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VAN HET BESTUUR  
Wij, het hele bestuur, wensen u een heel goed 2011 waarin u kunt genieten van de 
schoonheid van de natuur (en van cultuur, nu we het toch over linkse, maar vast ook 
wel rechtse hobbyâ€ ™s hebben). We hopen maar dat die natuur enige veerkracht 
heeft opgedaan in de laatste decennia, zodat zij deze periode van vooralsnog 
rigoureuze bezuinigingen kan doorstaan. Ik gebruik het woordje vooralsnog, want we 
doen allemaal ons best om minister-president Rutte en staatssecretaris Bleker op 
betere gedachten te brengen. De KNNV heeft zich daartoe aangesloten bij de coalitie 
voor natuur en landschap Hart voor Natuur (zie de website www.hartvoornatuur.nu). 
2010 was voor het bestuur van de KNNV Amsterdam een vrij hectisch jaar, zoals u in 
het Jaarverslag van Lida den Ouden kunt lezen. Ook dit jaar waren er nog 
geldzorgen, al gaat het de goede kant op, ook al doordat veel leden actief meeleven, 
giften doen, al of niet bij de contributie en boeken schenken. Zie de Balans en 
Resultatenrekening. Verder waren er wisselingen in het bestuur en bij de 
administratie. Graag wil ik nogmaals Karin Wijnkoop en Yvonne Swerissen danken 
voor alle energie en tijd die ze in onze vereniging hebben gestoken. Er is een nieuwe 
lezingen- en excursiecommissie en een nieuwe werkgroep. We maken steeds 
intensiever gebruik van de kantine van De Nieuwe Ooster en onze opslagruimte 
aldaar, waardoor we plek hebben voor boeken en optisch materieel. Enfin, u kunt het 
uitgebreid in het jaarverslag lezen. 
En dan is het weer tijd voor een aantal oproepen: 
Nico Schonewille gaat het bestuur verlaten na dertien jaar. Hij wil nog heel veel doen 
en de leeftijd begint ook mee/op te spelen. Wij vinden het heel spijtig, maar hebben 
er natuurlijk begrip voor. Nu zijn we op zoek naar iemand die Nico kan vervangen als 
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coÃ¶rdinator van de werkgroepen en contactpersoon voor onze ruimte in De Nieuwe 
Ooster. Als u meer wilt weten over wat deze bestuursfunctie inhoudt kunt u met Nico 
bellen of mailen (zie binnenkant omslag Blaadje). 
Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de promotie van onze vereniging ofwel 
Public Relations voor zijn/ haar rekening kan nemen. Vanwege het teruglopende 
ledental, iets waar overigens alle natuurclubs in ons land last van hebben, zou het 
heel goed zijn als iemand zich hier actief op kan richten. Onze vereniging verschaft 
ons zo veel vreugde (citaat van Nico), dat gunnen we iedereen, maar daar moet men 
dan wel van op de hoogte zijn. De oproep voor een PR-persoon staat ook elders in 
dit Blaadje. We hopen dat u zich aangesproken voelt! 
Tot slot zoeken we nog steeds coÃ¶rdinatoren voor de Vogelstudiegroep en voor de 
Paddenstoelenwerkgroep. U kunt hier nu, tot 12 maart, nog contact over opnemen 
met Nico Schonewille. 
Wat zijn we voor het komende jaar van plan? Om te beginnen doorgaan zoals we 
bezig zijn. Dus veel activiteiten zodat er voor elk wat wils is op gebied van 
natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming, de doelstellingen van onze 
vereniging. We proberen dit met zo veel mogelijk leden te delen door middel van ons 
verenigingsblad Blaadje, van onze gloednieuwe digitale nieuwsbrief door Paul van 
Deursen, van onze website door Geert Timmermans en via het ANN, het 
Amsterdams Natuur Net, waarop nieuws over Amsterdamse natuur wordt verspreid 
en waar u via Jan Timmer lid van kan worden. 
Dit jaar bestaat onze vereniging 110 jaar â€ “  26 januari waren we jarig â€ “  en de 
IVN bestond afgelopen jaar 50 jaar. Vanwege deze jubilea heeft de IVN Amsterdam 
ons gevraagd samen enkele activiteiten te organiseren. Zo komt er een conferentie 
over stadsnatuur en gaan we gezamenlijk een 1000 soorten weekend organiseren 
(waarin we 1000 soorten planten of dieren van alle mogelijke genera hopen te vinden 
in de regio Amsterdam, werkgroepen doe alsjeblieft mee!). 
Als kleine natuurvereniging zoeken we meer samenwerking met anderen. Onze 
kracht ligt in de specialistische kennis die in onze vereniging bestaat. Anderen willen 
daar graag van profiteren, maar daar willen we onszelf ook mee verbeteren. Daarom 
vragen we al onze leden om bij hun waarnemingen te vermelden dat ze KNNV-lid 
zijn. Dat is mogelijk via onze website en ook direct bij Waarneming.nl.  
In dit Blaadje ziet u meer tekenen van samenwerking met andere Amsterdamse 
natuurclubs: we publiceren elkaars programmaâ€ ™s. Wel hebben wij besloten dat 
niet-leden voor cursussen en de bus-excursies een kleine extra bijdrage moeten 
betalen. Deze wordt van hun contributie afgetrokken als ze lid worden.  
Tot slot vraag ik u, net als ieder jaar: heeft u uw contributie betaald?? 
Het prettigst voor onze vereniging is het als u de contributie automatisch overmaakt, 
liefst in de maand november of december voorafgaand aan het  
verenigingsjaar. 
We wensen u weer plezier met dit eerste Blaadje van 2011 en zien u graag 12 maart 
op de Algemene Ledenvergadering! 
Namens het bestuur, Finette van der Heide Voorzitter 

REDACTIONEEL 
Na het jaar van de egel wordt dit jaar het jaar van de vleermuis. Hoe lang zal het nog 
duren voor de wolf aan de beurt is? Voorlopig moeten we het nog even met de wel in 
Nederland gehuisveste zoogdieren doen, want of we in de komende kabinetsperiode 
wel de beoogde ecologische hoofdstructuren zullen kunnen realiseren is maar zeer 
de vraag (lees: nee).  



De vleermuis dus. Ter introductie kunnen we lezen in het Parool van 3 januari, dat 
â€ œ De mens de vleermuis kan helpen door gebouwen goed te beherenâ€ •. Maar 
als we nou eens zouden streven naar een situatie waarbij de mens juist eens niet 
goed ging beheren, zouden we dan niet veel meer kansen voor vleermuizen krijgen?  
Zullen we in 2011 eens afspreken j niet ons best te doen? 
Een ander goed voornemen voor 2011, zo kunnen we lezen in dit eerste nummer, is 
dat enkele KNNV-ers de vooruitgang binnen willen halen, in ieder geval deze niet 
aan onze deur voorbij willen laten gaan. Het woest van de digitale nieuwsbrieven, 
aanmaningen om te gaan bloggen en pogingen om ons massaal aan het twitteren en 
tweeten te krijgen. Persoonlijk vind ik het sociale aspect van deze zogenaamde 
sociale media zwaar overschat. Waarom? Omdat het al snel ten koste kan gaan van 
warm persoonlijk contact. Maar ik gun het een zich verjongende vereniging als de 
KNNV. Zolang het twitteren en tweeten niet het tjilpen en kwetteren van onze 
gevleugelde bondgenoten verjaagt. 
Ik wens u allen een sociaal 2011. We zullen het nodig hebben. 
Tobias Woldendorp 

OPSTAPPLEK EXCURSIES SLOTERDIJK 
Het blijkt al een decennialang probleem te zijn, het vinden van de juiste opstapplaats 
voor georganiseerde KNNV-busexcursies in den lande. 
Bij de excursie naar Winterswijk ging het voor enkele leden mis, daar ze in deze 
onvriendelijke infrastructurele wereld op een andere plek stonden te wachten, dan 
dat ze gedacht hadden dat de speciale excursiebus zou stoppen. 
De opstapplek bij Sloterdijk is: 
Hanedastraat 2, 1043DH (tegenover de Crystal Tower op het dekniveau bij 
station Sloterdijk).  

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor de algemene 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 12 MAART 2011, 
AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 19.15 uur 
Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), Kruislaan (ingang vlak bij 
de Middenweg) tegenover het Robert Kochplantsoen.  
Na 21.00 uur kan men gratis parkeren. De locatie is goed bereikbaar met tram 9 en 
bus 41. Wilt u tussen 19.15 en 19.25 uur arriveren? Om 19.25 wordt het hek 
gesloten.  
Koffie en thee zijn gratis. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2010 (gepubliceerd in 
Blaadje 2010/2). 
4. Bespreking diverse jaarverslagen over 2010 (gepubliceerd in Blaadje 2011-1) 
5. Jaarrekening en balans over 2010, verslag van de kascommissie over 2010 en de 
begroting over 2011 (wordt gepubliceerd in Blaadje 2011/1). 
6. Verkiezing kascommissie. 
Toelichting: in 2010 bestond de kascommissie uit 3 leden. Hein Koningen, Wim 
Nierop en Wendy Bach Kolling. Hein is statutair aftredend per 12-03-2011. Hein stelt 



zich herkiesbaar. 
7. Verkiezing van het bestuur.  
Toelichting: dit jaar treedt Jan Timmer statutair als bestuurslid af. Jan stelt zich 
herkiesbaar.  
Nico Schonewille heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden. Nico is 13 jaar 
bestuurslid geweest, de laatste jaren als contactpersoon werkgroepen. Wie wil deze 
vacature vervullen?  
8. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor 
de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV van voorjaar 2011. Toelichting: 
het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen als 
afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde. 
9.Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
Beleidsraad in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012.  
Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen 
als afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde.  
10. Contributie en afdracht aan het Landelijk Bureau van de KNNV.  
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoegen. 
Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij minstens een kwart van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.  
Na de vergadering en de pauze verzorgt Geert Timmermans in het kader van 
â€ ˜ leden voor ledenâ€ ™ een lezing over zijn reis naar Tanzania. Aan de hand van 
beeld- en filmfragmenten zal inzicht worden gegeven in de natuur van Serengeti, de 
Ngorongoro-krater en Tarangire. 
Namens het bestuur, Lida den Ouden, secretaris 

 
HERINNERING CONTRIBUTIE 2011 
Heeft u uw contributie voor 2011 al betaald: Deze is voor 2011 minimaal 
- â‚ ¬ 32,50 voor gewone leden, 
- â‚ ¬ 12,50 voor huisgenootleden, en 
- â‚ ¬ 17,50 voor jeugdleden. 

U wordt verzocht vanwege milieu overwegingen en kostenbesparing de contributie 
over 2011 elektronisch of met een eigen overschrijvingskaart aan ons over te maken.  
U kunt uw contributie overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en 
â€ œC11â€ • naar 
Giro: 3506096 
KNNV afdeling Amsterdam 
Amsterdam 
Wij stellen uw medewerking bijzonder op prijs. 
Stijntje A. Hallink, penningmeester KNNV, afdeling Amsterdam 

VERSLAG: mini-excursie met minipaddestoelen 
Het is langzamerhand een traditie geworden om in november een korte wandeling in 
het Amsterdamse Bos te maken. Wij hadden eerlijk gezegd verwacht niet veel 
paddestoelen meer te zien, maar dat was daarentegen juist wel het geval. Een 
groepje van zeven KNNVers verzamelde zich 23 november bij de Fladderiep bij het 



Bezoekerscentrum in het Amsterdamse Bos, om onder leiding van Ria Simon hier te 
gaan struinen. Zoals in de aankondiging vermeld waren het vooral houtzwammen die 
zich aan ons vertoonden kleurige gezwelletjes op â€ ˜ dodeâ€ ™ boomstammen 
veelal zo klein, dat we op de knieÃ«n moesten en leesbril of loep nodig hadden om 
ze enigszins fraai te kunnen bekijken. 
Forest Fun 
Al gauw werden de eerste geweizwammetjes ontdekt en ook de paarse korst-zwam. 
Witbultzwam werd gevonden, alsmede meniezwam en eikenbladzwam (daar moest 
je helemaal je lakense bril bij op). In het Forest Fun klimpark zijn paden aangelegd 
omzoomd met stammetjes, die nu een prachtig basis vormen voor de vele 
houtzwamsoorten: we noteerden er ruim 30! 
Ria liet zien hoe je elfenbankjes herkent. Met een spiegeltje zie je dat de onderkant 
helemaal wit is. 
De bankjes die er op lijken zijn grijze gaatjeszwammen, maar die zijn dan ook grijs 
van onderen. 
Macro 
Verscheidene keren liep de voorste linie van het gezelschap pardoes paddestoelen 
voorbij, die door de speurende achterhoede wel ontdekt werden, zodat we op onze 
schreden terug keerden om ook die natuurwonderen te beschouwen. Zoals de 
wimperzwam (echte miniwimpertjes), het geelhoorntje en de oranjedruipzwam. De 
cameraâ€ ™s moesten constant op Macro staan. 
Onder op een daar neer gelegde stam zat een paddestoel als een grote oorschelp: 
de bleekbruine bekerzwam. 
Piet Kramerbrug 
Vervolgens ging de wandeling over enkele van de honderden verschillende bruggen 
die architect Piet Kramer voor stad en bos heeft ontworpen. De bruggen hier zijn pas 
weer opgeknapt. 
Vogels lieten zich vandaag maar weinig zien of horen. We moesten het doen met de 
Boomklever, Gaaien, Goudhaantjes (te hoog om hun goud te zien) en veel Zwarte 
kraaien. 
Dan maar weer verder kijken naar de paddestoelen: de zakjestrilzwam, die er uit ziet 
als paarsige darmen of hersenen. De glimmerinktzwam en de kale inktzwam, waar 
hobbyisten nog wel eens echt inkt uit bereiden. Er werd een baby zadelzwam ontdekt 
en een smakelijke spekzwoerdzwam.  
Een hele concentratie gewoon zwavelkopjes tegen een liggende boomstam aan. 
Verder oesterzwam, en witsteelfranjehoed (hoe verzinnen ze het allemaalâ€ ¦) 
Op de onderkant van een stam vonden we paarse knoop. Teruglopend werd ook nog 
een rodekoolzwam ontdekt. 
â€ ™t Was zonnig weer en we konden nog genieten van de fraaie herfstkleuren. Toch 
was het prettig om na afloop in het Bezoekerscentrum â€ “  waar je prachtige 
natuurboeken kunt kopen - even op te warmen met een kopje koffie. Ria, nogmaals 
bedankt voor de rondleiding. 
Loes en Frans van der Feen 

OPROEP VRIENDENLOTERIJ 
Ik weet dat de meeste KNNV leden niet warm lopen voor loterijen. Maar mocht u toch 
die interesse hebben dan is de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) 
misschien een uitkomst.  
Ruim twintig jaar is de Vrienden Loterij dÃ© loterij voor clubs, verenigingen en 
stichtingen in Nederland. Als deelnemer van de VriendenLoterij bepaalt u zelf waar 



de helft van hun inleg naartoe gaat. Naast 37 reguliere goede doelen kan dat ook 
onze eigen KNNV- afdeling Amsterdam zijn.  
De lotprijs per Bingozondag bedraagt â‚ ¬ 2,20 . In maanden met vier Bingozon-
dagen betaalt u dus â‚ ¬ 8,80per maand en in maanden met vijf Bingozondagen 
betaalt u â‚ ¬ 11 per maand.  
Ik doe zelf al bijna tien jaar mee en de helft van de kosten van mijn lot worden keurig 
op de rekening van de KNNV afdeling Amsterdam overgemaakt. Ik heb nog nooit wat 
gewonnen maar je weet maar nooit en als meer leden van de KNNV afdeling 
Amsterdam gaan meespelen kan dat onze afdeling veel geld opleveren.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.vriendenloterij.nl of bellen 0900-
3001400. 
Geert Timmermans 

NL IN BEELD 
De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de 
volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verandering is een 
autonoom proces. Het is de resultante van de invloeden van economische 
activiteiten op hun omgeving. Er worden wegen aangelegd, Vinex-wijken  
gebouwd en het gras wordt steeds vroeger gemaaid, terwijl veel koeien meer in de 
stal dan in de wei verblijven. Een deel van die veranderingen kun je door vergelijking 
van topografische kaarten en door statistieken vaststellen. Maar een belangrijk deel 
van die veranderingen krijg je zo niet helder. 
Je kunt die veranderingen vastleggen door het landschap met enige regelmaat te 
fotograferen. Streetview van Google fotografeert op grote schaal, maar die opnamen 
betreffen niet het landschap, maar de zijkant van verharde wegen. Voor kleinere 
gebieden heeft men meermalen fotoâ€ ™s over een langere periode gemaakt. Als je 
die fotoâ€ ™s ziet, dringt pas goed tot je door hoe snel die wijzigingen in het 
landschap zich voltrekken. Die veranderingen hebben grote invloed op het 
voorkomen van planten en dieren.  
Daarom heeft de stichting Saxifraga (www.saxifraga.nl) besloten om het project NL in 
Beeld te starten. De bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland ten minste 
drie fotoâ€ ™s te maken volgens een gestandaardiseerde methode. De verzameling 
fotoâ€ ™s die dit project oplevert zal het mogelijk maken om kwantitatief vast te 
stellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als zoâ€ ™n project over tien of 
twintig jaar wordt herhaald, is de ontwikkeling van de veranderingen in principe 
eenvoudig te analyseren. Het project is overlegd met SOVON en De Vlinderstichting. 
Zij willen op dit punt samenwerken met Saxifraga, zodat het gezamenlijke materiaal 
voor een analyse van het landschap voor een eventuele volgende verspreidingsatlas 
kan worden gebruikt. Alle fotoâ€ ™s worden op een website geplaatst en zijn voor 
iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken. 
Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen 
uitvoerbaar is. Fotograferen is populairder dan ooit. Wij gaan er dan ook van uit, dat 
het mogelijk moet zijn om enkele honderden fotografen in Nederland te 
enthousiasmeren om mee te doen aan dit project. In dat geval zal na verloop van 
enkele jaren het project uitgevoerd zijn. Iedereen die een camera kan hanteren, kan 
meedoen. We hebben een protocol opgesteld en er zijn digitale topografische 
kaarten van 1 : 25.000 beschikbaar. Als je je uitgedaagd voelt om aan dit 
baanbrekende project mee te doen, kun je een mailtje sturen naar 
saxifraga@planet.nl 
Jan van der Straaten, Stichting Saxifraga 



DE OVERBUURMAN 
Monse Weijers is vertaler Russisch en hardloper. Hij heeft een ruime belangstel-ling 
voor natuur. Sinds het hardlopen wat minder is geworden wandelt hij weleens De 
Nieuwe Ooster binnen. Voornamelijk omdat hij naambordjes op de bomen zag. 
Aanvankelijk dacht hij dat hij iets illegaals deed door DNO te gebruiken als 
wandelpark, maar tijdens de rondleidingen hoorde hij dat dit de uitdrukkelijke 
bedoeling was geweest van Anthony Springer, de architect. Ook komt hij in het cafe 
waar wandelingen op DNO aangekondigd worden. Deze rondleidingen volgt hij 
regelmatig. In het Parool zag hij een bericht over â€ œVogelzangâ€ • met een 
excursie op de begraafplaats. Zo kwam hij in contact met Evert Pellenkoft en is hij lid 
geworden van KNNV Amsterdam.  
Behalve bomen en vogels gaat Monseâ€ ™s belangstelling uit naar olifanten. Op zijn 
reizen door Thailand heeft hij een kornak training gevolgd en kan hij nu zelfstandig 
ritjes op de olifanten daar maken. Hij vindt het leuke en intelligente dieren. Ik noem 
Monse de overbuurman omdat hij tegenover DNO woont.  
Zo kun je dus ook lid worden van KNNV Amsterdam. 
Diana van Putten 

LEDENADMINISTRATIE  
Begin december 2010 heeft Paul van Deursen de ledenadministratie van Yvonne 
Swerissen overgedragen gekregen. 
Yvonne heeft dit werk vier jaar gedaan waarvoor hulde! 
EÃ©n van de belangrijkste taken is het bijhouden van de contributiebetalingen. Het is 
de bedoeling, dat de contributie betaald is vÃ³Ã³r 1 januari van het nieuwe 
verenigingsjaar. 
De contributie bedraagt thans voor leden: â‚ ¬32,50. per jaar met Natura en Blaadje 
Gezinsleden/huisgenootleden betalen: â‚ ¬12,50. per jaar zonder tijdschrift 
Een jeugdlidmaatschap tot 26 jaar bedraagt: â‚ ¬17,50. per jaar 

In Blaadje 3 kunt U nog eens nalezen, hoe dit bedrag tot stand is gekomen. 
Meer dan de helft van de contributie gaat naar de Landelijke Vereniging voor o.a. het 
maken en verzending van Natura.  
U wordt verzocht het betreffende bedrag over te maken op ING-rekening: 3506096 
t.n.v. KNNV-Amsterdam onder vermelding van cont. 2011 met vermel-ding van het 
lidnummer. Dat laatste is prettig voor een vlotte verwerking. Uw lidnummer vindt U op 
de adressticker van â€ œHet Blaadjeâ€ •. 
In eerdere Blaadjes heeft U kunnen lezen, dat verzocht is â€ “  in verband met kos-
tenbesparing â€ “  gebruik te maken van internetbankieren of van een eigen 
overschrijvingsformulier. 
Inmiddels is een groot aantal betalingen binnen, maar er ontbreekt toch nog een 
aanzienlijke hoeveelheid bijschrijvingen op onze rekening.  
Dus bij deze een oproep aan hen, die nog niet betaald hebben: graag zo spoedig 
mogelijk doen! Willen de huisgenootleden hier ook aan denken? 
De ledenadministratie heeft nu een eigen e-mail adres: 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
Hier kunt U met alle vragen en wijzigingen betreffende het lidmaatschap, 
adresgegevens, niet correcte verzending van het Blaadje etc. terecht. 
U kunt ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen met:  
 
Paul van Deursen, ledenadministratie KNNV-Amsterdam 



Wittenburgerkade 74, 1018 LK Amsterdam 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
020 6855047 

VACATURE voor een Public Relations man/vrouw 

We zoeken iemand die ervaring of affiniteit heeft met PR. Hij of zij zal zich 
bezighouden met het maken van persberichten voor kranten e.d.(via internet), liefst 
met fotoâ€ ™s; het zoeken van publiciteit als het gaat om lezingen, excursies en 
inventarisaties; het nastreven van de naamsbekendheid van KNNV Amsterdam in de 
zo breedst mogelijke zin; dit zal gaan in samenwerking met maker van de nieuwsbrief 
en met de lezingen- en excursiecommissie; verder gaat het om het inrichten van een 
KNNV kraam voor markten en om te zoeken naar andere mogelijkheden 
(bijvoorbeeld conferenties) waar we met een kraam kunnen staan, daarbij een goed 
verhaal over KNNV Amsterdam weet te vertellen en dit verhaal zal afstemmen met 
degenen die in de kraam staan; hierbij is het van belang om het Bestuur regelmatig 
op de hoogte houden van de gemaakte contacten. Deze plek is een belangrijke 
schakel in de organisatie en we kijken uit naar iemand die zich daarbij als een vis in 
het water voelt. 
Diana van Putten, contactpersoon lezingen en excursies 

 
STUUR OP DIE WEBLOG 
Wat is een weblog? 
Een weblog, of blog, is een site in een dagboekstijl. De maker, de weblogger of 
blogger, plaatst links naar andere webpaginaâ€ ™s die hij of zij leuk of interessant 
vindt. Deze links zijn vaak voorzien van een (kort) stukje commentaar van de 
weblogger. 
Een weblog wordt over het algemeen vaak ge-update (vernieuwd). De (fanatieke) 
bloggers schrijven meerdere malen per dag nieuwe stukjes. De nieuwste berichten 
komen altijd bovenaan de pagina te staan.  
Soorten weblogs 
Het is niet makkelijk om een opsomming te geven van alle verschillende soorten 
weblogs die er zijn. Eigenlijk zijn er net zo veel soorten weblogs als er webloggers 
zijn. EÃ©n onderscheid dat vaak gemaakt wordt is dat tussen een persoonlijke 
weblog en een weblog over Ã©Ã©n vastomlijnd onderwerp. 
De persoonlijke weblog gaat vooral over het leven van de weblogger zelf. Hij of zij 
schrijft over zijn/haar belevenissen en gedachten en voorziet dit van commentaar. 
Voorbeelden van een persoonlijke weblogs is de weblog van Wim de Bie (Â¹) of van 
de Amsterdamse stadsdeelecologe Els Corporaal (Â²).De weblogs over een 
vastomlijnd onderwerp hebben een specifiek onderwerp als uitgangspunt. Dat 
onderwerp kan verder van alles zijn: van nieuws over bepaalde muziek, milieu 
vraagstukken of de huismus (Â³).  
Stuur op die link 
Het lijkt mij leuk om overzicht te maken van alle Amsterdamse natuurweblogs zowel 
van de persoonlijke weblogs als de natuuronderwerp gerelateerde weblogs. Dit 
overzicht met een korte inhoudsbeschrijving en bijbehorende links wil ik graag 
plaatsten op onze eigen website www.knnv.nl/amsterdam. 
Dus weet u, kent u leuke (Amsterdamse) natuurweblogs of nog leuker hebt u als 
KNNVÂ´er een eigen natuurweblog, stuur op die links!!! Alvast bedankt. 
Geert Timmermans, webhouder  



(Â¹) http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/ 
(Â²) 
http://www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/natuur_en_milieu/weblog?year2=2008&year=2008&month2=
11&month=10 
(Â³) http://wittemus.natuurlog.nl 

JAARVERSLAG werkgroep Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen 
Na een oproep in Blaadje (2010/1) hebben zich zeven personen aangemeld en was 
de oprichting een feit en is de werkgroep officieel van start gegaan.  
Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie 
van vissen, amfibieÃ«n en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van 
harte welkom. Het is de bedoeling dat de werkgroepleden hun kennis vergroten en 
delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, 
monitoren en het beschermen van diverse soorten van vissen, amfibieÃ«n en 
reptielen. 
De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen 
van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de 
verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieÃ«n en reptielen in Noord-
Holland en in het bijzonder die van Groot-Amsterdam.  
In 2010 zijn door de werkgroep vier inventarisaties bijgewoond cq georganiseerd. 
Drie in nauwe samenwerking met het RAVON (Reptielen AmfibieÃ«n Vissen 
Onderzoek Nederland) en Landschap Noord-Holland en een als onderdeel van de 
eigen 12e Inventarisatiedag. 
De vier locaties die zijn geÃ¯nventariseerd waren: Brettenzone, polder De Ronde 
Hoep, De Diem en de Noordpolder. De inventarisaties waren voornamelijk ge-richt op 
het verkrijgen van inzicht welke soorten vissen er in deze gebieden leven. Door deze 
activiteiten hebben zich nieuwe werkgroepleden aangemeld en bestaat de werkgroep 
uit ongeveer tien harde kernleden. Op drie locaties zijn beschermde soorten als 
kleine modderkruiper en bittervoorn gevangen maar ook bijzondere soorten als 
paling, kroeskarper en vetje. Van de inventarisatie activiteiten in de De Diem en 
Noordpolder zijn eigen verslagen gemaakt en op de website geplaatst. Alle 
resultaten van de vier inventarisatie zijn via Telmee.nl doorgegeven en hebben als 
doel om de geplande Vissenatlas van de provincie Noord-Hollland van gegevens te 
voorzien.  

Op zaterdag 11 december werd op de 6e Noord-Hollandse Natuurdag het eerste 
exemplaar van de Â´Atlas van de Noord-Hollandse amfibieÃ«n en reptielenÂ´ 
aangeboden. Voor deze atlas heeft de werkgroep gegevens geleverd en de 
opstellers van advies voorzien. 

Voor 2011 zijn vier visseninventarisaties in de buurt van Groot Amsterdam ge-pland 
en is het voornemen om twee werkgroepexcursies te organiseren, een naar het 
leefgebied van de knoflookpadden in Drenthe en een excursie naar de vindplaatsen 
van boomkikkers in het Hollandse duingebied. 
Geert Timmermans  

JAARVERSLAG bestuur 2010 KNNV afdeling Amsterdam 
In het jaar 2010 is het bestuur van de afdeling Amsterdam weer actief bezig geweest.  
We hebben zeven maal een bestuursvergadering gehouden. 
Op 13 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij Finette van der 
Heide voor de komende 4 jaar werd herkozen als voorzitter en Nico Schonewille als 

http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/
http://www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/natuur_en_milieu/weblog?year2=2008&year=2008&month2=11&month=10
http://www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/natuur_en_milieu/weblog?year2=2008&year=2008&month2=11&month=10
http://wittemus.natuurlog.nl/


bestuurslid Helaas, maar begrijpelijk, heeft Nico Schonewille nu aangegeven te willen 
stoppen. Nico is 13 jaar bestuurslid geweest, de laatste jaren als contactpersoon 
werkgroepen en contactpersoon voor DNO. Wie wil Nico opvolgen?  
Wim Nierop werd voor drie jaar herkozen als lid van de kascommissie..  
Het bestuur is tijdens een extra algemene ledenvergadering in oktober 2010 
uitgebreid met Diana van Putten. Diana is namens de lezingen- en 
excursiecommissie toegetreden tot het bestuur. 
In het voorjaar is de nieuwe lezingen- en excursiecommissie van start gegaan. De 
commissie bestond uit Diana van Putten, Paul van Deursen en twee voormalige 
voorzitters van onze vereniging: Hein Koningen en Geert Timmermans. Zij zijn 
enthousiast begonnen en dit heeft geresulteerd in een uitgebreid en gevarieerd 
lezingen- en excursieprogramma. Inmiddels heeft Paul van Deursen de commissie 
verlaten, waarover hieronder meer. 
Karin Wijnkoop heeft de twee busexcursies van dit jaar nog georganiseerd, de eerste 
naar Kalmthout en de tweede naar Winterswijk. Voor beide was een goede opkomst. 
De excursie naar Winterswijk leverde enkele deelnemers een of meerdere 
tekenbeten op. Altijd opletten dus na afloop van excursies.  
Alle excursieleiders, Ria Simon, Peter Heijtel, Nora van der Meiden, Hans Schut, 
Evert Pellenkoft , Geert Timmermans en alle anderen, hartelijk dank voor jullie inzet.  
Yvonne Swerissen is eind december gestopt met de ledenadministratie. Zij heeft dit 
werk vier jaar enthousiast en nauwgezet verricht, waarvoor dank. Paul van Deursen 
volgt haar op, en is daarom gestopt met de lezingen- en excursiecommissie. Paul 
heeft zich al goed ingewerkt in de administratie. 
De aparte rekening voor de Activiteitencommissie (lezingen- en excursiecommissie) 
werd opgeheven. Er is nu Ã©Ã©n rekening voor alle betalingen (contributies, 
excursies etc.): postbanknr. 3506096. t.n.v. KNNV-Amsterdam.  
Het ledenaantal is licht gedaald dit jaar. 
De contributie werd dit jaar iets verhoogd. De reden hiervoor lag in de verhoging van 
de afdracht die we voor elk lid moeten afdragen aan de landelijke vereniging en in de 
van de afdracht die we voor elk lid moeten afdragen aan de landelijke vereniging en 
in de inflatiecorrectie. 
Paul is ook begonnen met het samenstellen van een Digitale Nieuwsbrief, de eerste 
twee nummers zijn inmiddels verschenen en enthousiast ontvangen. Mocht u deze 
Nieuwsbrief nog niet ontvangen dan kunt u zich met uw e-mailadres aanmelden bij 
Paul (het adres van Paul staat voorin Blaadje). Eigen bijdragen van onze leden zijn 
ook zeer welkom.  
Op 17 september hebben we een Einde-zomer-borrel gehouden voor onze 
vrijwilligers, zoals lezingengevers, excursieleiders, werkgroepleiders. De bijeenkomst 
werd goed bezocht, was erg gezellig en zorgde voor een intensivering van de 
onderlinge contacten. 
Op 10-10-10, de landelijke dag van de veldbiologie, werden er vanaf de 
â€ œFladderiepâ€ • in het Amsterdamse bos twee veldbiologische excursies 
gegeven door Evert Pellenkoft, Hein Koningen en Geert Timmermans. Verder 
stonden we met een kraam in de â€ œMolshoopâ€ •, het bezoekerscentrum van het 
Amsterdamse bos. Er was veel belangstelling, zowel voor de excursies als bij de 
kraam en het zal zeker geleid hebben tot een betere naamsbekendheid van onze 
vereniging, maar het aantal nieuwe leden dat we wierven was gering.  
Op de Vertegenwoordigende Vergadering(VV) en bij de Beleidsraad in het voorjaar 
van 2010 waren Finette van der Heide en/of Lida den Ouden als afgevaardigde 
aanwezig.  



Evert Pellenkoft zit namens onze afdeling in de landelijke Promotiecommissie van de 
KNNV. 
De website werd regelmatig geactualiseerd door Geert Timmermans. 
De redactieleden Tobias Woldendorp en Rob van Dijk worden hartelijk bedankt voor 
het elke keer vervaardigen van Blaadje. 
Van diverse leden, o.a. Jos Neuteboom, Roos van Rosmalen, Betty Goudsmit, Mia 
Verberne en Hans Schut kregen we dit jaar natuurboeken, heel veel boeken, voor 
onze bibliotheek op De Nieuwe Ooster of voor de tweedehandsboekenverkoop. Bij 
de verkoop, die we meestal na een lezing of op de kraam hielden, zijn al weer veel 
boeken verkocht. Onze dank aan alle boekengevers.  
Onze onvolprezen Ger van Zanen heeft twee prachtige boeken (â€ œPilze der 
Schweizâ€ •, deel 1 en 2, van Breitenbach) en geld voor kasten gegeven. Ger 
hartelijk dank.  
Van Huub van Melik kregen we door bemiddeling van Ella Francke een geweldige 
microscoop voor onze Hydrobiologische werkgroep, die we proberen nieuw leven in 
te blazen. 
Er is, voor de twaalfde keer, een algemene inventarisatiedag geweest in juli, 
georganiseerd door Geert Timmermans. Dit keer werd het gebied rondom de 
veenrivier De Diem bezocht. Een uitgebreid verslag met alle waarnemingen staat op 
de website. 
Het Amsterdams Natuur Net (ANN) krijgt steeds meer deelnemers. Deze  
e-mailservice waar iedereen iets kan melden over de natuur in en rond Amsterdam 
werd in 2009 opgezet door Jan Timmer. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij 
Jan (het adres van Jan staat voorin Blaadje). 
We waren aanwezig in de landelijke KNNV-kraam bij de fiets-en wandelbeurs in de 
RAI. En we stonden met onze kraam op de streekmarkt op het Stadionplein. Hiermee 
krijgen we naamsbekendheid en ook enkele nieuwe leden. 
In het verleden was Karin Wijnkoop degene die het kraamwerk organiseerde. Na 
haar vertrek zijn we op zoek naar een opvolger die zich naast het kraamwerk ook 
met de Public Relations voor onze afdeling wil bezighouden.  
Veel actieve leden hebben ons geholpen als excursieleider, als lezingengever en als 
doorgever van veldbiologische waarnemingen.  
Blaadje was weer zeer lezenswaardig. We hopen dat alle inzenders van kopij dit met 
hetzelfde enthousiasme blijven doen en roepen iedereen op zijn natuurervaringen in 
te zenden.  
De werkgroepen zijn actief bezig geweest. Er is een nieuwe werkgroep bijgekomen, 
de Werkgroep Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen, opgericht door Geert Timmermans. 
Deze werkgroep loopt goed. Ook de Studiegroep Vogels is goed van de grond 
gekomen, maar zoekt nog wel naar een coÃ¶rdinator. De Padden- 
stoelenwerkgroep is op zoek naar een nieuwe coÃ¶rdinator, Maurice van de Molen 
gaat namelijk verhuizen naar Frankrijk. Het aantal werkgroepen is nu zeven. 
Alle werkgroepleiders, Badda Beijne-Nierop, Aat van Selm, Chris van Hagen, Peter 
Wetzels, Maurice van der Molen en Geert Timmermans, hartelijk dank voor jullie 
inzet. Dit geldt ook voor Tiele Noll die de voorlopige leiding van de Studiegroep 
vogels op zich heeft genomen.  
Het bestuur heeft zich ook dit jaar actief opgesteld in het beschermen van bedreigde 
natuur. Jan Timmer houdt zich nog steeds bezig met het behoud van het terrein van 
de voormalige Muiderkruitfabriek als natuurgebied. Dit gebied heeft, mede door de 
strategische ligging aan de IJmeerdijk, een hoge natuurwaarde en vormt een 
belangrijke schakel in de ecologische verbindingszones rond het IJmeer. We hebben 



samen met de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Milieufe-deratie Noord-Holland een 
zienswijze tegen het verlenen van een kapvergunning ingediend, en nadat deze 
verleend was, een beroep hiertegen aangetekend. Vooral ook omdat er geen 
bestemmingsplan is die dit rechtvaardigt. 
We hebben een reactie gegeven op de Ontwerp Structuurvisie van Amsterdam 2040. 
Daarin hebben we het idee van de compacte stad met een Hoofdgroenstructuur en 
groene scheggen die tegen verstedelijking beschermd worden onderschreven. Ook 
de opname van de Brettenzone en van het Stenen Hoofd in de Hoofdgroenstructuur 
hebben we als positief punt genoemd. Maar we hebben ons verzet tegen het plan om 
de haven uit te breiden richting Houtrakpolder. En verder vinden we het plan om rond 
Muiden en Muiderberg meer recreatie mogelijk te maken in strijd met de voorrang die 
de natuur in Natura 2000 gebieden moet krijgen. Verder hebben we ons, samen met 
de Vereniging â€ œDe Ruige Hofâ€ • verzet tegen woningbouw in het natuurgebied 
â€ œDe Riethoekâ€ •, omgeving Gaasperdam. 
Een besluit over het Ontwerp Structuurvisie wordt in het voorjaar van 2011 genomen.  
We hebben een petitie ondertekend van het ComitÃ© Red Groenzone Westerpark. 
Het comitÃ© heeft succes gehad met deze actie, de Bos- en Lommerweg zal niet 
doorgetrokken worden door de Groenzone. 

Tot slot bedanken we Gedenkpark De Nieuwe Ooster voor de geboden gastvrijheid.  
Namens het bestuur, Lida den Ouden 

OP JACHT NAAR DE NOORDSE WOELMUIS 
Landschap Noord Holland en de Zoogdiervereniging brengen de verspreiding van 
zoogdieren in kaart. 
Van zoveel mogelijk soorten worden waarnemingen verzameld en verwerkt in de 
digitale Â´Levende Atlas Zoogdieren Noord HollandÂ´. Voor meer informatie zie 
www.zoogdieratlas.nl 
Het inventariseren van muizen is echter een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid. 
Maar er is echter een slimme manier. Niet zelf vangen, maar laten vangen. Uilen zijn 
daar heel bedreven in. 
Als je de uilenballen verzamelt, uitpluist en de schedels en kaken op naam brengt 
ontstaat een goed beeld van de plaatselijke muizenfauna. 
Om het pluizen van uilenballen te stimuleren organiseren Landschap Noord-Holland 
en de Zoogdiervereniging twee inloopavonden in Heiloo. 
We richten ons vooral op gebieden waar de laatste tijd geen waarneming zijn gedaan 
van de Noordse woelmuis, de meest bijzondere muis van Nederland. 
En die in het midden van Noord-Holland nog in groot aantal voor komt. 

De inloopavonden zijn bedoeld voor: 
- Ervaren pluizers die in hoog tempo helpen met opvullen van witte vlekken in de 
verspreidingskaart, 
- Nieuwe enthousiastelingen die onder begeleiding van een ervaren pluizer zich de 
kunst eigen willen maken, 
- Uilenbeschermers die willen weten wat â€ ˜ hunâ€ ™ uilen nu precies eten. 

Wij zorgen voor: 
- Een eenvoudige, doch voedzame maaltijdsoep met brood, 
- Koffie en thee, 
- Uilenballen uit het midden van Noord-Holland, 



- Determinatie literatuur, 
- Loupjes en pincetten. 

Wil je zelf een oude tandenborstel meenemen en eventueel eigen loupe, pincet en 
uilenballen dan kan dat natuurlijk. Behalve nuttige, worden het vast ook heel 
gezellige avonden. De avonden worden georganiseerd op 27 januari en 16 februari, 
aanvang 18.00 uur tot 21.00 uur, in het gebouw van landschap Noord-Holland, adres 
Rechte Hondsbosschelaan 24-A,1851 HM Heiloo 
(088 0064400). 
Namens, Dorien Hoogeboom & Nico Jonker, Landschap Noord-Holland 

 
ATLAS van de Noord-Hollandse amfibieÃ«n en reptielen 
Op zaterdag 11 december werd op de 6e Noord-Hollandse Natuurdag het eerste 
exemplaar van de Â´Atlas van de Noord-Hollandse amfibieÃ«n en reptielenÂ´ aan de 
gedeputeerde Jaap Bond aangeboden.  
De Â´Atlas van de Noord-Hollandse amfibieÃ«n en reptielenÂ´ is het resultaat van 
vele uren veldonderzoek en gegevensverwerking. Noord-Holland is een bijzondere 
provincie voor amfibieÃ«n en reptielen. Zo leven er ringslangen onder de rook van 
Amsterdam, duikt de rugstreeppad op veel plaatsen op en zijn de duinen beroemd 
om hun populaties van zandhagedissen. 

Het meest recente rapport met verspreidings- gegevens dateert uit 1997, maar hoe 
gaat het nu met onze amfibieÃ«n en reptielen? Om een antwoord op die vraag te 
krijgen hebben RAVON, Landschap Noord-Holland en een groot aantal vrijwilligers 
gewerkt aan de nieuwe verspreidingsatlas. Ook verschillende leden van de KNNV-
afdeling Amsterdam hebben veel informatie en inventarisatiegegevens aangedragen. 

De atlas past in een traditie van Noord-Hollands herpetologisch veldonderzoek. In 
1987 schreef Jaap Schoorl in opdracht van de provincie Noord-Holland, het verslag 
Â´AmfibieÃ«n en reptielen in Noord-HollandÂ´ als resultaat van de provinciale 
inventarisatie in de periode 1979-1985. Hierin werd gemeld dat er in Noord-Holland 
nog vier soorten reptielen voorkwamen, zandhagedis, levendbarende hagedis, 
hazelworm en ringslang en die alle vier zeldzaam voorkwamen en in aantal achteruit 
gingen. De laatste waarneming van de gladde slang in Noord-Holland (omgeving 
Hilversum-Bussum) dateert uit 1971 en de adder verdween omstreeks de jaren 
zestig uit Noord-Holland. Negen soorten amfibieÃ«n werden er geteld en waarvan 
kamsalamander, poelkikker en heikikker als zeldzaam werden genoteerd. 

Herpetologisch onderzoek nam nadien een grote vlucht. De RAVON-Noord-Holland 
werd opgericht, vanuit de Universiteit Amsterdam werden zandhagedissen en 
ringslangen onderzocht en Martin Melchers en Geert Timmermans inventariseerde 
Groot-Amsterdam op amfibieÃ«n en reptielen (Haring in het IJ, 1992). In 1997 
verscheen van de hand van Annie Zuiderwijk, Axel Groenveld en Gerard Smit, een 
vervolg op de provinciale atlas van 1987 met als titelÂ´AmfibieÃ«n en reptielen in 
Noord-Holland, kartering en waarnemingen sinds 1980`. 

Was de vorige atlas uit 1997 gebaseerd op 8491 waarnemingen, de huidige atlas 
heeft 60.234 waarnemingen ter beschikking om zich een beeld te vormen van de 
herpetofauna van Noord-Holland.  



AmfibieÃ«n en reptielen zijn goede indicatorsoorten, hun aan- of afwezigheid zegt 
veel over de kwaliteit van natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur maar 
ook van gebieden daarbuiten. In de nieuwe atlas staan verspreidingskaarten van alle 
soorten op km-hok niveau. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van 
een soort in Noord-Holland. Ook de Noord-Hollandse exoten zoals boomkikker, 
vroedmeesterpad en roodwangschildpad komen aan de orde. Interessant voor 
Amsterdam is de beschrijving van de historische verspreiding van zandhagedis en 
levendbarende hagedis en het belang van het stedelijk gebied als leefgebied voor 
bruine kikker, kleine watersalamander, gewone pad en rugstreeppad en exoten als 
vroedmeesterpad en Alpenwatersalamander. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan herkenning, habitat, de belangrijkste 
gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barriÃ¨res en beheer. Verder wordt de 
betekenis van Noord-Holland voor reptielen en amfibieÃ«n op nationaal en  
internationaal beschreven en bevat de atlas een waarderingskaart die laat zien waar 
binnen Noord-Holland de belangrijkste gebieden liggen voor reptielen en amfibieÃ«n. 
De atlas is fraai vormgegeven met veel prachtige fotoâ€ ™s en kaarten. 

De verspreidingsatlas kon niet tot stand komen zonder de hulp van vele vrijwilligers 
die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld. Op dit moment wordt er door 
RAVON en Landschap Noord-Holland hard gewerkt aan een atlas die de 
verspreiding van de vissen in Noord-Holland in beeld brengt. Ook onze eigen 
werkgroep Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen werkt mee en organiseert in de buurt 
van Amsterdam regelmatig inventarisaties om de verspreiding van vissen in kaart te 
brengen. Zo organiseert onze werkgroep op 14 mei aanstaande een 
visseninventarisatie in de buurt van Valkenveen en Oud Naarden. Maar ook op de 
13e algemene inventarisatiedag in Diemer Vijfhoek op zaterdag 18 juni zal er 
speciaal aandacht zijn voor de verspreiding van vissen (zie voor beide initiatieven de 
excursiekalender). 

De Â´Atlas van de Noord-Hollandse amfibieÃ«n en reptielenÂ´ met vele fotoâ€ ™s en 
kaarten kost â‚ ¬ 19,95 en is onder andere te bestellen in de webwinkel van 
Landschap Noord-Holland via http://www.landschapnoordholland.nl maar is ook 
verkrijgbaar in elke goede boekwinkel. 
Geert Timmermans 

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF 
Onder de titel â€ œAmsterdam, Die Groene Stadâ€ • is op 28 december 2010 de 
eerste digitale Nieuwsbrief verzonden aan de leden, van wie op dat moment een 
email-adres bekend was (ongeveer 180). 
Twintig adressen bleken onbestelbaar: opgeheven of onjuist weergegeven.  

De introductie van de Nieuwsbrief luidde: 

KENNISMAKING  
Ziehier de eerste opzet van een digitale Nieuwsbrief van de KNNV-Amsterdam. 
Deze Nieuwsbrief wil een aanvulling worden op onze oude communicatiemiddelen en 
geen vervanging. 
Het Blaadje wordt door iedereen erg op prijs gesteld. Er zal rijkelijk uit Het Blaadje 
geciteerd worden. Ook zal verwezen worden naar de Amsterdamse en Landelijke 
website.  

http://www.landschapnoordholland.nl/


Maar vooral aandacht voor nieuwtjes uit het Amsterdamse. De verschijning zal erg 
afhangen van het aangeleverde nieuws door onze leden en door de  
actualiteit, maar voorlopig wordt gedacht aan ongeveer eenmaal per maand. Soms 
tussendoor extra aandacht voor â€ œhot spotsâ€ • of wijzigingen in programmaâ€ ™s 
van vergaderingen, lezingen en excursies. 
De Nieuwsbrief zal grotendeels afhankelijk zijn van het aangeleverde materiaal door 
onze leden. Dat kan van alles zijn: vondsten, waarnemingen en voorvallen in de 
eigen buurt, bezochte vergaderingen, commentaar op gemeentelijke plannen etc. 
Wel zo actueel mogelijk. 

Dus brandt los!!! 

Het emailadres is: nieuwsbriefknnv@hotmail.com of: 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 

dit laatste adres heeft de voorkeur. 

Ook kunnen artikelen en reacties schriftelijk ingediend worden evenals afbeeldingen, 
die gescand zullen worden. 
Het redactieadres voor de Nieuwsbrief is: 
Paul van Deursen 
Wittenburgerkade 1018 LK, Amsterdam 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
nieuwsbriefknnv@hotmail.com 
020 6855047 

Ieder, die de eerste Nieuwsbrief niet heeft ontvangen, maar toch toegestuurd wil 
krijgen, kan dat kenbaar maken op bovengenoemde adressen. 
Paul van Deursen 

WAARNEMINGEN 
Bijzondere waarnemingen op tuinpark Rust en Vreugd Schellingwoude in 2010. 
In april liep er een kwak in onze sloot. Vanuit ons keukenraam goed te zien hoe hij 
klein spul uit de sloot verorberde. 
Een havik heeft een vaste plukplaats in een hoge treurwilg aan de sloot en verorbert 
vaak duiven. 
Woensdag 17 november liep er een bunzing op ons pad. Hij stak over, snuffelde aan 
een boom en liep weer terug een tuin in. 
Verder stonden er dit jaar weer honderden vliegenzwammen in diverse hoektuinen 
en als nieuwkomers grote zwarte kluifzwammen. Ons paddenstoelenaanbod staat 
nu op 262. 
Sjarifa Meijerman 

ï·¯ 


