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Omslag: Ger van Zanen op excursie Flevoland 2007; foto Maurice van der Molen.
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Uit het bestuur
Vandaag samen met Tobias Woldendorp en Frans van der Feen op vroege vo-
gelexcursie geweest naar Diemerpark en Vijfhoek. Het was nog donker toen we 
begonnen om half zes. Het eerste wat we hoorden waren Winterkoninkjes, Zang-
lijsters en Nachtegalen. Even later gevolgd door Blauwborst en Rietzanger. Bij 
de Vijfhoek laat de Cetti’s Zanger het afweten, maar ter compensatie zien we wel 
weer enkele Appelvinken. Een mooie dag. Hopelijk wordt de rest van het voorjaar 
ook zo mooi. In ieder geval vindt u in dit blaadje weer een prachtig excursiepro-
gramma.

Triest moment was het overlijden van ons erelid Ger van Zanen op 17 maart jl. 
Ondanks de korte aankondiging waren er behoorlijk wat KNNV leden op zijn be-
grafenis. Elders in blaadje treft u een uitgebreid in memoriam over hem.

Een eerste samenwerking met de IVN, in de vorm van een aantal gezamenlijke 
excursies en lezingen, begint steeds meer vorm te krijgen. Er is een uitgebreid 
programma in de maak, waarin de nadruk op de Diemerscheg valt. Het blijft een 
experiment, we gaan kijken hoe het bevalt. Arend Wakker is hier druk mee bezig. 
Vanzelfsprekend zal een eventuele verdere samenwerking eerst aan de ledenver-
gadering worden voorgelegd. Zover is het echter momenteel nog lang niet. 

We zijn erg blij met de potentiële versterking van het bestuur in de vorm van Gert 
Blankers en Christiane Baethcke. Christiane wil zich in overleg met Geert Tim-
mermans met de website bezighouden. Als onze website gebruik gaat maken van 
hetzelfde systeem als landelijk gehanteerd wordt, dan kunnen onze excursie- en 
lezingaankondigingen op de landelijke website gevonden worden, wat nu niet het 
geval is. Bovendien zijn dan de beheerkosten lager. Dit laatste levert ons nu niet 
direct wat op, maar in de toekomst mogelijk wel. Het omwerken van de website 
zal behoorlijk wat werk worden. Temeer omdat onze website tegelijk een archief 
is. Christiane krijgt bij dit werk assistentie van Arend.

De benoeming van Christiane en Gert kon echter niet bij de afgelopen ledenver-
gadering behandeld worden omdat dit nog niet tijdig in Blaadje aangekondigd kon 
worden. Hierom zullen we zo snel mogelijk een extra ledenvergadering organise-
ren om hen te benoemen.

De Nieuwe Ooster, waar wij al een aantal jaren tot grote tevredenheid ons onder-
komen hebben, heeft een nieuwe directeur, Annet Doesburg. Wij hopen dat de 
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Redactioneel

In dit redactioneel heel kort de aankondiging van het overlijden van Ger van Za-
nen, omdat er in dit Blaadje volop aandacht geschonken wordt aan dit erelid, dat 
zoveel voor de vereniging heeft betekend. U treft een uitgebreide levensbeschrij-
ving aan van de hand van Hein Koningen en Geert Timmermans, die deze klus 
met hulp van Christiane Baethcke in korte tijd hebben weten te klaren.

Kennelijk associëren meer mensen een excursie om 05.30 uur met (te) vroeg 
opstaan en roept dat associaties op met verre vluchten naar Griekse en Canari-
sche eilanden. Mijn wekker ging om 04.15. Toen zat Frans van der Feen al op de 
fiets vanuit Geuzenveld. Deze keer was het voor de fietsexcursie naar het Die-
merpark op 18 april. We waren maar gedrieën, de voorzitter van de Amsterdamse 
afdeling, de stukjesschrijver en uw redacteur. Onder leiding van- zoals aangege-
ven in het  excursieprogramma- is een groot woord wanneer je om beurten wel 
iets bijzonders hoort (“’maar waar hoor je dat danprecies, Frans”?” en aangeeft 
waar het geluid precies vandaan komt (“op 50 minuten Jan!”), elkaar verbeterend 
(“”Nee, Tobias, dat kan niet, die kunnen nog niet terug zijn uit het zuiden”). Drie 
uur hebben we gefietst en soms gelopen in en om de ontluikende voormalige 
gifbelt en aanpalend moerasbos. Dit jaar was de start op instigatie van lieden die 
er zelf natuurlijk niet bij waren (nee, ik noem geen namen!), een half uur vroeger 
ten opzichte van vorig jaar. Maar dat gaan we mooi weer terugdraaien  06.00 uur 
is vroeg zat. Maar de excursie was goed voor zo’n 55 soorten. Jan knoopte er nog 
een uurtje solo extra aan vast en kwam op zeker 65 soorten. Zo’n vogelexcursie 
doet natuurlijk helemaal niets aan planten, maar de voorzitter en ik  hadden  bij 
het afscheid een floristische waarneming, die ik toch niet onvermeld wil laten: op 
een verhoging in het park treffen we vreemd genoeg op drie plaatsen slanke 

samenwerking met haar net zo goed zal gaan als met haar voorgangster, Marie-
Louise Meuris.

Rest mij iedereen een goed en natuurrijk voorjaar toe te wensen.
Namens het bestuur,

Jan Timmer Voorzitter a.i.
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sleutelbloem aan. 

Van de stukjesschrijver deze keer geen vogelexcursieverslag (verlopen deadline 
copy), maar van zijn  hand  staan er ook in dit Blaadje weer meerdere nauwkeu-
rige excursieverslagen.

 Bij het ontluiken van de lente word ik ook weer verliefd op de gemeente Amster-
dam. Na de teleurstelling, die ik een half jaar geleden op deze plaats heb tentoon-
gesteld ben ik nu ronduit enthousiast over de beleidsridders van mijn bestuurders. 
De slapende bomen zijn terug aan het Hortusplantsoen. Nieuwe horizontaal 
liggende iepen! Chapeau!! 

Tobias Woldendorp

In memoriam: GER VAN ZANEN 1929-2015 
Met grote verslagenheid hebben wij het overlijden op 17 maart 2015 van ons 
erelid GER VAN ZANEN: mycoloog, florist en KNNV-man in hart en nieren, 
moeten aanvaarden. De KNNV heeft zeer veel aan GER VAN ZANEN te dan-
ken.

Ger werd vanwege zijn grote verdiensten voor de KNNV-afdeling Amsterdam 
op zaterdag 2 maart 1991 op de Algemene Ledenvergadering van de afde-
ling Amsterdam benoemd tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam en op de 
Vertegenwoordigende Vergadering (V.V.) van 4 november 2000 in Arnhem, 
benoemd tot erelid van de KNNV.

Gerrit Cornelis Nicolaas van Zanen, geboren op 22 december 1929, woonde met 
zijn ouders in Amsterdam. 
In 1956 studeert hij af in de genetica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt 
hier tevens plantkunde bij Jacob Heimans (1889-1978), de zoon van Eli Heimans 
(1861-1914). Zijn ouders hebben echter geen geld om zijn doctoraal te financie-
ren en hij moet daarom naar een loopbaan uitkijken. Hij loopt een jaar stage in de 
klas van Piet Vermeulen (1899-1981), orchideeënspecialist en destijds de assis-
tent van Heimans.
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Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht wordt hij in 1958 leraar biologie aan 
het Willem de Zwijger College te Bussum.
In 1960 wordt hij lid van onze afdeling Amsterdam. Hier leert hij Jannie Delver 
(1935-2001) uit Edam kennen, zijn latere vrouw. Ze trouwen in 1964 en betrekken 
een woning in Amsterdam-Nieuwendam, aan De Breekstraat 36, waar ze altijd 
blijven wonen en waar Ger op 17 maart 2015 overlijdt.
In 1962 komt Ger in het bestuur van onze afdeling om in 1968 de scheidende 
voorzitter Johan Bolman (1906-1989) als voorzitter op te volgen. In 1976, tijdens 
het 75-jarig bestaan worden Johan Bolman, Piet Brander (1907-1982), Koos 
Landwehr (1911-1996) en Jacob Heimans benoemd tot erelid van de afdeling en 
mag Ger als voorzitter van de afdeling namens de Vereniging Natuurmonumenten 
aan zijn oude leermeester Jacob Heimans, de dr. Oudemans-medaille uitreiken.

Oorkonde erelidmaatschap Ger van Zamen uitgereikt op het 90 jarige jubileum 13 april 1991; 
foto Geert Timmermans
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Ruim vijftig jaar actief en productief
In de ruim 55 jaar die ligt tussen 1960 en zijn overlijden is Ger van Zanen buiten-
gewoon actief en productief werkzaam geweest in de afdeling Amsterdam en de 
landeljke KNNV. Deze bescheiden man, wars van eigendunk, was een echte le-
raar en docent die met veel geduld en respect altijd weer uitleg gaf over biologie-
zaken. En vaak samen met zijn vrouw Jannie, naar excursies en werkgroepen, ze 
vulden als het ware elkaars geheugen aan. Ook maakte Jannie prachtige teke-
ningen van ‘Ger’ zijn paddenstoelen. Zo zijn er zestig tekeningen van haar hand 
opgenomen in ‘Champignons in de Jordaan, de paddestoelen van Amsterdam’ 
(Chrispijn, 1999).
Ger was erop gericht zijn eigen kennis te vergroten en uit te dragen. In de werk-
groepen was hij de vraagbaak voor iedereen. Hij fungeerde als de organisator, als 
leraar en als kennisbank. Met oneindig veel geduld kon hij vragen beantwoorden 
en het was geen probleem om het voor de honderdste keer uit te leggen. Daarin 
was hij zeer toegewijd en deed het altijd weer met enthousiasme en op het niveau 
van zijn toehoorder(s). 

Ger van Zanen in het midden van de belangstelling als veldnotulist van de WMOIJ, 2007;
foto Maurice van der Molen
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Voor beginnende floristen of mycologen was zijn blijvende enthousiasme aanste-
kelijk en zijn geduld gaf je moed om door te vragen. Ger heeft op deze manier 
veel leden aan de ‘planten’ en ‘paddenstoelen’ gekregen. Ook was het Ger die 
waarnemingen noteerde en doorgaf. Nog nauwelijks lid van KNNV begint hij al 
in 1960 direct met doorgeven van waarnemingen. Zijn allereerste waarneming in 
Natura 1960(1), pag. 174. getuigd daarvan: 
“Waarnemingen waarover men zich verheugt. SPECHTINKTZWAM
Op zondag 16 oktober j.l. stonden langs een bospad tussen Oud-Valkeveen en 
Huizen een aantal exemplaren van de in ons land zeldzame spechtinktzwam 
(Coprinus picaceus).Sommige waren nog geheel vers met een prachtige bruin-
zwarte hoed met witte plakjes, bij anderen was boven op een zeker 20 cm lange 
witte steel nog slechts een zwarte inktmassa van de hoed overgebleven. In totaal 
waren het ongeveer tien stuks. C. C. N. van Zanen, biol. drs.”

Ger van Zanen in zijn werkkamer van zijn woning aan de De Breekstraat, 2007;
foto Maurice van der Molen
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En in 1963 leidde Ger in samenwerking met Johan Bolman zijn eerste excursies 
voor de afdeling; op 5 mei naar Koningshof in Overveen en op 23 mei een botani-
sche excursie naar Kesteren en Tiel. Daarna zullen er nog vele en vele excursies 
en inventarisatieweekenden volgen. De laatste activiteit onder leiding van Ger 
vond plaats op zaterdag 12 juni 2010; een minicursus grassen gevolgd op zondag 
13 juni door een grassenexcursie om het geleerde in de praktijk te brengen.

Van zijn geweldige kennis van de biologie, in het bijzonder de veldbiologie, en zijn 
grote ervaring in bestuurszaken heeft onze afdeling en ook de landelijke KNNV 
vele jaren dankbaar mogen profiteren. 
In 1982 schreef ons bestuurslid Lucie Freese (1922-2012) in Blaadje 1(1) dat we 
Ger van Zanen gerust een duizendpoot mochten noemen, zo veel verschillende 
taken had hij op zich genomen en verricht. Zij schreef: “Vergaderingen, lezingen, 
excursies, werkgroepen, veldonderzoek, landelijke reünies, redactie Natura en 
nog veel meer, (14 functies telde hij zelf), overal kom je hem tegen in een hoofd- 
of een belangrijke bijrol. Veel voor- en nawerk moet dan nog thuis gebeuren; 
naast een volledige leraarsbaan”.

Voor KNNV, afdeling Amsterdam kwam Ger zijn inzet o.a. op het volgende neer:
• hij was twintig jaar -van 1962 tot 1982- lid van ons bestuur en waarvan   
 negen jaar voorzitter,
• hij was, gestart in 1971, meer dan dertig jaar leider van de Plantenwerk
 groep,
• hij richtte in 1969 de Paddenstoelenwerkgroep en later de de werkgroep   
 Paddenstoelen voor Microscopie op en leidde deze vele jaren,
• in 1990 werd de Planten- en Paddenstoelewerkgroep samen gevoegd en  
 ook deze bleef hij leiden,
• hij leidde honderden, altijd goed voorbereide, excursies voor onze afde
 ling en daarnaast voor de werkgroepen en het KNNV-Gewest Noord-  
 West,
• hij gaf lezingen en inleidingen,
• samen met erelid Sam Groenhuijzen (1913-2002) was hij de stuwende
 kracht van de zo geslaagde veldbiologische KNNV-tentoonstelling in het   
 voormalige Glazen Huis, Amstelpark, ter gelegenheid van het 80-jarig   
 jubileum van onze afdeling in 1981,
• namens de KNNV, afdeling Amsterdam had hij zitting (1972- 2011) in de   
 Beheeradviescommissie Amstelveense en Kleine Poel (Amsterdamse
 Bos). Sinds 1972 werden hier jaarlijks veldbiologisch onderzoek en inven 
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tarisaties verricht. De zgn. orchideeën- en paddestoelentellingen onder leiding 
van Ger waren vermaard in onze afdeling. 

Voor de landelijke KNNV was Ger o.a.;
• elf jaar (1971-1982) redactielid van ons blad Natura, toen nog een 
 maandelijkse uitgave,
• secretaris van de Werkgroep Grassen en Schijngrassen,
• leider van de landelijke KNNV-reünies,
• gastacteur in het boek ‘Tachtig jaar KNNV’ van J.A. Nijkamp uit 1981,
• recessent van veel planten- en paddenstoelenboeken.

Daarnaast leverde hij als archivaris een langjarige bijdrage in Leiden aan het 
Floron-project van het toenmalige Rijksherbarium, later het Nationaal Herbarium. 
Dit project brengt de verspreiding van de plantensoorten in Nederland nauwkeurig 
in kaart. 
Verder was hij tientallen jaren een actief lid van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging (NMV) en archiveerde hij voor het Rijksherbarium diverse nalaten-
schappen van bekende mycologen zoals Henk Huijsman (1900-1986), Frans 
Tjallingii (1909-2007) en Bert Reijnders (1899-2002).

Ger van Zanen in het midden van de belangstelling als veldnotulist van de WMOIJ, 2007;
foto Maurice van der Molen
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Ziekte en aftreden
Januari 1982 werd Ger van Zanen ernstig ziek, getroffen door een hersenbloe-
ding. Gedreven door een ijzeren wil werkte hij met groot doorzettingsvermogen 
aan zijn herstel. Vele uitgevallen functies herstelden zich. Echter niet alle, waar-
door hij zijn werk van biologieleraar niet meer kon doen en voor altijd moest 
opgeven.
Eveneens was hij genoodzaakt het voorzitterschap van onze afdeling neer te leg-
gen, maart 1982 trad hij af.
Maar Ger stortte zich volledig op de natuurstudie, met name op die van pad-
denstoelen. Zo wordt hij NMV-districtscoördinator van de provincie Flevoland 
en vaste veldnotulist van de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpol-
ders (WMOIJ), in het veld een zeer ondankbare taak want hij komt hooguit een 
half uur per jaar zelf aan zoeken toe. Ger notuleerde iedere woensdag tijdens 
de WMOIJ-excursies de soortenlijsten. Van iedere paddenstoelsoort werd een 
kaartje gemaakt. Per soort (meer dan 2000 stuks!) werd op het kaartje genoteerd 
in welk gebied en in welk jaar in Flevoland het gevonden was. Dit systeem is ooit 
door Frans en Dien Tjallingii opgezet en is jarenlang door Ger voortgezet. Wie wel 
eens bij Ger thuis is geweest snapte direct hoeveel werk hier in heeft gezeten; 
duizenden en duizenden minutieus ingevulde kaartjes vulden de diverse kaarten-
bakken. Het jarenlange onderzoek (25 jaar!) in de Flevopolders resulteert in 2000 
in het boekwerk ‘Paddestoelen in Flevoland’ waarvan hij ook een van de drie 
redactieleden was.

Op 14 februari 2004 ontving de KNNV, afdeling Amsterdam uit handen van wet-
houder Stadig (Ruimtelijke Ordening) de Amsterdamse Natuur- en Milieuprijs. Het 
toenmalige bestuur heeft Ger gevraagd als eerbetoon en dank voor zijn werklust, 
zijn jarenlange inzet en ambassadeurschap voor de vereniging, de prijs een geld-
bedrag van €500,-- in ontvangst te nemen. Want het was namelijk Ger die de prijs 
voor zijn inventarisatiewerk in de Amstelveense Poel eigenlijk in de wacht sleepte. 
Wethouder Stadig vermeldde in zijn speech namelijk het volgende “ De KNNV 
afdeling Amsterdam inventariseert al ruim honderd jaar alles op het gebied van 
flora en fauna maar zeer bijzonder is het al bijna dertig jaar lopende inventarisatie 
project (elk jaar weer!) van de orchideeën en paddenstoelen van de Amstelveen-
se Poel in het Amsterdamse Bos en dat verdient een prijs”

Het bijzondere van Ger was dat hij zijn veldbiologische activiteiten altijd samen 
met andere KNNV’ers verrichtte. Iedereen was meer dan welkom, ook degene die 
over nog weinig kennis beschikte. Hij was bereid om iedere belangstellende
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wegwijs te maken op zijn eigen, geduldige wijze. Daarbij is hij de leraar gebleven 
met zijn grote didactische kwaliteiten en de leermeester van velen. 

Het kaartensysteem van Ger van Zanen,2007; foto Maurice van der Molen

Ger van Zanen samen met erelid Nico Schonewille19 december 
2009; foto Ans Schonewille

Ger van Zanen samen met kat Doris 6 de-
cember 2014; foto Maurice van der Molen
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“ Ik leerde Ger van Zanen kennen als bekwaam en bevlogen leider van de 
paddenstoelenwerkgroep.
Geconcentreerd en met oneindig geduld bekeek hij geïnteresseerd alle, ook 
de meest onaanzienlijke en of werkelijk vreselijk gewone paddenstoelen met 
evenveel enthousiasme. “Hé”, riep hij vaak opgetogen als iemand een pad-
denstoel aan hem aanreikte. Als iemand een soortnaam opperde bij een van 
de te onderzoeken exemplaren was zijn eerste reactie altijd een karakteristiek 
“Hum hum” om dan al ras microscopisch onderzoek te plegen. Onder een dek-
glaasje had hij vaak meerdere preparaten, bijvoorbeeld een stukje lamel, de 
hoedhuid en nog een stukje steel voor het onderzoek van caulocystiden. Het 
voor de determinatie meest geschikte boek haalde hij gezwind uit zijn bruine, 
loodzware aktentas tevoorschijn en bladerde gauw naar de startpagina voor 
de betreffende sleutel. In een voor mij werkelijk onbegrijpelijk tempo raasde hij 
door de sleutels heen. Als hij dan tot een naam was gekomen, schoof hij zijn 
stoel met een goed hoorbaar geluid achteruit en keek triomfantelijk om zich 
heen. Op deze wijze lukte het hem telkens ieders aandacht te trekken. Zicht-
baar vergenoegd en ingenomen met zijn determinatie verkondigde hij dan de 
naam van de paddenstoel en konden ook wij zijn preparaat bekijken en verge-
lijken met de bijbehorende literatuur. Zo veel leermomenten…”
Christiane Baethcke

Na het op tamelijke jonge leeftijd overlijden in 2001 van Jannie, bleven Ger en zijn 
twee katten achter. Naast planten en paddenstoelen was Ger dol op katten. Ge-
lukkig heeft zijn lievelingskat Doris hem nog heel lang en tot 22 december 2014(!) 
kunnen vergezellen.

De KNNV afdeling Amsterdam heeft zeer veel aan hem te danken en heeft in hem 
een toegewijd lid verloren. Ger gaf 55 jaar achtereen blijk van een passie voor 
paddenstoelen, planten en de vereniging. 
Wij zullen onze inspirerende Amsterdamse KNNV-er GER VAN ZANEN missen.

Geert Timmermans & Hein Koningen
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Heimans en Thijsse Prijs 2015

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven 
en bevlogen wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel en-
thousiasme werkt aan het warm maken van mensen voor de natuur? Iemand die 
u bewondert om zijn of haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de na-
tuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven 
voor zijn of haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 2015.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erken-
ning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een 
bijdrage leveren in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan 
het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw baanbrekende activiteiten 
op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Neder-
land, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naar-
dermeer, en de Verkade albums. De Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw en 
een oorkonde.

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs 
indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is 
hiervoor een formulier beschikbaar. Voor nominaties, beoordeling en toekenning 
geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat ook op de website van de 
stichting staat. 

In 2013 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan VARA’s Vroege 
Vogels; in 2010 ontving Willy Vanlook de prijs voor zijn inspanningen voor het 
behoud en de veiligstelling van het beekdal landschap van de Zwarte Beek in 
Belgisch Limburg. 

Alle prijswinnaars staan vermeld op onze website (www.heimansenthijssestich-
ting.nl).

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2015 worden aangemeld (door te mailen 
naar frank.berendse@wur.nl)

Nadere informatie: Frank Berendse, telefoon 0317 484973, e-mail: frank.berend-
se@wur.nl
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Naar De Kruidenier aan de Amstel
(titel van een boek over de Hortus, van Johannes Snippendaal)

Omdat Arend Wakker plotseling verhinderd was om ons over ‘zijn’ Hortus Botani-
cus rond te leiden, trokken vrijdag 20 februari 14 KNNV-ers over één van de oud-
ste botanische tuinen van Europa , onder leiding van Henk Wolters, een collega 
van Arend.
We verzamelden in de Orangerie, waar in het verleden een collectie dieren was 
gehuisvest, omdat Lodewijk Napoleon de Hortus wilde combineren met een 
dierentuin. Door zijn vertrek verdwenen de plannen in een la, totdat in 1838 in de 
buurt Natura Artis Magistra werd opgericht.
Nu is de Orangerie een plek waar je tijdens een bezoek hier kunt aanleggen voor 
een consumptie of een diner.
Henk vertelde dat de Hortus Botanicus in 1638 is opgericht, in eerste instantie om 
medicinale planten te kweken voor chirurgijnen en apothekers. Doktoren zochten 
ook geneeskrachtige kruiden om de pest te bestrijden, maar ook ziekte onder 
schepelingen zorgde voor interesse van de medici.
Oorspronkelijk was de tuin ingericht op de hoek van de Utrechtsestraat en de 
Keizersgracht op het terrein van het voormalige Reguliersklooster.  Door de stads-
uitbreiding verhuisde de tuin naar het Binnengasthuisterrein tot het in 1687 in de 
Plantage kwam. 
In 1880 kwam de tuin onder de hoede van de Universiteit van Amsterdam, tot 
men wegens gewijzigde studie-inzichten de hortus niet langer nodig had. Buurtbe-
woners en vrienden voorkwamen dat er op deze plek woningen werden gebouwd 
en zorgden dat de unieke tuin in stand bleef.

Het regende flink die dag, zodat het goed uitkwam om voornamelijk in de kassen 
te kijken, eerst de in 1994 gebouwde Drieklimatenkas
In het subtropische deel stonden we stil bij een Johannesbroodboom, waar van 
die grote platte bruine peulen aan groeien. Het verhaal gaat dat Johannes de 
doper in de woestijn overleefde dankzij die vruchten en zelfs de verloren zoon 
voedde zich met de schillen (voor de varkens).
Doordat de zaden van deze plant een zo goed als constant gewicht van 0,2 gram 
hebben, gebruikten juweliers dat graag om goud te wegen.
Er naast staat een Kurkeik. In Zuid-Europese landen schilt men daar de bast af en 
dan zie je een tijd van die oranjerode stammen. Het is één van de bedreigde soor-
ten, die op de Rode lijst van Unesco staat.
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Door het fynbos
Eén van de oprichters van deze Hortus was Joan Huydecoper, tevens commis-
saris van de V.O.C. Vanuit die rol kon hij zorgen voor nogal wat planten uit Zuid/
Afrika, onder andere enkele van de wel 500 soorten hei die men daar kent, verder 
grasachtige planten, dank zij het schrale klimaat, de droge bodem en soms 
bosbranden. Er staat een Suikerbossie, de Koningspotea, een fraaie plant met 
leerachtige bladeren.
 In Zuid-Afrika wordt die bestoven door de Honingzuiger, maar die zien we hier 
niet vliegen.
Henk vertelt dat onze Gladiolen en onze Afrikaantjes, net als veel Pelargoniums 
ook uit Zuid-Afrika afkomstig zijn. De soortenrijke vegetatie in de Kaapstreek 
wordt ook wel fynbos genoemd. Het klimaat in deze kas is aangepast met een 
windmachine en extra lamplicht.
De Boslelie (Clivia) die we aantreffen, zit vol in knop om te gaan bloeien, houdt 
zich dus aan de Zuid-Afrikaanse omstandigheden:  het is er nu voorjaar!
Tegen de wand staat een enorme wit bloeiende Kamerlinde, Sparmania ge-
noemd, naar één van de leerlingen van Linnaeus.
Op de bordjes allerlei Afrikaanse benamingen: Teerhout, Olifantsvoet, Wildepeer.
De heer Wolters wijst ons op de Bardse kist, een soort mobiele plantenkas, waar-
mee men planten vanuit den vreemde op de schepen kon vervoeren, zonder dat 
ze onderweg doodgingen.
Hoekje van Arend
Henk Wolters weet dat Arend bij rondleiding altijd even halt houdt bij een bijz

Bast van de kurkeik; foto Loes van der Feen Bardtse kast; foto Trees Kaizer
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ondere plek, waar een Boomvaren, een Palmvaren en een Palm te zien zijn. 
Die bijzondere planten bewonderen wij ook, voordat we de nieuwe woestijnkas 
betreden. Sommige excursiegangers betreuren dat de bankjes er verdwenen zijn. 
Wolters zegt dat daar mensen soms wel een hele dag gingen zitten met een krant 
en koffie. De kas is overigens prachtig geworden, je waant je echt in de woestijn. 
We stuiten meteen op een Baobabboom. U kent ze wel, die bomen die op hun 
kop lijken te staan. Aan dit kleine exemplaar kun je dat niet zien. Bovendien is hij 
10 maanden per jaar kaal. Pas in het voorjaar draagt de boom 2 maanden blad.
Smokkelaars
Het is ook een boom met een rood bordje. Het komt tegenwoordig nogal eens 
voor dat je bij natuurprogramma´s en -films de ontmoedigende berichten krijgt 
over het snel achteruit gaan ervan. Soorten die op uitsterven staan, of waar er 
steeds minder van zijn…
De excursieleider wijst een Kokerboom aan, met een speciale bast, waar ook nog 
een waslaagje overheen zit. Het is eigenlijk geen boom, maar een aloë, of alwijn 
zoals de Afrikaanders zeggen.
Bosjesmannen gebruiken de holle takken als pijlenkoker.
De Hortus komt aan zijn planten door ruilen en door kopen, maar deze koker-
boom is ooit op Schiphol in beslag genomen van plantensmokkelaars.
In de achterste hoek staan de cactussen, een hele stekelige ervan heeft men 
Schoonmoederstoel genoemd. Een hele lange vetplant met blaadjes en stekels is 
de Fantsiolitse, uit Madagascar.
In het tropisch regenwoud
Weer een heel ander klimaat, waar veel epiphyten groeien. De planten groeien op 
andere planten, zonder daar voedsel aan te onttrekken. Het lijkt vaak of ze van de 
lucht leven.
We staan stil bij een Bekerhangplant, die met zijn geur insecten vangt en verteert. 
Grappig dat boven de ´beker´ een klepje is gegroeid, dat de regen tegenhoudt, 
om te voorkomen dat de vloeistof in de beker te veel verdunt en niet meer werkt.
Vanaf een trap kijken we op een vijver met prachtige begroeiing er om heen.
Wolters legt uit dat de planten in dit klimaat waar het veel regent, dat water snel 
willen lozen: daarom hebben ze  gladde bladeren, met  een gootje en aan het 
eind een droptip.
We worden gewezen op een klein soort palm, de Microcycos die alleen nog op 
een helling op Cuba voorkomt en dan ook ´ernstig bedreigd´ wordt.
Verderop staat de lipstickpalm, ook wel rode zegellak palm genoemd, vanwege de 
bijzondere kleur.
In de oksel van een boom groeit een Hertshoorn.
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Schoonmoedersstoel; foto Loes van der Feen Tweeblaarkanniedood; foto Trees Kaizer

Voorjaar?
Buiten de kas staat een kleine Dadelpalm. We ruiken even aan het voorjaar, want 
langs de borders met Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Toverhazelaar, Rondbl-
adige (mini)cyclamen en Gevulde sneeuwklokjes spoeden we ons door de regen 
naar de palmenkas die Hugo de Vries in 1912 liet bouwen. We staan nog heel 
even stil bij het Stinkend nieskruid, ook zo´n oude plant, waaraan geneeskracht 
werd toegeschreven; het werkt tegen benauwdheid. En bij de enorme Perzische 
toverhazelaar, die met kleine rode bloempjes net heeft gebloeid.

Hugo de Vries was de eerste hoogleraar botanie aan de UvA en hij deed hier veel 
proeven met Theunisbloemen. Hij werd er zo beroemd door, dat hij zelfs werd 
uitgenodigd om hoogleraar te worden aan de Universiteit van New York. 
Men had liever dat hij hier bleef en hij wist gebruik te maken van die wens door 
te bedingen dat men hier dan een nieuw laboratorium bouwde, op de plek van de 
oude palmenkas. In de nieuwe staan we stil bij een rijzige palm uit Madagascar, 
bijzonder met de bladerstelen op één lijn. Er staan ook al enkele nieuwe zaailin-
gen omheen. De plant wordt bestoven door apen en lemuren.
Langs het raam een superepiphyt, de Philodendron bipinnatifidum. Die leeft met 
zijn wortels van de lucht!
In deze kas vinden we ook enkele Oostkaapse broodbomen, die bestoven worden 
door een snuitkever. Er komen enorme kegels aan.
Het exemplaar van 300 jaar oud is ooit van Koning Willem II geweest; de erfgena-
men hebben zijn collecte moeten verkopen om zijn schulden af te lossen.
Verderop staat een ´vrouwtje´ van 200 jaar oud.
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Kan niet dood
Een boom die in de natuur al geheel is uitgestorven (!) heeft men hier nog in de 
kas, de Encephalaros woodii.  Ernaast (echt in de grond, de meeste bomen staan 
in kuipen) een Kaneelboom. 
Er tegenover een Rubberboom. Die is nog familie van de Vijg.
Tot slot nemen we nog een kijkje in de Mexicaanse kas en bekijken  de Tweeb-
laarkanniedood (Welwitschia mirabilis),een plant met slechts twee bladeren, die 
heel langzaam groeit in droge gebieden. Gemiddeld worden de planten zo´n 500 
á 600 jaar, maar er zijn er wel  die 2000 jaar oud zijn.  Nog niet eerder heb ik de 
Hortus zo intens beleefd als vandaag en dan was dit nog niet eens de helft van 
alles!

Frans van der Feen

De kampeergroep van de KNNV

De KG viert in 2015 haar 65-jarig lustrum!! De 3 maart 1950 bedachte vorm is 
blijkbaar een succes gebleken, want nog steeds is de KG springlevend.
Wie zijn wij en wat doen wij….
De Kampeergroep, kortweg KG, is een onderdeel van de KNNV. Behalve KNNV 
leden kunnen sinds kort ook IVN leden deelnemen aan de activiteiten van de KG. 
De kampeergroep is op de KNNVwebsite te vinden onder “werkgroepen”. 
De KG heeft tot doel om d.m.v. kampeerweekeinden en dagwandelingen met 
elkaar te genieten van de natuur en deze te bestuderen. We bezoeken natuur-
wetenschappelijk en landschap-pelijk aantrekkelijke gebieden in heel Nederland. 
Al deze activiteiten worden door de leden zelf georganiseerd. De leden komen uit 
alle hoeken van het land. Dus er is een schat aan ideeën en informatie aanwezig 
binnen de groep, wat een breed aanbod garandeert.
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Wij kamperen het liefst op kleinschalige terreintjes met eenvoudige accommoda-
tie: bijv. een “natuurkampeerterrein” of een SVR-camping bij een boer. In sommi-
ge gevallen kan door diegenen die dat wensen ook gebruik gemaakt worden van 
een vast onderkomen, zoals een huisje op het terrein, of bij een “Vrienden op de 
fiets” adres in de buurt. Vooral in het voor- en naseizoen wordt wel eens, i.v.m. de 
lagere temperaturen, voor een vast onderkomen gekozen. Op het kampeerterrein 
zorgt ieder in principe voor de eigen maaltijden, maar er kan natuurlijk onderling 
afgesproken worden om samen te eten.
Tijdens de weekeinden wordt voornamelijk gewandeld en gefietst. Voor verderaf 
gelegen excursiedoelen wordt de auto wel eens ingeschakeld; degenen die met 
openbaar vervoer gekomen zijn, rijden dan met anderen mee. Vaak is er een 
dagtocht en dan is het raadzaam om drinken en een lunchpakket mee te nemen, 
omdat niet altijd een horecagelegenheid wordt opgezocht. 
Tijdens de excursies wordt niet alleen aandacht besteed aan al wat leeft, maar 
ook aan geologie en (cultuur)landschap. De een weet dit en de ander weet dat 
en zo komen we samen heel ver. We bespreken alles zoveel mogelijk en helpen 
elkaar in het ontdekken van wat er om ons heen te vinden en te ervaren is. En ko-
men wij er overdag niet uit dan kan er ’s avonds nog verder worden gespeurd.
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op onze website www.knnv.nl/kam-
peergroep.  Wil je eens een keer meegaan, neem dan contact op met de voorzit-
ter van de KG, Marianne van der Heijden, voorzitter@kampeergroep.knnv.nl of 
0641177333. 
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Naar de Keukenhof in Limmen

In 1924 ziet de jonge hoofdonderwijzer en tuinbouwleraar Pieter Boschman in 
Limmen met lede ogen aan hoe veel oude historische tulpenrassen, sommige al 
honderden jaren oud, in snel tempo dreigen uit te sterven, omdat ze commercieel 
niet interessant zijn.
Hij begint met het verzamelen van deze oude bolgewassen en plant ze in zijn tuin 
rondom de schoolmeesterswoning naast het middeleeuwse NH-kerkje.
Na 4 jaar is de tuin vol. Boschman komt bij toeval in contact met de vermaarde 
hyacintenveredelaar dr. W.E. de Mol uit Amsterdam, die beschikt over een collec-
tie historische hyacinten van na 1830.
De Mol kampt eveneens met ruimtegebrek. Samen richten ze in 1928 de Hortus 
Bulborum op,  op een perceel van een naast de nog aanwezige oude openbare 
school gelegen landerij. Te  midden van -toen nog- bollenvelden in het  voor deze 
teelt gunstige strandwallenlandschap.
Op vrijdag 10 april trokken een twaalftal KNNV-ers o.l.v. Hein Koningen door de 
mist naar deze bijzondere Hortus, die opengesteld is in ongeveer dezelfde peri-
ode als de Keukenhof in Lisse, van begin april tot half mei. Hier geen kunstzinnig 
aangelegde borders, hordes toeristen uit veel autobussen, maar keurig in het 
gelid liggende percelen met kleurrijke bloemen.
We begonnen met koffie in de voormalige bollenschuur, die na half mei weer 
wordt gebruikt voor de opslag en de verwerking van de bloembollen. Wellicht zou 
na de koffie -met desgewenst heerlijke huisgemaakte appeltaart -de zon doorbre-
ken.
‘Men biedt ook oude bollenrassen te koop aan,’ hadden we in Blaadje gelezen, 
zodat Loes, die elders verplichtingen had, me opdracht had gegeven Bostulpen te 
kopen, u weet wel die fraaie tulpen, waarmee we vorig jaar de tuin van de pasto-
rie te Warffum vol zagen staan.  
‘Nee, die zitten nu in de grond’, was het antwoord toen ik er naar vroeg omdat ik 
ze niet kon vinden tussen de bollen die hier veelal in kleurige verpakking te koop 
hingen. ‘Je kunt ze bij Natuurmonumenten’ kopen, wist Trees.

De mooie Narcissus
Eén van de medewerkers van het bedrijf leidde ons rond langs de veldjes. Eerst 
keken we bij de narcissen, genoemd naar Narcissus, bekend  uit de Griekse 
mythologie, die  zichzelf mooi vond toen hij zijn gezicht in het water van de vijver, 
waaruit hij wilde drinken, weerspiegeld zag. De meeste bloemen van de Narcis  
buigen zich ook enigszins naar beneden.
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Maar liefst 1100 soorten narcissen zijn hier bijeengebracht, veld na veld met 
kleine variaties, met dubbele bloemen, een bosje kleine op een steel, met oranje, 
gele en zalmkleurige trompetjes.
De ‘Dubbele Kampernelle’ en de ‘Albus Plenus Odoratus’ dateren al van 1601.
De rondleider weet ons allerlei aardige wetenswaardigheden te vertellen.  Zoals 
dat narcissen eigenlijk puur gif zijn, vanwege de narcissine die ze bevatten. Van 
een bepaalde soort maakt men mede daarom ook weer een medicijn, om Alzhei-
mer af te remmen!
In de Hortus wordt getracht  soorten te telen die geen bestrijdingsmiddelen nodig 
hebben. Het verhaal gaat dat bloembollentelers maar lukraak met gif spuiten. Er 
wordt geprobeerd dat  behoorlijk terug te dringen, want zo’n bestrijdingsmiddel 
kost al gauw € 500,- per fles.
Een ander hulpmiddel is het gebruik van satellieten om precies de juiste dosering 
op het goede moment te laten plaatsvinden.
Voorbij de narcissen komen we bij de tulpen, die oorspronkelijk uit Iran en Afgha-
nistan en andere landen uit de regio komen.
Daarvan heeft de Hortus Bulborum er  2600 soorten, in de schoonste kleuren en 
vormen!
Ik ontdek in een nog net niet bloeiend perk de Tulipa sylvestris, de gele bostulp!
De naambordjes van alle soorten laten steeds op een rij eenzelfde voornaam (= 
geslachtsnaam) en bij navolgende perceeltjes een verschillende achternaam (= 
soortnaam) zien, allemaal varianten.
De heer Stuivenbergen vertelt dat als er nieuwe rassen of cultuurvormen worden 
ontwikkeld het wel 7 jaar duurt voordat ze bloeien en zo’n 25 jaar eer hieruit een 
nieuwe soort is ontwikkeld.
Ook hier zien we historische rassen, zoals de ‘Duc van Tol “Red and Yellow”’ de 
laatste uit 1595.
Een aantal soorten is geadopteerd, zien we op rode bordjes, door een bedrijf of 
een particulier, omdat deze ‘iets heeft’ met die bloem, soms zelf geteeld. 
Bij één van de soorten houdt een familie nog elk jaar een herdenkingsceremonie 
rond de gesponsorde tulp, omdat de naam ervan het laatste woord was dat hij 
sprak, toen de oude teler overleed. 
Sommige velden liggen braak. Er wordt hier ook wisselteelt toegepast. Een ander 
veld is net ingezaaid met Japanse haver om het weer voor te bereiden op de 
volgende teelt.

Warme zon
De zon breekt door en we koesteren ons in de warmte. De vogels zingen wel al, 
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Duc van Tol, de oudste tulp; foto Trees Kaizer de lage Tulp Kaufmanniana Ice Stick’; foto Frans van 
der Feen

Rondleiding door de heer Stuivenbergen, groepsfoto;  foto Trees Kaizer
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Roodborst, Heggenmus,  Grote bonte specht en Merel, maar nu beginnen ook de 
vlinders op te warmen en jaagt Trees op de Kleine vos om te zien of het de Oos-
teuropese is. Het Koolwitje fladdert voorbij en een hommelkoningin bromt rond. 
Boven het bed van de hyacinten dansen muggen.

Tegen de hazen
Een hele rij bedden zien we met Crocussen in allerlei kleuren. Als enige zijn deze 
bloemen overdekt met een net.  Dat is tegen de hazen, legt Stuivenbergen uit.
Hij vertelt een van de trucs die hier wordt toegepast. Om Boshyacinten meer bloe-
men te geven vernietigen ze  in de bol al de hoofdbloem met een breinaald.

Terwijl sommige deelnemers op het terras zijn neergestreken bij de bollenschuur, 
en andere op een bankje hun brood eten, gaan sommige excursiegangers  terug, 
weer met de bus door de ‘Heerlijkheid’ Castricum naar het station.

Frans van der Feen

Natuurbrug Laarderhoogt
In aangrenzende gebieden wordt hard gewerkt aan ontsnippering.
In het Gooi zijn achtereenvolgens voor Goois Natuurreservaat natuurbrug Zan-
derij Crailoo, Zwaluwenberg, en dit jaar (6 februari) Laarderhoogt opgeleverd, en 
voor natuurmonumenten het natte ecoduct bij Ankeveen.
Daarvan gaan we op termijn ook in Diemerscheg en Amstelscheg resultaat mer-
ken. Als dieren verder kunnen, doen ze dat dan ook?

Jan Willem Wertwijn
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Van de Ledenadministratie

De afgelopen maanden hebben 7 nieuwe leden zich bij onze vereniging gevoegd:
de dames Willemien Schenkeveld, Esther Senden, A. Opdam, Maria Terpstra, 
Linda Smith en de  heren B. Strootman en P. Pepping.
Bij deze nogmaals een hartelijk welkom!
Bij een oude respectabele vereniging als de onze hoort ook. dat wij van leden 
afscheid moeten nemen. Onlangs kregen wij het bericht van het overlijden van 
ons enige landelijk erelid Ger van Zanen. Elders in dit Blaadje wordt aan Ger van 
Zanen  uitgebreid aandacht besteed. Namens de vereniging  heeft Christiane 
Baethcke voor een prachtig boeket gezorgd. De uitvaartplechtigheid was indruk-
wekkend: Hein Koningen heeft namens ons gesproken en Ger’s unieke kwalitei-
ten en belang voor onze vereniging benadrukt.
Het lukt niet altijd om in situaties als boven beschreven alle leden op tijd te 
informeren, wat soms tot teleurstellingen leidt. In de Nieuwsbrief van december 
hebben we de rouwkaart van het overlijden van ons actieve lid Bert Ripmeester 
gepubliceerd. Omdat deze digitaal verstuurd is, heeft dit bericht niet iedereen 
bereikt.
Bert Ripmeester is op 21 december 2014 overleden. Correspondentieadres: Fam. 
Ripmeester, Veembroederhof 362 , 1019 HC Amsterdam.
Het is des te meer gebleken, dat het belangrijk is, dat leden elkaar rechtstreeks 
informeren  en zich eventueel tot de redactie van Blaadje richten met persoonlijke 
herinneringen. 
De vereniging wacht nog op de contributiebetaling van ongeveer een derde van 
het totaal aantal leden. Dus......wees zo vriendelijk, om de contributie – indien nog 
niet gebeurd – over te maken. De betalingsgegevens staan achter in het Blaadje

Paul van Deursen
Penningmeester a.i. KNNV-Amsterdam
penningmeester@amsterdam.knnv.nl
Nieuwsbrief/Ledenadministratie KNNV-Amsterdam
Wittenburgerkade 74
1018 LK Amsterdam
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl
020 6855047
Bankrekening NL91 INGB 0003 5060 96  t.n.v. KON. NED. NATUURHISTORI-
SCHE VER. AFD. AMSTERDAM
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De pier op

Aan de aankondiging kon je wel zien dat we zaterdag 31 januari geen excursie 
voor watjes gingen maken: ‘Het is een dagexcursie, dus eten enz. en bij echt win-
terweer laarzen en poolkleding mee.’ En ‘Let op (!): indien er een pak sneeuw ligt/
valt, kan de leider besluiten de excursie niet te laten doorgaan’.
We zeilden aardig tussen de barre omstandigheden door, want de dagen ervoor 
en erna sneeuwde het, maar die dag scheen de zon; je voelde hem al weer 
warmte geven!
Dat betekent niet dat het niet koud was, al hadden we ooit erger meegemaakt. 
Vanaf de bushalte wandelden we eerst langs de havenvan IJmuiden, waar je altijd 
Dodaars aantreft, die onder de steigers naar voedsel duikt. Ook nu weer. Aan 
nieuwelingen legde Evert Pellenkroft de naam uit: dodaars, zo’n lichte dot aan 
de achterzijde. Daar bevindt zich ook een (stink)klier, waaruit vet komt om deze 
kleine fuut ‘waterafstotend’ te houden. Een dikke Grote mantelmeeuw rustte op 
een steigertje en daar zagen we de eerste Steenloper scharrelen. Aan het eind 
kun je nog zien waar ooit de oude pier is ‘doorgestoken’ voor de toegang vanuit 
zee naar het haventje. Een vlucht Scholeksters kwam over.
Evert had op de site van de reddingsbrigade al gezien dat de pier ‘open’ was, zo-
dat de wandeling een stuk de zee in konden maken. We zagen de AS Victoria uit 
Monrovia, een enorm schip de haven van IJmuiden invaren met voor- en achter 
een bootje om het gevaarte naar binnen te loodsen. Zo’n schip heeft een remweg 
van tientallen kilometers. 

Steenlopers op de pier; foto Loes van der Feen
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Aan het begin van de pier kun je nog restanten zien van wat een poëtische 
kunstenaar met letters heeft aangebracht: tijdwinst, tijdverlies, tijdsbesparing, 
tijdsverschil, tij-verloop kun je nog onderscheiden.
Aan de zuidzijde van de pier zien we een groep Steenlopers en ook op het 
strand, dat is bezaaid met Zwaardscheden, scharrelen er een heel aantal. Er 
rommelde ook een Tureluur tussendoor. Hij had het moeilijk met een sliert voed-
sel. Aan de noordzijde worden de eerste Paarse strandlopers ontdekt; die kun je 
onder meer herkennen aan hun wortelkleurige pootjes.
Wellicht was er een viswedstrijd, want voorbij het middenhek zaten tientallen 
vissers met wel 2 of 3 hengels in zee en allerlei luxe faciliteiten om zich heen.
Iemand ontdekte een Middelste zaagbek, die zich waste, kon je door de tele-
scoop van Evert zien.
Al waren er vandaag geen spectaculaire ontmoetingen (in de aankondiging 
waren heel wat mogelijkheden opgesomd), toch nog wel wat verrassingen, 
zoals een prachtige zwerm van zo’n tweehonderd Drieteenstrandlopers die over 
kwam. En voorbij de Futen een zeehond. We zagen hem een vis opslokken. 
Nog weer een keer een vlucht Scholeksters.
In de bocht vormde de pier een wildwaterbaan, doordat telkens golven over de 
enorme betonblokken sloegen. We moesten er af en toe voor opzij springen. 
Soms was iemand te laat. De blokken waarmee de pier een jaar of tien geleden 
werd versterkt beginnen inmiddels ook al weer flink te verweren.
Uiteraard liepen we tot aan het einde bij het vuurtorentje. Er werd een kleine 
Fuut gezien, een Roodhals of zoiets? Na bestudering kwamen de deskundigen 
tot de conclusie dat het toch een gewone Fuut was. 

Vissers op de pier; foto Loes van der Feen
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Het heldere weer zorgde ervoor dat je met gemak de windmolenparken in zee 
kon zien en op zo’n 10 km afstand zelfs Egmond aan Zee. Een visser haalde een 
Kabeljauw op en sloeg hem dood. Die ging thuis in de pan.
Enkele excursiegangers kregen het koud en we besloten terug te lopen. Telkens 
zagen we enkele van die fraaie mosgroene Oeverpiepers voor ons uit vliegen. 
Ook vloog af en toe een Aalscholver over. Je kon de witte broedvlek al weer zien.
Aan het begin zagen we ook nog één Bontbekplevier.
We liepen aan het einde nog even naar het Kennemermeer. Daar werd een 
baltsend paartje Brilduiker tussen de vele Zilvermeeuwen gezien. Een groep 
Tafeleenden vloog op. Zeker op de vlucht voor zo’n vervelende hond! Loes en ik 
hebben nog gezocht, maar ze niet meer teruggevonden, ook geen Sneeuwgor-
zen vandaag. Dan toch ook maar naar de bus. Zagen we net de tweemaster van 
Michiel de Ruyter uitvaren!

Frans van der Feen

Verslag kamsalamander excursie 

Zaterdag 11 april werd er om 10.00 uur verzameld bij station Hollandsche Rading 
voor de amfibieënexcursie Einde Gooi. De zeven wateren die bezocht zijn is een 
vacant telgebied “Einde Gooi” van het Meetnet Amfibieën. Met zestien deelne-
mers zijn we naar de eerste poel gereden, liggend in een weiland. Gewapend met 
schepnetten werden in korte tijd tientallen kleine watersalamanders gevangen. 
Ook werden twee grote larven gevangen, exemplaren die in dit stadium de winter 
zijn doorgekomen. Aan de oever lag een snoer van de gewone pad, wat bruine 
kikkerdril en werd een enkele bruine kikker gevonden.
De tweede poel lag aan het einde van een weggetje, net in de provincie Utrecht. 
Onder een biels werden 25 subadulte kleine watersalamanders gevonden. In het 
water zat niet veel. Een paartje van de gewone pad, in amplex. Met veel moeite 
zijn zes kleine watersalamanders gevangen, en op de valreep weer twee grote 
larven van deze soort. Aan de oever hebben we een bruine kikker gevonden.
Het derde water, ook midden in een weiland, was gelukkig recentelijk onderhou-
den. Alle wilgenopslag was rondom de poel weggezaagd. De poel zelf lag nog vol 
bladafval, maar dat gaat wel goed komen in de nabije toekomst. In het water zelf 
werden bijna twintig kleine watersalamanders gevangen, en een enkele bruine 
kikker. In de nabij gelegen greppel werden ook acht kleine watersalamanders 
gevonden.
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De volgende poel was erg mooi en ook bomvol kleine watersalamanders. Aan de 
oever lag weer wat bruine kikkerdril en een er werd een groene kikker gevangen. 
Deze werd als bastaardkikker gedetermineerd.
De twee laatste poelen lagen in een weiland waar net drijfmest was uitgereden. 
Helaas hadden deze twee wateren hetzelfde karakter; erg eutroof. Met veel 
moeite werd enkele kleine watersalamanders gevangen. Een enkele bruine kikker 
en twee klonten dril. De gewone pad was groot maar dood... 
Om dit, ietwat teleurstellend einde niet als afsluiter te gebruiken, zijn we doorge-
reden naar het Zonneheide Ven. In het ven lag wel 20 m2 bruine kikkerdril waarbij 
de larfjes net uitgekomen waren. De uitwendige kieuwen waren nog zichtbaar en 
het oppervlakte was zwart van de beestjes. In het ven zelf zaten enkele gewone 
padden. In de twee poeltjes omheen werden erg veel Alpenwatersalamanders 
gevangen (en in een poel ook nog enkele tiendoornige stekelbaarzen). Een even-
redige hoeveelheid kleine watersalamanders en, uiteindelijk, een kleine vrouw 
kamsalamander. Dat maakte de middag wel compleet! We kregen nog bezoek 
van een begaand lid van de Poelenwerkgroep Het Gooi, net toen we min of meer 
gereed waren. Een deelnemer wist nog een vervellingshuidje van een levenba-
rende hagedis te vinden. Toch ook nog een reptiel kunnen noteren!

Edo Goverse, Geert Timmermans & Kees Dekker

Heel veel kleine watersalamanders;  foto Edo Goverse

Alpenwatersalamanders gevangen in de laatste 
poel; Foto Edo Goverse
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e kwartaal en 3e 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 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 op station Alkmaar. Busstation aan de zijkant van het NS-
station: hier nemen we bus 151 richting Julianadorp, 9.58 uur. Uitstappen Sint 
Maartenszee, 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.

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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In het vlakke polderland is het al van verre zichtbaar en vormt het een geheel 
eigen 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.

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 (perron 10b) = IC richting Amersfoort – sta-
tion 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 



36

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 
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.

Vrijdag 5 juni 2015 Gierzwaluwexcursie  Amsterdam  voorjaar en zomer 2015    
Neem fiets en verrekijker mee
Vrijdag 5 juni 2015:  20.00 uur : West: Gerard Schuitemaker 
Start 1e Helmersstraat 106
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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 
moeras en water. Het is al meer dan 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)
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Donderdag 11 juni 2015 Gierzwaluwexcursie  Amsterdam  voorjaar en zomer 
2015    Neem fiets en verrekijker mee
Donderdag 11 juni 2015 20.30 uur: Thea Dammen De Pijp. Start Oranjekerk 2e vd 
Helststraat 1-3 

Zaterdag 13 juni Excursie naar De Poel in Amstelveen o.l.v. Finette van der 
Heide
Eind februari hebben zestien KNNV’ers het rondje rond de Poel in Amstelveen 
gelopen. Als er nog geen blad aan de bomen zit is het landschap goed waar te 
nemen. De deelnemers waren zo enthousiast dat we hebben besloten hetzelfde 
rondje, van ongeveer 4 km, nog eens te doen om dan hopelijk bloeiende orchi-
deeën en andere flora en fauna te zien. 
We verzamelen weer rond 13.45 uur op het parkeerterrein bij het Raadhuis van 
Amstelveen. Om 13.44 uur stopt bus 149 daar, hij vertrekt om 13.39 uur van het
busstation Amstelveen. We zullen de bustijden t.z.t. checken; soms verandert de 
dienstregeling en we wachten op de bus die rond 13.45 uur aankomt.

Donderdag 18 juni 2015 Roeiexcursie op Botshol, Waverveen o.l.v. Jan 
Simons
We roeien via de Bruggesloot naar de Vliet, intussen lettend op de bloeiende 
moerasflora in het riet langs de oevers. In de Vliet kunnen we een stukje ge-
maaid veenmosrietland betreden alwaar we kunnen genieten van de welriekende 
nachtorchis en de rietorchis. Vanaf de Vliet roeien we naar de grote plas ‘Grote 
Wije’ en via de kleinere ‘Kleine Wije’ terug naar de Bruggesloot. Intussen letten 
we op oever- en waterplanten, libellen, en vogels (o.a. lepelaar en aalscholver). 
Als het water voldoende helder is, hopen we ook kranswieren op te dreggen en 
misschien ook Groot nimfkruid. Om circa 15.45 uur zijn we terug op onze start-
plaats, het erf van boer Verweij, en hebben dan weer genoten van of kennis ge-
maakt met een typisch Hollands laagveenlandschap dat vrij recent de status van 
Natura 2000 gebied heeft verworven.
We verzamelen met de fiets om 10.00 uur te Ouderkerk, bij de brug over de 
Amstel (kruising Amsteldijk Noord – Burgemeester Stramanweg). Jan fietst samen 
met de fietsgroep naar Botshol (c een half uur). Autorijders kunnen het beste over 
de A2 richting Utrecht rijden en rechts de afslag Vinkeveen nemen en doorrijden 
tot afslag (stoplicht) Waverveen, daar rechtsaf slaan en de rechte polderweg afrij-
den tot deze weg naar boven gaat en voor de ophaalbrug over de Waver rechtsaf 
gaan tot Verweij (bord roeibotenverhuur) in gehucht Waver, nr. 14. Op het erf kan 
geparkeerd worden. Een roeiboot kost 5 euro per uur. In verband met reserveren 
roeiboten is opgave van tevoren bij Jan Simons nodig: jan.simons@gmx.com of 
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tel. 020-6431405, of 06-47433061

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, (iets ten noorden van Kaatsheuvel). 
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 omvang-
rijke 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 vegetatie geen 
goed. Staatsbosbeheer heeft in het kader van natuurherstel het Labbegat tussen 
1990 en 1994 stapsgewijs een meter grond afgegraven. Zodoende ligt de water-
spiegel weer ‘hoger’ ligt en de ontwatering voor de landbouw is gecompenseerd. 
De oude luister is hierdoor voor een deel teruggekomen. Beenbreek, stijve moe-
rasweegbree, pilvaren, vlottende bies en koningsvaren om maar een paar parels 
te noemen. Ongeveer twaalf jaar geleden was ik er met de grassenwerkgroep 
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. 
Programma (tijden zijn een indicatie); 9.30 uur koffie in Waspik bij een bloe-
menboerderij, 11.00 uur aankomst in Labbegat, 15.00 uur aankomst Den Dul-
laert,17.30 uur pannenkoeken in Den Hout en 20.00 uur Amsterdam.

Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies!)
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8.00 uur station Amsterdam Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stadsbus-
sen staan/stoppen.
8.15 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u 
er op tijd bent. (in een noodgeval kunt u bellen 06-44558870).
De kosten zijn € 35,-- en voor niet-leden introducés € 40,--.
Aanmelden voor deelname bij Lida den Ouden, tel. 020.6412761 / email lida.
denouden@hetnet.nl
De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelneemprijs: over te maken 
op ING-rekening IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder 
vermelding van busexcursie 20-6-2015

Vrijdag 26 juni 2015 Gierzwaluwexcursie  Amsterdam  voorjaar en zomer 
2015    Neem fiets en verrekijker mee
Vrijdag 26 juni 2015 20.30 uur: Evert Pellenkoft Jordaan. Start: Marnixbad Marnix-
plein

Zaterdag 27 juni 2015 We bezoeken een van de lievelingen
van Thijsse: het Waddeneiland Texel o.l.v. Jan Simons
Een dagwandeling over de zuidwestpunt van Texel. Deze 
wandeling gaat vanaf de Mokbaai met kwelder langs het 
vogelreservaatje De Petten (met o.a. grote stern) naar het 
vogeluitkijkpunt De Geul (lepelaars en aalscholvers) en langs 
de Horsmeertjes naar de jonge duinvallei Kreeftepolder en iets 
verder het wijde strand De Hors met uitgebreide vorming van 
nieuwe duintjes en valleien. Hierbij is veel schoons van natuur 
en landschap te beleven. Jac.P. Thijsse (1865-1945) waaraan
onze KNNV dit jaar extra aandacht besteedt, en die in de periode 1890-1893 als 
onderwijzer op Texel woonde, noemde Texel het ‘schoonste en rijkste’ van alle 
Waddeneilanden (voorwoord Verkadealbum Texel, 1927). Hoewel de natuur toen 
aanzienlijk rijker was dan nu, zijn we altijd weer onder de indruk van de floristi-
sche rijkdom van dit gebied. Een greep hieruit: in de Kreeftepolder, moeraswes-
penorchis, groenknolorchis, rond wintergroen, teer guichelheil, parnassia, stijve 
ogentroost; verder een rijke duinflora, en in de Mokbaai zoutplanten. Ook is er 
een rijke avifauna met o.a. lepelaar, kluut, wulp, eidereend, plevieren, moerasvo-
gels. We letten ook op mossen, korstmossen, en bij goed weer ook op vlinders en 
andere insecten. Het is een volle dagexcursie, dus neem brood en drinken mee. 
Trein: van Amsterdam Amstel (richting Den Helder) 7.31 uur, vanaf Amsterdam 
Centraal: 7.42 uur, station Sloterdijk: 7.48 uur, aankomst Den Helder: 8.56 uur, 
dan bus 28 (vertrek 9.12 uur) naar de veerhaven. We hebben dan de boot 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 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. 
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9.30 uur. We nemen de boot terug om 17.00 of 18.00 uur. Advies: check deze 
tijden nog even, kort voor de excursiedatum.

Vrijdag 3 juli 2015 Gierzwaluwexcursie  Amsterdam  voorjaar en zomer 2015    
Neem fiets en verrekijker mee
Vrijdag 3 juli 2015 20.30 uur: Frans Levelt Zuid. Start Hygiëaplein 1

Vrijdag 10 juli 2015 Gierzwaluwexcursie  Amsterdam  voorjaar en zomer 
2015    Neem fiets en verrekijker mee
Vrijdag 10 juli 2015: 20.30 uur. Gert de Jong Realeneiland, Start: Barentszplein 7

Zaterdag 11 juli 2015 Vissenvervoer door de duinen – wandelexcursie langs 
het Visserspad te Zandvoort o.l.v. Ria Simon.
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. 
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 dagexcursie, dus eten, 
drinken, enz. mee.
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.

Zaterdag 18 juli 2015 Excursie naar het Kennemermeer en Kennemerstrand, 
IJmuiden o.l.v. Hein Koningen
In deze tijd van het jaar is de eerste golf van bloeiende plantensoorten (met o.a. 
Mei- en Rietorchuis) min of meer ten einde en kunnen we de echte zomerbloeiers 
bekijken. En dat zijn er vele, waaronder vele bijzondere. Soorten waarvan je de 
(héél plezierige) kriebels krijgt! Zo begint het aan de oostzijde van de jachthaven 
met zeebiet, zeekool, zeevenkel, zeelathyrus, mantelanjer, kegelsilene.
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Op de vochtig-natte delen rond het meer treffen we de echte fijnproevers: vele 
parnassia, moeraswespenorchis in duizenden(!), moeraskartelblad, blauw glid-
kruid, drie soorten duizendguldenkruid, duizenden geelhartjes, zomerbitterling, 
Armbloemige waterbies. En als we het treffen –en goed gekeken en gezocht 
hebben!- groenknolorchis en zilt torkruid. Ook de grote, prachtige pollen van de 
knopbies zijn bijzonder.
Het is een hele dagexcursie, dus eten, drinken, enz. mee.
Vertrek bus: bus 82 naar IJmuiden van busstation Marnixstraat, Amsterdam – ver-
trek 9.52 uur naar Seaport IJmuiden. We verzamelen bij de eindhalte van de bus 
in IJmuiden, genaamd ‘Kennemerstrand’ om 11.00 uur

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
Ter ere van zijn 60e verjaardag in 1925 kreeg Thijsse van vrienden
 en bekenden een eigen tuin aangeboden. Op een voormalige 
aardappelakker in het Bloemendaalse Bos werd op een terrein ter
 grootte van 2 ha een park voor wilde planten en vogels en andere
 dieren aangelegd.
De toen landelijk zeer bekende Haarlemse tuinarchitect Leonard 
Springer maakte het ontwerp in landschapsstijl en Kees Sipkes, 
van wilde plantenkwekerij De Teunisbloem in Overveen en NNV-er (later KNNV-
er), verzorgde de aanleg. Thijsse had bij dit alles een grote inbreng: het moest
een tuin worden waar de planten- en dierenwereld van de duinen een plaats 
kon vinden en worden getoond. De naam werd: ‘Planten- en vogeltuin’ in het 
Bloemendaalse Bos, later Thijsse’s Hof genaamd.
Het was de eerste natuurtuin in ons land, in later jaren zouden nog vele heem-
tuinen worden aangelegd.
We bezoeken tevens het in de Hof staande bezoekerscentrum, een houten ge-
bouw met aparte vormgeving en inhoud.
Vertrek: trein Amsterdam CS 9.34 uur, perron 1 sprinter richting Beverwijk, A’dam-
Sloterdijk 9.39 uur, Haarlem Spaarnwoude 9.49 uur, Bloemendaal 9.57uur. We 
verzamelen 10.00 uur op station Bloemendaal. Vanhier lopen we gezamenlijk 
naar Thijsse’s Hof, Mollaan 4, Bloemendaal.

Zondag 2 augustus 2015 Excursie Laegieskamp, Koedijk/Gijzenveen en 
Cruysbergen, FLORON District 14 & Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, 
o.l.v. Peter Wetzels

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. 
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Volle dag-excursie10.00-16.00 uur: geen horecagelegenheid (!).
Laegieskamp, Koedijk/Gijzenveen en Cruysbergen zijn drie terreinen die in de 
afgelopen 20 jaar stap voor stap zijn afgegraven om een oude kwelsituatie weer 
terug te krijgen waardoor waardevolle kwelsoorten en soorten van vochtige 
schrale graslanden zijn teruggekomen. Omdat de vegetatie in leeftijd varieert van 
1 tot 20 jaar heeft, is mooi de ontwikkelingsgang van natuurherstel te zien.
Voor nadere informatie over de excursie zie de website http://www.floronamster-
dam.nl/
Verzamelen: 10.00 uur bij Nieuw ‘s Gravelandse weg ongeveer 100 meter vanaf 
de Franse Kampweg. Coördinaten 138.78-474.98. Het is 20 minuten lopen (1,7 
km) vanaf station Bussum-Zuid
Nadere inlichtingen over de excursie. email: floronamsterdam@gmail.com

Vrijdag 7 augustus 2015 Een zomerwandeling in de Amsterdamse Water-
leidingduinen o.l.v. Ria Simon en Jan Simons.
Vanaf de kerk in Vogelenzang lopen we via een oud kerkenpad naar het ‘Huis te 
Vogelenzang’, gelegen in het gelijknamige bos dat grenst aan de A.W.D.  Door het 
binnenduinbos met veel adelaarsvaren komen we in een wat natter gedeelte, de 
Oosterduinrel. Hier zien we vaak vlinders en misschien ook nog wel parnassia en 
duizendguldenkruid. Op weg richting Oranjekom zien we veel duinplanten, mos-
sen en korstmossen. Bij de Oranjekom kijken we naar watervogels (o.a. brilduiker, 
tafeleend, misschien ook ijsvogel). Het is een afwisselende route die ongeveer 
3-4 uur in beslag neemt. Lunchpakket en kijker meenemen. Bij uitgang de Oase 
nemen we de bus terug. Een toegangskaartje is verplicht (2 euro in automaat), 

met stadspas Amsterdam gratis. 
Vertrek: bus 80 (richting Zandvoort) vanaf busstation Elandsgracht/Marnixstraat 
9.06 uur, uitstappen: halte station Heemstede/Aerdenhout en op dezelfde halte 
bus 9 (richting Hillegom) nemen om 10.09 uur tot halte Vogelenzang-Dorp (ad-
vies: check genoemde tijden nog even)

Een woens-, donder- en/of vrijdagmiddag augustus 2015 
Bezoek Hortus Botaniscus in de Plantage, waar we de bloeiende Victoria amazo-
nica gaan bekijken.
De bloem van deze exotische tropische waterplant uit Zuid-Amerika met de groot-
ste drijvende bladeren bloeit twee dagen in de avond, de eerste keer roze, de 
tweede keer wit van kleur.
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/3.
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Vrijdag 14 augustus 2015 Excursie Jac.P. Thijssepark te Amstelveen en een 
bezoek aan de gemeentelijke heemplantenkwekerij De Braak, o.l.v. Hein 
Koningen en Ria Simon.
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/3.

Vrijdag 14 t/m zondag 16 augustus 2015 Het zoogdieren-vissen-weekend
Na een leerzaam en gezellig weekend op Wieringen vorig jaar met de vleermuis-
vrijwilligers en de vrijwilligers van de werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen 
(VAR) hebben we besloten dit jaar naar het prachtige Gooi te gaan. We over-
nachten in het Vakantiehuis Amsterdam Zuid. Dit huis ligt midden in de bossen 
nabij Oud-Valkenveen. 
Het Gooi is rijk aan verschillende biotooptypen: bos, heide, water, weiland en 
is daarom een razend interessante onderzoekslocatie. Hier willen we de zoge-
naamde ‘witte vlekken’ inventariseren en kennis opdoen van de voorkomende 
soorten. De nadruk ligt op vleermuizen en vissen maar we kijken ook naar andere 
zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, kreeften, nachtvlinders etc.
Op het menu; 
• het waarnemen van zeker tien soorten vleermuizen,
• het vangen van zeker vijf soorten muizen (misschien zelfs inclusief de   
 waterspitsmuis),
• het waarnemen van boommarters, dassen en het vinden van burchten,
• het vangen van zeker elf soorten vissen,
• het mogelijk zien van vier soorten reptielen en tien soorten amfibieën,
• en alles wat verder ons netvlies en/of trommelvlies bereikt (uilen, nachtv-
linders, eekhoorns, planten…..).
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, de locatie en de soorten zijn popu-
lair dus geef je gauw op! 
Locatie: Vakantiehuis Amsterdam Zuid, Naarden 
Kosten: €70,- (incl. eten, drinken, verblijf en excursies). Wanneer er geen gebruik 
wordt gemaakt van de overnachting bedragen de kosten €25,- (incl. eten, drink-
en). Vervoer is exclusief. 
Vóór 1 juni per e-mail opgeven bij: 
Carola van den Tempel: c.vandentempel@landschapnoordholland.nl en vermeld 
hierbij je naam, adres en telefoonnummer. 
Let op: terugbetaling na annulering is na 1 juni niet meer mogelijk.

Donderdag 10 september 2015 Vleermuisexcursie naar de Nieuwe Oosterbe-
graafplaats o.l.v. Fons Bongers
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/3.
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Zaterdag 12 september 2015 Vaarvisexcursie werkgroep Vissen, Amfibieën 
& Reptielen naar de Botshol o.l.v. Kees Dekker, Edo Goverse & Geert Tim-
mermans
Werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen, RAVON Utrecht en leden van de IVN 
Ronde Venen slaan de handen ineen om de Botshol van binnenuit te onderzoek-
en op de soortgroepen vissen, amfibieën en reptielen. Het gevarieerde Natura 
2000-gebied bestaat uit grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. 
Voor het gebied zijn bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad mede 
aangemeld als doelsoort! 
Maar (waar) komen deze voor? Verder zijn enkele waarnemingen bekend van 
heikikker en is er altijd kans op ringslang. Natuurmonumenten is bereid een boot 
ter beschikking te stellen waarmee de groep naar verschillende inventarisatieplek-
ken kan varen.
Start excursie 10.00 uur. Startpunt is de werkschuur van Natuurmonumenten: 
Botsholsedijk tussen nr. 30 en 32, 3646 AB, Waverveen. Meebrengen: schepnet. 
Deelnemers dienen zich met naam en telefoonnummer per e-mail e.goverse@
uva.nl aan te melden. 
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers!

Zondag 13 september 2015 Busexcursie naar een aantal vogelgebiedjes in 
Noord-Holland o.l.v. Jan Timmer 
Meer informatie volgt in Blaadje 2015/3.

Zondag 13 september 2015 Excursie Volgermeerpolder o.l.v. Peter Wetzels
Volle dag-excursie10.00-16.00 uur: geen horecagelegenheid (!).
De voormalige gifbelt Volgermeerpolder is vakkundig ingepakt en afgedekt met 
plastic en zand. Het terrein is vormgegeven als een reeks sawa’s: natte minipol-
ders. De hoop is dat op den duur hoogveen zal ontwikkelen. Vooralsnog zijn er 
pioniersoorten van natte kale mineraalrijke grond verschenen zoals zeeaster, rode 
ogentroost, moerasandijvie en goudknopje. 
Verzamelen: 10.00 uur bij de ingang aan de Galgouw. Er is ter plekke geen 
parkeergelegenheid, maar dat kan in het aanliggende dorp Broek in Waterland. 
Coördinaten 128.35-493.15. 
Nadere inlichtingen over de excursie en voor het maken van afspraken: email: 
floronamsterdam@gmail.com

Zondag 27 september 2015 Fietsexcursie Amsterdam, FLORON District 14 & 
Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam o.l.v. Peter Wetzels
In Amsterdam 11.00-16.00 uur, gaan we op de fiets langs bekende vindplaatsen
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van bijzondere soorten. Ook gaan we leuke zomer- en najaarsvondsten van 2015 
bezoeken. Omdat de onkruidbestrijding roet in het eten kan gooien, wordt de rou-
te een paar dagen van te voren bepaald. De tocht begint op het Centraal Station. 
Kom je van buiten Amsterdam dan is fiets meenemen in de trein de eenvoudigste 
en goedkoopste optie. Fietsen zijn te huur op het station maar houd er rekening 
mee dat dit soms enige tijd kost. Aanmelding is verplicht!
Verzamelen: 11.00 uur, voor de Openbare Bibliotheek Oosterdokskade 143 ten 
oosten van het Centraal Station Coördinaten: 122.40-487.63
Voor het aanmelden en nadere informatie: email: floronamsterdam@gmail.com

Zaterdag 3 oktober 2015 Pddenstoelenexcursie Lange Bretten, Amsterdam 
o.l.v. Christiane Baethcke 
Verzamelen 11.00 uur parkeerplaats voor de stadsdeelwerf (Seineweg 1). In dit 
gebied langs de Haarlemmervaart heb ik al veel paddenstoelen gevonden, bijv. 
amanieten, gordijnzwammen, schijnridderzwammen, stuifzwammen en ook be-
kerzwammen. Duur: afhankelijk van het aantal waarnemingen/vondsten 2 á 3 uur 
Parkeren is er gratis. Bus 61 en Bus 69 komen er vanaf Station Sloterdijk, Halte 
Seineweg.
Let op: alle paddenstoelenexcursies zijn OPBEL excursies. Dat wil dat zeggen, 
dat deelnemers de excursieleider Christiane Baethcke (06-13580780) de avond 
voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te 
melden. Onder slechte omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de ex-
cursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander
gebied te verplaatsen.

Zaterdag 17 oktober 2015 Paddenstoelenexcursie Watergraafsmeer, Radio-
weg en omgeving o.l.v. Christiane Baethcke 
Verzamelen 11.00 uur einde parkeerplaats op de Radioweg bij de Jaap Eden-
baan. Dit laantje is vorig jaar door de KNNV ontdekt als paddenstoelenparadijs. 
Het hoort tot het Ecolint en door de afvoer van maaisel groeien er veel mycor-
rhizavormers, die anders in Amsterdam zeldzaam zijn. Wij hebben er al Purperen 
gordijnzwammen, Heksenboleet in groten getale en heel veel Vliegenzwammen 
waargenomen. Parkeren kost 10 cent per uur. Bereikbaar met tram 9 en verschil-
lende bussen uitstappen halte Kruislaan, 5 minuten lopen. Trein is mogelijk vanaf 
Centraal naar station Science Park, looptijd 5 minuten. Duur: afhankelijk van het 
aantal waarnemingen/vondsten 2 á 3 uur.
Let op: alle paddenstoelenexcursies zijn OPBEL excursies. Dat wil dat zeggen, 
dat deelnemers de excursieleider Christiane Baethcke (06-13580780) de avond 
voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te 
melden. Onder slechte omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de ex-
cursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander 
gebied te verplaatsen.
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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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