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UIt het bestuur
Het voorjaar is weer begonnen. Veel zomervogels zijn al gearriveerd en de lente 
is al goed op gang. 
In maart hebben we de jaarlijkse Ledenvergadering gehad. De ingeslagen weg 
(namelijk het organiseren van minicursussen teneinde de zichtbaarheid van de 
vereniging te vergroten en het aantal leden te doen toenemen), evenals de finan-
ciering hiervan, kon op steun van de vergadering rekenen.
Wat betreft deze minicursussen. In het najaar berichtte ik in deze rubriek hier 
al over. We, en dan vooral Martin Camphuijsen, zijn er nog steeds mee bezig. 
Inmiddels is  er een aantal van dergelijke minicursussen gehouden en het lijkt 
erop dat het resultaat heeft. Het ledenaantal is al enige tijd stijgende en onze 
zichtbaarheid, hoewel dit moeilijk objectief meetbaar is, is denk ik toch wel groter 
geworden. Martin en alle anderen die hebben meegewerkt, zoals docenten en 
organisatoren, hartelijk bedankt en ga zo door!
De landelijke KNNV heeft ook een ledenvergadering gehad. Kai Waterreus is 
reglementair afgetreden en Bart Heijne werd verkozen tot voorzitter. Sinds ruim 
een jaar geleden de samenwerking en op termijn fusie met het IVN werd afgebla-
zen, ligt nu het accent op het versterken van de eigen organisatie. In het kader 
daarvan gaat het landelijk bestuur ook meer middelen ter beschikking stellen aan 
afdelingen. We zullen er de komende tijd nog wel meer van horen.
Ook nu ligt er weer een interessant excursieprogramma samengesteld door Hein 
Koningen en Geert Timmermans. Het ligt in de bedoeling dat de samenstelling 
van het excursieprogramma op termijn wordt overgenomen door Gerard Schuite-
maker en Carla Kuit. 
Dit keer speciale aandacht voor de bus excursie op 18 augustus, door Henry 
Hooghiemstra. De excursie is naar Twente en de nadruk ligt op de ontwikkeling 
van het landschap gedurende en sinds de laatste ijstijden. Henry heeft al eerder 
zeer interessante lezingen voor de afdeling gegeven en het belooft dan ook een 
heel bijzondere excursie te worden. Elders in Blaadje vindt u een uitvoerige aan-
kondiging. Wees er echter wel snel bij, 35 deelnemers is het maximum.
De vierdaagse excursie naar de Eifel, eind mei is volgeboekt. Deelnemers ont-
vangen begin mei nadere informatie. Het belooft een interessante excursie te 
worden.
De statutenwijziging waar we in november en december vorig jaar een paar extra 
ledenvergaderingen over hielden, ligt nu bij de notaris. Van hem hopen we deze 
maand een concept te ontvangen.
Verder een helaas telkens terugkerend onderwerp. We zoeken versterking van 
het bestuur, maar ook mensen die wat dingen voor ons zouden kunnen doen.
Om te beginnen met het bestuur. Paul van Deursen, die naast de ledenadmini-
stratie ook het penningmeesterschap uitoefent heeft aangegeven de functie van 
penningmeester per 1 januari 2019 neer te willen leggen. Hier moet dus vervan-
ging voor komen.
Verder zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris. 
En tot slot eindigt ook mijn  termijn over bijna een jaar. 
Of het nog niet genoeg is zoeken we ook nog een Natuurbeschermingssecretaris. 
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Redactioneel
“Dat weet je toch van te voren? ”Je moet niet klagen achteraf!” Je weet dat het zo 
werkt als je in de stad wilt wonen”
Veel gehoorde slagzinnen tegenwoordig in Amsterdam als commentaar op  de 
immense overlast van rolkoffertoeristen, Spaanse blowende fietsterroristen en  
gillende studenten (en vooral –es)  op te lang open blijvende terrassen. 
Maar neen, ik dacht aan deze algemene wijsheden  toen ik deze week keer op 
keer vroeg wakker werd van krijsende, baltsende, neuriënde vogels. 
Je weet toch dat er meer biodiversiteit in de stad is dan op het land en dat dit 
vreselijke overlast teweegbrengt. Moet je maar niet in de stad willen wonen.
Deze week ontdekte ik,  telkens tegen vijven gewekt door het vogelorkest van 
kool-en pimpelmees, grote bonte specht, winterkoning, boomkruiper, roodborst en 
halsbandparkiet, dat mijn merel een vaste melodie heeft. Hij zingt “Bitte zwei Bier, 
bitte drei Bier, bitte vier Bier” en begint dan weer van voren af aan.  De vijf haalt 
hij niet. Wel zo overzichtelijk en gezond voor een merel.
Het is lente en heerlijk! Kijk, het gevoel wisselt nog sterk. Op het moment van 
schrijven hebben de nieuwe buren nog voor het betrekken van de nieuwe woning 
enorme waterschade (de nacht van 29 op dertig april), maar ook de warmste 19 
april aller tijden hebben we al weer achter ons gelaten.
In dit blaadje treft u  koude herinneringen en warme vooruitzichten aan. Extra 
aandacht voor nieuw elan, mensen, die wel wat voor de vereniging zouden willen 
betekenen. Een vereniging, die eindelijk weer geleidelijk uitbreid. Mede door de 
hippe pop-up excursies en mini-cursussen, die nieuwe geïnteresseerden blijken 
te trekken.
Na het vervolmaken van dit redactioneel pak ik mijn rugzak ook maar weer eens 
om een week met vrienden in Toscane te gaan wandelen. Tja, ik sta mijzelf één 
vliegreis per jaar toe, want mensen, wees eerlijk, het oplossen van de klimaatpro-
blematiek moet bij ons zelf starten. Ik hoor nog te vaak dat mensen doorlopend 
het woord duurzaamheid in de mond nemen, terwijl ze nog steeds drie keer per 
jaar gaan wintersporten met verschillende vriendengroepen.
Prediker sluit nu de burelen. Een mooi voorjaar gewenst!

Tobias Woldendorp  

Jaren heb ik dat zelf  gedaan, maar de laatste jaren is daar door gebrek aan tijd 
minder van terecht gekomen dan zou moeten. De vereniging verdient beter. Als 
dit allemaal iets voor u is: meldt u aan!
Tot slot wil ik iedereen een geweldige natuur rijke zomer toewensen.                          

Jan Timmer
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In Blaadje 2018-01 is het stukje penningmeester en is de resultatenrekening weg-
gevallen. Inmiddels heeft de jaarvergadering plaats gevonden en zijn de financiële 
stukken toegelicht en goedgekeurd.
Hierbij de resultatenrekening 2017, begroting 2018 en de toelichting

Van de penningmeester a.i

VAN DE PENNINGMEESTER a.i. 

In Blaadje 2018-01 is het stukje penningmeester en is de resultatenrekening weggevallen. 
Inmiddels heeft de jaarvergadering plaats gevonden en zijn de financiële stukken toegelicht 
en goedgekeurd. 
Hierbij de resultatenrekening 2017, begroting 2018 en de toelichting 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
KNNV-AMSTERDAM 2017  
en BEGROTING 2018       

INKOMSTEN 2017 Begroot 2017 2017 Begroot 2018

Zakelijke spaarrekening € 5.000,00 € 5.000,00   
Rente Spaarrekening € 30,00 € 29,73  € 0,00
Contributie  € 8.000,00 € 9.213,00 € 8.000,00
Giften leden € 250,00 € 460,00  € 250,00
Ger van Zanenfonds  € 1.000,00 € 500,00
 Giften   € 250,00 € 0,00
Blaadjesleden € 40,00     
Boekenpot € 250,00 € 197,90 € 250,00
Lezingen en cursussen (thee en koffie) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Busexcursies  € 2.000,00 € 2.860,00 € 2.000,00
Busexcursies Eifel 2018  € 1.780,00 € 5.500,00
Vriendenloterij € 30,00 € 0,00 € 0,00
Werkgroepen € 50,00 € 35,00 € 50,00
Minicursussen    € 200,00
TOTAAL € 15.650,00 € 20.790,63 € 16.750,00

    

UITGAVEN 2017 Begroot 2017 2017 Begroot 2018

Afdracht hoofdbestuur € 5.700,00 € 5.793,00 € 5.800,00
Blaadje, drukkosten € 1.250,00 € 1.072,06 € 1.200,00
Blaadje, porto € 700,00 € 528,29 € 700,00
Contributie Groengrijs/Amstel in Beweging € 600,00 € 600,00 € 600,00
Busexcursie Eifel   € 5.500,00
Busexcursies  € 2.000,00 € 1.013,60 € 2.000,00
Lezingen en cursussen w.o. honorarium 
(boekenbonnen),  

€ 200,00 € 267,06 € 250,00
consumpties,. onderling overleg en actieve 
ledenbijeenkomst € 132,54 € 200,00
Minicursussen   € 2.000,00
Werkgroepen  € 400,00 € 38,98 € 400,00
Boeken € 0,00   
Administratie en

€ 550,00 € 451,26 € 550,00
bestuurskosten kosten  € 118,87 
ING betalingsverkeer € 217,81 € 220,00
Apparatuur aanschaf  € 500,00 € 0,00 € 500,00
Bijdrage andere ver. € 25,00 € 25,00 € 25,00
Ger van Zanenfonds 
Paddenstoelenwerkgroep € 500,00   
Afschrijvingskosten activa 0.00 € 0,00 € 0,00
Teruggestort teveel betaald lidmaatschap € 32,50 € 0,00
Zakelijke spaarrekening € 8.430,80   
TOTAAL € 11.925,00 € 19.221,77 € 19.945,00
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Ook het jaar 2017 heeft financieel een positief resultaat opgeleverd.
• De kosten van drukken en verzenden van Blaadje waren lager dan 
gepland. Voor een deel komt dat door verlaging van de oplage i.v.m. meer 
digitale verzendingen.
• De beide succesvolle busexcursies waren goed bezet. De kosten van 
brandstof vielen ook erg mee. Beide busexcursies hadden daarom ook finan-
cieel een positief resultaat.
• De boekenverkoop van leden voor leden had ook een mooi resultaat.
• De werkgroepen zijn dit jaar weer bijzonder zuinig geweest en zijn ver 
onder de begroting gebleven.
• Administratie- en bestuurskosten stegen enigszins, vooral door het 
gebruik  en voorraad van postzegels.
• Een aantal leden hebben de contributiebetaling gecombineerd met 
een gift, waarvoor veel dank.
• Het Ger van Zanenfonds kende onze vereniging twee vouchers van € 
500,00 toe.

Veel kosten, die door onze leden zijn gemaakt voor de voorbereiding van 
excursies, lezingen en andere activiteiten zijn niet gedeclareerd en zijn dus te 
beschouwen als gift. Waarvoor ons aller dank!
Ook dit jaar is de post huisvesting/zaalhuur afwezig door het onbaatzuchtig 
gebruik van de kantine van De Nieuwe Ooster voor onze bijeenkomsten, le-
zingen en werkgroepen. Dus ook dit jaar weer heel veel dank aan de directie 
en de medewerkers van de Nieuwe Ooster. 

Het Bestuur acht het verantwoord om nu extra geld te reserveren voor de 
ledenwerving door minicursussen te gaan organiseren.

Sinds een paar jaar wordt de functie penningmeester tijdelijk waargenomen; 
het boekjaar 2018 wordt nog door de waarnemend penningmeester behan-
deld. 

Voor 2019 is een nieuwe penningmeester nodig. Geïnteresseerden worden 
dringend verzocht contact met het bestuur op te nemen! 

Paul van Deursen, penningmeester a.i.
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Bomenexcursie De Nieuwe Ooster
DERTIG!
Ruim dertig KNNV-ers waren afgekomen op de aankondiging van een bomenex-
cursie, zaterdag 24 februari, op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, de thuisbasis 
van onze afdeling. 
Christiane Baethcke meldde op Facebook zelfs het aantal van 37 excursiegan-
gers, een record!
De hoofdstedelijke bomenconsulent Hans Kaljee bleek verhinderd te zijn, maar 
Geert Timmermans had een goede vervanger gevonden in Johan Mullenders, 
boomverzorger van het Arboretum.
Hij vertelde dat er op dit bomenpark van ruim 30 ha maar liefst 815 soorten hout-
achtige gewassen staan.
De begraafplaats heet de ‘Nieuwe’, omdat vroeger in het Oosterpark naast het 
Tropenmuseum de Oosterbegraafplaats was. 
In 1890 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe begraafplaats, die 
werd gewonnen door tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer, die tientallen 
arboreta, parken en begraafplaatsen heeft ontworpen.

Takken
Johan had al een takkenbos klaarliggen achter een struik, waarmee hij de kennis 
van de aanwezigen testte. We moesten van de nog kale takken raden wat het is.
De eerste was een Liriodendron tulipifera, een Tulpenboom, met kenmerkende 
‘platgeslagen’ knoppen. Toen volgde een Cercidiphyllum japonicum, Katsura-
boom, met hartvormige blaadjes die naar koekjes ruiken!
Een heel rijtje volgde, waarvan het regelmatig één van de deelnemers lukte om 
ze te determineren: o.a. Wintergroene eik, Gele Kornoelje, Perzisch ijzerhout, 
Magnolia (ten onrechte door sommigen Tulpenboom genoemd; het is een Be-
verboom), Ceder, Turkse hazelaar, Plataan, Sering, Linde, Paulowna catalpifolia 
(enkele aanwezigen namen een zaadje van de tak mee voor hun eigen tuin), 
Beuk (met scherpe spitse knoppen) en een Haagbeuk (met korte aanliggende 
knoppen).
Telkens ging Johan ons snel voor naar een volgend aandachtspunt. Op de be-
graafplaats zijn ook nogal wat groenblijvende gewassen, zoals de Laurierkers en 
de Taxus (die vaak ook voor privacy rond de graven zorgen). Achter het monu-
ment voor gevallenen staan twee Ginkgo’s, waarvan de één elk jaar twee weken 
eerder is dan de andere. De wandeling gaat langs een aantal Ierse taxussen, 
die niet tegen sneeuw kunnen. Als er een sneeuwdek op komt zakken de takken 
blijvend uit. 
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Van Heutsz
Luitenant-generaal  Joannes Benedictus van Heutsz heeft hier nog altijd een ere-
plaats, al is zijn grafmonument bij een renovatie wel verplaatst vanachter de aula 
naar een andere laan.
Destijds kreeg hij een staatsbegrafenis, want hij zorgde voor vrede op Atjeh.
We staan stil bij een Rhus verniciflua, een erg giftige Chinese boom, waarvan het 
sap wordt gebruikt om kunstvoorwerpen te lakken.
Langs een grasveld is een hele rij bomen geplant, waar nog bordjes met de naam 
bijkomen. Het is een expositie die tot oktober blijft staan, volgens de Keltische 
bomenkalender.
Volgens de oude Kelten wordt je karakter bepaald door de boom die in je geboor-
teperiode heerst.
Net als bij andere horoscopen kloppen een aantal kenmerken perfect, maar ook 
een aantal totaal niet!

Van ver horen we al een Nijlgans roepen, die graag boven in bomen zit (en nes-
telt), nu in een Zwarte walnoot. Er zit ook een Halsbandparkiet in.
Rechtdoor zien we een Populier staan, maar dat blijkt een vergissing. Het is een 
Zuileik.

Ambtenarenboom
De wandeling gaat langs een Catalpa, die ook wel gekscherend ambtenarenboom 
wordt genoemd:
Hij komt laat op gang, heeft zijn beste tijd in de vakantie en laat het vroeg weer 
afweten.
De scheefgegroeide boom moet hier ook nog ondersteund worden.
We stoppen tussen twee rijksmonumenten, graven van Potgieter, een belangrijke 
schrijver (die o.a. De Gids oprichtte) en  Pieneman. Het grootste schilderij in het 
Rijksmuseum is niet de nachtwacht, maar zijn schilderij, de slag bij Waterloo, 5 bij 
8 meter.
In een veldje verderop staat een zogenaamde Zakdoekjesboom.
In een fraai plantsoen staan een gigantische Rode beuk en een Metasequoia. 
Hier heeft de boomverzorger een plekje op het oog als laatste rustplaats.
De excursieleider legt uit dat wat een boom bovengronds heeft in balans is met 
wat onder de grond zit, met soms een plat wortelgestel, als diep niet nodig is.
Net als de bladeren bovengronds vallen ondergronds de wortelharen van de 
haarwortels af.
In een laan waar we langs lopen is het graf van burgemeester Van der Laan.
Een Japanse honingboom die hier staat heeft acacia-achtige bloemen, al heeft-ie
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Zuileik; foto Frans van der Feen Ierse taxus; foto Frans van der Feen

Halsbandparkiet in Zwarte walnoot; foto Frans van 
der Feen

Strooiweide met Bijenboom; foto Frans van der Feen
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hier nog nooit gebloeid.
vochtbehoefte van die bomen komt uit de lucht! We komen langs een enorm Ro-
magrafmonument, met er omheen kunstgras. De doden  komen hier altijd in een 
betonnen kelder te liggen.

Koning Leopold
In de buurt van de hoofdingang staat op een gewone esdoorn geënte Acer x 
pseudoplatanus Leopoldii, naar koning Leopold vernoemt, omdat deze cultivar uit 
België afkomstig is.
We lopen langs het monumentale hoofdgebouw en achter de aula vertelt de heer 
Mullenders dat hier zo’n 2200 uitvaarten per jaar plaatsvinden, waarvan 75% 
crematies.
Bijzonder is dat het crematorium hier op de 1e verdieping is gelegen, zodat na de 
plechtigheid de kist hier naar boven gaat, als het ware hemelwaarts.
Hier staat ook een enorme Rode beuk (nog door tuinarchitect Springer geplant) 
en ernaast een Ceder met zijn kenmerkende platte bovenkant. Aan de andere 
kant een blauwe Ceder. Als we de hoofdlaan oplopen zien we in een zijpad een 
Sequoia gigantea, een Mammoetboom. In de tuin van paleis Het Loo staat een 
dergelijke boom van 50 m hoog, maar in Canada is er zelfs één bekend van 115 
m, met een omtrek van 30 m. Het getal 30 komt nog een keer terug: 30% van de 
bomen komt uit de lucht!

Anne Frank
We lopen door een laan met flinke Italiaanse populieren, toch pas in 2003 ge-
plant. Deze bomen kunnen wel 100 jaar worden.
Helemaal aan het einde op een veld waar foetusen begraven worden staat nog 
een Sequoia gigantea. Die stond eerst voor het Amstelstation.
Dan gaat het over een mosveld, de strooiweide, waar een Tetradium daniellii 
staat, een Bijenboom. 
Opmerkelijk dat nabestaande de as graag bij een van de boompjes hier strooien, 
om toch nog een herkenningspunt te hebben. 
Geert ziet hier een Appelvink vliegen.
Men heeft ontdekt dat as goede ‘mest’ is. Op verzoek kan op deze begraafplaats 
de lievelingsboom van een overledene worden gekweekt op as met aarde.
We komen door een urnentuin met vakken, die elk hun eigen ontwerp hebben qua 
beplanting en steken door de urnenmuur naar een berken- en grassengebied, 
waarna we een vijver bereiken met gouden schalen. Daar kan de as van 4 perso-
nen in worden bewaard.



12

In een kleine weide staan in een cirkel van 30 m nazaten van de Anne Frank-
kastanje.

T.g.v. het 10-jarig bestaan van de Arboretumstichting zal een boekje ‘Bomentroost’ 
verschijnen, met verhalen over mensen die iets met bomen hebben.
We zijn aan het einde van een indrukwekkende excursie.  Wil u meer? Iedere 
eerste zondag van de maand om 13.00 u kunt u zo aansluiten bij een rondleiding 
die bij de hoofdingang begint.

Frans van der Feen

Urnentuin met berken en grassen; foto Frans van der Feen
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Kennismakingsgesprek op 12-3-2018 met de nieuwe 
directeur van de Nieuwe Ooster.
Aanwezig voor DNO: Dirk Jan Francissen (directeur), Bert Hilhorst (medewer-
ker interne zaken), Carla van Elst (communicatieadviseur). Voor KNNV afdeling 
Amsterdam: Paul van Deursen (penningmeester a.i. en ledenadministratie), Chris 
van Hagen (coördinator werkgroepen en contactpersoon met DNO), Christiane 
Baethcke (secretaris a.i.)

Het kennismakingsgesprek en de evaluatie op maandagmorgen 12-03-2018 op 
het kantoor van de Nieuwe Ooster verliep op een bijzonder prettige en ontspan-
nen wijze. Wij hebben weer kunnen aangeven hoe blij wij zijn met alle faciliteiten, 
die ons geboden worden in de vorm van vergader- en archiefruimte en de ge-
bruikmaking van de keuken voor onze consumpties tijdens lezingen, vergaderin-
gen en werkgroepen.

Tevens is een aantal afspraken herbevestigd, o.a.:
• Voortzetting van de faciliteiten tot de volgende jaarlijkse evaluatie;
• Gebruik beperkt zich tot het kantinegebouw voor de (werkgroep)leden   
 van de KNNV; zonder voorafgaand overleg en toestemming geen   
 pers of gebruik van DNO voor excursies of inventarisaties;
• Gezien het nabijgelegen rouwcentrum worden onze leden verzocht zich 
 conform dit specifieke karakter van de locatie te gedragen (dus met  
 zekere ingetogenheid); 
• De KNNV zorgt zelf voor de consumpties;
• De KNNV is verantwoordelijk voor schade door leden of gasten veroor 
 zaakt;
• Contactpersonen zijn Bert Hilhorst en Carla van der Elst.

Mochten er vragen zijn bij de leden over onze aanwezigheid/ gebruik, dit graag 
eerst voorleggen aan het bestuur of aan Chris van Haagen.

Paul van Deursen, ledenadministratie
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Schoonheid in het Beatrixpark
Verscholen tussen Zuidas en RAI ligt het Beatrixpark. In dit kleinere park 
kunt u zich in de natuur, ver van de drukke stad, wanen en van schoonheid 
genieten.
 
Mijn fantasie gaat aan de loop als ik in het Beatrixpark wandel. Beauty is a form of 
Genius, schreef Oscar Wilde  meer dan honderd jaar geleden. Had Oscar Wilde 
in Amsterdam in plaats van in Londen en er niet toen maar nu gewoond, dan had 
hij zijn huis vast in de buurt van het Beatrixpark staan. Zijn dagelijkse wandeling 
maakte hij dan in dit magnifieke park. 

Na een stevig Engels ontbijt met gebakken eieren en worstjes gaat hij naar de 
Diepenbrockstraat en neemt de ingang tegenover de Herman Gorterstraat. Met 
zwierige hoed en wandelstok loopt hij elke ochtend op de slingerende paden 
tussen de struiken en hoge bomen met verrassende doorkijkjes. Hij waant zich 
meteen in de natuur, ver van de drukke stad.

In de lente ziet en ruikt hij de wit, zacht beige en roze gekleurde bloesems. Hij 
hoort de vogels fluiten, piepen, zingen en krassen. Hij gaat op een bank zitten. 
Daar komt de Merel aanvliegen. Oscar werpt een rozijntje voor zijn voeten. De 
Merel kijkt hem aan, hipt naar voren, kijkt hem schuin aan, pikt het rozijntje en 
vliegt weg. Oscar ziet zangvogels naar steeds dezelfde plekken in de bomen 
vliegen. “Die voederen hun jongen”, denkt Oscar. Vanuit dit uitkijkpunt weet hij 
inmiddels in welke boom welke vogels een nest hebben. Soms hoort hij de door-
dringende alarmroepjes als een vijand, zoals de Halsbandparkiet, nadert.

Op zomerse dagen, vooral warme, loopt Oscar snel naar de kruidentuin. Hij 
neemt de ingang met de stenen leeuwen. Daar is zijn meest geliefde plek. Hij 
staat even stil en kijkt om zich heen. De kleurenrijkdom van de bloemen neemt hij 
in zich op. De twee banken zijn nog leeg.

Oscar gaat op de bank naast de mispel zitten, in de schaduw en met uitzicht op 
de Kardoen. De Kardoenen zijn nu bijna twee meter hoog en enkele al gekroond 
met zachtpaarse, bijna korenblauwe bloemen. De zon schijnt er vol op. Hij staat 
vlug op. Wat zit daar op de bloemen? “Aardhommels”, constateert hij tevreden. Hij 
telt er zeven. De pootjes van een van de hommels heeft een zacht oranje tot mos-
terdgeel waas van stuifmeel. “Deze vliegt straks terug naar het nest met voedsel 
voor de hommellarven”, vermoedt Oscar. “Ha, zie ik ook een Steenhommel, die 
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zwart met rode?”, zegt hij in zichzelf. Er vliegt een libelle voorbij, helaas te snel 
om te kunnen determineren. Verderop vliegt een vlinder, “de Atalanta?” vraagt hij 
zich af. 

Fascinerend vindt Oscar de kruidentuin. “Hier staan allemaal planten met een 
medicinale werking, sommige zijn zelfs zeer giftig, maar wat staan er prachtexem-
plaren tussen. De Kardoen kun je zelfs eten ..., maar dan mis ik zijn schoonheid”, 
mijmert hij. Even dacht hij aan Keats’ A thing of beauty is a joy forever. Hij loopt 
verder de kruidentuin in. De vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark ziet hij spitten. Elke dinsdag, behalve in de winter, zijn ze er. Een van 
hen zet bordjes bij planten met de naam van de plant en tegen welke kwalen de 
plant zou kunnen werken. Oscar zwaait naar hen met zijn hoed en slaat links af 
naar de Wilde kardinaalsmuts. In de lente werd deze boom kaal gevreten door 
Stippelmotrupsen. Nu staat hij weer vol in het blad en met vruchten, de mutsjes. 
Enkele spinsels van de rupsen zijn nog in de boom blijven hangen. De mutsjes 
zijn nu nog groen. In de herfst kleuren ze rood. Wat verder in de herfst zijn ze 
op hun mooist. Dan springen de vier hokken van de mutsen met hun overlangse 
spleten open en komt uit elk hok een oranje zaadje. Eigenlijk zijn de zaadjes wit 
en de basten oranje. Na enkele dagen hangen de zaadjes aan dunne draden. 
Sommige vogels vinden dat lekkere hapjes. Vorige herfst hoorde en zag hij een 
Roodborstje in de Wilde kardinaalsmuts. Het Roodborstje sprong vliegend van 
tak tot tak en hapte in zijn vlucht een rood mutsje met oranje zaadjes mee. Vogels 
zorgen voor verspreiding van de zaden via hun ontlasting en zo komen er op 
andere plekken nieuwe Wilde kardinaalsmutsen. “Misschien wel bij mij in de tuin”, 
hoopt Oscar.

Oscar loopt terug naar zijn bank. Een Rode eekhoorn zit op de rugleuning, zoals 
elke dag. Oscar gaat naast hem zitten, haalt een hazelnoot uit zijn vestzak, legt 
hem op een open hand en weg is de noot. Oscar ziet de linker wang van de eek-
hoorn opzwellen. Gaat hij de noot ergens verstoppen voor zijn wintervoorraad? 
De eekhoorn, gewend als hij is dat hij maar een noot krijgt, springt vervolgens 
rustig weg. Hoog in de bomen heeft hij meerdere nesten gebouwd, zo groot als 
voetballen. Een ervan is zijn slaapnest. “Net als ik”, denkt Oscar, “ik hou er ook 
niet van om in mijn eetkamer te slapen. En ik doe, net als  de eekhoorn, mijn 
middagdutje”. Zijn grote staart gebruikt hij als zonwering tijdens zijn middagdutje. 
Daar is zijn naam van afkomstig, Sciurus vulgaris, de Gewone schaduwstaart. 

Oscar Wilde is een Engelse schrijver en dichter die leefde van 1854 tot 1900. Hij is onder meer bek-
end van de roman The Picture of Dorian Gray en het toneelstuk The Importance of Being Earnest.



16

“Maar hier houdt de verwantschap op”, denkt Oscar. “Zo acrobatisch van boom 
tot boom kunnen springen, zo hard kunnen lopen en zo’n sierlijk uiterlijk. Jammer 
dat het een beschermd dier is. In mijn tuin staan dennen, net als hier, dus genoeg 
eten voor hem. Ik zou hem zo graag meenemen.” 

Oscar pakt zijn schrift en pen. Geïnspireerd door de wereld om hem heen, geni-
aal, schrijft hij vlot een nieuw gedicht.

Oscar Wilde zult ú er niet meer vinden, die ontmoeting was nu eenmaal voor-
behouden aan mij. Maar de rest is er nog allemaal, dit schitterende park is een 
bezoek waard.

Elly Schouten

Kardoen met twee aardhommels; foto Elly Schouten Wilde Kartdinaalsmuts; foto Elly Schouten
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Verslag Vogelexcursie zee- en kustvogels naar de Zuid-
pier van IJmuiden o.l.v. Fons Bongers 27-01-2018 
Deelnemers aan deze excursie kregen een luxe-behandeling want Fons kwam 
ons met de auto ophalen van de bushalte van lijn 82, die tegenwoordig 382 heet, 
bij station Sloterdijk. 
De excursie begon terstond, want onderweg stopten we drie keer om verkeers-
slachtoffers te determineren, gelukkig waren er geen heel zeldzame vogels 
gesneuveld (zilvermeeuw, fazant en dus nog een). Bovendien werden we ge-
wezen op diverse haviksnesten, soms bewoond door buizerds, en natuurlijk op 
het uitkijkrooster van de slechtvalk op de schoorsteen van de afvalcentrale. De 
slechtvalken zelf lieten zich niet zien.

Het was koud en winderig maar hartstikke leuk. Eigenlijk hebben we geen bij-
zonderheden gezien, geen zeehonden, geen bruinvissen, geen tuimelaar (die 
zagen we allemaal vorig jaar wel!), ook geen bultrug, zoals anderen een paar jaar 
geleden hebben gezien. Maar wel veel kustvogels en ze blijven gewoon hun ding 
doen al sta je er bijna bovenop, dus dat is gewoon erg leuk. 

Er waren acht deelnemers van de KNNV Amsterdam, drie hadden zich zonder 
hulp van Fons naar IJmuiden begeven. Bovendien was er een excursie van de 
KNNV Vogelwerkgroep Amersfoort met tien deelnemers, dus al met al gingen we 
met een vrij grote groep de pier op. Op de pier was een wedstrijd gaande van de 
hengelsportvereniging Zandvoort en er was een fotocursus waar fotografen met 
belichting oefenden. Ondanks het gure weer dus redelijk druk. De vissers klaag-
den dat er weinig vis zat, dus dat verklaart misschien dat we geen bruinvissen of 
zeehonden zagen. 

We zagen:
- 2 zeekoeten in de haven (begin van de pieren)
-  Veel oeverpiepers op en langs de pier, bij het opvliegen zagen we er twee  
 op elkaar botsen!
-  Gewone aalscholvers in het water tussen de pieren, helaas geen kuifaal  
 scholver gezien
-  Een grote groep drieteenstrandlopers – later wel 150 geteld door Fons
-  Futen (in totaal een stuk of vijf)
-  Kramsvogel
-  Veel steenlopers, steeds in groepen waar ook wat drieteenstrandlopers  
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 en paarse strandlopers  tussen zaten. Ze waren totaal niet bang, je kon er  
 vlak bij komen. 
- Paarse strandlopers (ook een paar kleine, exclusief paarsgewijze groepj  
 jes)
-  Vis bij de vissers in de bakken gezien: een gulletje (wij leerden dat heel   
 kleine kabeljauw bij vissers een torretje heet, middelklein een gulletje en   
 volgroeid is het  gewoon een kabeljauw), een wijting en     
 een (kleine) schar. Het leek inderdaad niet ver te houden vandaag.
Nu wordt het pijnlijk want de volgende drie soorten heb ik niet gezien, maar (een 
deel van) de anderen wel. De groep had zich wat verspreid.
- Jan van Gent, tweemaal
- Sperwer
- Roodkeelduiker
En nu ben ik er weer bij:
- Zilvermeeuwen (veel, achter zandzuigschuit, die de vaargeul uitbaggerde)
- Kokmeeuw (enkele)
- Kleine mantelmeeuw
- Grote mantelmeeuw
- Stormmeeuw
- Juveniele drieteenmeeuw, mooi herkenbaar aan de zwarte W die op zijn   
 vleugels staat afgetekend als hij vliegt
- Twee bergeenden
- Krakeenden, langsvliegend
Teruglopend, met tegenwind, rook Fons vossen-urine. We zagen in de haven een 
aalscholver met een platvis in zijn bek, die belaagd werd door drie grote mantel-
meeuwen (roze poten).

Op het strand, op weg naar de strandtent, kregen we nog een cadeautje: in 
de jonge duintjes zaten, goed gecamoufleerd tussen het bruinige wintergras, 
sneeuwgorzen, die rustig naar voedsel bleven zoeken ondanks onze aandacht. 
Toen er een hond aan kwam hollen vlogen ze op, om neer te dalen op een kaal 
stuk zand. Het bleken er 17 te zijn. Heel mooie vogels.

Op de terugweg naar Amsterdam in het Noordzeekanaal nog een dodaars en 
thuis gekomen meteen aan de tuinvogeltelling, want er zat een grote bonte specht 
in mijn tuin (ik had juist geklaagd dat ik die dit jaar nog niet in de tuin had gehad, 
ik verweet dat aan de halsbandparkieten, maar misschien valt het dus mee).

Finette van der Heide
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Sneeuwgors; foto Mieke Kranstauber Zeekoet; foto Mieke Kranstauber

Steenloper; foto Mieke Kranstauber Drieteenstrandloper; foto Mieke Kranstauber
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Minicursus paddenstoelenmicroscopie
Door de toekenning van een Ger van Zanenvoucher kon de paddenstoelenwerk-
groep een binoculaire microscoop van Euromex aanschaffen. Zodoende waren 
wij goed gefaciliteerd voor het houden van een minicursus paddenstoelenmicro-
scopie. Er was vooraf al gepolst onder de leden, of er belangstelling hiervoor zou 
zijn en de animo was groot. Cor Ooms zou mij voornamelijk met zijn technische 
kennis van de microscopie ondersteunen, Lida den Ouden zou met haar grote 
ervaring in het microscoperen van paddenstoelen ons bij de begeleiding van de 
cursisten ondersteunen. 
Wij zijn de minicursus op 29 januari gestart,  we hebben er bekendheid aan 
gegeven door een  e-mailactie  van onze ledenadministrateur. Er waren in totaal 
12 aanmeldingen. Het doel was, dat de cursisten zouden leren van verschillende 
soorten paddenstoelen preparaten te maken, de opbouw van een microscoop 
leren kennen en ermee leren omgaan, het gebruik van reagentia en kleurstof-
fen zouden leren en kennis met de passende literatuur zouden opdoen. Omdat 
het voor ons een pilotcursus was hadden wij niet van tevoren bepaald, hoeveel 
avonden de cursus in beslag zou nemen. Dit zouden we laten afhangen van de 
vorderingen van de cursisten. De voorbereidingen voor de cursus waren serieus: 
wij hadden laptop, beamer, scherm,  diverse microscopen en ook de stereomi-
croscopen opgebouwd. Op deze eerste avond kwamen zowaar elf enthousiaste 
belangstellenden. Na een kennismakingsrondje toonden wij een video over pad-
denstoelenmicroscopie van de hand van Grieta Fransen en Johan Stekete, die 
oorspronkelijk gemaakt was voor de mycologische vereniging. Aansluitend gaf 
Cor Ooms een inleiding over de opbouw van de microscoop en het gebruik ervan.
Tijd voor de praktijk. Iedere deelnemer kreeg een snijmatje, een geprepareerd 
scheermesje, een pincet, objectglaasje en een dekglaasje uitgereikt. Op de tafel 
stonden de flesjes met water en kleurstoffen klaar. De opdracht was van de lamel 
van een champignon een  stukje af te snijden en hiervan een preparaat te maken 
en dit aansluitend onder de microscoop te bekijken. Dit had nogal wat voeten in 
de aarde, want veel deelnemers hadden nog geen ervaring met de microscoop. 
Des te groter was de vreugde als het gelukt was en sporen, basidiën en cystiden 
te zien waren, en die te vergelijken met de afbeeldingen uit de literatuur, kopietjes 
die we hadden uitgedeeld.
Uiteindelijk volgden nog drie cursusavonden. Helaas viel onze cursus in de peri-
ode van de extreme koude, zo konden wij nauwelijks vers materiaal uit het veld 
nemen. Wel Krulhaarkelkzwammen, voor de rest moesten we het doen met pad-
denstoelen van de Albert Hein en gedroogd herbariummateriaal. Geoefend werd 
het inkleuren van de preparaten, bij plaatjeszwammen met kongorood, zakjes
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zwammen met katoenblauw. Peziza’s laten reageren op Melzer. Het gebruik van 
immersieolie bij het gebruik van het 100x objectief. En steeds weer oefenen om 
kleine stukjes paddenstoel voor een preparaat te snijden. Uiteindelijk is het iedere 
cursusdeelnemer gelukt om een goed preparaat te maken en de belangrijke ken-
merken onder de microscoop te zien.
Het is een succesvolle cursus geweest, het enthousiasme van de deelnemers 
was groot. Meerdere deelnemers hebben aangegeven er zeker mee te zullen 
doorgaan. Deze cursus zal zeker nog een keer gegeven worden, en dan waar-
schijnlijk enkel voor leden die in het bezit zijn van een microscoop.

Christiane Baethcke
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Van de Ledenadministratie
Op dit moment telt de vereniging 308 leden
Na de publicatie van BLAADJE 17-04 hebben we 16 nieuwe leden mogen ontvan-
gen en een oud lid weer ingeschreven:
Irene Klinkert 
Elisabeth Schouten 
Lidy Zeinstra 
Hetti en Simon Pepping-Alers
Dorothee Oort-Marburger
Alice van der Niet 
Uma Ho-Sam-Sooi
Peter Gijsberti Hodenpijl
Matthias Marzodko
Guus Muller
Raoul Ratnavel
Karin de Bruin
Margret Kaandorp
Hansje Galesloot
Chantal van Dam
en welkom terug Johan van Blokland

Bij deze nogmaals een hartelijk welkom!
We kunnen ons verheugen op een stijgend ledenaantal! 

De contributies voor 2018 beginnen binnen te komen, maar nog lang niet al-
lemaal.
In het verleden is afgesproken om geen acceptgiro’s te versturen of een incas-
sosysteem op te zetten. De kosten daarvoor zijn hoog voor een vereniging als 
de onze. Dus graag de contributie overmaken per overschrijving of met teleban-
kieren. (Om moeite te besparen is een jaarlijkse automatische overschrijving  vrij 
makkelijk te regelen).
Dus;
verzoek om de nog niet betaalde contributie voor 2018 over te maken op 
IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV afdeling Amsterdam.

De lijst van onbestelbare emails wordt langer. 
We krijgen regelmatig meldingen van te volle emailboxen of niet meer functione-
rende adressen bij het verzenden van de activiteiten-herinnering-emails.
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Dus graag wijzigingen doorgeven aan de:  ledenadministratie@amsterdam.
knnv.nl

“BLAADJE” kan zowel op papier, digitaal als op beide manieren verzonden 
worden.
Wijzigingen in de wens, waarop “BLAADJE” verzonden moet worden ook graag 
doorgeven aan ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl

Wij zijn allemaal erg benieuwd naar de ledenwerving door middel van het 
project “MINICURSUSSEN”, waaraan hard wordt gewerkt en waar elders in 
BLAADJE over wordt bericht.

Paul van Deursen ledenadministratie 

Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 2018  FIETS 
excursies 
Start vrijdag om 20.30 uur bij de aangegeven verzamelplaats 
Kom op de fiets (met verrekijker) we doen verschillende locaties aan:   

01 juni    Oud West:  Gerard Schuitemaker                1e Helmerstraat 106 
08 juni    De Pijp:   Thea Dammen                              Daniel Stalpertstraat 4 
15 juni    Oud Zuid:   Frans Levelt                               Hygiëaplein1  
22 juni    Postjesbuurt:   Margreet Bloemers               Bonaireplein 19 
29 juni    Jordaan:    Evert Pellenkoft                          Marnixplein 1 (Zwembad) 
06 juli     Nieuw West:   Koen  Wonders                      Slotermeerlaan 1 
13 juli     Westelijke Eilanden:   Gert de Jong              Barentszplein 7

Evert Pellenkoft
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e en 3e kwartaal 2018
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 12 mei 2018 Zandhagedissen zoeken op de Hondsbossche Zeewe-
ring wandelexcursie o.l.v. Edo Goverse, Geert Timmermans en Kees Dekker
Heeft de zandhagedis de Hondsbossche Zeewering al gekoloniseerd? 
Maagdelijk strand en gloednieuwe duinen, de Hondsbossche Zeewering kreeg 
in 2015 een total make-over. Door het project ‘Kust op kracht’ veranderde de 5,5 
kilometer lange asfalt zeewering van een metershoge verharde dijk met strekdam-
men in duinen en strand. Met 35 miljoen m3 zand werd een strand en nieuwe 
duinenrij gecreëerd en Noord-Holland werd een strand ter grootte van 300 voet-
balvelden rijker. Interessant is om te onderzoeken hoe de nieuwe duinen worden 
gekoloniseerd: zijn bijvoorbeeld de zandhagedissen al gearriveerd? We gaan het 
onderzoeken! 
We starten om 13.00 uur. De precieze verzamelplek wordt bij het aanmelden 
bekend gemaakt.
Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (harmat4@xs4all.
nl) aan te melden. Onder slechte omstandigheden (regen) kunnen de excursielei-
ders besluiten om de excursie niet door te laten gaan.

Dinsdag 15 mei 2018 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone, fietsexcursie o.l.v. Evert Pellenkoft & Geert Timmermans
Ook dit jaar weer een nachtegalen-excursie door dit ’s avonds stille natuurgebied. 
We fietsen door de Brettenzone en eindigen weer op station Sloterdijk. Onderweg 
luisteren we naar de Nachtegaal, Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Misschien ho-
ren we de Rugstreeppad en Veenmol. Nachtegalen zijn beroemd om hun mooie 
zang en in de Brettenzone is dit prachtig 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 indruk-
wekkend en soms tot op een kilometer afstand nog te horen. 
Start : om 19.30 uur van het Orlyplein (is voorplein) van NS-station Sloterdijk, 
A’dam.

Vrijdag 25 mei t/m maandag 28 mei 2018 Busexcursie naar de Eiffel
Zoals eerder aangekondigd houden we dit jaar een wat uitgebreidere busreis. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Onze uitvalbasis is het hotel Katharinenhof 
in het plaatsje Gemund. (http://www.voordeeluitjes.nl/hotel/hotel-katharinenhof-
eifel). Deze reis is volgeboekt en er is een wachtlijst.

Zondag 27 mei 2018 D14, Inventarisatie-excursie Weesp. Station Weesp 
Hok: 131-480 Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om 10:30 bij de uitgang Station Weesp oostzijde: Leeuwenveldseweg 
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(Coördinaten 131.64.- 480.55). De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in 
een van de café’s in het centrum zoals ‘Toeters en Bellen’ of Heksenketel.
Het hok bevat een deel van de oude kern en aan de westkant nieuwbouw. Ook 
een spoordijk en de Vecht kruisen het hok. In 1997 voor het laatst intensief beke-
ken. 
De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de 
Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte)
Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail 
naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding  Weesp.

NB De Gierzwaluwwerkgroep houdt een zestal gierzwaluwexcursies op verschil-
lende locaties in Amsterdam, telkens in een ander deel van de stad. De excursies 
zijn fietsexcursies en staan onderstaand vermeld naar datum gerangschikt  tus-
sen de andere excursies.

Vrijdag 1 juni 2018 Gierzwaluwexcursie Oud West o.l.v. Gerard Schuitemaker
Het is een fietsexcursie, die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur 1e Helmersstraat 106.

Donderdag 7 juni 2018 Plantenexcursie naar de wegbermen van de Oude 
Haagseweg, Amsterdam o.l.v. Hein Koningen en Ria Simon
Deze wegbermen zijn een (klein) restant van de eerste autosnelweg Amsterdam-
Den Haag . De ondergrond bestaat hoofdzakelijk uit voedselarm zand. Hierop 
heeft zich in de loop der jaren een interessante en soortenrijke graslandvegetatie 
ontwikkeld. Opvallend is dat Pijpbloem er rijkelijk voorkomt. De laatste jaren is 
Blauwe bremraap er te vinden, een zeer zeldzame parasiet op Gewoon duizend-
blad. Vooral in regenrijke jaren kan hij er rijkelijk te vinden zijn.
Hans Bootsma leidt ons er rond, hij is een zeer goed wilde plantenkenner en een 
van de beheerders van de naast gelegen terreinen van de Noordelijke Oever-
landen van De Nieuwe Meer. We besluiten de excursie met een bezoek aan het 
gebouw en omgeving (Het Depot) van de Vereniging “De Oeverlanden Blijven !” 
alwaar men ons met koffie zal ontvangen.
OV : bus 69 (GVB) van NS-station Amsterdam-Sloterdijk (ri Schiphol-Centrum), 
rijdt elk kwartier. Uitstappen : halte Anderlechtlaan 9.54 uur. Hier verzamelen we 
om 10.00 uur.

Vrijdag 8 juni 2018 Gierzwaluwexcursie De Pijp o.l.v. Thea Dammen
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur Daniel Stalpertstraat 4.
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Zaterdag 9 juni2018 D14, Inventarisatie-excursie Diemen. Station Diemen-
Zuid Hok: 125-482  2018 Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om 10:30 bij de Noord uitgang van het station: Diemerdreef. (Coör-
dinaten 125.53-482.60). De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Grand 
Café Berlin.
Een echte stadshok. Veelal nieuwbouw van einde vorige eeuw. Ook een industri-
eterrein, spoordijk en een park. In 1997 voor het laatst intensief bekeken. 
Deze excursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de flora 
is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aan-
melden niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar 
floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding  Diemen

Vrijdag 15 juni 2018 Gierzwaluwexcursie Oud Zuid o.l.v. Frans Levelt 
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur Hygiëaplein 1.

Zaterdag 16 juni 2018 Algemene 21e inventarisatiedag o.l.v. Geert 
Timmermans
Op zaterdag 16 juni gaan we voor de 21e keer een gebied in de regio van Amster-
dam inventariseren op flora en fauna. Dit maal is de keus gevallen op de Noorder 
IJplas en omgeving. De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat open 
voor alle leden. Aan de verschillende werkgroepen zal expertise en medewerking 
gevraagd worden. Het terrein kan nat zijn! Brood, laarzen en drinken meenemen.
Wij verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van de Meteorenweg (adres 
Meteorenweg 280, 1035 RN Amsterdam) en lopen van de parkeerplaats naar het 
gebied. De locatie is met de fiets en auto bereikbaar. Voor het OV neem bus 35 
of 37 en stap uit op halte Meteorenweg en dan circa 10 minuten lopen naar de 
parkeerplaats.
De Noorder IJplas is een zandwinplas met een oppervlakte van ca. 65 hectare 
water en ca. 56 hectare land. Het plangebied is ooit aan het IJ onttrokken als deel 
van de Noorder IJpolder. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw is de plas 
ontstaan. Ten behoeve van de aanleg van de Ringweg A10 is er op grote schaal 
zand gewonnen. Daarna is het gebied jaren met rust gelaten en kon de natuur 
zijn gang gaan. Op het terrein komen grote hoogteverschillen voor, vanwege het 
dumpen en verslepen van grond.  Door de relatieve rust en de ligging heeft het 
gebied zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied. Broedvogels die daar nestelen 
zijn o.a. blauwborst, havik en verschillende soorten rietvogels. Er leven konijnen, 
maar ook vossen, wezels en hermelijnen  en in de avond wordt de plas bezocht 
door onder andere foeragerende meervleermuizen.  Het brakwatermilieu van de
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plas is uniek in Nederland en er leven zeldzame planten en dieren zoals verschil-
lende soorten vissen, kranswieren en de brakwaterpissebed.

Zaterdag 16 juni 2018 Midzomerplantenjacht o.l.v. Peter Wetzels D14, Midzo-
merplantenjacht Hilversumse kanaal Hok : 136-470
Verzamelen om 10.30 bij de parkeerplaats van Intratuin Hilversum Kromme Rade 
2a, 1241 LK Kortenhoef (Coördinaten 136.84-470.13). De excursie duurt tot 
16.00. Koffie/thee pauze in Intratuin Hilversum.
Het hok van het Hilversumse kanaal is vrij landelijk: er loopt een kerkepad door-
heen : het Oppad, dus de veenweiden zijn goed te bezoeken. Er is ook bebou-
wing aan weerszijden van de ’s Gravelandse Vaart. Aanmelden (verplicht en moet 
voor 8 juni) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronam-
sterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Hilversumse kanaal.

Vrijdag 22 juni 2018 Roeiexcursie Botshol o.l.v. Jan Simons
We roeien via de Bruggesloot naar de Vliet, onderwijl 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 
Wijhe’ en via de ‘Kleine Wijhe’  terug naar de Bruggesloot. Onderwijl 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 mis-
schien ook Groot Nimfkruid.. Om ca. 15.45 uur zijn we terug op onze startplaats, 
op het erf van boer Verweij, en hebben dan weer genoten van of kennis gemaakt 
met een typisch Hollands laagveenlandschap dat vrij recent de status van Natura 
2000 gebied heeft verworven.
We verzamelen met de fiets om 10 uur te Ouderkerk, bij de brug over de Am-
stel, (kruising Amsteldijk-Noord – Burg. Stramanweg). Jan fietst samen met de 
fietsgroep naar Botshol (ca. een ½ uur). Autorijderskunnen 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 ca. € 5,-- / uur. I.v.m. reserveren roeiboten 
is opgave van tevoren bij Jan Simons nodig : jan.simons@gmx.com of tel. 020-
6431405 of 06-47433061.   
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Vrijdag 22 juni 2018 Gierzwaluwexcursie Postjesbuurt o.l.v. Margreet 
Bloemers
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men.  Start : 20.30 uur Bonaireplein 19.

Vrijdag 22 juni 2018 Nachtvlinderonderzoek volkstuincomplex Eigen Hof 
o.l.v. Trees Kaizer & Geert Timmermans.
In de nacht van 22 juni 2017 vindt de Nationale Nachtvlindernacht (NNN) weer 
plaats. In dat kader organiseert KNNV, afdeling Amsterdam samen met volks-
tuinvereniging Eigen Hof op vrijdag 22 juni een nachtvlindernacht op het volks-
tuincomplex. Er worden lakens met felle lampen opgezet, bomen met lokstof 
gesmeerd etc. Het is handig om een zaklantaarn mee te nemen.
De avond start om 21.00 uur en eindigt rond 01.00 uur.
Locatie: volkstuinvereniging Eigen Hof Sloterweg 1173, grasveld voor kantine 
halverwege het tuinpark. 
Voor het tuinpark stopt de bus 195 Connexxion halte Ditlaar. Ook via eindhalte 
tram 2 maar dan 5 minuutjes lopen. 
Aanmelden is verplicht. Dat kan door een mail (harmat4@xs4all.nl) te sturen naar 
Geert Timmermans. 

Zaterdag 23 juni 2018 Plantenexcursie naar het Kennemerstrand-gebied 
IJmuiden o.l.v. Hein Koningen
Evenals vorige jaren bezoeken we deze botanisch schatkamer ook dit zomersei-
zoen enkele malen, vandaag voor de eerste keer. We hopen de vroeger in het 
jaar bloeiende soorten te zien, als moeraskartelblad, rietorchis, de eerste groenk-
nolorchis, zomerbitterling, geelhartje, de drie duizendguldenkruiden en misschien 
al de eerste honingorchis.
OV: bus 382 R-Net (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Amsterdam-Sloterdijk 
8.54 uur naar IJmuiden. Uitstappen: halte IJmuiden aan Zee = eindhalte 9.35 uur. 
Hier verzamelen we om 9.35 uur.

Vrijdag 29 juni 2018 Gierzwaluwexcursie Jordaan o.l.v. Evert Pellenkroft
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur Zwembad Marnixplein 1.

Vrijdag 6 juli 2018 Gierzwaluwexcursie Nieuw West o.l.v. Koen Wonders
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur Slotermeerlaan 1.
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Zaterdag 7 juli 2018 Excursie, in de vorm van een dagwandeling, over ZW-
punt Texel o.l.v. Jan Simons
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 
den 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. 
We zijn altijd onder de indruk van de floristische rijkdom van dit deel van Texel. 
Een greep hieruit in de Kreeftepolder: moerasweegbree, moeraswespenorchis, 
rondbladig en klein wintergroen, teer guichelheil, parnassia, waterpunge, sierlijke 
vetmuur, stijve ogentroost; verder een rijke duinflora en zoutplanten in de Mok-
baai.
Ook is er een rijke avifauna met o.a. lepelaar, kluut, wulp, plevieren, eidereend, 
moerasvogels. 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.
OV : trein Amsterdam CS (ri Den Helder) 8.39 uur, A’dam-Sloterdijk 8.45 u., aan-
komst Den Helder 9.56 u, dan bus 28 (v 10.12 u) naar de veerhaven. We hebben 
dan de boot van 10.30 u. We nemen de boot terug om 18.00 of 19.00 uur. 
Advies : check deze tijden nog even kort voor de excursiedatum. 

Zondag 8 juli 2018 Streepexcursie Beverwijk o.l.v. Peter Wetzels D14 Streep-
excursie Beverwijk Hok: De Bazar en Aagtenpark Hok: 106-499.
Verzamelen om 10.30 op het parkeerterrein bij de McDonald’s op de Parallelweg 
(Coördinaten 105.97 – 499.40). De excursie duurt tot 16.00 uur. Koffie/thee pauze 
in Café Klein Mokum.
Het overgrote deel van het hok wordt gevuld met gebouwen van de Bazar en par-
keerplaatsen van de Automarkt. Maar er is ook het Aagtenpark, een recreatiepark 
aangelegd op een voormalige vuilnisbelt, taluds van snelweg en spoor en tussen-
liggende groenstroken. In 1990 voor het laatst nog redelijk bekeken.
De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de 
Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).
Aanmelden bij (niet verplicht) en informatie van Peter Wetzels kan met een mail 
naar flotonamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Beverwijk.

Vrijdag 13 juli 2018 Gierzwaluwexcursie Westelijke Eilanden o.l.v. Gert de 
Jong
Het is een fietsexcursie die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start : 20.30 uur Barentszplein.
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Zaterdag 4 augustus 2018 Plantenexcursie naar het Kennemerstrand-gebied 
o.l.v. Hein Koningen
Ons tweede bezoek aan dit gebied geeft ons kans op later in het jaar bloeiende 
plantensoorten te vinden, als parnassia, duingentiaan, misschien nog teer gui-
chelheil, zilt torkruid en onze lieveling-liliputter dwergbloem – we kijken natuurlijk 
ook uit naar de bonte paardestaart en altijd naar verrassingen.
OV : bus 382 R-Net (ri IJmuiden perron A) van NS-station A’dam-Sloterdijk om 
8.54 uur. Uitstappen : (eind)halte IJmuiden aan Zee om 9.35 uur, waar we ook 
verzamelen om 9.35 uur.   

Zondag 5 augustus 2018 Streepexcursie Monnickendam o.l.v. Peter Wetzels
D14, Streepexcursie Monnickendam: centrum Hok: 131-496
Verzamelen om 10.30 bij de supermarkt Deen op de Graaf Willemlaan 24 (Coördi-
naten 131.11 -496.40). De excursie duurt tot 16.00. Koffie/thee pauze in Coffee & 
Cacao.
Een afwisselender hok is in Monnickendam niet te vinden: een stuk van de oude 
kern, een nieuwbouwwijk, een stuk van de oude zeedijk en een recreatiegebied. 
Ook veel verschillende soorten wateren: haven, IJsselmeer en diverse sloten en 
plasjes. In 1994 voor het laatst intensief bekeken. 
De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de 
Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).
Aanmelden bij (niet verplicht)) en informatie van Peter Wetzels kan met een mail 
naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Monnickendam.

Vrijdag 10 augustus 2018 Heidewandeling in de duinen van Schoorl o.l.v. Ria 
Simon. 
In de prachtige heidevelden gaan we op zoek naar de dennenorchis en het rond-
bladig wintergroen. Drie soorten heide kunnen we hier aantreffen : struikheide, ge-
wone dophei en kraaiheide. Het is de bloeitijd van de struikheide, wat zorgt voor 
een prachtige paarse kleur in het gebied. Een korte of langere tocht is mogelijk ter 
plekke te overleggen, maar wel een hele dagexcursie, dus lunch meenemen.
OV :trein : Amsterdam CS (ri Den Helder) 9.09 uur, A’dam Sloterdijk 9.15 uur. Uit-
stappen : station Alkmaar 9.46 u. en daar overstappen op bus 151 (ri Julianadorp) 
om 10.08 uur. Deze staat links aan de zijkant van het station. Uitstappen : halte 
Idenslaan, Schoorl.
Vandaar lopen we in ongeveer 20 minuten naar het Bezoekerscentrum, waar de 
wandeling  begint en eindigt. Een rondwandeling dus. Hier is betaald parkeren.
Het beste is achter in de trein te gaan zitten, station Alkmaar is lastig om op straat
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te komen.

Zaterdag 18 augustus 2018 busexcursie naar Twente o.l.v. Henry 
Hooghiemstra.
‘Ontwikkeling van het Twentse stuwwallenlandschap: klimaat, geologie en vege-
tatie’ onder leiding van Henry Hooghiemstra (doceerde paleo-ecologie en klimaat-
verandering aan de Universiteit van Amsterdam). 
Samenvatting: In de afgelopen 150.000 jaar hebben gletsjers, rivieren, wind, 
beschikbaar sediment, natuurlijke vegetatie, bodemvorming, en tenslotte de mens 
het Twentse landschap gevormd tot wat het nu is. De verschillende vegetatiety-
pen in het Twentse landschap vormen een mosaïek en we gaan kijken hoe al de 
bovengenoemde factoren daarin een rol hebben gespeeld. Daarvoor bespreken 
we de effecten op het landschap tijdens de afgelopen twee ijstijden (de laatste 
ca. 150.000 jaar). Op de Kuiperberg (Ootmarsum), bespreken we het stuwwallen-
landschap en we plaatsen onderdelen ervan in de tijd.  Daarna bezoeken we een 
profiel in het Lutterszand waar we ca. 30.000 jaar terug kunnen kijken in de tijd. 
Uit het profiel ‘lezen’ we hoe het steeds veranderende klimaat zijn effecten heeft 
gehad op het landschap. Helemaal boven in het profiel zien we hoe menselijk 
handelen stuifduinen aan het landschap heeft toegevoegd. We pauzeren hier in 
het veld voor de lunch.
Van een belangrijke vegetatiefase in de overgang van de laatste ijstijd naar het 
huidige Holoceen gaan we op het derde excursiepunt een overgebleven restant 
bekijken. Natuurbescherming wortelt in kennis over hoe het huidige landschap 
tot stand is gekomen : daarom is dit een mooie plaats om natuurbescherming ter 
discussie te stellen.
Het laatste excursiepunt is het Molenven bij Saasveld. Leemafzettingen van ca. 
30.000 jaar oud hebben de condities geschapen voor de vorming van een moe-
ras.  Door turfsteken is het oppervlak van het veen ca. 4000 jaar teruggezet in de 
tijd en er ontstond een voedselarm heideven. Door de opkomst van het gebruik 
van kunstmest eind 19e eeuw is dit open heideven ‘verbost’ en overgroeid met 
verschillende soorten moerasbos. We lopen door het moerasbos en volgen de 
restanten van het voormalige Bernickpad. Op deze spectaculaire wandeling zien 
we een opeenvolging van broekbossen (gradiënt in voedselrijkdom) die veel lijkt 
op de vegetatiesuccessie (dichtgroeien van het heideven) tijdens de laatste eeuw.
We sluiten deze dag af in een pannenkoekenrestaurant bij Borne (van ca. 18.15 
tot 19.45; consumptie op eigen kosten). We verwachten voor 22.00 uur terug te 
zijn in Amsterdam.
Meebrengen: lunchpakket, drinken, laarzen, paraplu ? In totaal lopen we deze 
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dag ca. 4 km.
Excursiegids : Een excursiegids wordt gratis ter beschikking gesteld.  
Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies !) – bij aanmelding graag aangeven
 waar u opstapt (WTC of Sloterdijk) :
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 noodgevallen kunt u bellen 06-10893577 (Jan Timmer) of stuur 
een sms naar dit nummer).
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. Gezien de beperkte ruimte op twee locaties in het veld is er 
een maximum van 35 deelnemers.                                 
De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs : over te 
maken op ING-rekening IBAN No. NL 91INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, 
onder vermelding van ‘busexcursie 18-8-2018’. 

Vrijdag 24 augustus 2018 Nacht van de Vleermuis o.l.v. Fons Bongers
In het kader van de Internationale Nacht van de Vleermuis wordt in 2018 door 
de KNNV Amsterdam wederom aandacht besteed aan onze meest intrigerende 
nachtelijk vliegende vrienden. In het Flevopark en omgeving, zullen we een 
mooie wandeling maken. Tijdens de wandeling zullen we mede met behulp van 
vleermuisdetectoren waarschijnlijk de meest voorkomende soorten vleermuizen 
waarnemen zoals gewone dwergvleermuis, laatvliegers, rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis, maar mogelijk ook voor Amsterdam zeldzame soorten zoals wa-
tervleermuis en …... Verzamelen om 21.00 uur bij de ingang van het Flevopark-
bad (is zwembad is eindhalte tram 7 en 14).

Zondag 2 september 2018 Streepexcursie Amsterdam-Slotervaart o.l.v. Peter 
Wetzels      
D 14, Streepexcursie Amsterdam-Slotervaart Hok : 116-484. Verzamelen om 
10:30 voor het Dierenziekenhuis Leuvenstraat 12 (Coördinaten 116.11 - 484.35). 
De excursie duurt tot 16.00. Koffie/theepauze in het Slotervaartziekenhuis. Een 
echt stadshok. Veelal nieuwbouw van deze eeuw met veel groenstroken. In 1993 
voor het laatst intensief bekeken. De streepexcursie is ook voor beginnende in-
ventariseerders. Basiskennis van de Flora is vereist. Determineren wordt geoe-
fend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelden bij (niet verplicht en informa-
tie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in 
de titel Slotervaart.
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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, Albatrospad 60 1021 TR 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 zes 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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