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Schubwortels 

 
“Vanochtend met een heerlijk voorjaarszonnetje door het 
Thijssepark gelopen en genoten van de vele al bloeiende 
voorjaarsplanten. Ook de zeldzame Paarse en Bleke 
schubwortel bloeiden alweer. Het was wel even zoeken, 
maar een medewerker van het pad wees ze me behulpzaam 
aan. De schubwortels behoren tot de Orobanchaea 
(bremrapenfamilie). De Paarse (Lathraea clandestina) 
parasiteert hier op berk en de Bleke (L. squamaria) op 
Zwarte els.”  

Lida den Ouden (foto’s) 20 maart 2021 
 
 
 

Het landje van Geijsel bezoeken is altijd feest 
 

Het landje van Geijsel bezoeken is altijd feest. Al weken 
slapen, rusten en eten er duizenden grutto's; de eerste 
arriveerde 27 januari,en dan begint voor mij het voorjaar. 
Dat is bij Geijsel zichtbaar aan de opeenvolging van 
nieuwe soorten die verschijnen. Rondom die eerste 
grutto: wulpen en smienten ,de wulpen zijn inmiddels 
vertrokken .Smienten zijn er per dag minder, 
wintertalingen en slobeenden zijn nog niet begonnen met 
broeden aan de aantallen te zien en alleenstaande 
mannen baltsen om de laatste “hard to get” wijfjes. 
Inmiddels zijn er scholeksters, tureluurs en kieviten (soms 
met 100en) aangekomen en draaien enkele kieviten 
nestkuiltjes op 10 meter van de schuilhut.  
Vandaag 18 maart ook nog kleine- en bontbekplevier, bonte strandlopers en 60 watersnippen. De vaste 
bezoekers kijken uit naar de eerste zomertaling.      Herbert Minter        foto:hongerige grutto's op 18/2 
 

https://vogelkijkhut.nl/view/359/ 
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1039029-aanleg-portugees-vliegveld-gruttogebied-loopt-maanden-vertraging-
op?utm_campaign=Boerenlandvogelnieuws+nr.+80&utm_medium=email 

 
Bleke schubwortel 

(L. squamaria) 

 

 
Paarse schubwortel 

(Lathraea clandestina) 
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Wellicht interessant voor de nieuwsbrief  Groetjes, Els Trautwein 

 

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over 
klimaatbeleid 

https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/klimaatraadpleging 
 
5 maart starten TU Delft en Universiteit Utrecht een landelijke online raadpleging 
Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse 
samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht 
stellen via een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) duizenden Nederlanders in staat om hierover mee te 
denken. Van 5 tot 31 maart kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn/haar voorkeuren kenbaar maken. 

Van 5 tot 31 maart kun u vanaf deze pagina meedoen aan de raadpleging. 
 

 

Korstmossenexcursie naar de Joodse begraafplaats  
Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel 

 
http://www.amstelveenweb.com/ 

Ellen van Donk (komt ook in BLAADJE 2021-2) 
 
 
Op 8 maart 2021 hebben wij (Christiane Baethcke, Els Trautwein en Ellen van Donk) de Portugees-Joodse 
begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel https://www.bethhaim.nl/ bezocht. Ongeveer 28.000 doden zijn 
hier begraven. De meeste graven hebben versleten, grijze, rechthoekige platen natuursteen als deksteen- plat in 
het gras. Veel grafstenen zijn in de loop van de tijd weggezakt in de zompige veengrond en opgeslokt door gras 
waar nu volop sneeuwklokjes bloeien.  
De geschiedenis van deze begraafplaats begon in de tweede helft 
van de 16de eeuw met de komst naar Nederland van vele 
Portugese Joden die wilden ontsnappen aan de Jodenvervolging op 
het Iberische schiereiland. In Amsterdam mochten de Joden hun 
geloof belijden, maar hun doden mochten ze er niet begraven. 
Daarvoor kochten ze in 1614 een stuk grond in Ouderkerk aan de 
Amstel dat vanuit Amsterdam met de trekboot goed bereikbaar was. 
Oude begraafplaatsen zijn vaak hotspots voor korstmossen. De 
meeste inventarisaties zijn uitgevoerd op begraafplaatsen op de 
Veluwe (zie H-J van der Kolk, 2018. Korstmossen op 
begraafplaatsen op de Veluwe. De levende Natuur 119: 1 blz 7-11).  
Op de 93 onderzochte dodenakkers trof van der Kolk 250 soorten 
aan, een derde van alle in Nederland voorkomende soorten.  
Wij konden echter voor de begraafplaats in Ouderkerk geen recente observaties vinden, ook is vanaf 2014 de 
begraafplaats grondig gerenoveerd.  

Na het inventariseren van korstmossen op bomen in onze eigen woonomgeving hebben 
we ons met goede moed en loepje gestort op grafzerken in Ouderkerk. Wat ons als 
eerste opviel was dat op veel stenen dezelfde soorten leken voor te komen. Plat 
dambordje en Platte-, Gelobde- en Betoncitroenkorst waren de dominante soorten. 
Verder zagen we Gewone stippelkorst, Kalkschotelkorst en Rond schaduwmos.  
Er waren zeker veel meer soorten aanwezig maar wij zijn maar wij zijn slechts 
beginnende kortsmossen-liefhebbers en ervaren nu de complexiteit bij het determineren. 
De Veldgids Korstmossen is ook niet altijd duidelijk wanneer je op elkaar lijkende 
soorten wilt vergelijken. We dachten ook Kerkmuurkorst en Cementkorst te zien maar 
kregen daar geen zekerheid over. Het was zowel een interessante als frustrerende 
ervaring. Graag willen we, zodra het weer kan, op excursie met specialisten om meer 
kennis over deze mooie en interessante korstmossen te krijgen. 
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                                      Plat dambordje (Aspicilia calcarea)                         Gewone stippelkorst 

                                                                                                (Verrucaria nigrescens 

                 
                                  Kalkschotelkorst                       Platte citroenkorst   (Caloplaca aurantia)  
                             (Lecanora albescens) 
    

 

KNNV op AT5 
Groeten van Finette 

 
https://www.at5.nl/artikelen/207746/de-straten-op-de-amsteldijk-bekijk-het-met-zn-allen-ik-doe-het-toch 

 
Martin Camphuijsen in het programma 'De straten van Amsterdam' over de Amsteldijk. Hij noemt de KNNV 
Amsterdam. Hij vertelt over het zwanennest dat (bijna) elk jaar in de oever bij zijn woonboot wordt gebouwd, of 
zeg je opgericht. Heel leuk. Het 'ik doe het toch' in de titel van deze aflevering gaat over de kunstenares Airco 
Caravan die een beeld(je) van Martin Luther King op eigen intitatief (en kosten) in het gelijknamige park heeft 
geplaatst, nadat stadsdeel Zuid de opdracht daarvoor onverwachts introk. En verder gaat AT5 op bezoek in de 
woonboot van Maud Sauer, die ik weer ken uit de muziekscene. Dus weer een leuke aflevering in een so wie so 
leuk televisieprogramma. 
 

Commotie op de Landsmeerderdijk 
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/commotie-op-de-landsmeerderdijk/ 

Op 15 maart kregen de bewoners aan de Landsmeerderdijk een brief in de bus van baggerbedrijf Ippel 
Dredging in Koudum (Fr). Deze brief, die was gedateerd op 8 maart 2021, liet weten dat in opdracht 
van de gemeente Amsterdam gedurende een periode van 2 à 3 weken baggerwerkzaamheden 
zouden worden uitgevoerd in de sloot achter de huizen. Zie link. 

https://www.at5.nl/artikelen/207746/de-straten-op-de-amsteldijk-bekijk-het-met-zn-allen-ik-doe-het-toch
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/commotie-op-de-landsmeerderdijk/


Snoeien-doet-groeien-en-bloeien  
https://nmtzuid.nl/agenda-item/snoeien-doet-groeien-en-bloeien/ 

 
o.l.v. ons lid Gerard Schuitemaker 

Wil je deze online lezing bijwonen? Meld je aan voor woensdag 24 maart 14.00 uur. 

 

Haagbeuken 
https://denieuweoosterbomenpark.nl/    uit de  Nieuwsbrief 

De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) heeft in het najaar van 
2020 twee bijzondere haagbeuken met een verhaal aan het arboretum geschonken: 
Carpinus betulus ‘Lucas’ (vak 58) en Carpinus betulus ‘Rockhamton Red’ (vak 1), die in de 
herfst niet geel maar vuurrood wordt.  

De laatste boom is geplant ter nagedachtenis van KNNV-erelid Nico Schonewille die zeer geïnteresseerd was in 
paddenstoelen. Haagbeuken leven graag samen met veel verschillende schimmels (ectomycorrhiza). Vandaar dat 
voor een haagbeuk gekozen is.  
Enthousiast geworden heeft de KNNV direct ook de voormalige voorzitter van de paddenstoelenwerkgroep en erelid 
van de KNNV Ger van Zanen herdacht met  haagbeuk ‘Lucas’. Zo is de bomentuin gelukkig gemaakt met twee 
prachtige bijzondere bomen en is de KNNV blij omdat haar geliefde leden in ere worden gehouden. 
 

Drie Kelkzwammen excursies 
Christiane Baethcke 

Eind februari liep ik met Lida den Ouden in het Amsterdamse bos bij de Poel om naar de 
kelkzwammen, die daar elk jaar op dode beukentakken in de winter opkomen, te kijken. 
Er waren er zoveel en ze stonden er zo mooi bij, dat het zonde leek om geen 
kelkzwammenexcursie te geven. Uiteraard zo coronaproof mogelijk. Er werd een 
maximum aantal van zes deelnemers gesteld en op afstand gelet. Na bekendmaking 
van de kelkzwammenexcursie op 3 maart door deze nieuwsbrief was het maximum 
aantal al gauw bereikt en kwamen velen op een reservelijst. Uiteindelijk werden het drie 
kelkzwammenexcursies met elk 6 deelnemers, 3 maart, 6 maart in het Amsterdamse 
bos en de laatste op 17 maart in het Ruige Riet, onderdeel van het Sloterpark. Hier 
stonden namelijk ook veel kelkzwammen en wij konden zelf naar de Ceder-
grondbekerzwammen onder een Ceder net buiten het park kijken.  
Op deze derde kelkzwammenexcursie hebben wij, zo bleek achteraf, twee verschillende kelkzwammen kunnen zien, 
namelijk de Krulhaarkelkzwam en de Rode kelkzwam. Deze zijn enkel microscopisch van elkaar te onderscheiden.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lies Gezang nam deel aan de excursie in het Amsterdamse Bos en stuurde deze foto’s 

     
                                                kelkzwammen             witte bultzwam.(onz.)      N.N.                   houtskool                  gewone glimmer 
                                                                                                                                                knotszwammen             inktzwammen 

 

 

 

 

 

https://nmtzuid.nl/agenda-item/snoeien-doet-groeien-en-bloeien
https://nmtzuid.nl/agenda-item/snoeien-doet-groeien-en-bloeien/
https://denieuweoosterbomenpark.nl/

