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Uit het bestuur
Afgelopen jaar zijn tijdens de ledenvergadering Finette en Lida als respectievelijk 
voorzitter en secretaris afgetreden. Arend Wakker is toegetreden tot het bestuur. 
In het begin was het niet zo makkelijk om het stokje van Finette en Lida over te 
nemen, vooral omdat zij het al zo lang hadden gedaan, heel goed ingespeeld 
waren op elkaar en precies wisten wat er wanneer gebeuren moest. Gelukkig wa-
ren zij bereid om ons met raad en vaak ook met daad bij te staan. Hiervoor onze 
hartelijke dank.

Ook gelukkig is dat we, onder meer dankzij een zuinig beleid en secuur adminis-
treren, waarvoor Paul verantwoordelijk is, er langzamerhand financieel weer wat 
beter voor lijken te staan. 
Het bestuur telt nu drie leden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar verster-
king. Voelt u zich geroepen? Meldt u aan!

Vorig jaar zijn we begonnen met contact te leggen met het IVN. Dit kwam voort 
uit een bij ons al langer levende behoefte tot verbreding. De natuur en de belang-
stelling voor natuur staat overal onder druk. Daarom is juist een groot draagvlak 
nodig, opdat we het tij kunnen keren. Bovendien kunnen beide organisatie goed 
profiteren van elkaars sterke kanten. Al jaren praten we over samenwerking. Dit 
jaar hebben we de daad bij het woord gevoegd en een aantal gezamenlijke acti-
viteiten op het programma gezet. Enkele daarvan staan al in dit blaadje, maar er 
komen er nog meer. Met name Arend Wakker is hier druk mee bezig. Arend is te-
vens bestuurslid van het IVN en dat maakt het allemaal een heel stuk makkelijker. 
Toen afgelopen jaar bleek dat ook op landelijk niveau er sprake was van de in-
tentie van samengaan van beide organisaties, was dit voor ons een extra stimu-
lans om door te gaan. In de tweede helft van het jaar zult u hier meer van gaan 
merken. 

Afgelopen jaar was het, het Heimans jaar. Naar de 100ste sterfdag van Eli 
Heimans. Dit jaar staat in het kader van Jacques P. Thijsse. Het is namelijk het 
150ste geboortejaar van Thijsse. Thijsse was samen met Heimans de oprichter 
van onze afdeling en van de landelijke KNNV. 

Er staan er dan ook diverse aan Thijsse gerelateerde uitingen op het programma, 
zoals excursies naar Texel en Thijsse’s hof in Bloemendaal. Geert en Hein, die dit 
allemaal organiseren hebben nog veel meer plannen, maar die hoort u te zijner 
tijd wel.
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Redactioneel

2015 word voor de wereld in zijn geheel en voor mij in het bijzonder toch wel het 
jaar van bezinning. Er gebeurt gewoon zo veel, we worden als maatschappij weer 
zo opgeschud. Ik kan het amper bijhouden in deze zich versnellende tijd. 
Maar toch,  toch ben ik blij met de nieuwe tijd, alleen al omdat deze het redactie-
werk aanzienlijk verlicht. Krijg ik in een te redigeren  jaarverslag  kreten als Vaag-
gegorde gordijnzwam of Netstekelige heksenboleet langs, dan heb ik via Google 
binnen drie minuten scherp of het hier niet toch om een Vaag gegorde gordijn-
zwam of een  nest stekelige boleten gaat. 

Chapeau internet! Maar ook, oh, oh, de nieuwe tijd, zo welkom, maar wat lees 
ik dan? Op een ledental van bijna 300 leden binnen de afdeling Amsterdam 
,met daarvan 3 ereleden hebben we 1 jeugdlid. Pardon????  850.000 inwoners 
en………ja, u leest het goed. Eén jeugdlid… Schande!

Ik eis dat we voor 1 april minstens 50 jeugdleden binnen onze afdeling Amster-
dam (AMSTERDAM, we zitten hier niet in Hardenberg ) hebben. Gelukkig is de 
KNNV Amsterdam sinds kort aangehaakt op de sociale media, dus dat gaat luk-
ken, jonge KNNV-ouders! Twitter de 49 nieuwe jeugdleden binnen!

Ook nu weer, rond de jaarwisseling, hebben we te maken met verlies van mensk-
racht binnen onze mooie vereniging, maar zoals u kunt lezen bij Klein straatleed 
ook met dierenleed. 

 Chapeau Geert en Hein (en leveranciers), voor de formidabele excursielijst van 
dit jaar. Ik weet nu al (en ik weet ook wel, dat ik niet vaak meega) dat ik op 20 

Nu al weer drie jaar zijn we lid van de vereniging Groengrijs, die voor ons de bus 
rijdt bij de bus excursies. Het contact is erg prettig en het maakt het ons mogelijk 
de bus excursies min of meer kostendekkend te organiseren. Het laatste nieuws 
hier is, dat de vereniging Groengrijs, dankzij een legaat, een nieuwe touringcar 
heeft verworven.
Wij wensen u allemaal een goed en gezond en natuurrijk 2015 toe.
Denkt u nog aan de contributie voor dit jaar? Nog niet iedereen heeft betaald.

Namens het bestuur,
Jan Timmer Voorzitter a.i.
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juni de  excursie naar West Brabant op de voet zal volgen. De excursie naar  
Langstraat, die onder leiding van Peter Wetzels :. Ik heb niks met die contreien, 
behalve dat ik rond Ossendrecht in 1977 een deel van mijn militaire dienst (jaja) 
heb vervuld. Ik was soldaat der nulde , studeerde ook nog LOI (Wiskunde) en 
Natuurkunde (PBNA) maar had tijd voor zomerse zwerftochten. 

Op verboden terrein van de Baron van Langstraat. Waar ik met  mede soldaat 
Huub velden vol Steenbreek ontdekte en illegaal juichte  van genot. Terreinen, 
waar ik nu eindelijk bevoegd mag rondlopen en genieten van plantenvreugde. De 
tijd was vergelijkbaar  met de  onze nu.  Toen terroriseerden Molukkers en RAF 
de (wijde) grensstreek, anno 2015  zijn het weer extremisten, met andere hersen-
spinsels. 

Nooit goed, uitersten. Behalve als je het hebt over het verschil in natuurbeleving: 
tussen eb en vloed, of vroege lente en immer afwezige winter.

Tobias Woldendorp

Ter herinnering aan Gerard Vriens (27 juli 1927 - 
8 januari 2015)
“Het verlies was er al voor het einde,
De rouw voor het afscheid kwam. 
Toen die onzekere verwarring,
Bezit van je gedachten kwam”

Deze veelzeggende tekst stond op de aankondiging van het overlijden van Ge-
rard.
Op 13 januari 2015 hebben we afscheid van hem moeten nemen.
Gerard was een trouw en betrokken lid, een gezellige prater, boordevol anekdotes 
uit zijn veelbewogen en werkzame leven.  Samen met zijn vrouw Henny, nam hij 
deel aan veel excursies. Ook op lezingenavonden was hij altijd aanwezig. Hij had 
grote belangstelling voor de natuur in het algemeen, maar in het bijzonder voor 
paddenstoelen. Zelfs de werkgroepavonden werden op een zeker moment (door 
gebrek aan ruimte elders), in huize Vriens gehouden. Gerard was ook een bevlo
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gen natuurfotograaf. Tijdens de afscheidsplechtigheid werd een groot aantal  van 
zijn prachtige paddenstoelenopnamen getoond.
We zullen Gerards aanwezigheid missen bij de vele activiteiten van de KNNV-
afdeling Amsterdam. We wensen Henny en familie veel sterkte bij het dragen van 
dit verlies.

Namens de Paddenstoelenwerkgroep, Nico Schonewille

Gerard Vriens

Algemene ledenvergadering 8 maart 2014 
Opening en mededelingen/ ingekomen stukken

Mededeling: de officiële overdracht van ons archief van 1901 tot 1985 aan het 
stadsarchief van Amsterdam. 

Ons archief wordt daar onder de juiste omstandigheden bewaard en de inventaris 
is algemeen toegankelijk: Het is nu eigendom van het gemeentearchief. Als het 
een bruikleen was gebleven hadden we moeten betalen voor de opslag.
Dit is de laatste ALV die ik, Finette,  voorzit. Daarom begin ik met een terugblik op 
de afgelopen jaren en daarna gaan we de zaken aanpakken waarvoor de 



8

algemene ledenvergadering bijeen komt, verslagen bespreken, resultatenreke-
ning en begroting, de penningmeester dechargeren, verkiezingen kascommissie, 
bestuursleden en afgevaardigden aanwijzen, de contributie en de kosten van de 
bus-excursies. Na de pauze leest Fred Nordheim voor uit het werk van Eli Hei-
mans. Eli Heimans is 100 jaar geleden overleden, maar zijn werk is nog altijd heel 
lezenswaardig. U kunt de rijk geïllustreerde biografie die Marga Coesèl over hem 
schreef voor de Heimans- en Thijsse Stichting voor € 15 bij die Stichting bestellen.

Dit is niet alleen mijn laatste alg ledenvergadering, maar ook die van Lida. Ik wil 
graag benadrukken dat het bestuur zonder Lida nooit zo gedraaid zou hebben als 
het gedaan heeft. Lida den Ouden maakt uitstekende verslagen, hield de vinger 
aan de pols (ze is dan ook arts!), ze had altijd in de gaten wat er aan de hand was 
en wat er moest gebeuren, ze wees ons op tijd op onze taken als we die dreigden 
te vergeten, kortom ze was de gedroomde secretaris van het bestuur. Daar wil 
ik haar persoonlijk graag voor bedanken, want ik heb heel veel aan haar gehad. 
Voor de overdracht heeft ze de taken die we doen op een rijtje gezet, zodat alles 
door kan gaan. En gelukkig wil Arend Wakker ad interim haar taken overnemen, 
maar dat onderwerp komt later aan de orde. Nu wil ik graag een daverend ap-
plaus voor Lida en ik heb een persoonlijk cadeautje voor haar meegenomen dat ik 
haar graag wil geven.

Voor de terugblik zie ook Blaadje 1 2014. Nogmaals de feiten:
Er zijn veel leden, die zich inzetten voor de vereniging. Ze geven excursies en 
lezingen en organiseren bijeenkomsten en excursies voor de werkgroepen. 
Daarvoor wil ik hun allemaal heel hartelijk danken, want dat houdt de vereniging 
levend en actief. Ik noem een aantal namen: Ria Simon, Evert Pellenkoft, Geert 
Timmermans, Edo Goverse, Kees Dekker, Hein Koningen, Christiane Baethke, 
Jan Simons, Peter Wetzels, Fons Bongers, Arend Wakker, Valentijn ten Hoope, 
Hans Kaljee, Henk Timmerman en Cor Zonneveld. Ik wil ook graag Peter Heijtel, 
Ger van Zanen, Leonore van der Meijden en Hans Schut noemen. Zij hebben het 
laatste jaar geen excursies meer gegeven omdat ze problemen met hun gezond-
heid hebben, maar een groot deel van de tijd dat ik voorzitter was waren zij zeer 
actieve excursieleiders. Ik wens hun heel veel sterkte. Voor allen graag een harte-
lijk applaus!

Er wordt veel aan de communicatie gewerkt door middel van Blaadje, de website, 
de digitale nieuwsbrief, het ANN en straks een Facebookpagina, dat wil Thea Sei-
nen gaan doen. Iedereen die hieraan bijdraagt wil ik graag heel hartelijk danken. 
Frans en Loes van der Feen en afgelopen jaar ook Hanny van Wijgerden 
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schrijven veel verslagen voor Blaadje. Tobias en Rob verzetten al jaren iedere drie 
maanden veel werk door Blaadje te redigeren en vorm te geven. Tobias Wolden-
dorp doet dit al zeventien jaar! Rob van Dijk doet het in ieder geval de acht jaar 
dat ik voorzitter ben, maar ik geloof nog iets langer.

Paul van Deursen wil ik heel hartelijk danken voor zijn onvermoeibare inzet voor 
de Nieuwsbrief, de leden¬administratie en nu ook het penningmeesterschap a.i. 
Via de nieuwsbrief bent u wat directer op de hoogte dan via Blaadje. Hij is rijk 
versierd met foto’s, vaak van Paul zelf. Via de ledenadministratie kunt u zich aan-
melden. 

Het is u toch bekend dat u Blaadje ook digitaal kunt ontvangen? Dan is ook Blaad-
je in kleur en u krijgt het eerder dan het drukwerk, bovendien worden het milieu 
en onze financiën ontzien. U kunt zich bij Paul opgeven als u voortaan alleen het 
digitale Blaadje wilt ontvangen.

En via Jan Timmer, onze natuurbeschermingssecretaris, ook dit jaar weer zeer 
actief met het beschermen van het Kruitbos in Muiden en andere zaken, kunt u 
zich aanmelden voor het Amsterdams Natuur Net, het ANN; dan krijgt u regelma-
tig waarnemingen in en om Amsterdam in uw mailbox, ook erg leuk. Jan en Paul, 
heel veel dank voor jullie inspanningen!

Geert wil ik weer hartelijk danken voor zijn werk aan de website. De landelijke 
KNNV wil graag dat alle plaatselijke verenigingen zich conformeren aan hun Con-
tent Management Systeem. Dat betekent dat onze website een heel andere opzet 
zou moeten krijgen. Wij waren vroeg met onze website. Geert heeft hem ontwor-
pen en opgezet. De eersten zullen de laatste zijn gaat hier helemaal op, want wij 
hebben nog niet besloten onze website aan te passen. Het is vrij veel werk en in 
het nieuwe systeem ontbreekt een archieffunctie, die onze website nu wel heeft.  
Geert zou het werk aan de website eventueel graag overdragen, zeker als we 
overgaan naar het nieuwe systeem.
Graag een applaus voor alle leden die zich zo inspannen voor onze communica-
tie!

De landelijke KNNV heeft ook een digitale nieuwsbrief die heel lezenswaardig is, 
dat wil ik nog graag onder de aandacht brengen. Excursies van alle afdelingen 
en van de landelijke werkgroepen staan erin, tenminste voor zover het landelijk 
Bureau ervan op de hoogte is. Via de landelijke nieuwsbrief wordt u ook op de 
hoogte gesteld van het programma van reizen en kampen van de KNNV. Ik hoor 
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vaak dat dat ontzettend leuke vakanties zijn. U kunt zich aanmelden via de lande-
lijke website http://www5.knnv.nl/

Afgelopen jaar is Blaadje gedrukt door Repro Spoorzicht, de drukkerij van Ons 
Tweede Thuis in Nieuw-Vennep. De kwaliteit is uitstekend en Spoorzicht heeft ook 
de verzending verzorgd. Het is heerlijk dat we dat niet meer zelf hoeven te doen, 
want dat kostte veel tijd. Deze verandering is ons dus zeer goed bevallen. We 
zijn daarbij goedkoper uit, een heel belangrijke overweging want het drukken en 
verzenden van Blaadje is onze hoogste kostenpost.

Sinds ruim een jaar maken we nu gebruik van de prachtige ruimte, die De Nieuwe 
Ooster ons biedt. We zijn er heel blij mee en we voelen ons steeds meer thuis. 
We zijn de directie en de medewerkers van De Nieuwe Ooster heel dankbaar dat 
we hier kunnen zitten. Deze maand zal een eerste evaluatie plaats vinden met 
Marie Louise Meuris, de directrice. Als er zaken zijn die u daar besproken wilt 
hebben, laat dat dan aan het bestuur weten. Chris van Haagen, onze werkgroe-
pen-coördinator,  zorgt voor het contact met Bert Hilhorst, de beheerder van De 
Nieuwe Ooster.

Ook de werkgroepen maken deels gebruik van deze ruimte en het is fijn dat er 
boeken en microscopen beschikbaar zijn. Jammer genoeg, maar het is eigenlijk 
wel traditie, hebben we geen jaarverslag ontvangen van de insectenwerkgroep 
en van de plantenwerkgroep en dit jaar ook nog niet van de paddenstoelenwerk-
groep. Ik begrijp het, ik weet dat jullie het druk hebben en dat er ook nog andere 
oorzaken zijn maar ik roep de coördinatoren of anders leden van de betreffende 
werkgroepen op toch nog een verslag(je) te maken, het is ook leuk voor nieuwe 
leden om te kunnen zien wat jullie doen.

Graag wil ik de werkgroepcoördinatoren Peter, Christiane, Badda, Geert en 
Valentijn bedanken en vooral Chris van Haagen en Wim Nierop voor de algehele 
coördinatie en het contact met de Nieuwe Ooster, de jaarplanningen etc.
Voor het gebruik van de bus voor excursies is onze vereniging lid van de Vereni-
ging Groen Grijs en dat bevalt ons zeer goed. Niet alleen is de bus comfortabel en 
ook nog berekend op minder valide mensen, de vrijwillige (!) chauffeurs zijn aardig 
en geïnteresseerd. Ze hebben vaak eerder dan wij een verslag van onze excur-
sies op hun website staan!

Wat minder geslaagd was onze missie om opvolgers voor het bestuur te vinden. 
Maar onze zoektocht is toch niet vergeefs geweest. Arend Wakker zal, als de 
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ledenvergadering daar mee instemt, deze vergadering nog aantreden als nieuw 
bestuurslid. Hij wil ad interim de secretarisfunctie overnemen. Hij is als aspirant lid 
van het bestuur toegetreden met als doel de contacten met andere natuurver
enigingen in Amsterdam te versterken, vooral met het IVN. Hij werkt ook voor de 
Hortus. Hij probeert biologen in opleiding, of het nu op Universiteit of Hogeschool 
is, met het bestaan van onze vereniging bekend te maken.

Daarnaast heeft Gert Blankers zich als aspirant bestuurslid opgegeven. Hij 
heeft één bestuurs-vergadering meegemaakt. Omdat we hem niet op tijd heb-
ben aangekondigd (het moet volgens de statuten in de agenda van de algemene 
ledenvergadering staan) kunnen we hem vanavond nog niet benoemen. Dus Gert 
blijft aspirant bestuurslid tot er een extra ledenvergadering bijeen wordt geroe-
pen. Voorlopig kan dat nog niet omdat we in voorjaar en zomer alleen excursies 
buiten op het programma hebben staan. Maar het is fijn dat we een bestuur met 
vier mensen, drie leden en één aspirant-lid achter laten, want dat zag er eerder 
somberder uit. Het bestuur heeft nu wel veel ad interim functies en helaas nog 
geen nieuwe voorzitter, het zal de komende tijd waarschijnlijk zeer democratisch 
gaan met wisselende voorzitters of zo, maar dat regelen ze zonder Lida en mij. 
We hebben alle vertrouwen in deze mensen! 

Wel zijn we voor het bestuur nog op zoek naar iemand die de communicatie en 
PR wil en kan coördineren. Iemand die bij voorbeeld het kraamwerk op markten 
weer vorm wil geven, die persberichten schrijft en verspreidt, dat soort zaken.
Riet, die altijd weer trouw aanwezig is en koffie en thee verzorgt wil ik graag met 
een bos bloemen bedanken. 

Dan nog de gebruikelijke oproep om uw contributie voor 2014 te betalen. We 
staan nu op iets meer dan de helft van de verwachte betalingen, niet zo best dus. 
Het is veel werk voor Paul om de betalingen binnen te halen en zoals u weet 
worden leden die na twee aanmaningen nog niet reageren geroyeerd, dat kan 
ook jammer zijn. Zo hebben we het de afgelopen jaren ook gedaan en daardoor 
hoeven we niet meer, wat ons in het verleden zo opgebroken heeft, de landelijke 
afdracht te betalen voor leden die niet betaald hebben. Helaas is door het royeren 
ons ledenaantal wel gekelderd. We zijn niet meer de grootste KNNV afdeling van 
het land, dat is nu Wageningen. Een aanwijzing dat bekendheid op biologie-gere-
lateerde opleidingen wel meer leden kan opleveren!

We gaan nu over tot de rest van de vergadering, aldus Finette, in haar laatste ac-
tie als voorzitter. Hierna geeft zij de hamer over aan Jan Timmer en zoekt samen
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met Lida een plaats in de zaal.
De eerste zinnen van Jan waren natuurlijk een uitgebreide dankzegging aan 
Finette en Lida voor hun inzet en belangrijke arbeid gedurende erg lange tijd. Wij 
als KNNV hebben veel aan jullie gehad. Finette en Lida:  zeer bedankt!! 
In het vervolg van de vergadering wordt Jan als voorzitter a.i. gekozen en Arend 
als secretaris a.i. Arend geeft namens de vereniging cadeaus aan Finette en Lida 
en benoemt ze tot “zeer voorname” leden.

De vergadering gaat verder. 
De kascontrolecommissie geeft zijn fiat aan de jaarcijfers die daarna door de ver-
gadering worden goedgekeurd. En penningmeester Paul krijgt een groot compli-
ment voor zijn noeste arbeid. 
Sluiting 

Arend Wakker

Klein straatleed
In de week dat het meisje met de hielprik werd gevonden in een container 
in Nieuw West (Grote Schande!) vond ik jou op de hoek Sarphatistraat –
Roetersstraat. Je woog slechts negen gram en ik moest helaas je kleine oogleden 
sluiten. Ik raapte je op, omklemde je in mijn handpalm en beschermde je feitelijk 
tegen de vroeg in de ochtend winkelden, die toegegeven, niet erg slim waren. Die 
dachten immers dat je de drol van een Teckel was en omzeilden jou, Regulus.
Je was tegen de pui van een noodlijdende boekwinkel gevlogen op je herfstige 
trek naar het zuiden, was even afgeleid, heel even maar. Je kwam uit Noord-
Zweden en wist niet hoe het klonk wanneer arrogante Amsterdamse Nijlganzen of 
aanstellerig gillende Halsbandparkieten auditief beslag namen van onze straten, 
grachten en pleinen.
Nu lig je in een plastic zak in het vriesvak, Regulus. Wachtend op opname in het 
op te richten Amsterdams Natuurhistorisch Museum.
Mijn ziel bevriest met jou, Regulus. Een gewone midweekse dag en dan ligt daar 
ineens negen gram gestrande pure schoonheid.
Wij zijn de winter ingegaan, lieve KNNV-ers. Een winter, die ook dit jaar maar 
geen winter wil worden. Okay, wat sneeuw achter in Twente, maar telt dat wel? Ik 
zie nog Malva’s in bloei, rozen ook. Het is medio januari!!
Tobias Woldendorp    
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Ecologiecursus: Samenspel en tegenspel in de natuur
Deze cursus van vijf lessen en vijf excursies is bedoeld voor iedereen die meer 
wil weten over de samenhang in de natuur en het beheer van ons Nederlandse 
landschap. In de theoriebijeenkomsten staan onze Nederlandse flora en fauna 
centraal, zowel op microniveau als op macroniveau. Hoe functioneert de natuur 
als samenleving? Wie heeft er wat nodig en waar valt dat te halen? En hoe past 
het kleine detail in het grote beeld?  In de excursies bekijken we als voorbeelden 
de duinen en duinvorming, rietmoerassen, de veenvorming rond Amsterdam en 
de heidevelden en bossen in het Gooi.
Docenten: Arend Wakker en Gert Snoei 

Vijf theorieavonden:
• Data: woensdagavond: 8 april, 15 april, 22 april, 29 april en 13 mei.
• Tijdstip: 19:30-21:30 uur
• Locatie: Bezoekerscentrum De Rietschuur naast de kinderboerderij De 
Amsteldieren in het Amstelpark
De vijf excursies zijn op verschillende plekken en tijdstippen (!):
• 11 apr.: Amstelpark; 11.00-13.00
• 18 apr.: Duinen Kennemerstrand; 12.00-16.00
• 25 apr.: Diemer Vijfhoek; 11.00-13.00 uur
• 17 mei: Diemerpark (voormalige Diemer Zeedijk); 11.00-13.00
• 23 mei: Zuiderheide in Laren bij het Geologiemuseum; 12.00-16.00

‘Goudhaantje Regulus regulus
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Aanmelden
Informatie en opgeven bij Joost van der Horst (joost.vanderhorst@gmail.com) 06-
12035201.
Kosten
De cursus kost € 50,- voor IVN leden/IVN donateurs/KNNV leden en € 65,- voor 
niet-leden. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBANgnummer: NL 81 INGB 
000474060  t.n.v. IVN afdeling Amsterdam o.v.v. ecologiecursus.

Toelichting
Ecologie is het inzicht dat alles in de natuur samenhangt: het klimaat, het soort 
bodem, bacteriën, schimmels, planten en natuurlijk dieren. Deze vormen samen 
zogenaamde ecosystemen. En daarin leven we ook als mensen en we bouwen er 
onze steden, industrie en verbindingswegen.
Vroeger werd de ons omringende “woeste” natuur gezien als hinderpaal die over-
wonnen moest worden. Tegenwoordig zien we de natuur meer en meer als de 
meest waardevolle pijler waarop onze menselijke samenleving rust, maar ook als 
een factor die scherpe grenzen stelt aan wat we willen en kunnen. Kennis van de 
samenhang binnen de natuur is daarom van groot belang voor onze manier van 
leven.
Daarnaast en vooral is onze ecologische kennis ook een bron van verwondering 
en verbazing over de onverwachte prachtige verhalen die overal opduiken in de 
natuur. 
Voor deze cursus is géén soortenkennis nodig. Maar in een vervolg op de cursus 
in de nazomer komt de nadruk ook op soortenkennis te liggen, naast natuurlijk 
weer de samenhang tussen landschap, soorten en geschiedenis.    
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Jaarverslag bestuur 2014 afdeling Amsterdam
In 2014 is het bestuur zes maal bijeengekomen. Vanwege de geringe bezetting 
hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op de lopende zaken. Tijdens de 
ledenvergadering zijn Finette en Lida afgetreden omdat hun termijn erop zat en 
zij niet meer verkiesbaar waren. Hun plaatsen van voorzitter en secretaris werden 
(ad interim) ingenomen door respectievelijk Jan Timmer en Arend Wakker. Arend 
trad hiermee toe tot het bestuur. Gert Blankers is aspirant bestuurslid geworden. 
Daarmee hebben we nu dus drie bestuursleden en een aspirant bestuurslid. Dit is 
erg weinig. Het is helaas niet gelukt dit aantal uit te breiden. Omdat zowel secre-
taris als voorzitter wisseleden was het voor het nieuwe bestuur niet altijd even 
eenvoudig om de draad op te pakken. Wij danken Finette en vooral Lida dan ook 
hartelijk voor het geven van allerlei nuttige informatie en adviezen.

De eerste vertegenwoordigende vergadering op 5 april werd door Jan bezocht en 
de tweede op 8 november door Paul. Centrale thema in beide vergaderingen was 
het op termijn samengaan van IVN en KNNV. Het landelijk bestuur is van mening 
dat dit de enige manier is om een toekomstbestendige organisatie op te bouwen. 
Men vindt echter wel dat dit een samenwerking vanuit de basis (de afdelingen 
dus) moet zijn. 
Min of meer parallel hieraan is het bestuur bezig geweest om de samenwerking 
met het Amsterdamse IVN te intensiveren. Voor najaar 2015 is een serie geza-
menlijke excursies afgesproken in het gebied van de ‘Diemerscheg’: Flevopark 
en Diemerpark. Daarnaast zijn ook gezamenlijke lezingen afgesproken. De 
bedoeling is door gezamenlijke activiteiten aan elkaar te wennen en het de leden 
gemakkelijker te maken bij elkaar te gaan buurten. Het is een kans voor de KNNV 
om nieuwe hopelijk jongere leden te winnen en voor beide organisaties om van 
elkaars expertise gebruik te maken. Vooral Arend is hier mee bezig geweest.

M.b.t. het KNSF terrein, de voormalige Muider kruitfabriek hebben we ook dit jaar 
de vinger aan de pols gehouden en de ontwikkelingen kritisch gevolgd. Het is een 
bijzonder natuurgebied met een hoge natuurwaarde en een belangrijke schakel in 
de ecologische verbindingszones rond het IJmeer. In 2014 was er zelfs een slaap-
plaats van Grote Zilverreigers. De procedures slepen zich voort. De kans is groot 
dat er uiteindelijk wel gebouwd gaat worden, de vraag is alleen hoeveel. 

Aan de communicatiemiddelen die we al hadden (Website, Blaadje, Nieuwsbrief, 
Amsterdams Natuurnet) is een Facebook pagina toegevoegd. Thea Seinen heeft 
die opgezet en het aantal leden is snel groeiend. Hiervoor onze hartelijke dank. 
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Vooral dankzij de inzet van Thea wint deze pagina op dit sociale medium snel aan 
populariteit. Thea wordt hartelijk bedankt voor het opzetten en bijhouden en wij 
hopen dat ze dit ook in de toekomst wil blijven doen.

De website werd ook dit jaar bijgehouden door Geert en diverse malen geactuali-
seerd. 
Blaadje werd wederom verzorgd door Tobias Woldendorp  en Rob van Dijk. Het 
was ook dit jaar weer zeer lezenswaardig. De redactieleden worden bedankt voor 
hun inzet. 

Dit jaar zijn we veranderd van drukker. Door deze verandering hebben we aan-
zienlijk op de kosten kunnen besparen, terwijl de kwaliteit in ieder geval gelijk is 
gebleven.

Paul heeft ook in 2014 weer een aantal keer de digitale nieuwsbrief uitgebracht. 
Jan heeft verder het Amsterdams NatuurNet (ANN) beheerd. Er zijn gemiddeld 
een paar berichten per maand en het aantal leden schommelt rond de 70.
Hein Koningen en Geert Timmermans hebben wederom het organiseren en coör-
dineren van excursies en lezingen op zich genomen. Ook afgelopen jaar was het 
weer een interessant programma met twee busexcursies. 2014 stond in het kader 
van Eli Heijmans. In het programma van Hein en Geert is hier dan ook vaak het 
accent gelegd. Ook alle excursieleiders worden hartelijk bedankt.

Geert heeft daarnaast voor de 16de keer de algemene inventarisatiedag georga-
niseerd. Het was een zeer geslaagde dag in het westelijke havengebied. 
Hein en Geert worden bedankt voor deze activiteiten.

Het aantal werkgroepen is net als vorig jaar vijf. Te weten: Plantenwerkgroep, 
Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen, Insectenwerkgroep, Muurplanten-
werkgroep en Paddenstoelenwerkgroep. De leiders hiervan: Peter Wetzels, Geert 
Timmermans, Badda Beijne-Nierop, Valentijn ten Hoopen en Christiane Baethcke 
worden bijzonder bedankt voor hun inzet.

Op 26 september organiseerden wij weer een einde zomerborrel met soep voor 
alle vrijwilligers zoals excursie- en werkgroepleiders. Het was erg gezellig en de 
onderlinge contacten werden geïntensiveerd.
Tijdens lezingen zijn er in het afgelopen jaar ook weer redelijk wat boeken ver-
kocht. Wat een positieve bijdrage heeft geleverd aan onze financiële positie. Wij 
willen dan ook iedereen bedanken die boeken gedoneerd heeft. Boeken zijn 
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overigens nog steeds erg welkom.
Op de Noord-Hollandse Natuurdag in november waren wij aanwezig met een 
stand. Onder meer Paul en Lida hebben hieraan meegewerkt. Zij worden dan ook 
hartelijk bedankt.

Onze afdeling is nu al voor het derde jaar lid van de “vereniging Groen-Grijs”. Het 
contact met, met name Eric Junge, verloopt bijzonder plezierig. Bovendien is het 
voor ons financieel aantrekkelijk. 

Tot slot danken wij Gedenkpark De Nieuwe Ooster voor de bijzondere gastvrij-
heid. Binnenkort nemen wij afscheid van Marie-Louise Meuris en wij verheugen 
ons in de samenwerking met de nieuwe directie.

Jan Timmer

Jaarverslag Blaadje

Net als vorig jaar twijfel ik over de lengte van dit jaarverslag. Blaadje 2014 stond 
in het teken van het Heimansjaar. Naast Eli hadden we ook nog het jaar van de 
spreeuw en het jaar van de eekhoorn. Bij mijn weten was het niet het jaar van de 
zwarte rapunzel (cover Blaadje 4), maar je weet maar nooit, ik kan het ook niet 
allemaal bijhouden. Feit is dat we veel over Eli Heimans hebben kunnen publice-
ren en dat er zelfs een Heimans pictogram is ontwikkeld om de fan te duiden waar 
hij/zij  lezenswaardige feiten kon opdissen. Een bijzondere bijdrage in dit kader 
leverde  Paul van Deursen, die zijn herinneringen aan Heimans met ons deelde in 
Blaadje 3 over de plek, waar Eli Heimans gestorven is, Gerolstein in de Eifel. 
2014 telde vier Blaadjes, als vanouds prachtig vorm door landschapsarchitect 
Rob van Dijk. Blaadje 1 en 4, traditiegetrouw dik, telden 42 echte bladzijden. 
Nummer 2 en 3 respectievelijk 30 en 34. Ook dit jaar zijn we weer veel dank ver-
schuldigd aan het huidig bestuur en oud bestuurders, als Geert Timmermans en 
Hein Koningen, die elk kwartaal weer veel pagina’s wist te vullen, maar ook aan 
actieve leden, in het bijzonder Frans (tekst, foto’s) en Loes (foto’s) van der Feen.
De redactie hoopt op veel lezersbijdragen in 2015. Een verslag staat al: dat over 
het bezoek aan het West-Brabantse Langstraat (zie Redactioneel).

Namens de redactie, Tobias Woldendorp 
p.s. Hoe lang zal het nog duren voor Blaadje net als Natura helemaal in full color 
verschijnt? Ik denk dat het nog drie jaar duurt, maar dat er dan bij  toverslag een 
mecenas verschijnt.
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Plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam Jaarverslag 2014
De plantenwerkgroep hield zijn avonden op de dinsdagen van de even weken met 
uitzondering van de eerste 8 en laatste 4 weken van het jaar. De opkomst was 
meestal 5 of 6 personen. De vaste kern komt zeer trouw. Helaas is deze door de 
vergrijzing in omvang afgenomen. Nieuwe deelnemers hebben we in 2014 niet 
gekregen.

De meeste avonden bekeken we de meegenomen planten uit de omgeving van 
Amsterdam. Een enkele keer werd materiaal van verder weg meegenomen: het 
Kennemerstrand, Terschelling en Cruijsbergen.

Door het warme voorjaar en herfst was het niet mogelijk om het determineren van 
takken aan de hand van knoppen te oefenen. Een maand eerdere dan gewoonlijk 
waren de knoppen al uitgelopen. In de herfst bleef het blad veel langer aan de 
takken dan gedacht.

Er zijn twee streep-excursies gehouden. Op 20 juli was deze rond de Berlage 
Brug en bijna de voltallige plantenwerkgroep heeft daaraan deelgenomen. Op 17 
augustus was deze ten zuiden van het Muiderpoortstation. Wellicht vanwege het 
koude en natte weer, waren er weinig deelnemers.

Het warmer wordende klimaat heeft zijn weerslag op de plantenvondsten. Nog va-
ker dan ooit worden er nieuwe soorten in Amsterdam gevonden. Met behulp van 
de computer in de werkruimte hebben we ze meestal op naam kunnen brengen. 

Deze computer is regelmatig gebruikt om de deelnemers wegwijs te maken in 
websites als waarneming.nl, verspreidingsatlas.nl en soortenbank.nl. Ook is 
getoond hoe op internet met behulp van zoekmachines allerlei fraaie webflora’s 
gevonden kunnen worden. Zelfs een webflora van China is gebruikt om een in 
Amsterdam groeiende Sedumsoort op naam te krijgen

Hoewel het aloude handwerk van determineren met papieren flora’s de kern blijft, 
blijkt internet een mooie aanvulling bij het determineren van planten.

Met vriendelijke groeten,
Peter Wetzels Districtscoördinator Floronafdeling Groot-Amsterdam
www.floronamsterdam.nl & www.floron.nl
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de Plantenwerkgroep Amstelstation Marcel Hospers

Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en 
Reptielen
In 2014 zijn door de werkgroep verschillende daginventarisaties georganiseerd 
c.q. bijgewoond. De daginventarisaties waren in Westelijk Havengebied, Flevo-
park en het strand bij Wijk aan Zee. Ook dit jaar is er weer aandacht gegeven 
aan het zaklampvissen. Nachtexcursies zijn onder andere georganiseerd naar 
het Noordzeekanaal, Ringvaart Haarlemmermeerpolder, Weespertrekvaart, 
Sonthaven, etc. De excursie hazelworm (25 juni) met 25 deelnemers was zeer 
succesvol (zie verslag Blaadje 2014/3) en ook het weekend op Wieringen (zie 
verslag Blaadje 2014/4) was zeer geslaagd. De excursie naar Oud Valkenveen en 
de Eukenberg op 11 mei werd afgelast vanwege de hevige regenval. Later is er 
nog door een kleine groep in juni en september naar de levendbarende hagedis 
gezocht en met succes.

Ook dit jaar is er weer samengewerkt met het RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland) en Landschap Noord-Holland. Op verschillende 
lo¬caties zijn beschermde soorten als kleine modderkruiper, bittervoorn, kroes-
karper en rivierdonderpad gezien. Alle inventarisatiegegevens van 2014 zijn via 
Telmee.nl doorgegeven. 
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Er zijn verslagen gemaakt van de verschillende activiteiten. Deze verslagen en 
beelden zijn te downloaden via: http://www.ravon.nl/Forum/tabid/67/aff/34/Default.
aspx

Opmerkelijk was de waarneming van 500.000 exemplaren van jonge haring in het 
Noordzeekanaal ter hoogte van het gemaal Houtrak en de snelle opmars van de 
zwartbekgrondel (Noordzeekanaal, IJsselmeer en Weespertrekvaart. Ook de mar-
mergrondel rukt op en wordt nu op verschillende plekken in Amsterdam gezien 
(o.a. De Diem, Bovendiep ter hoogte van IJburg) 

In 2015 worden er verschillende excursies georganiseerd: onder andere kamsa-
lamanders zoeken Einde Gooi (11 april) en een vis-vaarexcursie naar de Botshol 
(12 september).

Geert Timmermans

Kroeskarper gevangen in het Flevo-
park, herkenbaar aan de zwart vlek 
aan de staartbasis, grote schubben en 
lange rugvin (foto Edo Goverse)

Vetje (6.8 cm!) gevangen in het helo-
fytenfilter (Flevopark), een onvolledige 
zijlijn (1 cm), lange anaalvin en boven-
standige bek is kenmerkend voor de 
soort (foto Edo Goverse)
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Jaarverslag Muurplantenwerkgroep KNNV afdeling 
Amsterdam 2014
In maart 2014 publiceerde de Muurplantenwerkgroep het Grachtenkantenrapport 
met de inventarisatie 2013 van beschermde muurplanten op de Amsterdamse 
grachten en kademuren. Tegelijkertijd zijn deze gegevens, ruim duizend groei-
plaatsen op grachtenmuren, online gezet op de website (www.maps.amsterdam.
nl/muurplanten/) van de Gemeente Amsterdam.

De werkgroep en de Gemeente Amsterdam werken al 10 jaar samen om muur-
planten in Amsterdam te beschermen. De gegevens op de website zijn bedoeld 
voor particulieren en ambtelijke instanties die onderhoud- en/of renovatiewerk aan 
het Amsterdamse grachtenstelsel verrichten. Zij kunnen dan bij hun werk rekening 
houden met de groeiplaatsen van de beschermde muurplanten. 
Naar aanleiding van de publicatie van het Grachtenkantenrapport heb ik twee 
radio-interviews gegeven. In het vraaggesprek met Vara’s Vroege Vogels spraken 
Ton Denters en ik over het langjarig onderzoek naar muurplanten in Amsterdam in 
het algemeen en over de Groensteel in het bijzonder, omdat die op de Amstelslui-
zen groeit waar ook het interview werd afgenomen.
Het andere interview, met RTV-NV, vond plaats op de Anjeliersbrug in de Jordaan 
en betrof de daar groeiende Zwartsteel.

In juni is gaf ik een tweedaagse cursus ‘Muurplanten herkennen’ aan 20 enthousi-
aste leden van de KNNV in Tilburg.  Tijdens de theorieavond werden ze geïnstru-
eerd hoe de verschillende soorten muurplanten te herkennen, wat ze de volgende 
dag direct op de praktijkdag konden toepassen toen gezamenlijk de Piushaven 
van Tilburg werd geïnventariseerd. Daar werden op de basalten kademuren niet 
alleen interessante soorten als Smalle ijzervaren, Zwartsteel, Tongvaren, Steen-
breekvaren en Moerasvaren aangetroffen, maar werd bovendien Blaasvaren 
herontdekt. 

In de zomer gaf ik twee rondleidingen langs Amsterdamse varenpopulaties. 
Met de SJOC-groep van de NJN ging ik in Amsterdam-West langs de belangrijk-
ste groeiplaatsen. Samen met de IVN is een bootexcursie door de Amsterdamse 
grachten gehouden waarbij in het Oostelijk havengebied de Blaasvaren populatie 
is geïnventariseerd. 

Ton Denters heeft in september een uitvoerige rondleiding gegeven aan een 
groep cursisten (ruim 20 mensen) met als onderwerp ‘inheemse vegetaties en 
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beheer daarvan, module stad / muurflora’.

In september heb ik voor het 25 jarig jubileum van de Nederlandse Varenvereni-
ging een lezing gehouden over de ontwikkeling van de Amsterdamse muurplanten 
in de periode 1987-2013. 

De spectaculaire ontwikkeling van Schubvaren, Tongvaren en Steenbreekvaren 
in de periode 2004-2013 is onder de loep genomen. Steenbreekvaren is hier de 
grote uitschieter. De populatie groeide van ruim drieduizend exemplaren in 2004 
naar achtduizend exemplaren in 2013.

In december heb ik het onderzoek naar Polypodium vulgare als epifyt in de 
Amsterdamse binnenstad herhaalt. Alle iepen binnen de Singelgracht zijn onder-
zocht op het voorkomen van epifytische eikvaren. In het onderzoek van 2010 zijn 
honderd en één iepen gevonden met 275 Gewone eikvarens. In 2014 zijn vijftig 
nieuwe iepen gevonden met Gewone eikvaren als epifyt. Twintig bomen met 
Gewone eikvaren zijn in de periode 2010-2014 geveld door de iepziekte of door 
de storm van oktober 2013 en op negen iepen werden geen epifytische eikvarens 
meer teruggevonden. 

Er zijn nu 128 iepen (en één plataan) die in totaal 609 epifytische eikvarens her-
bergen in de Amsterdamse binnenstad. Het ziet er naar uit dat dit nieuwe feno-
meen zich gaat voort zetten de komende jaren. Debet hier aan zijn onze zachte 
winters en de verminderde depositie van SO2 (SO2 vormt samen met water zwa-
velzuur, de hoge pH-waarden hiervan houden de voortplanting tegen van Gewone 
eikvaren) sinds het begin van de eeuwwisseling.

En ‘last but not least’ kwamen er twee nieuwe werkgroep leden bij in 2014.
Nog een gelukkig en voorspoedig 2015! 

Valentijn ten Hoopen, coördinator Muurplantenwerkgroep Amsterdam



23

Bijlage Overzichtskaart iepen in  binnenstad Amsterdam met epifytische Polypodium vulgare
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De paddenstoelenwerkgroep bestaat uit tien leden, net als vorig jaar. Niet mee-
geteld heb ik enkele ’slapers’, dat zijn leden die door tijdgebrek of andere oorza-
ken dit jaar niet op de werkavonden konden komen, maar die we wellicht weer 
terugzien. De werkgroep kwam in 2014, net als in de jaren ervoor, eens per 
twee weken in de kantine van de Nieuwe Oosterbegraafplaats bij elkaar. Omdat 
wij een microscopische werkgroep zijn, proberen wij natuurlijk iedereen aan de 
microscoop te krijgen. Dit lukt nog niet, ondanks het feit dat wij nu ruim voorzien 
zijn van microscopen door schenkingen van leden. Wel genieten alle leden van 
het grote aantal goede paddenstoelenboeken uit schenkingen en erfenissen van 
leden.

2014 was een goed, in het najaar zelf zeer goed paddenstoelenjaar. De lente was 
zacht. Veel lentesoorten kwamen al vroeg op. Het paddenstoelenseizoen ging 
door het warme weer door tot in de winter. Met de kerst kwam ik nog mycorrhiza-
soorten als gordijnzwammen en vezelkoppen tegen. Zeer bijzonder.

Wij deden twee paddenstoelenexcursies. Op 25 oktober 2014 bezochten wij nog 
een keer De Nieuwe Oosterbegraafplaats en op 8 november was er een excursie 
aan de Gaasperplas, een gebied dat ik nog niet kende. Op De Nieuwe Oosterbe-
graafplaats was de Haagbeukschorszwam (Peniophora laeta) een verrassing, die 
voor zover ik weet voor het eerst in Amsterdam is waargenomen.

Bij het voorlopen van de excursie in het Gaasperpark kon ik het niet laten om op 
de werf van het Stadsdeel naast het parkeerterrein te glippen en daar onder de 
hoge abelen rond te neuzen. Een medewerker van de werf maakte mij er fijntjes 
op attent, dat het betreden van de werf voor onbevoegden verboden was. Maar 
hij gaf mij toestemming mijn rondje werf rustig voort te zetten. Een minuut nadien 
deed ik mijn leukste vondst van het jaar: de Groenplaatsatijnzwam (Entoloma 
chlorophyllum). Deze is slechts van drie atlasblokken in Nederland bekend.

Tijdens de excursie was ik verrast door de soortenrijkdom. De vele Zilveren rid-
derzwammen onder beuken brachten bij een deelneemster wanhopige kreten 
teweeg. “Oh nee, ik kan het niet meer aan, het is teveel!” riep ze herhaaldelijk. 
Ronduit hilarisch.

Jaarverslag 2014 Paddenstoelenwerkgroep
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Wij hebben het paddenstoelenjaar weer gezellig afgesloten met wat lekkere 
hapjes, zelf gebakken taart, een wijntje, praatjes met plaatjes en zwammen over 
zwammen. Ook Ans Schonewille was aanwezig, zij had overheerlijke appeltaart 
gebakken. Familie Vriens moesten wij missen. Ger van Zanen kon er door zijn 
slechte gezondheid niet bij zijn. Op zijn 85ste verjaardag op 22 december hebben 
meerdere leden hem een bezoekje gebracht en taart met hem gegeten.

Christiane Baethcke

Groenplaatsatijnzwam
Entoloma chlorophyllum

Haagbeukschorszwam
Peniophora latea
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Van de Ledenadministratie
Bij het begin van dit nieuwe jaar telt onze vereniging 297 leden, waarvan drie 
ereleden, één jeugdlid en 26 huisgenootleden.
Dat is een daling van 9 leden in vergelijking met vorig jaar.
Dit jaar meldden zich 24 nieuwe leden aan en twee leden hervatten hun lidmaat-
schap. Het uiteindelijke verschil is 33 leden. Enkele leden zijn overleden: in de 
vorige Blaadjes is daarbij stilgestaan. Een deel van de leden heeft correct opge-
zegd en helaas moeten we ieder jaar weer een paar leden royeren t.g.v. het niet 
voldoen van de contributie. Ook hebben we 6 “Blaadjes-leden”.

Na de verschijning van Blaadje 2014-04 hebben we de volgende nieuwe leden 
welkom kunnen heten:

De Heer A. Bos, de Heer D. Bruinsma, de Heer P.E. de Pous, Gert de Jong,  Alf-
red van Geest,  Bart Aalders, Marijk Kühbauch, Mieke Kranstauber, Marianne de 
Vroomen,  Ingrid van Beek en de Heer P. Borst. 
Bij deze nogmaals van harte welkom! 

Inmiddels hebben ruim 100 leden de contributie voor 2015 overgemaakt.
De contributie-inning is ieder jaar een onderwerp van discussie: wel of geen ac-
ceptgiro’s versturen.
Doorgerekend is het versturen van herinneringen  voor de (te) late betalers uitein-
delijk goedkoper dan het apart versturen van acceptgiro’s. Het is alleen arbeidsin-
tensiever voor de administrateur. Ook een verhoging van de contributie t.g.v. een 
ander inningssysteem lijkt niet wenselijk.
Daarom verdient het overmaken door telebankieren  of een overschrijvingskaart 
nog steeds de voorkeur. 

Bij deze het IBAN-nummer van onze rekening bij de ING:
NL91 INGB 0003 5060 96
Tot besluit de oproep om – voor zover nog niet gebeurd – de contributie 2015 
over te maken.
Contributies:
leden: € 32,50; huisgenootleden: €12,50
jeugdleden: € 17,50 (per jaar; inclusief abonnement ‘Natura’)

Paul van Deursen, Ledenadministratie
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Van de Penningmeester A.I.
De financiële resultaten van het jaar 2014 zien er redelijk positief uit, 
Deze cijfers zijn nog niet goedgekeurd door de kascommissie, die in de loop van 
februari bijeenkomt. Tijdens de komende algemene ledenvergadering worden 
deze cijfers natuurlijk worden toegelicht.

Baten    € 13.259,50
Lasten   € 10.782,75
Positief resultaat €   2.476,50

Het positieve resultaat is dit jaar enigszins geflatteerd door de late contributiebe-
talingen van het voorafgaande jaar 2013. Tevens viel de afdracht aan het Lande-
lijk Bestuur lager uit door het dalend aantal leden.
De kosten voor Blaadje vielen gunstiger uit: deels omdat de oplage omlaag is ge-
gaan. De aanschaf van apparatuur en de kosten gemaakt voor de werkgroepen 
bleven ook onder de verwachting
En ook dit jaar ontvingen wij weer enkele genereuze donaties van onze leden en 
hadden we een meevallend resultaat van de boekenverkoop en de Sponsorloterij.
We hadden een minimaal tekort bij de busexcursies, hoofdzakelijk te wijten aan 
een paar onvoorziene annuleringen van de excursie naar Tiengemeten  Het 
verhogen van de kosten van de busexcursies van € 30,00 naar € 35,00 is reëel 
gebleken.

Individuele kosten door leden gemaakt ten behoeve van de vereniging, zoals het 
voorbereiden van excursies e.d. werden wederom vaak niet gedeclareerd. Waar-
voor  onze welgemeende dank!
Het besluit om consumpties tijdens lezingen en werkgroepen uit de algemene 
middelen te betalen wordt algemeen op prijs gesteld en zal worden voortgezet.
Ter vergadering zal worden voorgesteld om het komend jaar de oude traditie van 
een nieuwjaarsbijeenkomst met een eenvoudig hapje en drankje weer in ere te 
herstellen, nu er enige financiële ruimte is.

Extra dank gaat weer uit naar de mensen van De Nieuwe Ooster voor het royale 
gratis gebruik van de voorzieningen, waarop menig penningmeester jaloers zal 
zijn.

Paul van Deursen, penningmeester a.i.
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Jaarrekening 2014 -  Voorlopig 
 BATEN Werkelijk 2014 Begroot 2014 Begroot 2015

B1 Contributies €9.920,25 € 8.750,00 € 8.750,00
B2 Eenmalige donaties leden €350,00 € 250,00 € 250,00
B3 Rentebaten over 2014 €75,75 € 70,00 € 70,00
B4 Excursies € 2.551,50 € 1.850,00 € 2.500,00
B5 Lezingen en cursussen (thee en koffie) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 Boeken en DVD nieuw en 2e hands € 285,50
€ 50,00 

€ 150,00 € 150,00
B7 Sponsor Loterij € 76,50 € 60,00 € 60,00

 TOTAAL €13.259,50 € 11.180,00 € 11.780,00

 LASTEN Werkelijk 2014 Begroot 2014 Begroot 2015
L1 Afdracht hoofdbestuur € 5.529,75 € 5.800,00 € 5.600,00
L2 Blaadje, drukkosten 1123,09 € 1.200,00 € 1.200,00
L3 Blaadje, porto 846,75 € 1.000,00 €  900,00

L4 
Busexcursies incl.                                        
Abonn. Groengrijs ad € 600,00 € 2.555,60 € 1.800,00 € 2.500,00

L5 
Lezingen en cursussen (zaalhuur, 
honorarium, consumpties etc.) €57,53 € 600,00 € 200,00

L6 
Werkgroepen incl. onderling overleg en 
actieve ledenbijeenkomst €186,44 € 200,00 € 400,00

L7 Bestuurskosten (o.a. representatie) € 168,93 € 100,00 € 150,00

L8+L12 
Administratiekosten (bank, postzegels etc.) 
Ledenadministratie kosten €249,66 € 160,00 

€ 100,00 
€ 250,00

L9 Bijdrage andere ver. €25,00 € 25,00 € 25,00
L10 Boeken € 15,00 € 50,00 € 50,00
L11 Apparatuur aanschaf €25,00 € 100,00 € 100,00
L14 Afschrijvingskosten activa € 0,00 € 0,00

 Totale lasten € 10.782,75 €11.135,00 €11.375,00
 Positief Resultaat €2.476,50
 TOTAAL €13.259,50  

BALANS 2013-Voorlopig  
 ACTIVA  31 december 2014  
 Voorraden    
 Boekenbon € 20,00
 Tuinieren voor (wilde) dieren € 40,00   
 Liquide middelen
 Boekenpot 2e hands € 36,30
 Kas(kleine potje)     per 31-12-2014 € 233,30  
 Betaalrekening ING per 31-12-2014 € 190,02   
 Spaarrekening ING per 31-12-2014 € 12.929,74   

 SUBTOTAAL € 13.449,36   
PASSIVA 31 DECEMBER 2014

 Dubbel betaalde contributie 2013 € 250,00 

TOTAAL VERMOGEN  
per 31 december 2014 €13.199,36
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor de alge-
mene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 14 MAART 2015,
AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 19.00 uur

Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), ingang Rozenburglaan 
5, 1097 GA Amsterdam. Vanaf de ingang Rozenburglaan (achter het hek kan 
worden geparkeerd) is het ca. 2 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 6-7 minuten lopen.
Voor mensen die daar behoefte aan hebben, rond 19.00 uur staat er een lid van 
het bestuur u op te wachten bij de bushalte aan de Zaaiersweg.
Wilt u tussen 19.00 en 19.25 uur arriveren? Om 19.25 wordt het hek gesloten.
Koffie en thee zijn gratis.

AGENDA
1 Opening door de voorzitter.
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Bespreking verslag algemene ledenvergadering 2014 (gepubliceerd in   
 Blaadje 2015-1).
4 Bespreking diverse jaarverslagen over 2014 
5 Samenwerking met het IVN
6 Resultatenrekening 2014 en de begroting over 2015 (gepubliceerd in   
 Blaadje 2015-1), verslag van de kascommissie over 2014: de kascom  
 missie brengt tijdens de vergadering verslag uit.
7 Verkiezing kascommissie. 
 Toelichting: in 2014 bestond de kascommissie uit 3 leden. Finette van   
 der Heide, Rolf van Arendonk en Henny Vriens. Hiervan treedt Rolf van   
 Arendonk statutair af. 
8 Verkiezing van het bestuur.
 Toelichting: dit jaar treedt Jan Timmer statutair af als bestuurslid. Jan stelt  
 zich herkiesbaar. Zijn verkiezing kan overigens alleen bij bijzonder besluit  
 worden verlengd (artikel 9-2 van de statuten).
 Er zijn dus nog steeds plaatsen in het bestuur beschikbaar.
9 Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaar  
 digde voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV    
 van voorjaar 2015.
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Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Jan te verkiezen als afgevaar-
digde en Paul als plaatsvervangend afgevaardigde. 
10 Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardig  
 de voor de Beleidsraad in het najaar van 2015 en het voorjaar    
 van 2016. Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Paul    
 te verkiezen als afgevaardigde en Jan als plaatsvervan    
 gend afgevaardigde.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoegen. 
Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij minstens een kwart van de stemge-
rechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.

Na de pauze zal Christiane Baethcke, in het kader van leden voor leden, een 
lezing houden over paddenstoelen.

Aan alle KNNV’ers en IVN’ers.
Houd je van kamperen?
Houd je van de natuur?
Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan?

Overweeg dan eens mee te gaan met een kampeervakantie, georganiseerd door 
een aantal enthousiaste leden van de KNNV. 

Je kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens in Europa en 
kampeert in een tent, caravan, camper of eventueel een huisje of appartement 
in de buurt. Met elke dag de mogelijkheid met andere natuurliefhebbers te gaan 
wandelen of fietsen in de omgeving van de camping. Het programma wordt gro-
tendeels door de deelnemers zelf bepaald.

Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. Variërend van een 
paar dagen tot twee weken. In Nederland, Frankrijk of elders in Europa. Maar 
altijd in een schitterend gebied. Je reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten en 
drinken. En iedere dag is er de mogelijkheid mee te gaan met een (deel van de) 
groep en te kiezen uit één van de excursies, die een excursieregelaar voor je 
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uitzoekt. Je kunt je wensen voor het programma ‘s avonds bij de koffie of chocola-
demelk, die we meestal gezamenlijk drinken, kenbaar maken.

Kamperen is sowiezo een goedkope manier van vakantievieren, heel dicht bij de 
natuur. Omdat de kampeervakanties voor en door leden van de KNNV en IVN 
worden georganiseerd kunnen de inschrijfkosten worden beperkt tot een paar 
tientjes. Daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de andere deelnemers.
Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de e-mailadressen en 
telefoonnummers te vinden waar je met vragen terecht kunt.

met vriendelijke groet,

Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV
(dinsdag, woensdag en donderdag) Postbus 310, 3700 AH Zeist, 030 - 231 47 97
e-mail   : bureau@knnv.nl <mailto:bureau@knnv.nl>    www.knnv.nl

Toppers in een veranderende omgeving.
‘Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel’

Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het jaar varen we traditiegetrouw met de 
MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) het open water van het 
IJsselmeer op. We gaan op zoek naar de tienduizenden toppereenden die hier 
de winter doorbrengen. Tijdens onze tocht varen we ook langs vogeleiland de 
Kreupel, een gebied van Staatsbosbeheer dat weinig bekend is bij mensen maar 
een hotspot voor rustende watervogels.

Het IJsselmeer, de topper en meer
Het IJsselmeer is een van de grootste en voor vogels belangrijkste zoetwater-
wetlands van Europa. Het gebied herbergt in de meeste winters meer dan 50% 
van de hele noordwest Europese populatie van toppers en is daarom cruciaal als 
overwinteringsgebied. De topper is een bijzondere eendensoort die wat lijkt op en 
verwant is aan de bekendere kuifeend. 

Natura 2000-gebied het IJsselmeer heeft voor de topper een speciale functie als 
voedselgebied. Het hoofdvoedsel bestaat uit zoetwatermossels die lokaal in 
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grote hoeveelheden op de bodem leven. De algemeenste zoetwatermossel was 
altijd de driehoeksmossel maar die is sterk achteruitgegaan en wordt nu vervan-
gen door de verwante, maar niet inheemse quaggamossel. Hoor meer over het 
lopende onderzoek en de vele interessante kanten van het IJsselmeer.

Vogels kennen vogeleiland de Kreupel en de omgeving maar al te goed en we 
verwachten naast duikeenden als topper, brilduiker en kuifeend ook serieuze 
aantallen overwinterende zaagbekken waaronder de grote zaagbek, middelste 
zaagbek en het nonnetje.

De Kreupel
Het vogeleiland de Kreupel is rust- en broedgebied voor watervogels. Op het 
eiland bevindt zich ’s zomers de grootste visdief- en kokmeeuwkolonie van 
Nederland en een grote grondbroedende kolonie aalscholvers. De aalscholvers 
zijn tijdens de vaartocht al volop aan het broeden, getooid in hun prachtkleed met 
witte koppen en witte dijvlekken.

De natuurwaarden van het IJsselmeer blijven niet zo maar behouden. Uitbreidin-
gen van windparken, recreatie, de opwarming van het water en de veranderingen 
in de voedselsituatie zijn daarbij niet gunstig. Het is daarom een spannende tijd 
waarbij nog steeds veel vogels voorkomen.

Het ruime IJsselmeer
Ook voor mensen die niet specifiek geïnteresseerd zijn in vogels biedt de vaar-
tocht een unieke kans de weidse natuur van het IJsselmeer te zien. Ontdek de 
wonderschone luchten, de uitgestrekte horizon en waai eens lekker uit.

Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied. Te-
vens zijn er in het vooronder lezingen. Waaronder een presentatie van Mennobart 
van Eerden (Rijkswaterstaat, Waterdienst) over de veranderende omgeving van 
de Topper in het IJsselmeer. Aan dek zijn deskundige vogelkenners die u op de 
vogels kunnen wijzen.

lezing:

Spreker: Mennobart van Eerden, Rijkswaterstaat, Waterdienst, Lelystad
Onderwerp: Toppers in een veranderende omgeving.
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Datum:   Zaterdag 7 maart 2015
Kosten:   € 23,- p.p. 
Basisschool leerlingen  € 15,- p.p.
Inschepen vanaf: 09:30 uur
Vertrek:   10:30 uur 
Terug:   15:30 uur
Opstapplaats:  Haven Enkhuizen, naast NS station
Boot:    MS Friesland (voormalige veerboot naar Terschelling)
Bereikbaarheid: Boot ligt naast het NS station, gratis parkeren

Meer informatie en opgeven kan op www.fogol.nl of bel 06 30021816

Vogelvaartochten met 
ms Friesland

7 maart 2015 | 10:30u - 15:30u | Vertrek: Haven Enkhuizen naast NS station | Kosten  € 23,-

www.fogol.nl

ZATERDAG 7 MAART 2015
TOPPERS OP HET 

VERANDERENDE IJSSELMEER 
EN VOGELEILAND DE KREUPEL

Informatie & aanmelden: Met aan boord:
-lezingen
-vogelkenners
-prijsvraag en meer..Geen internet? bel: 06-30021816 w w w . f o g o l . n l

FOGO L
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 1e kwartaal en 2e 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 14 februari 2015 Lezing: vervolg meervallen onderzoek door Mike 
Dijkstra Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
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 meer-
vallen 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 

Thijssejaar
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jakobus Pieter Thijsse 
werd geboren (Maastricht 25 juli 1865 – Bloemendaal 8 janu-
ari 1945). Daarom is 2015 het Thijssejaar. Thijsse woonde en 
werkte als onderwijzer vele jaren in Amsterdam en was in 1901 
een van de oprichters van de Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging, de huidige KNNV, vereniging voor veldbiologie.
Om bij zijn 150 geboortejaar stil te staan zijn er in 2015 een 
aantal KNNV-activiteiten waarin speciaal aandacht wordt ge-
schonken aan Ko Thijsse, die zich later wat deftiger Jac.P. ging 
noemen. Deze activiteiten zijn met het ex libris ‘Onbekommerd’ 
van Thijsse herkenbaar gemaakt.

de oprichters van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de huidige KNNV, 
vereniging voor veldbiologie. 
Om bij zijn 150 geboortejaar stil te staan zijn er in 2015 een aantal KNNV-activiteiten 
waarin speciaal aandacht wordt geschonken aan Ko Thijsse, die zich later wat 
deftiger Jac.P. ging noemen. Deze activiteiten zijn met het ex libris ‘Onbekommerd’ 
van Thijsse herkenbaar gemaakt. 

Onbekommerd; het levensmotto van Jac. P. Thijsse. Vijf zingende spreeuwen in 
een boomtop staan centraal in het door op het door B. W. Wierink ontworpen ex 
libris. Geen ijsvogel, slechtvalk of nachtengaal maar vijf spreeuwen in een kale gure 
wilg (?). De katjes nog in de knop en de spreeuwen die zich niets aantrekken van 
weer en wind maar lustig zingen zonder zich ergens om te bekommeren. De lente, 
het begin van alles, wordt hier door de spreeuwen onbekommerd ingeluid. 
Waarschijnlijk herkende Thijsse zich zodanig in hen en hun zanggedrag of sprak het 
hem zo aan dat hij het in zijn ex libris opnam.

Wil je meer weten over leven en werken van Jac. P. Thijsse lees dan “Jac.P. Tijsse, 
een biografie”, van Sietzo Dijkhuizen, De Arbeiderspers 2005, 295 pp., zw/wit foto’s – 
interessant en vlot leesbaar geschreven. 

Zaterdag 14 februari 2015
Lezing: vervolg meervallen onderzoek door Mike Dijkstra 
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur. 
In 2012 is Sportvisserij Nederland in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag en de verspreiding 
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. 

Onbekommerd; het levensmotto van Jac. P. Thijsse. Vijf zingende spreeuwen in 
een boomtop staan centraal in het door op het door B. W. Wierink ontworpen ex 
libris. Geen ijsvogel, slechtvalk of nachtengaal maar vijf spreeuwen in een kale 
gure wilg (?). De katjes nog in de knop en de spreeuwen die zich niets aantrekken 
van weer en wind maar lustig zingen zonder zich ergens om te bekommeren. De 
lente, het begin van alles, wordt hier door de spreeuwen onbekommerd ingeluid. 
Waarschijnlijk herkende Thijsse zich zodanig in hen en hun zanggedrag of sprak 
het hem zo aan dat hij het in zijn ex libris opnam.  

Wil je meer weten over leven en werken van Jac. P. Thijsse lees dan “Jac.P. 
Tijsse, een biografie”, van Sietzo Dijkhuizen, De Arbeiderspers 2005, 295 pp., zw/
wit foto’s – interessant en vlot leesbaar geschreven.
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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 
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 Dammer-
kade in de Ankeveense plassen en het akkerreservaat in het Corversbos. Afhan-
kelijk van de voorstellen en van de belangstelling zullen we de excursies inplan-
nen. De avond wordt afgesloten met een overzicht van de bijzondere vondsten uit 
2014. Streeplijsten en de A3-hokkaarten zullen aanwezig zijn.
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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.

Zondag 15 maart 2015 Lezing: Natuur aan Huis door Hans Peeters
Plaats: De Rietschuur in het Amstelpark, aanvang 14.00 uur.
Je ziet ze steeds meer verschijnen – natuurrijke erven op het platteland. Vaak 
goed verstopt, liggen ze als parels in het landschap. Ze zijn de trots van de bewo-
ners, die hun paradijsjes vertroetelen voor de bloemen, dieren en een beetje voor 
zichzelf. Hans Peeters, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en auteur 
van het boek ‘Natuur aan Huis’ (uitgave KNNV), bezocht 35 van die erven. Hij 
doorkruiste Nederland en België om de mooiste tuinen en erven vast te leggen. 
Zoals in het boek ‘Natuur aan Huis’ laat hij zien wat jezelf op je erf of in je tuin 
kunt doen, om het aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Niet alleen 
vogels, maar ook zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten krijgen alle aandacht. 
De presentatie staat boordevol praktische tips, zodat je na afloop direct aan de 
gang kunt. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om het boek ‘Natuur aan Huis’ aan 
te schaffen.
De organisatie van de lezing Natuur aan Huis is een gezamenlijk initiatief van de 
KNNV, afdeling Amsterdam en IVN, Amsterdam.

Zaterdag 21 maart 2015 Stinsenplanten in het Hugo de Vriespark, Abcoude, 
o.l.v. Ria Simon en Hein Koningen
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 
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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) 
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, 
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er zijn boeken over bollen en men kan er koffie drinken en er zijn wc’s.

Zaterdag 11 april 2015 Schepnettenexcursie naar poelen omgeving Tien-
hovensch Kanaal en Einde Gooi o.l.v. Kees Dekker, Edo Goverse & Geert 
Timmermans
We gaan op zoek naar de kamsalamander. We verzamelen om 10.00 uur bij sta-
tion Hollandse Rading. Van daar vertrekken we richting het Tienhovensch Kanaal 
en Einde Gooi. Het hoofddoel is om een aantal poelen met schepnetten te be-
monsteren en te onderzoeken op de aanwezigheid van de kamsalamander. Maar 
er wordt natuurlijk ook gekeken naar andere soorten. Tien soorten amfibieën, 
inclusief alpenwatersalamander zijn van het gebied bekend maar ook drie soorten 
reptielen en tot nu toe elf vissoorten.
Mensen die willen deelnemen, dienen zich met naam en telefoonnummer, per e-
mail (harmat4@xs4all.nl) of telefonisch (06-41821601) aan te melden. Er is plaats 
voor maximaal 20 deelnemers!

Zaterdag 18 april 2015 Vroege vogel fietsexcursie o.l.v. Tobias Woldendorp
We verzamelen om 5.30 uur (!) in het Diemerpark bij de afrit van de Nesciobrug 
(IJburgzijde) over het Amsterdam-Rijnkanaal. 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 bezocht te hebben willen we ditmaal naar vroege vogels luisteren in het 
gebied van de Diemerzeedijk / Diemerpark;  kansen voor blauwborst, nachtegaal 
en grasmus. Met een afbuigende zwieper richting Diemer Vijfhoek (want boom-
marters en Cetti’s zangers). Aanmelden niet nodig. Wel handig voor laatkomers: 
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 
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de excursie niet te laten plaats vinden of naar een ander gebied te verplaatsen.

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, bolkaalkluifzwam, 
vingerhoedje, vroege bekerzwammen, zwavelmelkbekerzwammen en leemhoe-
den.
Vogelaars opgelet: verrekijker meenemen, Westgaarde heeft ook veel interes-
sante vogelsoorten!

Zaterdag 2 mei 2015 Stinsenplanten-excursie naar Het Wildrijk, Belkmerweg 
78, Sint Maartenszee o.l.v. Ria Simon
Vertrek trein: Amsterdam CS 8.57 uur, Sloterdijk 9.03 uur, richting Alkmaar/Den 
Helder. Uitstappen station Alkmaar. Busstation aan de zijkant van het NS-station: 
hier nemen we bus 151 richting Julianadorp, 9.58 uur. Uitstappen Sint Maartens-
zee, halte Goudvis / hoek Belkmerweg. We verzamelen bij de bushalte Goudvis, 
na aankomst van bus 151 alhier, dat is ca. 10.50 uur.
Na de inpoldering van de oude zeearm Zijpe in 1597 hadden rijke Amsterdamse 
kooplieden hier hun buitenhuizen met kleine bosgebieden, die dienden voor de 
jacht. Ook Het Wildrijk is ooit aangelegd als een (klein) buiten. Later, tijdens het 
graven van het Noord-Hollands Kanaal, werd door de er verblijf houdende arbei-
ders veel bos gekapt. Enkele kleine stukken bos bleven gespaard, waaronder Het 
Wildrijk.
In het vlakke polderland is het al van verre zichtbaar en vormt het een geheel ei-
gen biotoop. In het voorjaar is het als een sprookje door de duizenden bloeiende 
bos- of wilde hyacinten.
Een zee van blauw, met vleugen roze en witte exemplaren te midden van het tere 
groen met bruin van de vele honderden uitlopende brede stekelvarens. Verder 
komen voor dichtersnarcis, knikkende vogelmelk, voorjaarszonnebloem.
Als vogels kunnen we beluisteren o.m. zwartkop, tuinfluiter en als we wat geluk 
hebben de wielewaal.
Het Wildrijk vormde in 1940 het eerste bezit van Landschap Noord-Holland, bij 
wie het nog altijd in beheer is. Begunstigers hiervan hebben vrije toegang, neem 
dus het pasje mee. Er kunnen verscheidene mensen gebruik maken van één 
kaart.
Het is een volle dagexcursie, dus eten, drinken, enz. mee.
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Dinsdag 19 mei 2015 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone, fietsexcursie o.l.v. Evert Pellenkoft & Geert Timmermans 
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. 

Woensdag 3 juni 2015 Excursie naar Botanische tuin Pinetum Blijdenstein, 
Van der Lindenlaan 125, Hilversum o.l.v. Ria Simon
Vertrek trein: Amsterdam CS 9.31 uur (spr 10b) = IC richting Amersfoort – station 
Hilversum 9.51 uur.
We verzamelen om 10.00 uur in de stationshal van station Hilversum en lopen 
vanhier gezamenlijk naar Pinetum Blijdenstein.

Een pinetum is een gespecialiseerd arboretum of bomentuin, namelijk van naald-
bomen of coniferen (pinetum is ontleend aan Pinus, pijn of den).
Het Pinetum was vroeger een onderdeel van het landgoed Vogelenzang van Ben-
jamin Willem Blijdenstein (1834-1914) aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum. 
Blijdenstein was directeur van de Twentse Bank in Amsterdam. Hij had tien man 
in dienst om zijn park te onderhouden.
Mede in verband met de hoge kosten van de grote fruit- en groententuin werd in 
dit deel van het park in 1898 een pinetum ingericht, ter grootte van 2 ha. Tijdens 
zijn werken in de bankaire wereld in London bezocht Blijdenstein regelmatig het 
beroemde Kew Gardens, waar hij in de ban raakte van naaldbomen en andere 
naaktzadigen.
In 1909 maakte de bekende tuinarchitect Hendrik Copijn (uit Groenekan) een 
ontwerp voor de tuin in landschapsstijl, waarvan het padenpatroon in grote lijnen 
nog altijd aanwezig is. Uit deze tijd stammen nog een reuzenlevensboom (Thuja 
plicata) en een mammoetboom (Sequiodendron giganteum).
In 1932 werd het Pinetum geschonken aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 
2000 is het Pinetum niet meer eigendom van de UvA maar als zodanig onderge-
bracht bij de Stichting Pinetum Blijdenstein. De collectie herbergt: 
-ca. 400 soorten coniferen uit gematigde, subtropische en tropische streken. Van 
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alle coniferen op de wereld zijn 62 soorten sterk bedreigd met uitsterven, hiervan 
komen er 14 in de collectie van Blijdenstein voor. Een zeer bijzondere soort in de 
collectie is de Wollemia (Wollemia nobilis), die nog maar zeer kort geleden –ca. 
twintig jaar !- in klein aantal werd ontdekt in Australië;
-ca. 80 soorten palmvarens (Cycadeeën), primitieve naaktzadigen;
-ca. 100 soorten Rhododendron;
-een omvangrijke collectie Tasmaanse gewassen, o.a. boomvarens (Dicksonia);
-een grote collectie Ephedra = eng. Joint Pine (Ephedraceae), waarschijnlijk de 
omvangrijkste ter wereld.
Soorten die niet bestand zijn tegen ons klimaat worden ondergebracht in een 
aantal speciaal daarvoor gebouwde kassen. De collectie van het Pinetum is on-
derdeel van de Nationale Plantencollectie en is een van de belangrijkste conife-
rencollecties ter wereld. De beheerder-tuinbaas van pinetum Blijdenstein is Hans 
van Roon.
In het bezoekerscentrum met terras kunnen we koffie, enz. drinken en is docu-
mentatie over het Pinetum, e.d. voorhanden.

Zaterdag 6 juni 2015 De 17e algemene inventarisatiedag 
o.l.v. Geert Timmermans
Op zaterdag 6 juni gaan we voor de 17e keer een gebied in de regio van Am-
sterdam inventariseren op flora en fauna. Dit maal is de keus gevallen op het 
Diemerpark. De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat open voor alle 
leden. Aan de verschillende werkgroepen zal expertise en medewerking ge-
vraagd worden. Ook de Vogelwerkgroep Amsterdam wordt uitgenodigd om aan de 
inventarisatie deel te nemen. Het terrein kan nat zijn! Brood, laarzen en drinken 
meenemen.
Wij verzamelen om 10.00 uur bij het begin van de Nesciobrug in het Diemerpark. 
De locatie is met de auto en het openbaar vervoer bereikbaar! Tramlijn 26, uit-
stappen halte Vennepluimstraat en circa 15 minuten wandelen naar het startpunt. 
Ook in 2003 hebben we het Diemerpark geïnventariseerd en zijn benieuwd hoe 
het gebied zich heeft ontwikkeld (zie voor verslag van deze inventarisatie http://
amsterdam.knnv.nl/vijfdeinventarisatiedag.htm). Onderdeel van het Diemerpark is 
de Diemerzeedijk. De Diemerzeedijk is een zeer oude dijk langs het IJsselmeer 
tussen Amsterdam en Muiden. De polder ten noorden van de dijk (het huidige 
Diemerpark) is tientallen jaren als vuilstortplaats gebruikt. Als onderdeel van de 
aanleg van IJburg is de vuilstort gesaneerd en grotendeels als ruig natuurpark 
ingericht. Het Diemerpark is circa 55 hectare groot.
Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de ARK-zone inge-
klemd. Dit gebied wordt gekenmerkt door hoogteverschillen, afgewisseld door 
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moeras en water. Het is al meer dan een eeuw bij de Amsterdamse natuurvorser 
bekend en geliefd. Ondanks de ‘dynamiek’ van het gebied: van brak naar zoet, 
van buitendijks moerasland naar slibdepot en van vuilstortplaats naar natuurpark, 
heeft de Diemerpark altijd een hoge natuurwaarde gekend. Het gebied is niet al-
leen bekend door de ringslang, maar ook door de vele soorten vogels en planten. 
Wie iets over de natuurgeschiedenis en de rijkdom van de Diemerzeedijk wil 
lezen kan onder andere de volgende titels raadplegen:
-Langs de Zuiderzee door Jac. P. Thijsse (1914)
-Natuurleven in en om Amsterdam door F. Koster (1939)
-Amsterdam Natuurhistorisch Gezien (jubileumboek ‘K’NNV 40-jarig bestaan, 
1941)
-Diemerzeedijk, zand erover door Joris Weitjens & Martin Melchers (2004)
-Van Eiburg tot IJburg door Martin Melchers (2012)

Donderdag 18 juni 2015 Roeiexcursie op Botshol, Waverveen 
o.l.v. Jan Simons
Tot en met 16 juni is Botshol gesloten voor bezoek i.v.m. broedtijd voor de vogels. 
Dit jaar willen we meteen na de gesloten tijd een bezoek brengen.
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/2.

Zaterdag 20 juni 2015 Busexcursie naar de Langstraat (Noord-Brabant) o.l.v. 
Peter Wetzels 
Op zaterdag 20 juni gaat de busexcursie naar het natuurgebied de Langstraat. 
We bezoeken daar heischrale graslanden, natte hooilanden en blauwgraslan-
den. Het natuurgebied Langstraat ligt op de overgang van zand naar klei, die de 
“Naad van Brabant” wordt genoemd. Deze ‘naad’ omvat een gebied van circa 
één tot vijf kilometer breed en loopt van Maashees in het oosten van Brabant tot 
Ossendrecht in het westen. De Naad is bijzonder door de ecologische situatie 
op de grens van zand en klei. Hier komt een grote hoeveelheid kwelwater aan 
de oppervlakte, dat de voedende kracht is voor de enorme verscheidenheid aan 
plantengroei en de hieraan verbonden grote rijkdom aan vogels en andere dieren. 
Dit kwelwater komt uit de hogere gronden van de Kempen en de Loonse en Dru-
nense duinen, waar het water in de grond zakt en vaak pas na honderden jaren 
via ondergrondse waterstromen in ‘de Naad’ weer naar boven komt. 
Langstraat bestaat uit de gebieden Den Dulver, De Dullaart, De Hoven, De Dellen 
en het Labbegat. We bezoeken het Labbegat, net ten noorden van Kaatsheuvel 
gelegen. Het Labbegat bevat nog een gedeelte van het oude “slagenlandschap”, 
dat een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het zijn lange en vooral smalle 
percelen omzoomd met elzenheggen. Vroeger waren deze percelen kletsnat door 
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omvangrijke kwel. Vanwege verlaging van de grondwaterstand omwille van de 
landbouw was de Langstraat verdroogd en was de bijzondere plantengroei bijna 
geheel verdwenen. Ook het overvloedige gebruik van kunstmest deed de vegeta-
tie geen goed. Staatsbosbeheer heeft in het kader van natuurherstel het Labbegat 
tussen 1990 en 1994 stapsgewijs een meter grond afgegraven. Zodoende ligt 
de waterspiegel weer ‘hoger’ ligt en de ontwatering voor de landbouw is gecom-
penseerd. De oude luister is hierdoor voor een deel teruggekomen. Beenbreek, 
stijve moerasweegbree, pilvaren, vlottende bies en koningsvaren om maar een 
paar parels te noemen. Ongeveer twaalf jaar geleden was ik er met de grassen-
werkgroep onder leiding van Ger van Zanen. We hebben toen 23 soorten zeggen 
mogen noteren. Op de verspreidingsatlas zijn er 27 soorten bekend. Het is een 
goed toegankelijk terrein. Er loopt een breed wandelpad langs drie kanten waarbij 
de langgerekte percelen vanaf de kopse kant goed te bezoeken zijn. 

Meer informatie volgt in Blaadje 2015/2.

Zaterdag 27 juni 2015 We bezoeken een van de lievelingen 
van Thijsse: het waddeneiland Texel o.l.v. Jan Simons
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/2.

de oprichters van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de huidige KNNV, 
vereniging voor veldbiologie. 
Om bij zijn 150 geboortejaar stil te staan zijn er in 2015 een aantal KNNV-activiteiten 
waarin speciaal aandacht wordt geschonken aan Ko Thijsse, die zich later wat 
deftiger Jac.P. ging noemen. Deze activiteiten zijn met het ex libris ‘Onbekommerd’ 
van Thijsse herkenbaar gemaakt. 

Onbekommerd; het levensmotto van Jac. P. Thijsse. Vijf zingende spreeuwen in 
een boomtop staan centraal in het door op het door B. W. Wierink ontworpen ex 
libris. Geen ijsvogel, slechtvalk of nachtengaal maar vijf spreeuwen in een kale gure 
wilg (?). De katjes nog in de knop en de spreeuwen die zich niets aantrekken van 
weer en wind maar lustig zingen zonder zich ergens om te bekommeren. De lente, 
het begin van alles, wordt hier door de spreeuwen onbekommerd ingeluid. 
Waarschijnlijk herkende Thijsse zich zodanig in hen en hun zanggedrag of sprak het 
hem zo aan dat hij het in zijn ex libris opnam.

Wil je meer weten over leven en werken van Jac. P. Thijsse lees dan “Jac.P. Tijsse, 
een biografie”, van Sietzo Dijkhuizen, De Arbeiderspers 2005, 295 pp., zw/wit foto’s – 
interessant en vlot leesbaar geschreven. 

Zaterdag 14 februari 2015
Lezing: vervolg meervallen onderzoek door Mike Dijkstra 
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur. 
In 2012 is Sportvisserij Nederland in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag en de verspreiding 
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. 

Zaterdag 11 juli 2015 Vissenvervoer door de duinen – wandelexcursie langs 
het Visserspad te Zandvoort o.l.v. Ria Simon.
Vertrek trein: Amsterdam CS 9.19 uur, Amsterdam-Sloterdijk 9.24 uur naar Zand-
voort. We verzamelen na aankomst van de genoemde trein (9.49 uur) op het 
perron van station Zandvoort.
Omdat we vorig jaar ‘als door de regen verzopen katjes’ deze excursie moesten 
opgeven, doen we hem dit jaar opnieuw. Want het blijft een prachtige en bota-
nisch interessante tocht.
Het Visserspad is een oud pad dat door de vissersbevolking, en vooral door de 
vrouwen daarvan, werd gebruikt om van Zandvoort naar de vismarkt in Haarlem 
te gaan, waar de meegebrachte zeevis werd verkocht. Het pad liep gedeeltelijk 
door het middenrandduin, bij Kraantje Lek begon de verharde weg. Langs het 
Visserspad vind je lage duintjes en duingraslanden met duindoorn, kamperfoe-
lie, slangenkruid, heide- of Zwolse anjer, geel walstro, grote tijm, bitterkruid en 
misschien ook zijn parasiet bitterkruidbremraap, vertakte leeuwentand en meer. 
Voorbij het uitzichtpunt begint de vegetatie te veranderen, veel meer bomen dan. 
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In de omgeving van Kraantje Lek zien we ook bosplanten als ruig klokje en glad 
parelzaad. De wandeling eindigt bij station Overveen. Het is een hele dagexcur-
sie, dus eten, drinken, enz. mee.

Zaterdag 18 juli 2015 Excursie naar het Kennemermeer en Kennemerstrand, 
IJmuiden o.l.v. Hein Koningen
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/2.

Zaterdag 25 juli 2015
Op de geboortedag van Jac.P. Thijsse brengen we een 
bezoek aan Thijsse’s Hof te Bloemendaal, 
o.l.v. Hein Koningen
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/2.

Zaterdag 12 september 2015
Vaarvisexcursie werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen naar de Botshol 
o.l.v. Kees Dekker, Edo Goverse & Geert Timmermans

de oprichters van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de huidige KNNV, 
vereniging voor veldbiologie. 
Om bij zijn 150 geboortejaar stil te staan zijn er in 2015 een aantal KNNV-activiteiten 
waarin speciaal aandacht wordt geschonken aan Ko Thijsse, die zich later wat 
deftiger Jac.P. ging noemen. Deze activiteiten zijn met het ex libris ‘Onbekommerd’ 
van Thijsse herkenbaar gemaakt. 

Onbekommerd; het levensmotto van Jac. P. Thijsse. Vijf zingende spreeuwen in 
een boomtop staan centraal in het door op het door B. W. Wierink ontworpen ex 
libris. Geen ijsvogel, slechtvalk of nachtengaal maar vijf spreeuwen in een kale gure 
wilg (?). De katjes nog in de knop en de spreeuwen die zich niets aantrekken van 
weer en wind maar lustig zingen zonder zich ergens om te bekommeren. De lente, 
het begin van alles, wordt hier door de spreeuwen onbekommerd ingeluid. 
Waarschijnlijk herkende Thijsse zich zodanig in hen en hun zanggedrag of sprak het 
hem zo aan dat hij het in zijn ex libris opnam.

Wil je meer weten over leven en werken van Jac. P. Thijsse lees dan “Jac.P. Tijsse, 
een biografie”, van Sietzo Dijkhuizen, De Arbeiderspers 2005, 295 pp., zw/wit foto’s – 
interessant en vlot leesbaar geschreven. 

Zaterdag 14 februari 2015
Lezing: vervolg meervallen onderzoek door Mike Dijkstra 
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur. 
In 2012 is Sportvisserij Nederland in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag en de verspreiding 
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. 

Vooraankondiging

Waarnemingen: Paddenstoelen in de Watergraafsmeer
2014 was voor de Watergraafsmeer een opmerkelijk jaar voor paddenstoelen. 
Het begon dit jaar al vroeg: begin augustus waren de eerste paddenstoelen al te 
zien langs de Hugo de Vrieslaan. Nu fiets ik daar al meer dan tien jaar langs maar 
ik had daar nog nooit boleten zien groeien. Ondanks het frequente maaibeheer 
was het toch een aantal boleten en andere soorten gelukt om de ‘kop’ boven 
het gras uit te krijgen. De berm tussen het fietspad en de rijweg is door het vele 
maaien (40 jaar?) en door het consequent weghalen van de bladeren uit het gras 
langzaam maar zeker steeds voedselarmer geworden. De combinatie van voed-
selarm en de aanwezigheid van de linden maakt deze bermen langs de Hugo de 
Vrieslaan maar ook langs het Galileïplantsoen een eldorado voor paddenstoelen. 
Zo zag ik de volgende soorten: vliegenzwam, grote molenaar, zilveren ridder-
zwam, tientallen netstelige heksenboleten en zeven wortelende boleten met hoe-
den van circa twintig cm. Maar de topper in de Watergrafsmeer is toch de berm 
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met moeraseiken langs de Radioweg en dan alleen het gedeelte tussen het Mid-
denmeerpad en het Voorlandpad. Ook hier een schrale berm door een jarenlang 
maaibeheer en bladverwijdering Ik telde daar een record aantal soorten met als 
verrassing een nieuwe soort voor Amsterdam namelijk de purperen gordijnzwam 
(Cortinarius purpurascens). De purperen gordijnzwam is behoorlijk zeldzaam in 
Nederland en staat op de Rode Lijst. De determinatie heb ik laten bevestigen door 
Rob Chrispijn. Ook heb ik Christiane Baethcke van de Paddenstoelenwerkgroep 
getipt over dit unieke paddenstoelenlaantje. Onze waarnemingen bij elkaar opge-
teld leverden in november de volgende 31 soorten op: amethistzwam, bleekgele 
bondelzwam, bruine bundelridderzwam, dikrandtonderzwam, donkergrijze rid-
derzwam, eekhoorntjesbrood (alleen nog fragmenten), geelbruine spleetvezelkop, 
geschubde inktzwam, gewoon zwavelkopje, groene knolamaniet, hebeloma’s 
(spec.), kale inktzwam, kale aardappelbovist, krulzoom, lila satijnvezelkop, narcis-
ridderzwam, netstelige heksenboleet, paarse schijnridder, parelamaniet, purpe-
ren gordijnzwam, tranende franjehoed, tweekleurige vaalhoed, vaaggegordelde 
gordijnzwam (microscopisch onderzocht), vissige eikenrussula, vliegenzwam, 
weidechampignon, witte kluifzwam, witte satijnvezelkop, zilveren ridderzwam en 
zwartrode russula. Een laantje om in de gaten te houden!

Geert Timmermans

Purperen gordijnzwam (foto Geert Timmermans)  

Radioweg (het Paddenstoelenlaantje) met op de voorgrond vliegenzwam (foto Geert 
Timmermans 

Purperen gordijnzwam (foto Geert Timmermans) Radioweg (het Paddenstoelenlaantje) met op de 
voorgrond vliegenzwam (foto Geert Timmermans
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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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