursen Ledenadministratie/penningmeester a.i.
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Excursie met hindernissen naar de Heimanshof
In dit Heimansjaar was het een mooie gedachte om een naar deze natuurpopuli-
sator genoemde tuin te bezoeken, een heemtuin met een systematisch gedeelte 
en een landschappentuin, in 1931 aangelegd in het Zuiderpark. Doelstelling was 
de Haagse schooljeugd kennis te laten maken met de verschillende Nederlandse 
landschappen en met de daar voorkomende planten en dieren.Op vrijdag 4 juli 
bezochten we deze parel in Den Haag, maar dat ging voor hen die het openbaar 
vervoer een warm hart toedragen met alle hindernissen die je maar kunt beden-
ken.
De bij de aankondiging vermelde verbinding via Schiphol was die morgen geblok-
keerd, doordat een auto door de vangrail naar de treinrails door was geschoten. 
Omdat de haltes van buslijn 25 in de hofstad verviel wegens werkzaamheden 
kwamen enkele deelnemers bij een geblokkeerde ingang van het Zuiderpark, we-
gens festival Milan, zodat de Heimanshof met een omtrekkende beweging moest 
worden bereikt. Excursieleider Hein Koningen was inmiddels met allerlei omwe-
gen aangekomen. Gelukkig werden we hartelijk ontvangen door beheerder Erik.
(We wisten toen gelukkig nog niet dat op de terugweg het treinverkeer helemaal 
van slag was, door een stroomstoring bij Leiden, een trein zonder machinist en 
een andere trein zonder conducteur.)

Een trotse beheerder
De beheerder die hier sinds 2003 werkt (geassisteerd door mensen van een so-
ciale werkplaats, vrijwilligers en stagiaires) leidde ons enthousiast vertellend door 
de schitterende tuin, duidelijk zijn trots. Eerst door het donkere Hulstenlaantje, 
met o.a. Egelhulst (herkenbaar aan bladeren die niet alleen aan de zijkant stekels 
hebben maar ook op het blad) en Zwarte kastanje. De Gifsla is op een wat meer 
open plekje hoog opgeschoten.
Veel heemtuinen leiden tegenwoordig een kommervol bestaan, door de bezuini-
gingen, maar hier is dat gelukkig nog niet het geval. We lopen langs een Dwergle-
vensboom en staan stil bij de Witte veldbies (Luzula luzuloides). Extra mooi onder 
de microscoop, weet Nico Schonewille. Dan zie je een kleine lelie!
We wandelen over een pad met aan de ene kant arm, middelrijk en rijk loofbos en 
aan de andere kant ‘Drenthe’, een droog stuk met hei, Kreunende gaspeldoorn en 
jeneverbessen.
Door twee keer per jaar met de hand gras weg te trekken weet Erik hier steeds 
weer jonge heideplantjes en nieuwe jeneverbessen op te laten komen. We zien 
Bosgierstgras staan en in een gemetselde bak Beenbreek, Trilgras en Lavendel-
hei.
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wollige distel foto Hanneke Wallerde excursieleider, de verslagever, de beheerder 
en de deskundige foto Hanneke Waller

Van Drenthe naar Limburg (zonder openbaar vervoer)
We constateren dat we wellicht wat laat zijn met deze excursie omdat er nogal 
wat uitgebloeid is. De beheerders  moesten dit jaar ook eerder overgaan op 
maaien. De tuin is zeker volgend jaar een nieuw bezoek waard, maar dan in de 
eerste helft van juni.
Dat neemt niet weg, dat we toch genieten van deze heemtuin. We ruiken de Wilde 
gagel en arriveren in ‘Limburg’, waar mergel aan de oppervlakte komt. Daar staat 
Glad parelzaad en Ruige gladde anjers. Bij een perk waar Weegbreezonnebloem 
heeft gebloeid zit een Wijngaardslak. Tussen de begroeiing zien we heel veel 
Klimopbremraap. De Eenbessen hebben hier inmiddels één grote blauwe bes in 
het hart.

In een struik houdt een juveniele Zwarte kraai zich muisstil. We zien hem toch!
Hier treffen we Heksenkruid en Christoffelkruid. De bodem is voornamelijk bedekt 
met Bosbingelkruid en Daslook. Hier fladderen Bonte zandoogjes, Koolwitjes 
en een Atalanta. Via een echte holle weg komen we bij een Besanjelier, die een 
struik nodig heeft om in te klimmen.  
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Olifant Jennie ligt hier begraven
Bij windkracht zeven sluit Erik de tuin, want in het bosgedeelte is ook aardig wat 
dood hout, zodat er ook Grote bonte spechten broeden. Eén omgewaaide eik 
heeft Erik weer heropgericht door een aantal takken af te zagen en dat is nu een 
aardige moshoek geworden. Heel bijzonder is het Tauers bedstro. Van een Ameri-
kaanse linde rest nog slechts een enorme wortelopslag.
Midden in het park ligt de olifantenvijver. Het verhaal gaat dat men hier ooit een 
gestorven olifant uit de Haagse dierentuin heeft begraven. Na de tweede wereld-
oorlog wilde men het karkas voor studiedoeleinden opgraven, maar de botten 
bleken onvindbaar. Die kuil is de vijver geworden.
Er wordt water uit opgepompt, wat in ‘Limburg’ opborrelt en een beekje vormt. Bij 
een bruggetje over de beek zien we Paarbladig goudveil.

Rare namen
Lopend langs een enorme composthoop  van vorig jaar waarop  Erik oranje eet-
bare Pompoenen heeft  gekweekt, komen we in de Systematische tuin. Zittend op 
een paar banken eten we ons brood op en gaan daarna hier rondkijken. Het ruikt 
heerlijk dankzij Spaanse brem, hysop en munt.
Een Grote keizerlibel snort langs.
We zien Pieris, IJzerhard en Pekbloem. Insecten klimmen hier niet verder dan 
een kleverige ring op de steel. Er staat Lange ereprijs, Brandkruid (Phlomis fruti-
cosa), Dikkemanskruid, Wilde ridderspoor (met die diepblauwe bloemen), Geoord 
helmkruid, Slipbladige kaardenbol (een enorme plant, waarvan de bladeren water-
reservoirs vormen), een Kogelstruik en het Klein vogelpootje. Allemaal van die 
soms hilarische plantennamen. Er is nog veel meer moois te zien, te veel om op 
te noemen!

Frans van der Feen

Christoffelkruid foto Loes van der Feen
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Boommarter op de Diemer Vijfhoek
Langer liep ik al  rond met de gedachte om de Diemer Vijfhoek te gaan monitoren 
op otters en bevers. De Diemer Vijfhoek is onderdeel van de Ecologische Hoofd-
structuur en ligt als ‘stapsteen’ ten opzichte van Flevoland (indicatorsoorten: ot-
ters en bevers) en Vechtplassen/Gooi (otter) gunstig. Bevers en otters die richting 
Amsterdam trekken, komen langs dit gebied en vinden daar een geschikt leefge-
bied in de vorm van wilgenbos, opslag van els, es en abeel, maar ook uitgestrekte 
rietvelden die doorsneden zijn met kreken en poelen. Voedsel en schuilplaatsen 
zijn in overvloed en er zijn (niet onbelangrijk) delen op de Vijfhoek die voor het 
publiek zijn afgesloten.

Begin augustus 2014 heb ik op een paar geschikte plekken een drietal cameraval-
len gezet. Een cameraval is een camera die zo wordt afgesteld dat als er bewe-
ging wordt gesignaleerd er afhankelijk van de instelling foto’s of een filmpje wordt 
gemaakt. Overdag kleurenbeelden en ’s nachts door het infraroodlicht zwartwit-
beelden. Om de dieren naar de camera te lokken gebruik ik kattenvoer (klein 
blikje zalm), een gekookt ei, pindakaas, sesamolie en een geurstof die katten aan-
trekt. Het geheel instaleer ik zo dat het lokvoedsel niet kan worden weggesleept, 
waardoor het op de plek moet worden verorberd. De locatie wordt zo goed als 
mogelijk onzichtbaar gemaakt voor het publiek (er is al een keer een camera ge-
stolen). De camera’s laat ik meestal een week hun werk doen voordat ik ze weer 
ophaal. Thuis achter de computer bekijk ik de ‘vangsten’ die in de camera  eerder 
op een SD-kaart. zijn opgeslagen.

Meestal bestaan de vangsten uit bruine rat, bosmuis of gaaien die op het neerge-
legde voedsel afkomen. Maar groot was de verrassing dat er als ‘bijvangst’ tussen 
de beelden van bruine rat een groot dier zichtbaar was; een boommarter. Ik had 
de camera afgesteld op alleen foto’s en half september ben ik teruggegaan met 
een camera afgesteld op film maken. En ook nu weer BINGO (!); een boommarter 
die aan het voedsel snuffelt en doorloopt. In Amsterdam zijn wel -meer boommar-
ters gespot maar dit is voor het eerst dat er bewegende beelden van een Am-
sterdamse boommarter zijn geschoten. De beelden zijn te zien op: http://www.
youtube.com/watch?v=6Y3PlK-GCu0

De waarneming past in een reeks van waargenomen Amsterdamse boommarters. 
De eerste gedocumenteerde Amsterdamse boommarter dateert uit 1987 en was 
een verkeersslachtoffer op de Transformatorweg. Daarna weren 
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verkeersslachtoffers  in 2004 op de Weteringschans, in 2005 op de A10-Noord 
bij de Zeeburgertunnel, in 2012 op de Overtoom en in 2013 op het KNSM-eiland 
verzameld. In 2011 werd een foto gemaakt van een levende boommarter in de 
Osdorperbinnenpolder en 2013 op het Vuurtoreneiland. Ook zijn er verschillende 
zichtwaarnemingen van (boom)marter waar geen beelden beschikbaar van zijn.

Maar pas op, ook de steenmarter komt onze kant op. Zo is er in 2011 een steen-
marter gevonden (verkeerslachtoffer) op de Johan Huizingalaan ter hoogte van  
Henk Sneevlietweg en in 2012 werd een dode steenmarter langs de Museum 
Spoorlijn bij het Haarlemmermeerstation gevonden.
Hopelijk vindt de boommarter de Diemer Vijfhoek een geschikt leefgebied en 
wordt het dier een vaste bewoner van de Amsterdamse regio. Biotoop genoeg 
zou je zeggen. Ik hou u op de hoogte.

Geert Timmermans

Boommarter met cameraval op 14 september 2014 vastgelegd op de Diemer Vijfhoek 
foto Geert Timmermans
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Hulp gezocht!

Om onze afdeling onder de aandacht te brengen van de bezoekers van de
8STE NOORD-HOLLANDSE NATUURDAG 22 NOVEMBER
http://www.landschapnoordholland.nl/activiteit/22-november-8ste-noord-holland-
se-natuurdag
Zullen Lida den Ouden en Paul van Deursen een klein standje bemannen. We 
nodigen onze leden - vooral deelnemers aan de werkgroepen -  uit om mee te 
doen door bijvoorbeeld bezoekers te vertellen over onze activiteiten of om iets te 
demonstreren.
Meld je aan bij Paul van Deursen tel. 6855047 of Lida den Ouden tel. 6412761

De 8ste Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 22 november is er voor alle 
liefhebbers en onderzoekers van de Noord-Hollandse natuur. Het belooft een 
feestelijke dag te worden met de presentatie van twee prachtige nieuwe Noord-
Hollandse atlassen, die van de flora en van de zoogdieren. Er zijn veel interes-
sante lezingen bijvoorbeeld over de snelle veranderingen van de verspreiding van 
zoogdieren in Noord-Holland en nieuwe ontdekkingen die beschreven staan in de 
Noord-Hollandse flora-atlas. Ook de flora en fauna van steden krijgen aandacht. 
Het IJsselmeer en de Noordzee komen aan bod met lezingen over visdieven en 
zwarte zee-eenden.
Als spetterend einde laat Carola van den Tempel nooit eerder getoonde beelden 
zien die zijn gemaakt met verborgen filmcamera’s in de natuur. Van grappige 
huisspitsmuizen tot boommarters in het duin. Het programma duurt van 10.00 tot 
16.00 uur.

Markt
Er zijn veel stands van bedrijven en natuurorganisaties. Met allerlei artikelen zoals 
tweedehands natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor andere dieren, 
verrekijkers en fototoestellen. Let op: neem contant geld mee, want pinnen is niet 
mogelijk.
De toegang is gratis. Het pand van Aristo Amsterdam is gelegen aan de Tele-
portboulevard 100, tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is 
het slechts 2 minuten lopen. Het navigatieadres is Tempelhofstraat 2, 1043 EC, 
Amsterdam.
 
http://www.landschapnoordholland.nl 
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Duizend gulden!
Op de meest tropische dag van dit jaar, 19 juli, trokken 7 leden van onze afdeling 
o.l.v. Hein Koningen naar het Kennemerstrand bij IJmuiden. Niet om te zwemmen, 
maar voor een botanische inventarisatie rond de duinvallei van het Kennemer-
meer.
Toen we arriveerden zagen we Hein al gebukt staan over een bosje. Hij was er 
Grote zandkool aan het plukken, ook wel aangeduid als Wilde rucola. Voor thuis 
door de sla!
De wandeling begon dit keer over het wandelpad langs de toegangsweg naar de 
plezierjachtenhaven.

Zeedit en zeedat
Al direct wees Hein ons op de struikjes hier, waar menigeen achteloos aan voorbij 
zou lopen: Duinaveruit (Artemisia camprestis maritima). Verder was hier al van 
allerlei moois te zien, vaak niet zo onbekende planten met het woord ‘zee’ ervoor, 
Zeelathyrus, Zeepostelein, Zeevenkel (de vlezige blaadjes zijn eetbaar), Zeekool, 
Zeewolfsmelk. Maar ook Sikkelklaver en Melde. De Akkermelkdistel die we hier 
aantreffen heeft zich aangepast aan het zoute milieu: het heeft een  dikker blad.
Op het hoekje vinden we een pionier: Slanke mantelanjer. Enkele excursiegan-
gers schudden uit de uitgebloeide plantjes zaad, voor in hun eigen tuin.

We steken over en worden door een verkeersregelaar gemaand aan de kant te 
lopen. Een stroom auto’s rijdt het parkeerterrein op, onderweg naar een verkoe-
lende zeeduik.
Wij gaan de natuur in en treffen Rode ogentroost, de minibloemen van Geelhartje 
en Fraai Duizenguldenkruid. We zijn verrukt over enkele Parnassias, want dan 
weten we nog niet dat het er verderop vol mee staat. Nog nooit zoveel van dit 
bijzondere bloempje gezien.
Er staat ook volop Honingklaver, die zorgt voor voedselrijke grond. 
Regelmatig groepjes Moeraswespenorchis.

Het geld ligt hier ‘op straat’
Zagen we net al Fraai duizenguldenkruid, later ontdekken we ook Strand duizen-
guldenkruid (met smaller blad en een speciaal roze). De ultieme ontdekking zal 
het Echt duizenguldenkruid zijn. Die heeft meer rozet en een vollere bloemkroon 
en is nog weer anders roze.
Al gauw ontdekken we de planten overal en regelmatig wordt er overheen ge-
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knield en met de loep gekeken om zekerheid te krijgen. Gedurende de hele wan-
deling worden de duizendguldenplantjes telkens weer opnieuw bekeken.
Op het pad lopen we over Borstelbies. Zomerbitterling staat er, Dauwbramen en 
uitgebloeide Grote ratelaar.
Dank zij de afdeling Haarlem van de KNNV is dit gebied onlangs flink gemaaid, 
zodat andere planten weer kans krijgen. In het riet staat Harig wilgenroosje. We 
lopen langs een grote pol gele Rolklaver.
Rondbladig wintergroen (Pyrola) wordt ontdekt. We hoeven eigenlijk niet eens 
meer naar Texel, want ook de Groenknolorchis zien we hier. 
De mensen aan de andere kant van het duin die in het zand liggen te bakken heb-
ben geen idee van de schoonheid vlakbij!

Echt duizendguldenkruid; foto Hanneke Waller

Kijk, daar groeit Zeekool en Zeewolfsmelk; 
foto Loes van der Feen
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Natte hond
Op een opener stuk staat Knopbies. Een Groenling zorgt voor de achtergrondmu-
ziek.
Waterpunge wordt gevonden, Stijve ogentroost, Dwergzegge:  wat is het hier 
mooi.
Boven ons verzamelen Gierzwaluwen zich voor de terugreis.
We zien Gestreept hertshooi en kleverige ogentroost.
We moeten een lunchplek eeen beetje in de schaduw zoeken, daar waar het ook 
een beetje waait.
Een groepje mannen in zwembroeken met natte honden komt voorbij. Dit keer 
zou het wel lekker zijn als die honden hier hun natte vacht zouden uitschudden.

De zogenaamde Valse voszegge staat hier en het Teer guichelheil maakt het 
plaatje compleet (het is trouwens geneeskrachtig voor dolle mensen). Tussen de 
vele Wilde peen ontdekken we ook wat anders: Zilt torkruid. Op de terugweg lo-
pen we langs Kleine ratelaar. Aan de andere kant sluierbegroeiing met ‘pispotjes’.
We zijn wel toe aan een koude Cola. Hein blijkt uit het gebied een dikke groene 
gestreepte rups meegesleept te hebben van een Ligusterpijlstaart. Na een foto-
sessie wordt het beest weer netjes teruggezet in de natuur.

Frans van der Feen

Ongelooflijke hoeveelheid Parnassia; foto Loes van der Feen
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Inventarisatieweekend 5-7 september 2014

In het weekend van 5 tot 7 september 2014 is er een inventarisatieweekend 
georganiseerd in de Kop van Noord-Holland waarbij er specifiek is gezocht 
naar vissen en zoogdieren. Grote delen van de Kop van Noord-Holland, 
met name de Wieringenmeerpolder, is een zogenaamde witte vlek bij veel 
inventarisatieatlassen, zo ook voor de vissen. Het weekend is in samenwer-
king met Landschap Noord-Holland, RAVON en KNNV, afdeling Amsterdam 
georganiseerd. Hierbij het inventarisatie verslag van de Werkgroep Vissen, 
Amfibieën & Reptielen. 

Op vrijdagavond is in een korte presentatie uiteengezet welke interessante soor-
ten we hoopten te gaan vinden: rivierdonderpad, kleine modderkruiper en bitter-
voorn. In de avonden zou ook speciale aandacht uitgaan naar exotische grondels.
Na de presentatie zijn we met gewapend met zaklampen naar de Zuiderhaven, 
Den Oever, gegaan om vissen bij nacht te zoeken. Het weer was goed: windstil. 
Helaas was het zicht slecht maar werd er wel snel meerdere rivierdonderpadden 
gevonden. Aan het oppervlak zwommen enkele jonge harders. De marmergron-
del, in 2012 al aangetoond, liet zich niet zien. Met enkele willekeurige scheppen 
met steeknet werd een exemplaar gevangen. 
Bij het strandje van de Zuiderhaven werden, opvallend genoeg, tientallen brakwa-
tergrondels gevangen! Het ontbreken van schubben in de nek deed alle twijfels 
verdwijnen. Ook lagen er op het zand veel kleine modderkuipers en bij het riet 
werd een kolblei en alver betrapt. Ter afsluiting zijn we naar de IJsselmeerdijk bij 
het Dijkgatbos gegaan waar een flinke rivierdonderpad ons welkom heette. Verder 
was er niets te zien. Vanwege de dijkverzwaring waren alle stenen recentelijk 
verlegd en het water was nog heel troebel. Op beide locaties werden geen zwart-
bek-, Kesslers- of Pontische stroomgrondels aangetroffen.

Zaterdagochtend wezen inventariseren met schepnet bij een vergraven spoor-
sloot nabij Grote Sloot, Oudesluis. Bij de eerste haal werd de kleine modderkrui-
per en bittervoorn gevangen, naast vele driedoornige stekelbaarsjes. Erg leuk 
waren de riviergrondels! Bij elkaar werden de volgende soorten uit de sloot gevist: 
baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, tien- / driedoornige stekelbaars, kleine 
modderkruiper, kolblei, kroeskarper, riviergrondel, ruisvoorn en zeelt.
Verkast naar de polder Schagerwad. Bij elkaar op drie plekken geschept naar vis 
maar de vangsten vielen erg tegen, ondanks de fraai begroeide oevers. Er wer-
den veel drie doornige stekelbaarsjes, weinig tiendoornige stekelbaarsjes en 
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kroeskarper gevangen. Met veel moeite enkele baarsjes, zeelt en ruisvoorn. Bij 
het gemaal werd de lijst aangevuld met dode snoek (in de inlaat) en (knak)aal (in 
de uitlaat), beide waarschijnlijk slachtoffer van de vijzel.
De middag werd afgesloten met een bezoek aan Agriport, Middenmeer. Op het 
terrein werd een jonge karper gevangen en langs de weg veel ruisvoorn en drie-
doornige stekelbaarsjes. 

Na het eten werd er weer met zaklamppen gevist. Gestart werd er in de Haven op 
Oude Zeug aan het IJsselmeer. In de haven zwommen wat jonge harders maar 
het zicht was vanwege een laag algen vrijwel nul. Aan de buitenzijde op de pier 
was het wel redelijk helder en er werden dan ook tientallen rivierdonderpadden 
gespot. Er zaten enkele enorm grote exemplaren tussen! De enige andere vis-
soort die zich liet zien was paling. Ook hier nog geen exotische grondels.
Met enkele tussenstops bij bruggen in Wieringerwerf, Slootdorp en Middenmeer, 
waar alleen wat algemeen voorkomende vissoorten werd gezien, zijn we ter 
afsluiting naar de Noordhaven, in Den Oever gegaan. Als landrot is het altijd leuk 
om enkele zeevissen te zien. In de haven zwommen tientallen kleine zeenaalden 
rond, langs de palen en kades barstten het van de brakwatergrondels en aan de 
oppervlakte zwommen tientallen jonge harders. De klapper werd gemaakt door de 
vangst van een puitaal (zie foto)! Een beste afsluiter!
Zondagochtend met een klein groepje gevist in de Kromme Gouw, Kolhorn. In 
korte tijd werden er negen soorten gevangen waaronder drie rivierdonderpadden 
en enkele jonge snoekbaarzen. Vervolgens verkast naar Hoogsloot en de Pomp-
sloot (Barsingerhorn). Hier werden bittervoorn en kleine modderkuiper gevangen 
plus twaalf andere poldervissoorten. Een prima afsluiting voor het leuke en leer-
zame weekend.
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Na het eten werd er weer met zaklamppen gevist. Gestart werd er in de Haven op Oude 
Zeug aan het IJsselmeer. In de haven zwommen wat jonge harders maar het zicht was 
vanwege een laag algen vrijwel nul. Aan de buitenzijde op de pier was het wel redelijk 
helder en er werden dan ook tientallen rivierdonderpadden gespot. Er zaten enkele 
enorm grote exemplaren tussen! De enige andere vissoort die zich liet zien was paling. 
Ook hier nog geen exotische grondels. 

Met enkele tussenstops bij bruggen in Wieringerwerf, Slootdorp en Middenmeer, waar 
alleen wat algemeen voorkomende vissoorten werd gezien, zijn we ter afsluiting naar de 
Noordhaven, in Den Oever gegaan. Als landrot is het altijd leuk om enkele zeevissen te 
zien. In de haven zwommen tientallen kleine zeenaalden rond, langs de palen en kades 
barstten het van de brakwatergrondels en aan de oppervlakte zwommen tientallen jonge 
harders. De klapper werd gemaakt door de vangst van een puitaal (zie foto)! Een beste 
afsluiter! 

Zondagochtend met een klein groepje gevist in de Kromme Gouw, Kolhorn. In korte tijd 
werden er negen soorten gevangen waaronder drie rivierdonderpadden en enkele jonge 
snoekbaarzen. Vervolgens verkast naar Hoogsloot en de Pompsloot (Barsingerhorn). 
Hier werden bittervoorn en kleine modderkuiper gevangen plus twaalf andere 
poldervissoorten. Een prima afsluiting voor het leuke en leerzame weekend. 

Kees Dekker, Geert Timmermans & Edo Goverse  
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Waargenomen vissen (25 soorten)
alver
baars
bittervoorn
blankvoorn
brakwatergrondel
brasem
brasem/kolblei
diklip- / dunlipharder
driedoornige stekelbaars
karper
kleine modderkruiper
kleine zeenaald
kolblei
kroeskarper
marmergrondel
paling
puitaal
rivierdonderpad
riviergrondel
ruisvoorn
snoek
snoekbaars
tiendoornige stekelbaars
vetje
zeelt

Waargenomen amfibieën (5 soorten)
bastaardkikker
gewone pad
groene kikker (soort onbepaald)
kleine watersalamander
meerkikker

Waargenomen  reptielen (0 soorten)

Kees Dekker, Geert Timmermans & Edo Goverse

3 
 

Waargenomen vissen (25 soorten)

alver 
baars 
bittervoorn 
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              Persbericht              

Voor bladen van natuurorganisaties 

Biodiversiteit centraal op 8ste Noord‐Hollandse Natuurdag 
 

Alle natuurliefhebbers zijn welkom op de 8ste Noord‐Hollandse Natuurdag die op zaterdag 22 november 
2014 gehouden wordt in de Aristozalen tegenover Station Sloterdijk in Amsterdam. De biodiversiteit in 
onze provincie staat centraal en komt uitvoerig aan bod bij twaalf lezingen van professionals en 
vrijwillige natuuronderzoekers. Landschap Noord‐Holland en de POFF (Provinciale Organisaties Flora en 
Fauna) presenteren bovendien twee nieuwe atlassen: één van de zoogdieren en één van de flora.  
 
Hoe staat het met de natuur in Noord‐Holland? 
Biodiversiteit, de verscheidenheid aan levensvormen, neemt in grote delen van Noord‐Holland nog 
steeds af. Hoe het staat met de biodiversiteit in Noord‐Holland, komt tijdens de Natuurdag uitvoerig aan 
bod. Er zijn lezingen over de veranderingen bij de zoogdieren en de flora, de groei van de 
ganzenpopulaties, de invloed van exoten op de visstand. Verder komen pioniers van het 
natuuronderzoek in de stad en in de duinen komen aan het woord. Uiteraard worden de Noordzee en 
het IJsselmeer niet vergeten met lezingen over zwarte zee‐eenden en visdieven en spiering. De afsluiting 
is net als andere jaren met beelden, dit keer met verrassende filmpjes van verborgen camera’s in de 
natuur.  
 
Twee nieuwe atlassen: flora en zoogdieren 
De langverwachte Noord‐Hollandse zoogdieratlas is klaar en een prachtig boek geworden. De 
spectaculaire opkomst van boommarter en huisspitsmuis staan er bijvoorbeeld in beschreven. En de 
opmerkelijke vondst van de 11de vleermuissoort in Noord‐Holland. Ook in de nieuwe flora‐atlas veel 
nieuwe wetenswaardigheden, bijvoorbeeld dat de zoetwaterplanten langzaam de provincie veroveren 
en dat de brakwaterplanten verdwijnen. Tegelijkertijd verschijnen er langs de snelwegen zouttolerante 
planten. De atlassen worden overhandigd aan gedeputeerde Jaap Bond die verantwoordelijk is voor het 
natuurbeleid én de biodiversiteit in Noord‐Holland. Daarna zijn de boeken te koop voor de 
voorintekenprijs. Ook de eerder uitgegeven atlassen zijn bijna allemaal nog verkrijgbaar. 
 
Wandelgangen vol met kramen 
In de wandelgangen presenteren veel bedrijven en natuurorganisaties zich. Ze bieden naast informatie 
ook tweedehands natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor tuindieren, verrekijkers, 
fototoestellen en nog veel meer. Neem wel contant geld mee, want pinnen is er niet mogelijk. Er zijn 
drankjes en broodjes te koop bij Aristo. 
 
Nadere informatie 
De toegang is gratis en de dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het pand van Aristo Amsterdam staat 
tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het 2 minuten lopen. Het navigatieadres is 
Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam. Kijk voor informatie over het programma op 
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag. 
 
Organisatie 
De POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en Landschap Noord‐Holland organiseren de dag,  de 
Nationale Postcode Loterij maakt het financieel mogelijk. In de POFF werken de volgende Noord‐
Hollandse clubs samen: alle Vogelwerkgroepen verenigd in SVN, NOZOS, Vlinderstichting, RAVON, 
Floron, KNNV, de vrijwillige weidevogelgroepen van Landschap Noord‐Holland en de Vrijwilligersraad 
van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken. 
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Struikhei, dennenorchissen en meer
Verscheidene excursies van onze KNNV worden jaarlijks herhaald en je kunt dan 
zeggen dat je er al geweest bent. Interessant is echter daarbij vaak om de ontwik-
kelingen in ogenschouw te nemen. Op vrijdag 15 augustus gingen we met Ria 
Simon opnieuw naar Schoorl, net zoals we dat vrijdag 16 augustus 2013 deden 
(zie Blaadje 13-4; pag.25) 
In onderstaand verslag wordt niet alles van toen herhaald. Hieronder weer wat 
andere accenten.
Via de Idenslaan komen we op de Bobeleweg, waarlangs een duinrel stroomt. Het 
is een gegraven watergang waardoor kwelwater uit de duinen kan stromen naar 
lager gelegen land. Het water stroomt rond Schoorl.
We passeren Oorsprong weer. De moeder van Ria, ook al zo’n natuurmens, heeft 
er nog foto’s van uit de dertiger jaren. Toen was de omgeving heel wat kaler.
Wat is dat toch een voortdurende strijd van de mensheid tegen de groei van het 
ons omringende groen (onkruid, maar ook de steeds uitdijende borders in onze 
tuinen; heggen die altijd maar geknipt moeten en gras dat steeds gemaaid wil 
worden).
We steken de Oorsprongweg over, voorzichtig, want hier racen e-bikes voorbij.

Zandbeheer
Na een kijkje in het zogenaamde buitencentrum van Natuurmonumenten lopen 
we door het dal, ontstaan doordat de concentratiekampbewoners in de oorlog hier 
onder zware omstandigheden zand moesten scheppen dat elders nodig was.
We klimmen omhoog naar de Schoorlse zeeweg, die ook door de Duitsers is aan-
gelegd. Daar hebben we in ieder geval nu nog plezier van.
We wandelen door de ‘dennenplantages’, hier gezet om in dit voormalige stuif-
zandgebied zand vast te houden. Er staat veel Eikvaren en tegen een heuvel 
groeit onder andere Rendiermos.
Het Lange Afstands Wandelpad Hollands Kustpad gaat hier een hoge trap op. 
Bovenop dit duin kun je bij helder weer zelfs Den Helder zien liggen. Wij gaan 
de andere kant op en zien Eekhoorntjesbrood staan en een afgekloven Russula. 
Opgetogen wordt de eerste uitgebloeide Dennenorchis gevonden en we komen 
twee keer langs een heksenkring. Dan vinden we toch nog twee bloeiende Den-
nenorchissen en later nog veel meer, zodat we constateren dat het goed met ze 
gaat. Het zijn er meer dan vorig jaar.
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Berenkuil
Wandelen is leuk, maar even aanleggen bij een uitspanning ook. We gebruiken 
een consumptie bij de Berenkuil. We gaan weer verder en zien op de bosgrond 
allemaal grote kegels van de Zeedennen liggen. Ria wijst ons een Berkenrussula 
aan. Die herken je aan z’n witte steel als een schoolkrijtje.
Als je die breekt (we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd) dan klinkt het ook zo.
Bij de volgende kruising treffen we een heel veld  met goudgele paddenstoelen 
aan. Ook een verbetering vergeleken met vorig jaar. Loes proeft dat het echt 
Cantharellen zijn. 
Op de hoek naar de hei staat Pastinaak. De hei (struik-, dop- en kraai-) staat er 
prachtig paars bij.
Aan de andere kant van het pad staat Japanse rimpelroos.

Duinrel foto Loes van der Feen
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Breedbladige wespenorchis foto Frans van der Feen

Rondbladig/Breedbladig
Carla ontdekt Rondbladig wintergroen. Een man die er tegenover op een bankje 
zit steekt de draak met onze plantenaandacht en wijst verderop Harig wilgenroos-
je aan. Ja, dat weten wij ook wel!
Verderop wijst Ria ons nog een ander wilgenroosje aan: een door een sluipwesp 
veroorzaakte verdikking in de Kruipwilg.
Als we geweten hadden wat Ria en Tonnie weten, waren we niet teruggelopen 
naar dat Rondbladig wintergroen, want vanaf de Langeweg aan het eind van de 
hei zien we enorme hoeveelheden Rondbladig wintergroen. 
Op de hoek van de Mariaweg staat zomaar een Breedbladige wespenorchis! 

Prachtkever
De Mariaweg voert door een mooi open gebied, dat enkele jaren geleden in brand 
stond en dat inmiddels aardig lijkt hersteld. Loes ontdekt er een bijzonder insect,
zwart met geel. Zou het de Prachtkever, de Buprestis octoguttata zijn? Dat zou
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bijzonder zijn, omdat hij volgens de boeken niet in Nederland en België voorkomt. 
Hij verblijft op omgevallen dennenstammen en wortels. Dat klopt weer wel!
Overleg met deskundigen als Jan Timmer e.a. leidt tot de conclusie dat het toch 
de Buprestis novemmaculata moet zijn, ook wel zeldzaam, want uitsluitend te 
vinden in het duingebied rond Bergen en Schoorl.
Er staat ook een Mestzwam in de poep van een grote grazer.
Het terrein langs de Dr. Van Steijnweg is een woestenij, ontstaan na het verwijde-
ren van de verbrande stobben. Het moet zeker nog mooi worden daar?!  
“De Driedistels zullen er toch nog wel staan”?, vraagt Tonnie zich verontrust af. 
Ze kan opgelucht ademhalen. Het lijken er wel meer dan vorig jaar, en mooier.
Hier scharrelen (te?) veel schonkige grazers rond. Het zijn Wagyu’s, een Japanse 
soort. Ze eten alles op wat er groeit en houden de boel dus goed kort, maar ver-
trappen ook het bodemleven. De Tapuiten zijn daar ook niet blij mee.

Over het strand
In tegenstelling tot vorig jaar is de meerderheid er voor om over het strand terug 
te lopen. Kunnen we nog even uitwaaien. Het is trouwens, ondanks sombere 
voorspellingen, behoorlijk mooi weer. Het zeewater is 21°C, staat op een bord bij 
‘Paal 9’.
In de verte zien we de Hondsbossche zeewering, waar men bezig is strand voor 
de dijk te realiseren…
We leggen nog even aan bij de strandtent van Hargen aan Zee en wandelen 
langs een golvend heideveld en geurende Japanse rimpelrozen naar  Groet.

Frans van der Feen

Prachtkever, Buprestis novemmaculata ; oto Loes van der Feen
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Het begin van het einde van salamanders? 
De vuursalamander is een prachtige zwart-gele salamander, die in ons land al-
leen in Zuid-Limburgse bronbossen voorkomt. Door een nieuw ontdekte, mogelijk 
exotische schimmel is de vuursalamander in Nederland nagenoeg uitgestorven. 
De schimmel heet Batrachochytrium salamandrivorans (salamandrivorans bete-
kent salamander-etende) en veroorzaakt de ziekte chytridiomycose. 
In 2008 werden dode vuursalamanders gevonden, op zich niet bijzonder, want 
ook vuursalamanders hebben niet het eeuwige leven. Twee jaar later meldden 
waarnemers echter wel heel veel dode dieren, en tegelijkertijd zagen ze nauwe-
lijks nog levende dieren. Langdurig en intensief onderzoek bracht in 2013 aan het 
licht dat het een nieuwe schimmel is. Waar deze vandaan komt en hoe die hier is 
gekomen, is nog onduidelijk. Wel duidelijk is, dat de schimmel nu ook slachtoffers 
over de grens maakt. In België zijn recent twee gevallen ontdekt en ook daar zijn 
massaal dode vuursalamanders gevonden.
Of deze schimmel ook gevaarlijk is voor andere amfibieën is nog onderdeel van 
lopend onderzoek, maar dat is zeker niet onwaarschijnlijk. Als de schimmel zich 
verder verspreidt, kan dit dus desastreuze consequenties hebben voor salaman-
ders in Europa, en mogelijk zelfs wereldwijd.

Als natuurliefhebber maak je waarschijnlijk graag lange wandelingen door onge-
repte natuurgebieden. Op deze manier kun je op twee manieren bijdragen aan 
B. salamandrivorans. Aan de ene kant kun je het verspreiden van de ene naar 
de andere locatie, aan de andere kant ben je de essentiële “ogen in het veld” 
om opvallende amfibieënsterfte op te merken en door te geven. Wandelingen, 
vakanties en bijzondere vondsten worden tegenwoordig veelvuldig gedeeld op de 
sociale media. Zie je dat iemand melding maakt van dode amfibieën, vraag dan of 
ze contact met RAVON opnemen! 

Wil je voorkomen dat je deze, en misschien ook wel andere, ziekteverwekkers 
meeneemt naar het volgende wandel- of fietsgebied, zorg er dan voor dat je 
schoenen of fietsbanden goed gedroogd zijn voor je verder gaat. Laat ze het liefst 
een nacht staan, zonder modder, zodat ook het profiel goed kan drogen. Ga niet 
onnodig van de paden af, minimaliseer het gebruik van een schepnetje en laat 
ook dat goed drogen voor je naar de volgende plek gaat. 
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RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Meer infor-
matie is te vinden op www.ravon.nl en www.sosvuursalamander.nl. Contact opne-
men kan via a.spitzen@ravon.nl (Annemarieke Spitzen), via facebook (RAVON) 
of via twitter (@RAVON).

De vuursalamander; die wil je toch niet kwijt!”; Foto Jelger Herder
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Op woensdag 6-8-2014 stond het "Ganzenveldje" in de Harry Konings-
bergersraat ineens vol met prachtig roodglanzende paddenstoelen.
Ik zag wel dat het boleten waren aan de buisjes aan de onderkant, maar 
wist niet welke soort. Heb Christiane Baethcke foto's gestuurd en zij 
concludeerde dat het een Fluweelboleet species betrof.  Mijn oude pad-
destoelengids van Morten Lange geeft daarbij niet de mooie rode kleur. 
En de afbeelding in het boekje vertoonde craquelé. Er staat wel een andere 
boleet in het boekje, met rode hoed en ook gele buisjes, te weten Glad-
stelige Heksenboleet (B. queletii), met gladde hoed, maar die is zeldzaam. 
En toen later op de hoeden van de boleten in het veldje craquelé verscheen, 
en bovendien de sporen niet overeen kwamen met de sporen van de Glad-
stelige Heksenboleet (gevonden op het internet) moesten het wel Fluweel-
boleten (spek.) zijn. Christiane bedankt!

Ria Hoogendijk

Waarneming
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 4e kwartaal en 1e kwartaal 2015
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 8 november 2014 Paddenstoelenexcursies o.l.v. Christiane 
Baethcke Amsterdam-Zuidoost, Gaasperplas.
Verzamelen: 11.00 uur, parkeerplaats op de Driemondweg aan de zuidkant van 
de plas bij het pompstation van de waterleiding. Parkeren is er gratis. Duur: 
afhankelijk van het aantal waarnemingen/vondsten 2 á 3 uur. Metro 54 vanaf het 
Centraal Station komt in de buurt.
Let op (!): alle paddenstoelenexcursies zijn OPBEL excursies. Dat wil dat zeggen, 
dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 
en 20.00 uur moeten bellen (06-13580780) om zich aan te melden. Onder slechte 
omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de excursieleider besluiten om 
de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.

Zaterdag 15 november 2014 Lezing: De (nacht)vlinders van Amsterdam door 
Klaas Kaag Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur
Klaas Kaag is de medeauteur en initiatiefnemer van provinciale vlinderatlas 
‘Vlinders van Duin tot Dijk, de dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009’. In het 
kader van deze atlas is onderzoek gedaan naar de verspreiding en de soorten-
samenstelling van de dagvlinders in de provincie Noord-Holland. Klaas Kaag zal 
aan de hand van soorten een beschrijving geven hoe de ‘vlindervlag’ er bij hangt 
en zal specifiek ingaan op de Amsterdamse soorten. Klaas Kaag is niet alleen een 
expert op het gebied van dagvlinders maar ook nachtvlinders heeft zijn specifieke 
aandacht.
In dat kader en afhankelijk van het weer zal er nabij de Kantine een aantal bomen 
met stroop worden ingesmeerd om nachtvlinders aan te trekken. Als onderdeel 
van de lezing worden de bomen bezocht en worden de hopelijk aangetrokken 
nachtvlinders op naam gebracht en besproken.

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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Donderdag 20 november 2014 Wandelexcursie Amsterdamse Bos o.l.v. Ria 
Simon
We verzamelen om 11.00 uur bij de KNNV-iep bij het bezoekerscentrum De Mols-
hoop, aan de zuidoostzijde van de kop van de Bosbaan, hoofdingang van Het 
Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg/Van Nijenrodeweg. Het betreft een 
halve dag excursie.

Vrijdag 5 december 2014 Bezoek aan de tentoonstelling ‘Vogels. Duizend 
jaar vogels in honderden boeken’ in Den Haag, o.l.v. Ria Simon en Hein 
Koningen
Trein: Amsterdam CS 9.57 uur (spoor 2), A’dam Sloterdijk 10.03 uur, Den Haag 
CS 10.47 uur. 
We verzamelen om 10.50 uur in de centrale hal van het CS bij de NS-balie ‘Servi-
ces & Tickets’. Van hier lopen we naar het nabijgelegen Museum Meermanno.
In zes zalen van Museum Meermanno zijn bijzondere, zeldzame vogelboeken uit 
de rijke collecties van Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno te zien. De 
boeken omspannen tien eeuwen boekgeschiedenis. De expositie geeft een breed 
beeld van de vogel als onderwerp van boeken, illustraties en bandversieringen. 
De bezoeker maakt een rondgang langs een tiende-eeuws geïllustreerd manus-
cript, via prachtige zeventiende-eeuwse wetenschappelijke uitgaven tot en met 
boeken over valkerij, hobbyvogels en vogels in letterkunde en gedichten. Ook zijn 
er kookboeken over smakelijk gevogelte te zien, reisboeken naar vogelkolonies 
en merkwaardige boeken over EHBO voor vogels en sport met vogels. Ook zijn 
de topstukken te zien als: Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (rond 
1350), Ornithologia van Ulisse Aldrovandi (rond 1600) en Chassidische legenden 
van Hendrik Nicolaas Werkman (1942-1943). Het indrukwekkende, vijfdelige boek 
Nederlandsche vogelen van Nozeman en Sepp (1770-1829) waarvan de produc-
tie destijds 59 jaar in beslag nam, neemt een belangrijke plaats in op de tentoon-
stelling.

Zaterdag 13 december 2014, Lezing: De flora van Noord-Holland door Bas 
van de Riet Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur
In de lezing wordt ingegaan op de recent verschenen Atlas van de Noord-Holland-
se flora. In dit prachtig vormgegeven boek worden meer dan 300 plantensoorten 
beschreven, inclusief afbeeldingen en verspreidingsgegevens. De één bijzonder, 
de ander algemeen. De ´Atlas van de Noord-Hollandse flora´ is het resultaat van 
vele uren veld¬onderzoek en gegevensverwerking. Ook de Plantenwerkgroep van 
de KNNV-afdeling Amsterdam heeft veel informatie en inventarisatiegegevens 
aan-gedragen. In de lezing wordt ingegaan op de trends, nieuwkomers en land
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schappen. 
Bas van de Riet is medewerker van het Landschap Noord-Holland en is nauw 
betrokken geweest bij het tot stand komen van de atlas

Zaterdag 17 januari 2015 Lezing: De zoogdieren van Noord-Holland door 
Dorien Hoogeboom Plaats: Kantine DNO aanvang 20:00 uur
In de lezing wordt ingegaan op de recent verschenen Atlas van de Noord-Holland-
se zoogdieren. Verschillende soorten worden nader belicht en trends toegelicht; 
gaat het goed met de boommarter en zijn er al steenmarters in Noord-Holland ge-
signaleerd? en wat doet de hermelijn? en wat is het meest algemene zoogdier?, 
is dat de bruine rat of de huismuis of toch de mol? En hoe staat het met de inva-
sieve exoten als wasbeer en wasbeerhond. En is de huisspitsmuis een nieuwe 
soort voor Texel? En zijn er nu wel of geen kraamplaatsen van de meervleermuis 
in Noord-Holland? Ook wordt er verteld hoe de gegevens zijn verzameld. Daar-
naast hebben verschillende leden van de KNNV, afdeling Amsterdam door middel 
van waarnemingen en teksten, bijgedragen in het tot stand komen van de atlas. 
Kortom een zeer interessante lezing. Na afloop is er gelegenheid om de Atlas van 
Noord-Hollandse zoogdieren aan te schaffen 
Dorien Hoogeboom is medewerker van het Landschap Noord-Holland en is nauw 
betrokken geweest bij het tot stand komen van de atlas.

Zaterdag 31 januari 2015 Zee- en kustvogels in IJmuiden, Excursie naar de 
Zuidpier van IJmuiden o.l.v. Evert Pellenkroft
Bus 82 naar IJmuiden van busstation Marnixstraat, Amsterdam – vertrek 8.52 
uur, eindhalte van de bus in IJmuiden genaamd ‘Kennemerstrand’ om 10.00 uur. 
Check s.vp. vertrektijden, want deze staan op internet t/m 31.12. Click dan op 
Google, bus 82 en vertrektijden zaterdag.
Het is een dagexcursie dus eten, enz. en bij echt winterweer laarzen en poolkle-
ding mee.
Let op (!): indien er een pak sneeuw ligt/valt, kan de excursieleider besluiten de 
excursie niet te laten doorgaan. In dat geval moeten de deelnemers de excursie-
leider de avond voor de excursiedatum bellen (tussen 18.00-20.00 uur tel.020-
6279257) om zich te informeren.
Het gebied tussen en om de pieren van IJmuiden is een bijzonder vogelgebied. 
Vooral in de winter kunnen we er bijzondere soorten treffen. In het bijzonder wan-
neer in Nood-Europa streng winterweer heerst dat gepaard gaat met stormen, 
liefst zeer zware uit het noorden-noordwesten, worden vogelsoorten uit deze stre-
ken die we gewoonlijk weinig tot zelden aan onze kust te zien krijgen, hierheen 
geblazen. Als het bij ons dan ook flink wintert, vinden ze tussen de pieren luwte 
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en een goed onderkomen.
En hebben wij de gelegenheid ze te zien te krijgen. Naast soorten die er gewoon-
lijk al wel regelmatig zijn, zoals zaagbekken, brilduiker, topper, eider, roodhalsfuut, 
kuifduiker, kunnen we denken aan minder gewone als zeekoet en zee-eend, 
burgemeesters, roodkeel- en parelduiker en aan weinig voorkomende als ijseend, 
stellers’ en koningseider, zwarte zeekoet of wellicht zelfs een geelsnavelduiker. Je 
weet maar nooit.

Zaterdag 14 februari 2015 Lezing: vervolg meervallen onderzoek door Mike 
Dijkstra
In 2012 is Sportvisserij Nederland in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag en de versprei-
ding van de Europese meerval in de Westeinderplassen. Het onderzoek liep tot 
en met december 2013. De Europese meerval was zo goed als uitgestorven in 
Nederland, met uitzondering van de Westeinderplassen.
In dit gebied heeft altijd een, waarschijnlijk kleine, populatie standgehouden. 
Het onderzoek naar de meerval op de Westeinderplassen moest inzicht geven 
in het migratiegedrag en de levenswijze van de meerval. Voor het onderzoek 
zijn meervallen gevangen, van een zender voorzien en weer teruggezet. Ook is 
gekeken of de meerval van de Westeinderplassen een ‘andere’ meerval is dan die 
van de grote rivieren. Hiervoor is DNA afgenomen. Mike Dijkstra, werkzaam bij 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, zal ons vertellen wat de resultaten van het 
onderzoek zijn.

Vrijdag 20 februari 2015 Bezoek aan de Hortus Botanicus in de Plantage 
o.l.v. Arend Wakker
Deze op een na oudste Plantentuin van ons land is gelegen aan de Plantage Mid-
denlaan tegenover het Wertheimpark.
We verzamelen om 14.00 uur in de Oranjerie in de Hortus.
We bezoeken de kassen en kijken buiten naar vroege voorjaarsbloeiers.

Zaterdag 28 februari 2015 Wandelexcursie Amstelveense Poel o.l.v. Finette 
van der Heide
Bus 149 gaat om 13.36 uur van busstation Amstelveen, uitstappen halte bij Raad-
huis Amstelveen 13.41 uur. Hier verzamelen we om 13.45 uur.
Het Raadhuis ligt aan Laan van Nieuwer-Amstel, aan de westzijde van het oude 
dorp, alwaar een grote parkeerplaats (gratis) is aan de noordzijde.
De KNNV Amsterdam inventariseerde vroeger rondom de Poel in Amstelveen. De 
laatste jaren is het daar niet meer van gekomen. We willen graag weer eens 
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kijken hoe het ervoor staat. Daarom wandelen we een rondje rond de Poel.
De Poel is een 19e eeuwse veenwinningsplas die nooit is drooggemalen. Rond-
om liggen oeverlanden die van de Middeleeuwen in agrarisch gebruik waren, 
maar waar nu al bijna twee eeuwen veenvegetatie de kans heeft gehad zich te 
ontwikkelen. Veenpluis, orchideeën, zonnedauw en ringslangen zijn soorten die 
hier voorkomen, maar zich in februari nog niet laten zien. We richten ons dus 
vooral op landschap en hydrologie. De waterkwaliteit in de Poel laat helaas te 
wensen over. De waterschappen hebben plannen om dat te verbeteren.

Dinsdag 3 maart 2015 FLORON avond o.l.v. Peter Wetzels Plaats: Kantine 
DNO, aanvang 20.00 uur.
Het is een goede traditie dat het nieuwe botanische jaar geopend wordt met een 
avond voor Floron en de KNNV. We gaan het hebben over de resultaten van 2014 
en dat is vooral het voor het project ‘Het nieuwe strepen’. Het tweede onderwerp 
zijn de nieuwe plannen voor 2015. Naast het strepen voor Floron willen we een 
aantal plantenexcursies doen. Naast Laegieskamp (in juni) en Cruysbergen (in 
augustus) valt te denken aan de Volgermeerpolder, het Googpad en de Dam-
merkade in de Ankeveense plassen en het akkerreservaat in het Corversbos. 
Afhankelijk van de voorstellen en van de belangstelling zullen we de excursies 
inplannen.
De avond wordt afgesloten met een overzicht van de bijzondere vondsten uit 
2014. Streeplijsten en de A3-hokkaarten zullen aanwezig zijn.

Vrijdag 13 maart 2015 Stinsenplantenwandeling Park de Braak, Amstelveen 
o.l.v. Ria Simon
We verzamelen om 11.00 uur bij de banpaal (1625) aan de Amsterdamseweg, 
naast huisnumme 212, Amstelveen.
We kijken in het bijzonder naar vroege soorten als holwortel, paarse schubwortel, 
maarts viooltje, stengelloze sleutelbloem, helmbloem. Op de heemkruidenkwekerij 
zijn ook andere vroege voorjaarssoorten te zien: wrangwortel, oosterse kerstroos, 
dwerggras, Deens lepelblad.

Zaterdag 14 maart 2015 Algemene Ledenvergadering in de kantine van DNO. 
Aanvang 19.30 uur. Voor de agenda zie Blaadje 2015/1. 
Na de pauze zal Christiane Baethcke, in het kader van “leden voor leden”, een 
lezing houden over paddenstoelen.

Zaterdag 21 maart 2015 Stinsenplanten in het Hugo de Vriespark, Abcoude, 
o.l.v. Ria Simon en Hein Koningen
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We verzamelen om 10.00 uur bij de bushalte van bus 120 busstation Amsterdam 
Bijlmer Arena. De bus gaat door het oude centrum van Abcoude.
Het Hugo de Vriespark, gelegen op de hoek van de Hoogstraat en het Marktvelt, 
is genoemd naar prof.dr. Hugo de Vries (1848-1935), van 1877-1918 hoogleraar 
plantkunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij werd wereldberoemd met zijn 
mutatietheorie. Het grootste deel van het huidige park behoorde tot huis en tuin 
van dokter W. Kooman. Dit terrein werd in 1896 gekocht door mevrouw Roos 
Vlasman-Lingeman (1862-1942), bewoonster van een nabij gelegen dubbel he-
renhuis met tuin. Zij voegde, na sloop van de dokterswoning, het perceel bij haar 
eigen tuin. Mevrouw Roos Vlasman was een bewonderaarster van Hugo de Vries, 
zij bezat al zijn publicaties, en een groot tuinliefhebster.
In 1926 schonk zij haar dubbele huis met grote tuin aan het in 1913 gestichte 
Hugo de Vriesfonds. Echter de bijzondere stinsenplanten zijn niet door haar 
geplant. In 1928 schonk prof. dr. A. Grevenstuk (1892-1973), farmacoloog aan de 
Universiteit van Amsterdam en woonachtig aan het Gein in Abcoude, zijn collectie 
bolgewassen aan het Hugo de Vriespark. Deze bollen waren gekocht bij bollen-
handelaren.
In het voorste deel van het park staan enkele monumentale bomen: beuk, tulpen-
boom, plataan, taxus. Hier groeit ook veel winteraconiet, gewone krokus, sneeuw-
klokje en sneeuwroem. Het park kent een groot sortiment stinsenplanten.
Thans is het gehele terrein eigendom van de gemeente Abcoude en openbaar 
park.

Vrijdag 10 april 2015 Bezoek aan de Hortus Bulborum te Limmen o.l.v. Hein 
Koningen
Trein: Amsterdam CS 9.12 uur (spoor 5), A’dam Sloterdijk 9.18 uur, station Castri-
cum 9.37 uur. 
We verzamelen 9.40 uur bij de bushalte van bus 167 (ri Alkmaar) aan de voorzijde 
van het station. Bus 167 rijdt door Limmen, waar we uitstappen bij halte Limmer-
buurt, vandaar is het ca. 400 meter lopen naar de bollentuin.

Hortus Bulborum, gelegen  direct naast de mooie, oude kerk in oud Limmen, is 
een grote tuin waar een enorme en unieke collectie historische bolgewassen bij-
een is gebracht en staat opgeplant. Zijn eerste functie is het in stand houden van 
oude rassen van bolgewassen. Daaronder bevinden zich zeer oude, de oudste,  
zoals de enkele vroege tulp Duc van Tol ‘Red and Yellow’ uit 1595, de narcis ‘Dub-
bele Kampernelle’ en ‘Albus Plenus Odoratus´ van 1601 en de oudste keizers-
kroon cultivar Fritillaria imperialis ‘Prolifera’ uit 1577.
Totaal zijn er ca. 4000 rassen (cultuurvariëteiten, -vormen of cultivars) genoemd 
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en botanische soorten bijeengebracht van tulpen (ca. 2600), hyacinten (ca. 130), 
narcissen (ca. 1100), krokussen (ca. 110) en keizerskronen (24).
Het is een levend cultuurhistorisch erfgoed en een officiële genenbank op het 
gebied van bloembollen.
In een voormalige bollenschuur is een kleine ontvangstruimte voor bezoekers in-
gericht met informatie over bollen. Men biedt ook oude bollenrassen te koop aan, 
er zijn boeken over bollen en men kan er koffie drinken en er zijn wc’s.

Zaterdag 11 april 2015 Schepnettenexcursie naar poelen omgeving Tienho-
vensch Kanaal en Einde Gooi. 
We gaan op zoek naar de kamsalamander o.l.v. Edo Goverse, Kees Dekker & 
Geert Timmermans.
Meer info in Blaadje 2015/1

Zaterdag 18 april 2015 Vroege vogel fietsexcursie o.l.v. Tobias Woldendorp
We verzamelen om 5.30 uur (!) bij de afrit van de Nesciobrug (IJburgzijde) over 
het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Vanaf Amsterdam CS  biedt tram 26 met 
twee fietsplekken per tram naar IJburg -halte Vennepluimstraat - ook soelaas 
(wel even de brug naar het Diemerpark over fietsen). Na het Amsterdamse bos in 
2014 willen we ditmaal naar vroege vogels luisteren in het gebied van de Diemer 
Zeedijk / Diemerpark, kansen voor blauwborst, nachtegaal en grasmus. Met een 
afbuigende zwieper richting Diemer Vijfhoek (want boommarters en Cetti’s zan-
gers). Daar stappen we even af. Aanmelden niet nodig. Wel handig voor laatko-
mers: 06-52143646.

Vrijdag 24 april 2015 Morieljesexcursie begraafplaats Westgaarde o.l.v. 
Christiane Baethcke
Begraafplaats Westgaarde Amsterdam, Ookmeerweg 273, A’dam-Osdorp
Bus 63, o.a. van Station Lelylaan -  uitstappen halte Jan Rebelstraat. Parkeren is 
gratis. We verzamelen om 11.00 uur bij de plattegrond op de parkeerplaats van 
begraafplaats Westgaarde.
Afhankelijk van het aantal waarnemingen/vondsten is de duur van de excursie ca. 
twee uur.
Let op (!): de paddenstoelen-excursie is een OPBEL excursie. Dat wil zeggen dat 
de deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00-
20.00 uur moeten bellen (tel. 06-13580780) om zich aan te melden. Onder slechte 
omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de excursieleider besluiten om 
de excursie niet te laten plaats vinden of naar een ander gebied te verplaatsen.
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Westgaarde is een fraai aangelegde begraafplaats met gedeeltelijk kalkrijke 
grond. Hier heb ik al veel Kapjesmorieljes, enkele Gewone morieljes en zelfs een 
keer Kegelmorielje gevonden. Andere voorjaarssoorten die er in april kunnen 
staan zijn bijvoorbeeld Kortstelige veldridderzwam, Leemkelkjes, Bolkaalkluif-
zwam, Vingerhoedje, Vroege bekerzwammen, Zwavelmelkbekerzwammen en 
leemhoeden.
Vogelaars opgelet : verrekijker meenemen, Westgaarde heeft ook veel interes-
sante vogelsoorten!

Dinsdag 19 mei 2015 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone en Geuzenbos, fietsexcursie o.l.v. Evert Pellenkoft & Geert Timmer-
mans 
Start 19.30 uur vanaf het Orlyplein (is voorplein) station Sloterdijk. Na het succes 
van vorig jaar ook dit jaar weer een nachtengalenexcursie. We fietsen door de 
Brettenzone en eindigen weer op station Sloterdijk. Onderweg luisteren we naar 
de nachtegaal, blauwborst en sprinkhaanzanger misschien horen we de rug-
streeppad 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. 

Zaterdag 6 juni 2015 De 17e algemene inventarisatiedag o.l.v. Geert Timmer-
mans
Meer info in Blaadje 2015/1

Zaterdag 20 juni 2015 Busexcursie naar de Langstraat (Noord-Brabant) o.l.v. 
Peter Wetzels. 
Meer info in Blaadje 2015/1



43

33

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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