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Van het Bestuur.
Beste leden, het is al ruim 2021 en het bestuur wenst u een fijn en gezond jaar 
met mooie waarnemingen. Ondanks een voortdurend Corona en de gezond-
heidsinstructies gonst het in onze afdeling van de activiteiten en initiatieven.
Daarbuiten wil de afdeling Zaanstreek graag samen met afdeling Haarlem en 
ons een inventarisatie van de Wijkermeerpolder organiseren. Deze polder is 
een historisch en gevarieerd gebied met Oer-IJ, forten, Waterlinie, water, oude 
veenweiden, bouwland en volkstuinen, vlakbij Beverwijk. We hopen samen met 
Haarlem een inventarisatiedag te organiseren. Met een kleine bezetting moet dat 
mogelijk zijn. 
De geannuleerde inventarisatiedag van de Schellingwouder–scheg schuift door 
naar 2021. 
Het Heimans Diorama – wie kent de verstilde duinvallei niet met haar meeuwen, 
konijnen, bergeenden en helmgrassen – is ernstig verstoft en bevat asbest. De 
algehele restauratie kost ± 1 miljoen, een bedrag dat Artis en de Heimans en 
Thijsse Stichting niet kunnen opbrengen. Zonder spoedige oplossing gaat het 
diorama verloren. Natuurbescherming ZO van Hetty Litjens vraagt zich af of het 
Planetarium Meeting Center bij de Gaasperplas misschien een mogelijkheid biedt 
om het Diorama te huisvesten.   
Een georganiseerde collectie gallen en zeewieren, samengesteld door wijlen 
Freek Stegehuis uit Hilversum, zoekt een nieuwe bestemming. De gallencollectie 
bestaat uit drie identieke groepen van zes ramen met geïnventariseerde bladeren 
met gallen, cassettes met bladeren met gallen en enveloppen met inhoud. De 
zeewierencollectie bestaat uit 23 ramen met zeewieren. Alles hanteerbaar in twee 
dozen. Mochten er gegadigden/deskundigen zijn die dit dieper willen ontsluiten 
dan biedt de database waar het nu in zit daar alle mogelijkheden voor. De collec-
tie is heel bruikbaar voor educatieve doeleinden. De twee foto’s geven een mooi 
voorbeeld van een gallenraam en een zeewierraam. Belangstelling? Laat het 
weten. 
Deze verweesde collectie van Stegehuis en de perikelen rond het Heimans 
Diorama tonen de noodzaak aan van een Natuurhistorisch museum in Amster-
dam. Stof genoeg voor een nieuwjaarsborrel, maar helaas, ook dit kan vanwege 
Corona niet plaatsvinden. 
Inmiddels is de Jubileumcommissie (Hein Koningen, Finette van der Heide, Peter 
Wetzels, Geert Timmermans, Lida den Ouden en Guus Muller) ter voorbereiding 
van het 125-jarig jubileum in 2026 een aantal keren samengekomen. Er zijn al 
vier plannen gepresenteerd die we tot één energiek concept willen comprimeren; 
een uitgave over de laatste 25 jaar van onze afdeling over veranderingen in het 
Groot- Amsterdams groengebied. Per groengebied komen de veranderende flora, 
fauna, macro, micro en bodemnatuur aan bod, evenals nieuwe onderzoeksme-
thoden. Ook zal het gaan over de veranderende verhouding tussen mensen en 
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(stads)natuur en veranderende ecologische-, milieu- en klimaat-invloeden. En wat 
zijn opmerkelijke keerpunten in de tijd qua landschapsverandering? Hoe heeft het 
Amsterdamse Bos zich ontwikkeld en hoe is daar het groenbeleid veranderd? Na 
een kort terugblik op de 125 jaar van bestaan ten behoeve van de historische
context krijgt elk onderwerp een compacte tekst met afbeeldingen. De KNNV 
Uitgeverij geeft groen licht voor haar medewerking. 
De jubileumcommissie zoekt, in eerste instantie onder de leden, naar auteurs, re-
dacteuren, vormgevers en organisatoren in de wetenschap dat er onder de leden 
veel kennis en ervaring schuilgaat, maar alle ideeën en suggesties zijn welkom. 
Er is naast de boekuitgave ook ruimte voor feest en speciale activiteiten om het 
125-jarig bestaan van onze vereniging te vieren.
Dan houdt een landelijke KNNV-kwestie van de beleidsraad ons al geruime tijd 
bezig. Er is onvrede over de beschrijvende naam ‘vereniging voor veldbiologie.’ 
Een aantal leden stelt dat die ondertitel onduidelijk of niet dekkend zou zijn. Zij 
– ik noem ze voor het gemak ‘de rekkelijken’ – schreeuwen hun opvattingen en 
twijfels van de daken. Zij zien het liefst een algemene ondertitel, zoals b. ‘natu-
urvereniging’. Degenen die de ondertitel prima vinden (de preciezen) noemen het 
een overbodige onzin discussie en laten hun stem niet horen. Ik (een precieze) 

R4 ingeraamde bladeren met gallen  foto Saskia 
Leefsma

ts3 - Zeewieren Side, Turkije 2003 foto Saskia 
Leefsma
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dacht dat het wel mee zou vallen, maar bij een proefstemming haalden de rek-
kelijken een meerderheid. Na jaren van discussie komt er een officiële stemming. 
We zullen zien.
Op 12 januari hebben we gezamenlijk met ANMEC en IVN Amsterdam tijdens een 
inspreekmogelijkheid van de commissievergadering FEZ een protest laten horen 
tegen plaatsing van 17 megawindturbines in de groene randen van Amsterdam. 
De zoekgebieden voor plaatsing behelzen Diemerpark, IJburg, Vijfhoek, Diemers-
cheg, Duivendrechtse polder, Amstelscheg, Ouderkerkerplas, Landje van Geijsel, 
Noord en West/Brettenzone. Er waren 160 sprekers! Hopelijk heeft het effect in 
het beslissingstraject.
Per 1 februari gaat de nieuwe website landelijk van start. Christiane, bijgestaan 
door Saskia Leefsma, zijn bezig met de vernieuwingen voor de site van de afdel-
ing Amsterdam.
Tot slot geniet ik van de wintervogels die zich rondom de ark laten zien, bijna 
dagelijks een dodaars. Eens per week een waterral die op 5m afstand van de 
straat in de oever zijn kostje bijeenscharrelt. Een houtsnip, families staart–me-
zen en tientallen krakeenden, groepen kramsvogels en koperwieken tijdens mijn 
wandelingen.

Groet van Guus Muller

Redactioneel
Nou, daar gaan we weer. Vanavond wordt de lockdown weer eens verlengd. Bent 
u nou ook zo blij om de natuur als hobby te hebben? Voor sommige natuurhob-
bies hoef je de deur niet uit, maar de mijne, vogels, zorgt elk seizoen voor op-
winding en in het verlengde daarvan, dat ik flink in beweging blijf. Naast het werk 
trek ik er behoorlijk vaak op uit om mijn wintervogeltellingen voor de SOVON atlas 
van Amsterdam te houden. Na vorig jaar in de buurt te hebben gefietst heb ik dit 
jaar blokken geclaimd in landelijk noord. Durgerdam! Dat beviel zo goed, want 
eindelijk volop huismussen en welja ook zo’n 2000 brandganzen, dat ik heel opti-
mistisch de coördinator meldde dat ik nog wel een landelijk blok wilde doen. Dus 
nu fiets ik nog minstens vijf keer anderhalf uur voor dag en dauw naar Monnic-
kendam, tel daar op zicht en vooral gehoor mijn soorten in het oude centrum, een 
stuk bloemkoolwijk en de polder. Heerlijke afleiding, zeker omdat ik tijdens deze 
uren ook medetellers, die ik in een ver verleden heb meegemaakt in herinnering 
roep.  Zoals de huidige directeur vogelbescherming Nederland, vogelvriend uit 
de jaren zeventig in Twente-Hoi Kees, hoe gaat het met je, lang niet gezien-maar 
mijn nicht heeft je geportretteerd voor Het Parool?! En de precieze directeur Ste-
delijk Beheer-dag Tijmen, waar ben je vandaag de dag mee bezig? - die toen mijn 
collega, ook directeur, na een moeilijk gesprek over beheer openbare ruimte even 
naar de wc was, binnen drie minuten met me in gesprek raakte over een gemeen
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schappelijke hobby. Martin van der G. trof Thijmen en mij op de gang aan in een 
soort choreografie, een paringsdans van kraanvogels, zo bleek. “Wat was er 
hier NONDEDJU  gebeurd”?Thijmen en ik kregen het uit het niets over vogelen 
en werden prompt jonge jongens en vooral gelijken in onze liefde voor de orni-
thologie. Mijn bestuurder, ultiem verward achterlatend. 
En dan weer anderhalf uur terugfietsen en met een grote latte-to-go de vogel-
administratie doen.  Om in de middag maar weer te gaan thuiswerken via MS 
Teams, Teams, etcetera. 
En fantaseer dan over een huisje in Castricum (duurzaam) of Suriname (minder 
duurzaam, tenzij……..)
Voor 2021 staat er inmiddels nog bar weinig op de agenda, maar ik hoor over 
interessante popup-excursies en online bijeenkomsten. 
Lieve mensen, het is even niet anders, maar hopelijk is het redactioneel van het 
volgende Blaadje positiever gestemd. 

Tobias Woldendorp

Van de Ledenadministratie
Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 295 leden. Vorig jaar waren dat 304 
leden, dus een lichte achteruitgang. Ongetwijfeld is het corona-jaar daar mede 
debet aan.
Sinds het vorige BLAADJE 2020-04 hebben we vijf leden mogen verwelkomen:
Hanneke Jelles, Jogien Bakker, Nanny Kempers, Peter den Hond, P. de Weerd 
en Nicolai Bolt.
Bij deze nogmaals van harte welkom. Bij het schrijven van dit stukje staat het 
ledental op 297.
Het afgelopen jaar hebben acht leden hun lidmaatschap correct opgezegd we-
gens verhuizing of anderszins. Twee leden zijn helaas overleden.
Twaalf leden werden uitgeschreven wegens het niet voldoen van de contributie. 
Een hoger aantal dan voorgaande jaren en de contributie-inning verliep dit jaar 
wat moeizamer dan andere jaren.
Een kleine toelichting op de contributie-inning.
Statutair is het de bedoeling dat iedereen betaald heeft bij de aanvang van het 
nieuwe verenigingsjaar t.w. 1 januari. De praktijk is echter weerbarstig: nog 
geen derde van de leden voldoet daaraan en tot in oktober moeten leden herin-
nerd worden aan de contributie-betaling.
Het probleem is, dat wij 2/3 van het contributiebedrag moeten afdragen aan de 
landelijke vereniging (rond de € 6.000,00). Eind september is de peildatum en 
de definitieve afrekening na in het begin van het jaar al het overgrote deel als 
voorschot betaald te hebben.
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In het verre verleden dreigde de vereniging daardoor eens in het rood te geraken 
omdat veel leden niet betaald hadden (of niet als lid waren uitgeschreven).
Vandaar de regelmatige oproep: o.a. op de kaft van BLAADJE tot betaling van de 
contributie.
Incasso en acceptgiro’s zijn te duur voor een vereniging van ongeveer 300 leden 
en lossen het probleem niet helemaal op.
Vanaf juni (na twee BLAADJES met betalingsverzoek) worden leden gericht be-
naderd via email of post (dit laatste was dit jaar al een kostenpost van ongeveer 
€ 70,00 aan postzegels). Telefoonkontakten worden in ons email- en app-tijdperk 
steeds minder op prijs gesteld en dat doe ik ook niet meer.
In september nog een keer en eind september worden niet betalende leden ge-
royeerd; dit jaar 25 leden. (Om in oktober en later weer een aantal lidmaatschap-
pen te activeren, omdat na september alsnog betaald wordt, waarvoor weer een 
aparte rekening komt van het landelijke bureau0.
Ik noem het daarom geen contributie-innen meer maar contributie-harken :-)

Het is inmiddels traditie dat de ledenadministratie de betalingen bijhoudt in de 
landelijke ledenadministratie en de contributieherinneringen verstuurt. 

Het handigst is om een machtiging aan de bank af te geven voor een automati-
sche afschrijving met een frekwentie van éénmaal per jaar. Het liefst in de maand 
december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Dit is kostenloos.

Terzijde: onze contributie is al jaren niet verhoogd, terwijl de landelijke bijdrage 
geïndiceerd is en jaarlijks stijgt. Ons zelf te besteden bedrag wordt daardoor ieder 
jaar lager.
Daarom tot besluit mijn jaarlijkse dankwoord aan de Nieuwe Ooster voor het ge-
bruik om niet van de personeelskantine voor lezingen en bijeenkomsten van o.a. 
de werkgroepen en de faciliteiten voor de opslag van onze materialen. Dit is een 
zeer belangrijke reden van de financiële gezondheid van onze vereniging.

Paul van Deursen, ledenadministratie

Resultaat vervangende Algemene Leden Vergadering 
najaar 2020
Beste leden,
Het stemformulier voor de vervangende Algemene Ledenvergadering KNNV 
Amsterdam najaar 2020 is door 51 leden ingevuld. 45 leden deden dit digitaal en 
6 leden verstuurden het per post, vergezeld van bedankjes, een ansicht, vriende-
lijke groeten of complimenten. 
De respons was hoger dan bij een reguliere Algemene Leden Vergadering waar 
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meestal tussen de 30 en 40 leden aanwezig zijn. Er is geen enkele tegenstem 
uitgebracht en deze uitkomst geeft een overduidelijke steun voor het huidige 
bestuur. 
Lida den Ouden heeft, in aanwezigheid van Carla Kuit en ondergetekende de 
uitkomst op 2 december j.l. gecontroleerd. Lida heeft aan de hand van elf steek-
proeven gecontroleerd of de namen op de stemformulieren daadwerkelijk lid zijn 
en heeft geen enkele onregelmatigheid kunnen ontdekken. Namens het bestuur 
hartelijk dank naar alle deelnemers voor het meedoen en de reacties. 
Hierbij wil ik namens het bestuur de Vervangende Algemene Leden Vergadering 
van de KNNV Amsterdam najaar 2020 afsluiten. Dank aan Carla Kuit, Paul van 
Deursen en Saskia Leefsma zonder wie het niet mogelijk was. 
De Algemene Leden Vergadering 2021 stellen we om te beginnen weer uit. De 
huidige vooruitzichten en de geldende regelgeving rond de volksgezondheid ge-
ven geen vrijbrief voor een soepele fysieke vergadering.  Als er meer duidelijkheid 
komt over versoepeling van de regels maken we nieuwe keuzes. Nader nieuws 
volgt; in dit Blaadje staan alvast een aantal jaarverslagen van werkgroepen.
Voor wie wil, staat hieronder de stemuitslag per vraag.

Hartelijke groet van Guus Muller.
 
1. Het bestuur stelt voor om de notulen van de ALV van 9 maart 2019 goed 
te keuren; 48 stemmen voor, 3 blanco.
2. Het bestuur stelt voor om de notulen van de ALV van 23 mei 2019 goed 
te keuren; 1 lege stem, 48 stemmen voor, 2 blanco.
3. Het bestuur stelt voor om het Jaarverslag 2019 van het bestuur goed te 
keuren; 49 stemmen voor, 2 blanco.
4. Het bestuur stelt voor om de bevindingen van de Kascommissie over 
2019 goed te keuren; 49 stemmen voor, 2 blanco.
5. Het bestuur stelt voor om, op basis van het advies van de Kascommis-
sie, decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid (zie 
Staat van baten en lasten 2019 en de Balans december 2019); 49 stemmen voor, 
2 blanco.
6. Het bestuur stelt voor om de begroting 2020 goed te keuren; 49 stemmen 
voor, 2 blanco.
7. Het bestuur stelt voor om Finette van der Heide te herbenoemen als lid 
van de kascommissie; 49 stemmen voor, 2 blanco.
8. Het bestuur stelt voor om Jan Timmer te benoemen als lid van de kas-
commissie; 50 stemmen voor, 1 blanco.
9. Het bestuur stelt voor om Guus Muller te kiezen als afgevaardigde voor 
de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV op 17 april 2021; 1 lege 
stem, 49 stemmen voor, 1 blanco.
10. Het bestuur stelt voor om Hanny van Wijgerden te kiezen als vervanger 
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Gerritje Nuisker overleden
Tot onze schrik blijkt Gerritje Nuisker op Nieuwjaarsdag te zijn overleden. Ze is al 
begin november met vaatproblemen in het ziekenhuis opgenomen en na een ope-
ratie en aanvankelijk herstel is het toch mis gegaan. Helaas wisten wij KNNV’ers, 
althans het bestuur en ik, van niets, anders hadden we haar bloemen en kaarten 
kunnen sturen. Des te erger omdat zijzelf altijd op de hoogte was van ziekten bij 
leden en steevast zorgde voor een attentie of een bezoekje.

Gerritje heeft enorm veel voor de KNNV Amsterdam gedaan. Ze was van 2000 tot 
2006 lid van ons bestuur en leidde van 1998 tot 2006 de lezingen- en excursie-
commissie. Onder haar coördinatorschap is het lezingen- en excursieprogramma 
sterk gegroeid. Ze had daar veel plezier in, vooral in het organiseren van de 
bus-excursies, de voor-excursies waren een feest. Ook de mini-cursussen heeft 
zij indertijd tot bloei gebracht. De laatste jaren hebben we die, en dan speciaal 
gericht op nieuwe leden, weer nieuw leven ingeblazen. Daarnaast verzorgde ze 
het kraamwerk op natuur-evenementen waarbij ze nieuwe leden wierf en een 
groot netwerk opbouwde. Als Gerritje iets deed dan deed ze het goed, ze stortte 
zich er voor 100 % in en alles werd tot in de puntjes geregeld en verzorgd. Ze 
was niet op haar mondje gevallen en zeer direct, vooral als dingen niet helemaal 
liepen zoals zij zich dat had voorgesteld, en dat schrok mensen soms af. Maar ze 
bedoelde het altijd goed, het ging om de zaak, niet om de persoon. 

Voordat Gerritje zich voor de KNNV Amsterdam inzette was ze actief bij Vereni-
ging De Ruige Hof in Amsterdam Zuidoost, waar ze woonde. Dáárvoor was ze 
vrijwilligster bij Natuurmonumenten. Ze werkte tot haar pensioen in 2005 bij VNU 
Media BV, de tijdschriftenuitgeverij (nu Sanoma). 
Na haar afscheid als bestuurslid en coördinator heeft Gerritje weer tal van inte-
resses ontwikkeld, zoals levensverhalen schrijven en HOVO-cursussen volgen 
waarbij ze zelfs Chinese karakters ging leren. Ze bleef overigens wel lid en was 
vorig jaar nog aanwezig op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Ze genoot heel erg van 
haar huis en tuin, waar ze een echt vogelparadijs van had gemaakt. Nieuwe bu-
ren in haar wijk Gein3dorp verwelkomde ze altijd met folders over de omringende 
parken en natuurgebieden en adviseerde ze om nestkastjes op te hangen. De 
laatste jaren schreef ze een rubriek over tuinen van buurtgenoten in het wijkblad 
de Gein3dorper. 

voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV op 17 april 2021; 49 
stemmen voor, 2 blanco.
11. Het bestuur stelt voor om Guus Muller te kiezen als afgevaardigde voor 
de Beleidsraad van de KNNV op 7 november 2020; 50 stemmen voor, 1 blanco.
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Bestuursuitje KNNV 26-10-2003 Schoorl Thea, David, Nico, Joost, Geert en Gerritje; foto Finette van der 
Heide

Gerritje was een prominent persoon in Gein 3, en op 5 januari kwamen veel buurt-
genoten naar het pleintje bij haar huis om met lantaarntjes, kaarsen en een glas 
wijn op haar te proosten. 

Het doet pijn dat we geen afscheid van zo’n leuk en toegewijd mens hebben kun-
nen nemen.

Finette van der Heide
met dank aan Els, Norbert, Geert, Paul, David, Mia en Jeannine

2020 Jaarverslag Plantenwerkgroep
Corona maakt alles anders.
De traditie van hokdagen heeft dit jaar geen vervolg gehad. Er is géén enkele 
hokdag gehouden. In verschillende hokdagen wordt een vierkante kilometer inten-
sief onderzocht op planten.
Voor de Eindejaars Plantenjacht zijn er in de winter van 2019/2020 twee excur-
sies geweest. Op 29 december 2019 Amsterdam Lelylaan, met tien deelnemers 
en 3 januari 2020 in Almere Poort, met vier deelnemers.
Naast de hokdagen worden er elk jaar worden ongeveer tien excursies gehouden 
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voor de plantenwerkgroep. De meeste van deze excursies worden onder de vlag 
van Floron én KNNV Amsterdam plantenwerkgroep georganiseerd. Enkele excur-
sies zijn alleen voor de KNNV leden en gaan meestal naar mooie terreinen zoals 
het Kennemermeer of Laegieskamp-Cruijsbergen. Van de geplande twaalf  zijn er 
vier excursies doorgegaan in juli en augustus. 
2020-07-19 Vreeland 2020-08-02 Vondelpark 2020-08-23 Amsterdam-Oost Wi-
bautstraat 2020-08-30 Bussum Zuid.
Met beperkt aantal deelnemers: 5, 7, 9 en 12. Het afstand houden ging over het 
algemeen goed. Sommige deelnemers hadden in enthousiasme wel eens wat 
moeite zich daaraan te houden en op smalle plekken zoals stegen was het ook 
lastig. Gelukkig is buiten het risico op besmetting met corona erg klein.
Omdat er weinig excursies waren, hebben in totaal 25 verschillende personen 
zich voor een of meerdere excursies opgegeven. Niemand mocht meer dan aan 
drie excursies meedoen. (In de verwachting dat er vijf gehouden konden worden.)

Ook mede door de corona crisis vermoed ik hebben deze excursies veel nieuwe 
deelnemers getrokken. Daarvan zijn er drie lid geworden van de KNNV Amster-
dam en een vierde zal dat in 2021 doen, alle vier beginnende floristen. Om het 
enthousiasme vast te houden zijn er in september en oktober drie extra excursies 
opgezet voor deze beginners. De laatste twee met drie deelnemers, aangezien de 
maximale groepsgrootte inmiddels vier was. 

Omdat deze excursies spontaan zijn georganiseerd, en ook nog in de herfst met 
weinig bloeiende planten, was de pedagogische insteek simpel. Gewoon alles 
benoemen wat er gevonden werd en verhalen vertellen. Elke soort heeft wel een 
verhaal. Het gevolg laat zich raden. Na een kleine twee uur was zichtbaar dat de 
stortvloed aan informatie de deelnemers had uitgeput. Toch bleef het enthousi-
asme groot en was de teleurstelling groot dat de voortschrijdende herfst en de 
strengere corona maatregelen nieuwe excursies onmogelijk maakten.

Daarnaast zijn er tevens drie KNNV leden ook actief geworden in de PWG. d.w.z. 
zij doen mee met de online Jitsi meetingen. 

De avonden van de plantenwerkgroep van de KNNV Amsterdam zijn dit jaar alle 
vervallen. In plaats daarvan zijn on-line bijeenkomsten gehouden met Jitsi meet. 
Begonnen in mei en juni, elke week en daarna eens per twee weken. De laatste 
meeting was op 22 december. Meestal zijn er meer dan twaalf deelnemers.
Snel bleek dat verzamelde planten voor de webcam tonen waardeloos is. Wat wel 
goed gaat is met scherm delen powerpoint presentaties geven en foto’s tonen. De 
foto’s kunnen op de laptop/desktop staan maar ook in de cloud zijn opgeslagen. 
De presentaties gingen over velerlei onderwerpen:
Een presentatie over waterplanten
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Jaarverslag Blaadje
Blaadje is in 2020 ondanks het rare jaar net als altijd vier keer verschenen. 
Traditiegetrouw verschenen er vier Blaadjes, als vanouds prachtig vormgegeven 
door landschapsarchitect Rob van Dijk. De dikten varieerden, anders dan voor-
gaande jaren, maar dat kwam door het vervallen van bijeenkomsten en excursies, 
waardoor er minder verslagen bij de redactie binnenkwamen. Blaadje 1 was van 
voor Corona en ouderwets dik, 40 pagina’s. Dit kwam mede door de uitgebreide 
aandacht voor het overlijden van Nico Schonewille. Daarna werd het 28 en 24 pa-
gina’s.  Ook dit jaar zijn we weer veel dank verschuldigd aan het huidige bestuur 
en oud-bestuurders, als Geert Timmermans en Hein Koningen, die elk kwartaal 
weer veel pagina’s wisten te vullen. Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan 
actieve leden, in het bijzonder Frans (tekst, foto’s) en Loes (foto’s) van der Feen, 
Hanneke Waller, Henry Hooghiemstra, Edo Goverse en Trees Kaizer en Simon 
Pepping en Jan Willem Wertwijn.
De redactie hoopt ook in 2021 op veel lezersbijdragen. 

Namens de redactie, Tobias Woldendorp 

Vruchten (hauwen) van vier gele kruisbloemigen.
Bandvorming.
Alle soorten weegbree.
Enkele bijzondere vondsten.
Beharing bij planten.
Tien in het voorjaar bloeiende grassen.
Tijdelijke natuur in Westpoort.
Twee bijzondere soorten lisdodde.
Het project Met zijn allen Plantengallen.
Een presentatie met educatieve elementen in de vorm van een quiz. 

Er is ook drie avonden een cursus gegeven over het herkennen van vegetatieve 
grassen in en rond Amsterdam. 
Foto’s van bijzondere vondsten gedaan tijdens excursie of strepen zijn getoond. 
Foto’s van planten die werden gemaakt bij het lopen van vlinder telroute. Foto’s 
van bijzonders soorten gevonden op vakantie in Nederland. Ook foto’s van de 
weidse kalkgraslanden in de Schwäbische Alb en de Altmühltal om te laten zien 
wat we in Zuid Limburg zijn kwijtgeraakt konden ook rekenen op enthousiasme.
In totaal hebben 5 deelnemers met scherm delen iets laten zien.

Met vriendelijke groeten,
Peter Wetzels Districtscoördinator Floronafdeling Groot-Amsterdam www.floro-
namsterdam.nl & www.floron.nl
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Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 2020
Het jaar 2020 werd voor de paddenstoelenwerkgroep beheerst door de corona-
pandemie. Anders dan de voorbije jaren konden we door de maatregelen niet de 
werkavonden in de kantine op DNO houden, gelukkig konden we wel in de herfst 
drie keer in het Huis van de Wijk in Geuzenveld in een zaal bij elkaar komen voor 
de determinatie van paddenstoelen, maar zonder microscopie.
De voor 16 oktober geplande excursie in de Slatuinen heb ik niet door laten gaan, 
omdat er op de smalle paadjes niet voldoende corona-proof afstand gehouden 
kan worden.

Pop-up excursies
Vrijdag 7 februari hadden wij een Valentijns-paddenstoelen pop-up excursie in 
het Ruige Riet, een gedeelte van het Sloterpark. Dit was de enige excursie die 
nog geen beperkingen kende door Corona. 10 september bezochten we in het 
kader van een pop-up excursie met anderhalf meter afstand van elkaar landgoed 
Elswout. Op 15 oktober kon de excursie Nyenrode nog net doorgaan, doordat we 
ons opsplitsten in drie groepjes van vier.
De volgende pop-up excursies vonden steeds in kleine groepjes plaats. In oktober 
hadden we nog een excursie in het Amsterdamse Bos. In het kader van een in-
ventarisatie ter voorbereiding van excursie’s voor het Waternet in komende jaren 
bezochten we drie keer het niet openbaar toegankelijke gedeelte van de Loen-
derveense Plas. Verder hadden we toestemming om Fort Botshol te bezoeken 
voor inventarisatie van paddenstoelen. Midden december leidde ik nog op twee 
op elkaar volgende dagen pop-up excursies in groepjes van vier in het Sloterpark, 
waar alweer de eerste kelkzwammen stonden. 

Inventarisatie Artis 
Op verzoek van Artis, dat de gehele biodiversiteit buiten de collectie in kaart wil 
brengen, hebben we onder de beperkingen van de lock-down in Artis geïnventa-
riseerd, in totaal waren we er 4 keer. Dat resulteerde ondanks het feit dat het in 
Amsterdam een bijzonder slecht paddenstoelenjaar was toch nog in een lijst van 
70 soorten. Eronder waren leuke soorten zoals de zeldzame Grote kleefparasol, 
de Kroontjesknotszwam en de zeer zeldzame Kleine plooiparasol. Ton Hilhorst, 
de landschapsarchitect van Artis, gaf me op mijn verzoek ook nog mest van oli-
fant, kameel, zebra, walibi en giraf mee. Hier kwamen in de loop van de volgende 
weken ongeveer 30 soorten mestpaddenstoelen op. Zie ook elders in dit blaadje.
De traditionele feestelijke afsluiting kon natuurlijk dit jaar niet plaatsvinden. Al met 
al een jaar met beperkingen, maar ook bijzondere activiteiten.

Christiane Baethcke
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Jaarverslag 2020 Werkgroep Vissen, Amfibieën en 
Reptielen (VAR)
In 2020 is vanwege de corona restricties een aantal geplande excursies gecan-
celd of verschoven. 
Zo is de hazelwormexcursie oorspronkelijk gepland op 20 juni, naar dinsdag 1 
september en is de geplande visexcursie op 30 oktober naar de Inlaagpolder, 
verschoven naar 2021.
Ondanks alles zijn er toch drie geslaagde excursies georganiseerd.
• Zaterdag 29 augustus Visinventarisatie Spaarnwoude, Koningshoeve
• Dinsdag 1 september 2020  hazelwormen zoeken op landgoed Duin & Kruidberg
• Zaterdag 12 september 2020 reptielen excursie Hoorneboegse heide
De deelnemers moesten zich vanwege de gestelde coronaregels met een email 
aanmelden. Zonder aanmelding was deelnemen aan de excursie niet mogelijk. 
Een paar dagen voor de start van de excursie werd de startplaats van de excursie 
bekend gemaakt. 

Zaterdag 29 augustus 2020 visinventarisatie Spaarnwoude, Koningshoeve (9 
deelnemers)
De Koningshoeve is één van de twee beheerboerderijen in Spaarnwoude 
waarmee ongeveer 400 hectare veenweidegebied wordt beheerd. Deels met 
vleeskoeien en deels met melkvee. De sloten zijn meestal helder en de meest 
algemene waterplant is blaasjeskruid. Helaas niet bloeiend, waardoor niet is vast 
te stellen of het om groot- of loos blaasjeskruid gaat. In de sloten aan de zuid-
oostkant waren vier soorten vis algemeen: kleine modderkruiper, zeelt, ruisvoorn 
en tiendoornige stekelbaars. We vingen vrijwel alleen kleine exemplaren. Slechts 
één Baars en het ontbreken van snoek viel op. Dit alles werd goed gemaakt door 
de vangst van een kroeskarper. Een zeldzame poldersoort die op de Rode Lijst 
staat.
Verder veel groene kikkers, en een enkele kleine watersalamander en bruine 
kikker. Op drie plekken werd een volwassen rode Amerikaanse rivierkreeft 
gevangen. Aan de noordwestkant waren drie soorten algemeen: tiendoornige 
stekelbaars, kleine modderkruiper en ruisvoorn. We vingen slechts één zeelt en 
verspreid een enkele jonge karper. Een small, ondiep sloot zat vol met larven van 
de kleine watersalamander en grote spinnende watertor; zowel larven als volwas-
sen exemplaren.
Naast een staafwants en waterschorpioen troffen we ook nog twee volwassen 
rode Amerikaanse rivierkreeften.

Dinsdag 1 september 2020 hazelwormexcursie (11 deelnemers)
Na een korte inleiding over de hazelworm in het duingebied zijn we naar de plaat-
jes gewandeld. Deze waren door ons zes weken eerder neergelegd. Hazel 
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wormen verschuilen of warmen zich op onder materiaal zoals de plaatjes en zijn 
dan zo eenvoudig vindbaar. Bij elkaar zijn onder de plaatjes en onder stammetjes 
en takken, zeven hazelwormen gevonden. Daarnaast zijn nog een enkele bruine 
kikkers, gewone padden en een kleine watersalamander gezien.

Zaterdag 12 september 2020, reptielen excursie Hoorneboegse heide (20 deelne-
mers)  
De volgorde van inventarisatie was eerst over de Zonneheide richting Zonnestraal 
en dan door het bos naar de Hoorneboegse Heide en over de heide tot aan de 
grafheuvels en weer terug. Er was geen tijd meer voor een bezoek aan de Na-
tuurbrug Hoorneboeg, dat doen we een volgend jaar.
Uiteindelijk werden er in totaal op de Hoorneboegse Heide 16 (!) levendbarende 
hagedissen. Een exemplaar kroop zelfs tegen de enkel op van een van de deel-
nemers. Van de hagedissen zijn verschillende keren foto’s gemaakt. Op de Zon-
neheide werden nog nabij de poel en het bos een kleine watersalamander, twee 
gewone padden en twee bruine kikkers gezien.
Bijvangsten van deze geslaagde excursie waren o.a.: kleine vuurvlinder, klein 
koolwitje, bont zandoogje en hooibeestje, bos- en veldkrekel, sikkelspinkhaan, 
grote groene sabelsprinkhaan, blauwzwarte schallebijter (kever), gewone kort-
nek (kever), stinkende kortschild (kortschildkever), veelvraat (rups), hagenheld 
(cocon), wespenspin.
Alle inventarisatiegegevens van 2020 zijn via Telmee.nl doorgegeven en van alle 
activiteiten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen en beelden zijn te down-
loaden via: https://www.ravon.nl/Help-mee/Werkgroepen/Werkgroep-vissen-
amfibie%C3%ABn-en-reptielen-Noord-Holland
In 2021 worden er hopelijk weer verschillende excursies georganiseerd. 

Geert Timmermans & Edo Goverse

2020 KNNV - verslag Werkgroep Stadsnatuurbeheer
De Werkgroep Stadsnatuurbeheer kwam in 2015 voort uit de Werkgroep Spoor-
zicht, en beheert een 3,5 hectare groot moerasbos in Diemen als natuurgebied. 
Van december tot april is het nat, de rest van het jaar droog, met een halfjaarlijks 
waterpeilverschil van meer dan een meter.

Doel van dat beheer is enerzijds natuur bescherming, anderzijds  het  kleinschalig 
testen en ontwikkelen van beheeringrepen gedurende meerdere jaren, en ver-
slaglegging daarover  in Blaadje, ten behoeve van soortgelijke beheergroepen in 
en rond de stad. Jaarlijks wordt  door enkele werkgroepleden een lezing over be-
heer bezocht, zoals in 2020 het beheer- symposium “Hoe blus je een heidebrand” 
in Nijmegen.
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Stadsnatuur is de min of meer spontane vestiging van wilde planten en dieren. 
Beheer maakt ruimte voor de mens met behoud en versterking van de leefgebie-
den van plant en dier. 

De ruimte voor de mens bereik je door paden aan te leggen, te onderhouden en 
op te hogen.  Hoe je dat doet, heeft gevolgen voor planten in de padberm. Hout-
snippers  in de berm leiden tot vermesting van de bodem en verruiging van de be-
groeiing. Zand loopt weg in de berm, leidt tot plaatselijke verschraling, een minder 
uitbundige bermbloei en het ontstaan van een tredplantenzone. 

In de eerste jaren legde de wg. snipperpaden aan tussen stammetjes.  Dat 
voorkwam bermmaai- noodzaak. Zand werd juist niet tussen stammetjes gestort, 
opdat een tredplantenzone zou ontstaan. Vanwege het waterpeil verschil, moeten 
paden omhoog, tot dijkjes gevormd, en dat lukt alleen in de zon door de dijkvoet 
te beplaggen; in de schaduw slaan grasplaggen niet aan.  Als motto goldt: “zand 
in de zon, snippers in de schaduw”. Maar snippers verteren, en zand is duurza-
mer. Tegenwoordig stort de werkgroep snippers alleen nog bij kwelzone indicators 
(er lijkt een verband te zijn).

Coronatijd leidde tot veel intensiever parkbezoek, vooral van mensen die zich 
nooit eerder hadden laten zien in de natuur, en een zandpad beschouwen als een 
godsgegeven, waarin hun hond natuurlijk mag graven, want het is immers een 
losloopgebied. Hazewindhonden loslaten in het broedseizoen, is zo’n vanzelfspre-
kendheid voor mensen die onbekend zijn met de periode van het broedseizoen. 
“Kijk eens, hoe heerlijk mijn hond heeft gezwommen, zegt een vrouw die net met 
haar jachthond een bebroed fazantennest rakelings passeerde. Een andere be-
zoeker maakt zich zorgen dat zijn loslopende boxer kan worden aangevallen door 
een wilde ringslang.  
Het was een leerzame en inzichtelijke tijd voor de vrijwilligers. Helaas hielden de 
Coronaregels in dat er met weinigen tegelijk kon worden gewerkt, op tenminste 
anderhalve meter afstand. Veel werk bleef noodgedwongen liggen.

Intensiever bezoek leidde ertoe dat grasdijkjes niet meer aangroeien. De hond 
loopt naast de baas in plaats van erachter of ervoor, precies op de kwetsbare dijk-
voet die had moeten aangroeien. En zo blijft er weinig anders over dan zandpa-
den ophogen tussen stammen. Want waar een stam ligt, ligt geen dijkvoet, en wat 
er niet is, kan ook niet stukgaan. Bovendien dwingt de stam af dat mens en hond 
achter elkaar lopen, in plaats van naast elkaar. Dus kunnen de paden smaller, is 
er minder zand nodig, en is het ophoogwerk daardoor sneller klaar. En honden 
duiken minder snel de bosjes in.

Maar aan die werkwijze kleeft een nadeel: de flora van de tredplantenzone 
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verdwijnt weer. En daarmee verspeel  je de kans op herstel van een deel van de 
fauna. Hoe dat uitpakt, zien we een volgend jaar.

Net als vorig jaar viel de regentijd te vroeg in. Dit keer eind november.  Al snel 
bleken opgehoogde paden onvoldoende hoog,  raakten dijkjes enkele centime-
ters overstroomd, en dobberde de beschoeiing van de dijken weg, want hout 
kan drijven, en dat deed het dus ook.
In een moerasgebied kun je niet hoger storten dan het “stoeprandje”, en hoe 
duidelijker een pad dijkvorm krijgt, hoe moeilijker het wordt om hogerop te ko-
men. 

Hoeveel ruimte wil je maken voor de mens? En hoever kun je daarin gaan? Dat 
zijn twee vragen die actueel worden, nu de gemeenteraad van Diemen in 2020 
in de vierjarenbegroting een structureel bedrag heeft gereserveerd voor eco-
logische investering in het terrein. Fijn, maar ze willen ook meer recreatie, en 
dat kan betekenen meer, bredere of betere paden. Voor een ecologische visie 
zijn meer paden geen optie, meer lichtbanen zijn dat wel. Want meer lichtbanen 
betekent meer bosranden, en juist in die randen is de biodiversiteit het hoogst.

Namens de werkgroep, Jan Willem Wertwijn

2020 Inventarisatieverslag Nachtvlinders van Groot-
Amsterdam 
Een start is gemaakt met het vijf jaar systematisch inventariseren van nachtvlin-
ders in Groot-Amsterdam. Met subsidie van het Betrekken bij Groen Fonds en 
met een Ger van Zanen-voucher van de KNNV konden alle benodigde veldma-
terialen worden aangeschaft (lamp/laken, aggregaat, vangpotjes, veldgids e.d.). 
Veel avonden zijn aangekondigd middels WhatsApp als zogeheten pop-up- excur-
sie zodat geïnteresseerden kunnen aanhaken. Vanwege de Covid 19-pandemie 
was de groepsgrootte veelal beperkt. 

In 2020 is 23x een laken gespannen om nachtvlinders aan te trekken. Er zijn 
216 macronachtvlindersoorten gevangen uit tien verschillende families. Zo goed 
mogelijk zijn aantallen per soort bijgehouden. De aantallen vlinders waren relatief 
laag, en in totaal zijn er 1.658 vlinders op het laken geteld. Bij elkaar zijn er fraaie 
resultaten geboekt. Een breedspectrum aan soorten is waargenomen. Uiteraard 
de algemene soorten en minder algemene soorten, van heel klein tot enorme 
pijlstaarten. Ook zijn er nachtvlinders gevonden die niet eerder zijn gemeld uit 
Groot-Amsterdam, of nog maar zelden ervoor, aldus de Nationale Database Flora 
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en Fauna (NDFF). De satijnstipspanner (Idaea subsericeata), bochtige smele-uil 
(Photedes minima), heremietuil (Ipimorpha retusa), eikentandvlinder (Peridea 
anceps) en de wilgentandvlinder (Notodonta tritophus) waren bijvoorbeeld nieuw 
voor de regio.

Maar liefst 70 soorten (35%) zijn op nog maar zeer weinig plaatsen in Groot-
Amsterdam gemeld (een bezetting van tussen de 1-10 km-hokken binnen het 
414 km-hokken-groot onderzoekgebied). Een compleet verslag met analyse 
staat online op de KNNV-website. Alleen de meest zeldzame soorten worden 
hier kort genoemd. Het klein muisbeertje (Pelosia obtusa), groene korstmosuil 
(Nyctobrya muralis) en de russenuil (Coenobia rufa) waren nog maar 1x eerder 
gemeld. Opvallend is dat het klein muisbeertje in 2019 op exact dezelfde plek in 
de Diemerpolder was gevangen. Idem bij de russenuil, deze was in 2018 ook op 
dezelfde plek gevangen maar dan in het Diemerbos. Beide zijn indicatorsoorten 
voor moerassen en relatief zeldzaam in Nederland. De graanworteluil (Euxoa 
tritici) was in 2018 ook al eens aangetroffen in het Diemerbos, langs het spoorta-
lud. Dit jaar was het de tweede vondst voor Groot-Amsterdam, bijna op dezelfde 
plek als de vorige keer. Het muisbeertje (Pelosia muscerda), ook een indica-
torsoort voor moeras, is bij de Amstelveense Poel aangetroffen. Twee eerdere 
keren (2016 & 2017) is de soort in het Naardermeer waargenomen, het meest 
zuidoostelijk kilometerhok van de kaart van het onderzoeksgebied. Dat geldt ook 
voor de berkenhermelijnvlinder (Furcula bicuspis), deze is in 2017 1x in hetzelfde 
Naardermeer-km-hok gevangen. De wilgenhermelijnvlinder (Furcula bifida) is nog 
maar 1x eerder gemeld in Groot-Amsterdam en wel in 2010 in Amsterdam-Noord. 
Deze tweede melding in het Diemerbos op 21 mei 2020. 

 

Ligusterpijlstaart; foto Edo Goverse
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De rapportage, grotendeels een fotoverslag met alle waargenomen micro- en 
macronachtvlinders, is hier te downloaden: https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/
nieuws/nachtvlinders-van-groot-amsterdam en op https://amsterdam.knnv..nl/
publicaties/  (vanaf 1 februari 2021).

Spannend wat het nieuwe seizoen gaat brengen! Heb je interesse in 2021 deel 
te nemen mail dan naar goverse@hotmail.com of app 06-57616249 voor de 
WhatsApp aankondigingen. En uiteraard eigen inbreng voor een locatie is altijd 
welkom!

Edo Goverse & Trees Kaizer

De KNNV Amsterdam eert twee overleden ereleden 
met een boom op DNO
De KNNV Amsterdam heeft nauwe banden met De Nieuwe Ooster (DNO), be-
graafplaats en crematorium, maar tevens gedenkpark en arboretum (bomenpark). 
Onze afdeling mag gebruik maken van de kantine, alleen dit jaar kwam daar 
helaas niet veel van, vanwege de coronapandemie.

Op 17 november 2019 overleed Nico Schonewille, een zeer gewaardeerd erelid 
van de KNNV Amsterdam. Nico werd begraven op DNO, waar zijn begrafenis 
werd bijgewoond door heel veel leden. Ergens in die tijd is het idee ontstaan om 
in het arboretum een boom te planten ter herinnering aan Nico. Zo’n boom is een 
schenking aan stichting Arboretum De Nieuwe Ooster. Dit arboretum heeft maar 
liefst 5 sterren, zie https://oost-online.nl/de-nieuwe-ooster-met-vijf-sterren-erkend-
bomenpark en https://denieuweoosterbomenpark.nl/doelstellingen.

Eerst werd aan Ans Schonewille gevraagd of zij dit op prijs zou stellen. Al snel 
volgde hierop haar antwoord: ja, dat zou ze heel fijn vinden en haar dochters ook.

Het plan is door een van onze KNNV-leden verder uitgewerkt in nauwe samen-
werking met Johan Mullenders, boombeheerder bij DNO. Omdat Nico tot het 
laatst toe met paddenstoelen bezig is geweest, kwam Christiane Baethcke met de 
suggestie om een boom uit te kiezen waarbij de meeste soorten paddenstoelen 
voorkomen, zodat er daarmee een extra dimensie bij komt. Zij stelde een lijst op 
met bomen die ectomycorrhiza vormen in volgorde van aantal soorten padden-
stoelen en op die lijst stond de haagbeuk bovenaan. Daar ging dan ook de voor-
keur naar uit. Johan is daarna gaan kijken of de collectie van het arboretum kon
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Carpinus betulus ‘Lucas’ vak 58 Carpinus betulus ‘Rockhamton Red’ vak 1
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worden aangevuld met een fraaie haagbeuk en wel een cultivar, een bijzonder 
exemplaar. Er was ruim tijd beschikbaar, want de boom zou pas in het volgende 
plantseizoen de grond in kunnen, najaar 2020. Het heeft na wat zoeken een heel 
bijzondere boom opgeleverd: Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’, die in de 
herfst niet geelbruin, maar vurig rood tot oranje verkleurt.

Een tweede wens betrof de plek waar de herinneringsboom voor Nico zou moeten 
komen: het liefst in de buurt van zijn graf, in grafvak 1. Dat viel niet mee, want in 
de nabijheid was geen ruimte. Er is nu een mooie plek gevonden langs een breed 
pad, aan de rand van grafvak 1, tegenover grafvak 9. Het planten van de boom 
vond plaats op 02-12-2020. Ans Schonewille is de dag na het planten met haar 
dochters gaan kijken. Ze vindt het troostrijk en ontroerend dat Nico op deze wijze 
wordt herdacht. Ze is er blij mee en haar dochters ook. Via deze link is informatie 
over deze bijzondere haagbeuk te vinden:  https://denieuweoosterbomenpark.nl/
bomen/carpinus-betulus-rockhampton-red.

Tijdens het uitwerken van het plan bleek er voldoende budget te zijn om ook ons 
overleden erelid Ger van Zanen te eren met een herinneringsboom. De keus is 
gevallen op een Carpinus betulus ‘Lucas’. Een haagbeuk voor Ger is ook heel 
toepasselijk. Ger heeft immers jarenlang de Paddenstoelenwerkgroep geleid. 
Deze haagbeuk heeft een plek gekregen aan de rand van vak 58 tegenover vak 
59. Het is een prachtige boom, zoals Johan aangaf. Dit is de link naar informatie 
over deze haagbeuk:  https://denieuweoosterbomenpark.nl/bomen/carpinus-betu-
lus-lucas.

Op beide bomen zijn herdenkingsboombordjes geplaatst, met daarop de naam 
van het overleden erelid, de periode dat hij erelid van de KNNV Amsterdam is 
geweest (tot aan zijn dood) en de tekst “Veldbioloog in en om Amsterdam en ver-
enigingsvriend”. Meer informatie over onze ereleden is te vinden op https://www.
knnv.nl/afdeling-amsterdam/ereleden.

De bij dit stukje geplaatste foto’s van beide bomen en de boombordjes zijn ge-
maakt door Johan Mullenders, waarvoor onze hartelijke dank.
Achteraf kunnen we over deze schenking aan het arboretum wel stellen: wij blij (= 
KNNV Amsterdam en Ans Schonewille), Johan blij (= het arboretum).

Geplaatst namens het bestuur.
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Zwammen in Artis
Er valt veel te beleven in onze Amsterdamse dierentuin, dat staat buiten kijf. Tal 
van beesten en planten van over de hele wereld laten zich bewonderen. Een rots 
voor de apen, een volière voor de vogels, een kas voor de varens, een huis voor 
de maki’s en een heus plein voor de mensen, waar het erg druk is rond voeder- 
en borreltijd. Maar naar een onderkomen voor paddenstoelen kan je lang zoeken. 
Geen wonder, deze geheimzinnige organismen laten zich lang niet zo makkelijk 
opkweken als planten! Om zwammen te zien kijk je niet in de verblijven maar in 
de stukken hiertussen in: in de plantenperken, onder de bomen, in de grasveldjes. 
Wat zou hier te vinden zijn? 

Het zijn niet alleen paddenstoelenliefhebbers en – kenners die hier natuurlijk in 
geïnteresseerd zijn, ook Artis zelf wil meer weten over de mycoflora die het park 
rijk is. In Artis wordt gewerkt aan een project om zoveel mogelijk leven in Artis 
buiten de collectie om in kaart te brengen: het Artis stadsnatuur project. Fungi 
krijgen extra aandacht. Via een samenwerking met Naturalis (coördinator Jorinde 
Nuytinck) wordt mogelijk ook een studentenproject opgezet om het ondergronds 
mycelium via DNA-analyses in kaart te brengen. En, yes, yes, yes, om de boven-
grondse vruchtlichamen van de zwammen te duiden heeft Artis de paddenstoe-
lenwerkgroep van de KNNV benaderd. 

En zo kwam het dat op 1 september even een nieuwe attractie te zien was: een 
groepje kruipende en knielende mycofielen gehuld in Artisblauwe hesjes. Rob 
Chrispijn en Gerard Koopmanschap waren hier ook bij. De oogst was zoals al 
gevreesd door de lange droogte erg mager, slechts vijf soorten zijn er gezien. 

Een maand later hebben we een nieuwe poging gewaagd, en waren blij ver-
rast met het totaal van 42 soorten. En er zaten leukerds tussen! Geheel verstopt 
in een holle boomstam, maar toch door ons gespot, vonden we de Schubbige 
oesterzwam (Pleurotus dryinus). Het schijnt een parasiet te zijn, hoewel dat niet 
helemaal zeker is. Maakt niet uit: het was een nieuwe soort voor ons. Vlakbij 
stond ook de Zalmzwam (Rhodotus palmatus), een paddenstoel die alleen op iep 
groeit. Zo mooi, Hans Dorrestijn heeft over de zoektocht van een mycoloog naar 
deze zwam een gedicht geschreven. Helaas niet te vinden op internet, maar wel 
gepubliceerd in Champignons in de Jordaan van Rob Chrispijn.  

De overgrote meerderheid van de paddenstoelen die we gevonden hebben be-
hoort tot de groep van de saprofyten, de afvalopeters, oftewel de vuilnismannen/
vrouwen van de natuur. Vier van de soorten die we vonden worden tot de para-
sieten gerekend. En ook slechts vier soorten die in symbiose leven met bomen. 
Jammer, want Artis is speciaal geïnteresseerd in deze symbionten. We hoopten 
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er meer tegen zouden komen. Misschien was het ook wel wat laat in het jaar, mis-
schien was het te droog geweest. Kijkend op waarneming.nl, zie ik ook bijzon-
der weinig meldingen van deze mycorrhizavormende paddenstoelen. Rob heeft 
tijdens een tweede solo tocht ook geen enkele hiervan gevonden. Symbionten 
gedijen alleen in voedselarme omstandigheden die in Artis weinig te vinden zijn. 
Met natuurbeheer gericht op verschraling zou de situatie voor dit type padden-
stoelen in Artis verbeterd kunnen worden. 

In november zijn we twee keer op stap geweest. Vanwege de koude hebben 
vanaf deze maand de meeste zwamvlokken – op toch nog een verrassend aantal 
diehards na - weinig zin meer om vruchtlichamen te produceren. Wij telden dan 
ook heel wat minder paddenstoelen dan in oktober 2020 (onze vorige telling) in 
Artis. 

Als eksters op zoek, viel al snel ons oog op iets glimmends. Dat was de prachtige 
Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum), die pronkt op de Heimanseik. Deze 
zomereik is met zijn ongeveer 275 jaar een echt oud baasje. Hij is geplant voor 
de oprichting van Artis, en is vernoemd naar natuurkenner- en popularisator Eli 
Heimans. De Gesteelde lakzwam valt in de categorie: mooi van buiten, maar 
minder mooi van karakter. Het is namelijk een echte parasiet, die de boom steeds 
verder verzwakt. Maar ook parasieten vervullen een rol in het ecosysteem: bomen 
zijn precies als mensen, hoe ouder hoe zwakker en hoe vatbaarder voor aller-
lei kwaaltjes: het is niet anders. De omstandigheden zijn waarschijnlijk ook niet 
optimaal. Hopelijk houdt deze krasse knar het nog een tijdje vol, hij is in goede 
handen en wordt jaarlijks onderzocht door boomheelmeesters.

Het snoepje van de maand was de Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus). 
Deze vonden we op de laatste dag van de inventarisatie, en was ons nog bijna 
door de neus geboord door de vondst van een verdacht pakketje in de Plantage 
Parklaan. Volgens de politie was Artis onbereikbaar. Gelukkig bleek dit niet te 
kloppen. De zwam is door Christiane microscopisch onderzocht, en het was 
inderdaad niet die ordinaire dubbelganger, de Rechte koraalzwam, maar de veel 
zeldzamere Kroontjesknotszwam waarvan de uiteinden van de takjes een kroon-
tje vormen.

In de vlinderkas konden we even opwarmen, helaas besloegen de brillen direct. 
Al glazen wrijvend en mist trotserend vonden we toch nog iets heel leuks: Kleine 
plooiparasolletjes (Leucocoprinus heinemanni). Een nogal verwende soort, die 
slechts tevreden is met constante hoge vochtigheid en temperatuur. Deze groeit 
dus eigenlijk alleen in (sub)tropische kassen en er zijn maar een handvol waarne-
mingen van in Nederland. 



25

Bewondering hadden we voor een andere parasol, de Grote kleefparasol (Lima-
cella guttata) die dapper buiten met slechts wat beschutting van bamboe in de 
koude stond. Een iets kleverige forse paddenstoel met een grote ring, waarschijn-
lijk een afvalopeter. Een rode lijst soort, en nieuw voor ons allemaal, zelfs voor 
Christiane!

Het Anoahok met Lida, Ellen, Els en Christiane; 
foto: medewerker Artis

Als laatste de Houtknotszwam (Xylaria polymorpha), en dan niet omdat deze zo 
bijzonder is maar vanwege de vindplaats, midden in het buitenhok van de Anoa’s, 
een dwergbuffelsoort uit Sulawesi. De verzorgster van de Anoa’s had daar na-
melijk zwammen gevonden, en die wilden we natuurlijk graag even bekijken. Het 
probleem was dat de Anoa’s daar stonden, ze zien er super schattig uit maar zijn 
niet voor de poes. Ze kunnen blindelings aanvallen en met hun hoorns enorm te-
keergaan. De verzorgster had een idee: de Anoa’s eruit, wij erin! Jammer genoeg 
was er geen publiek (Corona) om deze nieuwe diersoort met hun vreemde gedrag 
te bewonderen. Wat werd er toch raar gescharreld daar in dat hok. De padden-
stoelen bleken niet zo bijzonder te zijn, maar de ervaring hadden we voor geen 
goud willen missen. 

De Anoa; foto: Artis
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Kleine plooiparasol ; foto Els Trautwein Kroontjesknotszwam; foto Els Trautwein

Schubbige oesterzwam ; foto Els Trautwein Zalmzwam ; foto Els Trautwein

Van alle vondsten is een lijst gemaakt die opgestuurd is naar de organisatoren 
van het Artis inventarisatieproject. 

Met dank aan alle inventariseerders – Rob, Gerard, Christiane, Sjarifah, Ellen en 
Lida, en Ton en Rick en andere medewerkers van Artis, en nog extra aan Christi-
ane voor de microscopische determinaties. 

Hieronder nog een stukje van Christiane, die zich over allerlei klein grut groeiend 
op Artisbeestenpoep heeft gebogen. 

Els Trautwein
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Ton Hilhorst, de landschapsarchitect van Artis, gaf me op mijn verzoek ook nog 
mest van olifant, kameel, zebra, walibi en giraf mee. Dit heb ik in plasticbak-
jes thuis op de vensterbank opgekweekt. Elke dag even kijken, wat er gebeurt. 
Kogelschieters, spikkelschijfjes, inktzwammetjes, allemaal leuke zwammetjes, 
die als ze rijp zijn dan microscopisch onderzocht moeten worden, om ze op naam 
te brengen. Er kwamen in de loop van de volgende weken ongeveer 30 soorten 
mestpaddenstoelen op.

Ik ben nog niet helemaal klaar met de mestzwammen, er komen nog steeds inkt-
zwammetjes op. Tot nu toe was het weinig spectaculair, wel een paar zeldzame, 
maar geen heel zeldzame soorten.

Bijzonder was, dat een heel gewone soort, namelijk het Hazenpootje, dat nor-
maal nooit op mest groeit, hier wel op drie soorten mest opkwam, namelijk olifant, 
zebra en kameel. Er komt ook nog een bekerzwam op, maar nog te klein om hem 
microscopisch te determineren, wat bij de meeste bekerzwammen een vereiste 
is. Het zou kunnen, dat het weer zo een mysterieuze bekerzwam wordt, waar ik in 
samenwerking met Atte van der Berg bijna tien jaar geleden een artikel voor Coo-
lia, het kwartaal van de NMV heb geschreven. https://www.mycologen.nl/Coolia/
PDF-files/Coolia55(2)95-98Atte_compostbekerzwam.pdf. En anders is het wel de 
Mestbekerzwam of de Koemestbekerzwam, ook lang niet gek.

Mestpaddenstoelen opkweken en determineren is een leuke hobby, wel bewerke-
lijk.

Christiane Baethcke 

Deel van het team; foto Els Trautwein
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 1e kwartaal 2021 en 2e kwartaal
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.

Door de langlopende corona crisis en de onduidelijkheden over de lock-
down: periode, groepgrootte, geen toegang tot onze lezingen ruimte etc., 
is het zeer lastig om een lezingen- en excursieprogramma voor het eerste 
kwartaal 2021 te organiseren. Hopelijk ziet het 2e kwartaal er gunsiger uit en
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kunnen we met groepen naar buiten en op excursie. Mocht de situatie snel 
veranderen dan zullen we eventuele excursies via de digitale nieuwsbrief en 
straks natuurlijk ook via Blaadje, aankondigen. Er wordt ook nagedacht over 
de mogelijkheid van een on-line lezing ook dat zal als dat doorgaat via de 
nieuwsbrief en website worden gemeld. 
Op de excursielijst 2021/1 staan dan ook alleen de nog niet geplande pop-up 
excursies en de al eerder geplande excursie van 22 mei.

DISCLAIMER:
Het vaststellen van het excursieprogramma heeft plaatsgevonden in een periode 
van grote onzekerheid over hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen en welke 
maatregelen nog worden genomen en/of van kracht zijn. Gezien deze omstandig-
heden zijn de KNNV of de excursieleiders in de gelegenheid gesteld om excursies 
af te blazen of eventueel naar een later tijdstip te verplaatsen. Er bestaat ook een 
mogelijkheid dat excursies of online- lezingen via de nieuwsbrief worden aange-
kondigd. Voor actuele informatie over de excursies en lezingen zie ook de website 
https://www.knnv.nl/agenda/312 

Om de excursies of een lezing zo veilig mogelijk te maken voor alle deelne-
mers zijn er de volgende regels:
• U geeft zich van tevoren op per mail bij de excursieleider.
• U komt niet als u zich niet lekker voelt, koorts, of andere corona-symptomen 
heeft.
• Tijdens de excursie houdt u minimaal anderhalve meter afstand van de andere 
deelnemers.
• Instructies van de excursieleider worden zonder gedoe opgevolgd.
• Leen geen kijkers of andere materialen uit, maar neem voor de zekerheid wel 
handgel mee.
• U bent zelf verantwoordelijk maar kan een ander wel aanspreken als die zich 
niet aan de regels houdt. 
• Voor alle excursies geldt een maximum  aantal deelnemers. Dit kan per excursie 
verschillen. 

Zaterdag 22 mei 2021 Fiets-wandelexcursie naar het Dr. J.P. Thijssepark in 
Amstelveen o.l.v. Gerard Schuitemaker.
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
We starten om 10.00 uur en eindigen om 15.00 uur. De precieze verzamelplek 
wordt bij het aanmelden bekend gemaakt. Wij fietsen naar Amstelveen en wan-
delen door het park. Gerard legt de nadruk op de vegetaties. Planten hebben een 
onderlinge verhouding met elkaar en vormen een herkenbaar type. De opbouw 
duurt jaren. Insecten horen tevens bij bepaalde vegetatietypen. In deze heemtuin 
zijn een aantal typen aan te duiden door de inrichting van het park: laag, nat, dro-
ger en grondsoort. Als  er tijd is fietsen we door naar park De Braak. Neem brood 
en drinken mee. Wij blijven een dag in Amstelveen.
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Er is plek voor 15 personen. Deelnemers dienen zich per email/telefoon (gang-
baar-37@hetnet.nl of 06 82206607) aan te melden. Onder slechte omstandig-
heden (regen) kan de excursieleider besluiten om de excursie niet door te laten 
gaan.

POP-UP EXCURSIES

Paddenstoelenexcursies
In overleg met Christiane Baethcke worden de paddenstoelen-excursies voorlopig 
niet meer vooraf vastgesteld. Er doen zich vaak onverwachte situaties met pad-
denstoelen voor of (zeer) bijzondere soorten verschijnen op niet gedachte plek-
ken. Christiane zal de excursies in pop-up vorm organiseren. Deze worden aan u 
bekend gemaakt via email.

Nachtvlinderexcursies
De komende jaren worden er tien pop-up excursies georganiseerd. Deze aanpak 
is nodig omdat de weersomstandigheden relatief goed moeten zijn (geen regen 
of harde wind, geen volle maan). Heb je interesse deel te nemen mail dan naar 
Edo Goverse (goverse@hotmail.com) of app (06-57616249) voor een app-groep. 
En uiteraard eigen inbreng voor een locatie is altijd welkom! Zie ook het artikel in 
Blaadje 2020/3.

Volgermeerpolder
Pop-up fietsexcursie naar de Volgermeerpolder onder leiding van Jan Timmer. 
Eens een gevaarlijk vuilnisbelt, nu een gebied dat de moeite waard is om te be-
zoeken. Het leuke van een pop-up excursie is dat je op ontwikkelingen kunt inspe-
len. Houd dus de Nieuwsbrieven in de gaten. 

Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert Timmermans 
Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan 
is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden 
naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij hel-
pen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingson-
derzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet 
kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Er is al een 
redelijk beeld van de verspreiding van de muizen in de provincie, maar het blijft 
natuurlijk interessant om te zien hoe de muizenstand en met welke soorten zich 
ontwikkelt. Om deze trends te onderzoeken worden er onder deskundige leiding 
pluisavonden gehouden.
Per jaar worden er 4-5 pluisavonden georganiseerd. Door de coronamaatregelen 
is het nog onduidelijk wanneer, waar en hoe we in het seizoen 2021-2022 pluis-
avonden gaan organiseren. Heb je interesse deel te nemen en sta je nog niet op 
de mailinglijst stuur dan een bericht naar Geert Timmermans (harmat4@xs4all.
nl). Als er een pluisavond wordt georganiseerd krijg je een mail en is aanmelden 
mogelijk.
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KNNV Amsterdam - Samen de natuur in! 
excursies | inventarisaties | lezingen | cursussen | reizen 

De KNNV (Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging), 
afdeling Amsterdam, opgericht in 
1901, is de oudste natuurorganisatie 
van Nederland. De vereniging houdt 
zich bezig met natuurbeleving,           
-studie, -bescherming en -educatie.  

Iedereen is welkom, of je nu weinig  
of veel kennis hebt van de natuur. Ga 
een keer mee! Kijk voor meer info en 
aanmelden naar www.knnv.nl/
amsterdam/ of mail naar 
ledenadminstratie@amsterdam.knnv.nl 

De afdeling Amsterdam telt 6 
werkgroepen:                      
insecten, muurplanten, planten, 
paddenstoelen, stadsnatuurbeheer 
en vissen-amfibieën-reptielen.  

Contributie per jaar 
Gewoon lid € 32,50  
Huisgenootlid € 12,50 
Jeugdlid (tot 26) € 17,50 

⚫ samen natuur 
ontdekken en beleven  
⚫ helpen natuur te 
beschermen  
⚫ meedoen met 
activiteiten van afdeling 
Amsterdam en andere 
afdelingen  
⚫ deelnemen aan 
natuuruitjes en reizen in 
binnen- en buitenland 
⚫ 4 keer per jaar het blad 
‘Blaadje’ (afdeling A’dam) 
en de ‘Natura (landelijke 
KNNV)  
⚫ 10% korting bij de 
KNNV uitgeverij 

www.knnv.nl/amsterdam/  

KNNV Amsterdam 
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