
AMSTERDAM, DIE GROENE STAD 
https://www.knnv.nl/amsterdam 

 

              
Ieder jaar in dezelfde week ( 1e week van maart)  op dezelfde plaats (Baaiengat Twiske) de eerste actieve kleine vos. 

Bij voorkeur zonnend op een molshoop. Dit jaar twee exemplaren. PvD. 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 61 maart 2021 om het onderling kontakt te 
behouden ten tijde van de Coronacrisis. 

 BIJDRAGEN VAN HARTE WELKOM!! 

 
REDACTIE BLAADJE:  Rob van Dijk & Tobias Woldendorp: t_woldendorp@kpnplanet.nl 
WEBSITE:   Christiane Baethcke: baethcke@solcon.nl  
REDACTIE NIEUWSBRIEF:   Paul van Deursen:ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
PR. EN FACEBOOK   Els Trautwein  els.trautwein@gmail.com 
 

De onrust bij smienten en brandganzen 
om op trek te gaan is als zichtbaar: o.a in de IJdoornpolder begin maart. PvD. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Altijd weer de vraag: “Waar gaan ze naar toe”? 
Heel toevallig kwam deze winter een antwoord 
op deze vraag.  Eind december 2020 nam ik een 
foto van een grote groep brandganzen ten 
noorden van Zunderdorp. Bij flink inzoomen 
thuis zag ik twee ganzen met halsbandringen.  

 
 

Gemeld op Waarneming.nl met de mededeling: 
 
“Ver weg: bij het inzoomen thuis twee genummerde 
halsbanden. Voor de liefhebber om dit na te pluizen.” 
En de liefhebber meldde zich:  
“Deze liefhebber heeft het nageplozen op 
www.geese.org: E74 en E80 zijn op 11-8-2018 
geringd in Kolguev, Rusland, resp. als adulte man 
en adulte vrouw. Sindsdien worden ze altijd samen 
gezien: meldingen uit Flevoland, Noord- Holland 
en Friesland.  
Vriendelijke groet, Ellen de Bruin” 

 
Kolguev, Rusland, 

Barentsz zee 
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Fietstochtje Waterland 
Hanny van Wijgerden met Guus Muller, 19 februari 2021, 10.00-14.00 uur 

In contrast met de vorstperiode van vorige week, lijkt het nu wel de eerste voorjaarsdag met een stralend blauwe 
lucht. Richting Durgerdam liggen er al Krakeenden in het weiland en zien we de eerste Fazant. We nemen een 
kijkje vanaf de dijk, waarlangs woonschepen liggen met IJburg aan de overkant. In het water niet veel meer dan 
een enkele Fuut. Langs de dijk in het dorp horen we Mussen en Spreeuwen vrolijk roepen en zwemt er een 
groepje Kuifeenden. Na de draaikom staan er in het weiland een grote groep Grauwe- en Kolganzen met een 
paar Brandganzen. Een spreeuwenwolk in de verte.  

 
Durgerdam in ochtendnevel  (PvD) 

We stappen weer af bij het eerste kijkpunt na Durgerdam, even naar links: hier grote groepen Brandganzen in de 
verte, door Guus geteld met zijn telescoop. Deze heeft een handig klein formaat, die hem al vaak van dienst is 
geweest. Ik heb mijn groot en wat onhandiger exemplaar thuis gelaten. Er staat ook een eenzame Kievit aan het 
water, een Kokmeeuw in de wei en wat Smienten op de slootkant achter ons. Een Houtduif vliegt over. 
We krijgen al zin in koffie en koek die Guus heeft meegebracht. Dan verkennen we de andere kant van de dijk bij 
het kijkscherm aan een grote plas. Een torenvalk zet zich op een paaltje waar we langs moeten en staat even 
daarna te bidden bij de dijk. Bij de plas zien we achteraan kleine eendjes zwemmen, waarvan er 3 langs vliegen 
met botergele kontjes: Wintertalingen. Ook zwemmen er Bergeenden en Wilde eenden, en vliegt er een pieper 
langs, Guus denkt een Waterpieper. 
Verderop is de dijk afgesloten voor verzwarende werkzaamheden, dus fietsen we een stukje westwaarts om af te 
slaan richting Holysloot.  

 
fietspad richting Holysloot langs het Goudriaankanaal april 2020 (PvD) 

Hier ligt een heel vrij fiets- en wandelpad in het vlakke land en hebben we de wind mee. Overal om ons heen 
grote en kleinere groepen vooral Kol- en Brandganzen, soms massaal in de lucht, nog meer spreeuwenwolken, 
ergens een Blauwe reiger of een Grote zilverreiger en een groep wiekelende Kieviten. 
 
We fietsen, hier en daar afstappend, tot aan Holysloot, waar de koek- en 
zopie bij Het Schoolhuis half open is. Koffie, eventueel met een tosti, of 
erwtensoep met roggebrood en spek is de keuze van vandaag. We kiezen 
voor het laatste en gaan even zitten op de enige 2 aanwezige stoeltjes 
buiten, nog steeds in de zon bij afgeknotte wilgen en mussengetsjilp. Een 
groepje Kauwen in een boom wat verder. Het wordt nu wat drukker. Het 
weekend zal er nog veel meer te verkrijgen zijn. 
We stappen weer op en nemen even een kijkje in het dorp met een klein 
wit kerkje op een terp. We horen Vink, Koolmees en Pimpelmees en zien 
langs het riet op het water vanaf de pontsteiger nog een groep van 18 
Smienten. Op de oever in de luwte bloeien Sneeuwklokjes. 

We fietsen hierna tegen de wind in terug, en merken hoe krachtig die nog is. 
Een omweg laten we schieten. Via de oostkant van Ransdorp fietsen we 
terug naar de Schellingwouderbrug. We zien nog een Stormmeeuw, een 
familie Knobbelzwanen waarvan de jongen nog deels grijs zijn en een 
paartje Nijlganzen. Lenteklokjes in een tuin. Het is langzamerhand ook 
bewolkter geworden: we hebben het beste deel van de dag benut. Het is 
altijd heerlijk om zo dicht bij Amsterdam door het schone Waterland te 
fietsen. 
Guus heeft zich ook met tellen bezig gehouden, nauwelijks door mij 
geassisteerd. Het waren er zeer vaak meer dan 10. Voor de geïnteresseerde 
lezer volgt hieronder zijn lijst. 
Hanny van Wijgerden 

 
 

 
De mussen van het Schoolhuis (PvD) 

 
Goudriaankanaal maart 2021 (PvD) 

 



Mijn manier van tellen is ontstaan vanuit watervogels tellen voor Sovon tussen 1980 en 1990 in combinatie met 
het invullen van waarneming.nl wat ik nu vaak doe. Hoeveel groepjes van 5 of tien exemplaren zie ik? Bij grote 
groepen; hoeveel vogels zitten er in een kijker- of telescoopbeeld en hoeveel beelden, met eenzelfde soort-
dichtheid, naast elkaar is de groep groot? Een combinatie van goed kijken, herkennen, tellen en gecontroleerd 
schatten; extrapoleren. Je kunt jezelf oefenen om dat extrapoleren redelijk snel te doen. Dit keer had ik niet de 
rust om te kijken of er tussen de vele vogels afwijkende opmerkelijke (sub)soorten zaten. Om tijdens het tellen 
mannetjes en vrouwtjes uit elkaar te houden en op te nemen in je telling gaat nog een stap verder. Ik noteer nog 
met een opschrijfboekje. Met een app waarnemingen meteen aan locaties koppelen, zo ver ben ik nog niet. Een 
heerlijke eerste voorjaarsdag samen omringd door honderden vogels. Je voelt dat het voorjaar op komst is. 
Enorm genieten. 
256 kolganzen, 165 grauwe ganzen, 3165 brandganzen, 70 krakeenden, 5 fazanten, 6 kuifeenden, 36 
huismussen, 135 smienten, 1350 spreeuwen, 9 bergeenden, 212 kieviten, 3 grote zilverreigers, 28 wintertalingen, 
1 waterpieper, 2 torenvalken, 6 blauwe reigers, 9 knobbelzwanen, 2 koolmezen, heel veel meerkoeten maar niet 
geteld, 55 wilde eenden, 25 soepeenden, 2 pimpelmezen, 18 kauwtjes, 5 waterhoentjes, 2 aalscholvers, 1 vink, 
stormmeeuwen maar niet geteld, veel kokmeeuwen achter een ploegende trekker aan maar niet geteld, 5 futen, 2 
nijlganzen, minstens 1 houtduif en een stuk of wat kraaien. 
Guus Muller 

 
VIERHEIDENWANDELING 

Frans van der Feen  Foto’s Loes van der Feen 
 
Een melding van een KNNV-lid over een zogenaamde Trage tocht bij Crailo herinnerde ons aan de knnv-
wandeling die we destijds maakten over o.a. de Limitische hei o.l.v. Nora van der Meijden en Hans Schut. Bleek 
op 23 februari 2008 te zijn geweest. 
We hadden er goede herinneringen aan en we hebben ongeveer een zelfde tocht gemaakt op 25 januari. 
Met de trein naar Naarden-Bussum en bus 100 naar halte Flevolaan in Huizen. Stukje doorlopen en dan langs 
het laantje waar Charlotte (eerder woonachtig in Amsterdam) zich in een grote tuinmanswoning had gevestigd. 
Nieuwe Bussumerhei 
We kwamen uit op de hei, waar de zonbeschenen struikjes nog wit 
waren van de rijp. Op een heuveltje een boom, waar we al direct 
een Goudhaantje zagen. 
Nora vertelde toen dat dit een zeer oud gebied is, met Podzolgrond 
uit de ijstijd. 
Via een klein bosje komen we in de Valkeveense laan, waar nog 
steeds de enorme Maarser krop op één van de bomen zit. 
Links af en twee keer rechtsaf komen we op een paadje richting 
Valkeveen. 

Aan het eind moeten we landgoed ’t Graeveveld in, een vogelreservaat. Nou, dat klopt: we 
zien er een Boomklever, prachtig een Keep en meerdere Koperwieken. 
We moeten twee keer door een geel hek en lopen door statige bomenlanen richting 
Gooimeer. Dat zien we mooi liggen.  Het heeft hier vroeger gespookt, want vroeger lag 
Naarden hier aan de Zuiderzee, maar dat is tijdens een vliegende storm weggeslagen, 
vertelde Hans vorige keer. 
Het pad buigt weer van het water af, maar na een tijdje 
komen we er weer uit. We begeven ons via een smal 
paadje tussen het riet. We zouden zo graag weer eens 
Baardmannetjes zien. Evert zag ze hier wel in 2008. 
Helaas zit dat er niet in. Wel zien of horen we allerlei 
ander gevogelte, Vinken, Heggenmus,  
Grote bonte specht, Koolmezen, Pimpelmezen, 
Merels, Holenduif en Houtduiven. 
 
 
Limitische hei 
Na wat geslinger en beklimming van de Eukenberg komen we via een klaphek uit op de 
Limitische hei. Op een bankje eten we ons brood op en we moeten steeds goed opletten dat 
speelse honden onze lekkere boterhammen niet uit onze handen grissen. 
Vanmorgen was het nog lekker rustig en stil, nu zijn er inmiddels veel wandelaars op pad 
gegaan. Logisch met dit mooie weer! 

Tafelberghei 
Aan het eind komen we over de Sijsjesberg. Via een Beukenlaan komen we bij een voorrangsweg die we over 
moeten en dan rechts af over de Tafelbergheide. Langs het gesloten restaurant De Goede Gooier (wellicht 
hebben ze coffee-to-go, dat wel) vervolgen we de tocht en komen door een donker naaldbos. 

 
Nieuwe Bussumerhei 

 
Maarser krop 

 
vogelreservaat 

 
Gooimeer 



We komen op landgoed De Beek, ontstaan dankzij de afgraving van 
zand ten behoeve van de bouw van de Indische buurt. Langs enkele 
waterpartijen komen we bij de poort van landgoed Oud-Bussem, 
met een congrescentrum, ook al gesloten. 
Vliegheide 
De laatste hei waar we over gaan brengt ons weer terug op de laan 
waar de bus rijdt. We hebben niet gekeken hoe laat hij gaat en we 
haasten ons naar de halte.  We hebben geluk, enkele minuten later 
komt bus 100. 
 
 
 

Beste relaties van Natuurtuin Slatuinen, 
Zoals u wellicht vernomen hebt is in augustus van 2020, een Taxon Expeditie 
gehouden in Natuurtuin Slatuinen en op andere plekken in Amsterdam. Een 
uitgebreid onderzoek dat door experts in samenwerking met leken is uitgevoerd. 
Het resultaat is inmiddels binnen. We willen dat graag ook onder uw aandacht 
brengen. 
De vrijwilligers en beheerder van Natuurtuin Slatuinen zijn zeer tevreden met het 
resultaat dat u bijgaand aantreft. 
met vriendelijke groeten, 
Nico Kuyvenhoven 
secretaris Natuurtuin Slatuinen 
 
Het rapprt kan worden gedownload via de volgende link: 
https://www.researchgate.net/publication/349120014_Taxon_Expeditie_Slatuinen/link/60217620a6fdcc37a8126a
5f/download 
 

NIEUWS UIT “Het mooiste poldertje van Nederland” DE WILMKEBREEK 
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/02-insectenblog-zen/ 

Fotowedstrijd Wilmkebreekpolder 
Stuur je foto uiterlijk 31 maart op naar fotowedstrijd@wilmkebreek.nl 

Wij nodigen alle omwonenden van de Wilmkebreekpolder uit om foto’s van de de 
polder en directe omgeving te maken. De laatste maanden zijn we hard bezig 
geweest om onze verouderde website eens flink op te schudden en wij zijn trots op 
het resultaat! Er is alleen één manco: ons fotobestand is nogal verouderd. Daarom 
doen wij een oproep aan alle buurtgenoten om foto’s van ‘het mooiste poldertje van 
Nederland’ te maken. 
 

 
 

KNNV Wandelmaatje 
Herinnering 

Nu het moeilijk is om in deze Corona-tijd normale excursies te organiseren heeft de KNNV-Amsterdam een app 
ingesteld met als titel KNNV wandelmaatje. De bedoeling is dat KNNV-leden zelf initiatieven nemen om erop uit 
te gaan of zich bij initiatieven van anderen aansluiten. Alles uiteraard binnen de geldende Corona-regels. In 
Nieuwsbrief no. 60 staat een leuk verslag van zo'n excursie. Omdat de lente weer voor de deur staat leek het ons 
zinvol om deze app nog eens onder de aandacht te brengen.  

U kunt zich hiervoor opgeven bij: secretaris@amsterdam.knnv.nl 
Geeft u uw 06-nummer op en u wordt toegevoegd aan de App. 

Veel plezier ermee! 

 
Kennemerduinen foto Carla Kuit 

 
boslaantje 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/349120014_Taxon_Expeditie_Slatuinen/link/60217620a6fdcc37a8126a5f/download
https://www.researchgate.net/publication/349120014_Taxon_Expeditie_Slatuinen/link/60217620a6fdcc37a8126a5f/download
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/02-insectenblog-zen/
mailto:secretaris@amsterdam.knnv.nl


VARENBEUK 
Hanneke Waller reageerde op het verslag over Frankendael in de vorige Nieuwsbrief.  
“Vóór het huis staat een Kastanje met gebruikelijk licht gedraaide stam en een Beuk met zeer langwerpig 
getande blaadjes, waar Plantnet geen antwoord op heeft”. 
Zij kent de beuk op het voorplein van het Huis: het is een Varenbeuk. 
Vriendelijke groet, Hanny van Wijgerden 
 

WANDELTIP Noordhollands Landschap 

 
https://www.landschapnoordholland.nl/files/2021-02/Buitenplaatsenpad%202019.pdf?utm_campaign=lnh-

20210218&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email 
 

Hierbij de video over de STADSPLANTEN IN AMSTERDAM 
  Van onze correspondent in  Amsterdam-Zuid  N.a.v. de vorige Nieuwsbrief :-) 

 
Beste Ledenadministrateur uit Rotterdam 
KNNV Amsterdam nieuwsbriefschrijver die reclame voor Rotterdam maakt en niet voor Amsterdam. 
Hoe kan dat nou? Hierbij de video over de stadsplanten van Amsterdam 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276159/de-stadsnatuur-is-rijk-aan-bijzondere-planten 

 
 

OOK ONZE WATERLANDSE ZEEDIJK DIJKVERSTERKING, VERBETERING,  
(of vernieling?) 

https://ijsselmeervereniging.nl/2021/01/09/meekoppelkansen-dijkversterking-bij-provinciale-staten-noord-
holland/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=IJsselmeer+Nieuwsbrief+53&utm_content=H

TML 

             
werkzaamheden bij Schardam (PvD) 

DE EERSTE POP-UP PADDENSTOELEN EXCURSIES VAN DIT JAAR WAREN EEN 
GROOT SUCCES. 

HIEROVER MEER BERICHT IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF. 
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