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Van het Bestuur.
Beste leden, het niet fysiek samen mogen komen is een vreemde zaak. Juist 
door dat gemis vinden we het belangrijk om de komende Algemene Leden Verga-
dering 2021 als een ontmoetingsmogelijkheid (volgens de coronaregels) voor de 
leden te organiseren. In een ruime zaal om elkaar op afstand toch te ontmoeten 
gecombineerd met videocontact met die leden die wel contact willen maar er niet 
bij kunnen of willen zijn. We hopen dat dat gaat lukken maar misschien is het 
ijdele hoop en moet alles weer via digitale beeldmiddelen en nieuwsbrieven. 
Gezamenlijk de natuur in via excursies wordt zo erg gemist dat je je afvraagt 
waarom je ook alweer lid bent van een vereniging!?  In ieder geval delen we het 
gemis, juist in het voorjaar, met prille alsmaar groener en levendiger wordende 
natuur. We hebben het samen nodig om naar buiten te gaan om het nieuwe le-
ven, de nieuwe energie te onderzoeken. De vogelzang die je hoort, de vogels die 
nesten bouwen en broeden, de bloemen en planten en alle levensvormen die ont-
spruiten. Maar de pandemie duurt lang, we moeten volhouden. Gelukkig maken 
we gebruik van ‘wandel maatjes’. Gelukkig kunnen we er zelf op uit en kijken we 
massaal naar lezingen en cursussen.   

Nog even terug naar de winter toen het een paar dagen wit van de sneeuw was. 
Vanaf de eettafel waar ik dit stukje schrijf heb ik zicht op de Amsteloever zo’n vier/
vijf meter van mij vandaan. Er staat een hondsroos, een treurwilg, een meidoorn, 
een rode beuk. Tien centimeter onder de grond liggen grasbetontegels als dijk-
versteviging. Vrijwel onmogelijk om zelf iets te planten. Onder een stapel golfpla-
ten, houtplaten en palen zit een nest van bruine ratten. Gewoonlijk zie je ze niet 
maar nu met de sneeuw komen ze overdag tevoorschijn. 
Vlak bij de uitgang van hun hol staat een vogelvoederplateau op een paal. De 
ratten klimmen via de paal omhoog maar kunnen niet op het plateau komen. Dan 
via een nabije struik, balancerend aan de dunne uiteinden weet de ene rat wel 
en de andere niet via een gewaagde sprong bij het voedsel te komen. Zo ja, dan 
rent een van ons naar buiten om de vogelvoedertafel een tikje op te schuiven 
waarna het acrobatisch geworstel weer van voren af aan begint. Welke rat durft 
het om nog een paar centimeter verder te springen? Ik denk de ratten uit elkaar 
te houden aan de hand van afmeting en gedrag. Geen pompeuze exemplaren 
maar klein en energiek (romp en staart ong. 20-25cm). Meer dan drie zijn er nooit 
in het zicht. Eerst komt er één de buurt verkennen. Al snel komt een andere en 
graven en ze op zoek naar wortels of iets anders eetbaars. Ze springen of zwem-
men naar een rietpol waarbij ze hun poten en staart gebruiken. Lenig, levendig en 
met vaste routes. Soms duiken ze helemaal onder en zoeken dan de bodem af 
(te zien door de stroom bubbeltjes die naar boven komt). Op de oever liggen vele 
schelpen van zwanenmosselen die ook door meerkoeten gegeten worden. Soms 
ravotten de ratten speels met elkaar en hebben even neuscontact. Regelmatig 
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komen voetgangers, joggers, fietsers, vrachtwagens en auto’s langs op drie of 
vier meter afstand. Pas als je echt de tuin in loopt en je ze tot op twee meter ge-
naderd bent, gaan ze er vandoor. Voor een meerkoet gaan ze opzij. Een heggen-
mus of een roodborst gaan ze soms achterna. Aan een waterhoen storen ze zich 
niet. Gaandeweg de vorst- en sneeuwperiode wordt de voedselpuinhoop uitge-
breid en komt er een kraai op af. Een uitgehongerde kramsvogel die geen merels 
om zich heen duldt zit meerdere dagen appels te eten en schijt alles onder. Een 
nog groter spektakel als er een buizerd op de voedertafel verschijnt. Alles op zo’n 
zes – zeven meter afstand van de eettafel binnen. 

Er verschijnt ook een bosmuis ten tonele, opmerkelijk lange staart, grote oren 
en ogen. Samen met een bruine vacht en een wit-beige buik, een mooie muis. 
Bosmuis en rat houden afstand van elkaar. De meerkoeten houden de ratten in 
de gaten. Een paar dagen leven we in een spannende natuurfilm. Eerder in de 
winter waren een waterral, een paartje dodaars en een goudvink langs gekomen. 
Genieten aan de eettafel. Jammer dat er niet meer toeschouwers waren. 
Inmiddels is na een officiële telling tijdens een landelijke beleidsraadvergadering 
de oorspronkelijke naamgeving behouden. Veldbiologen blijven we. Aan een 
jarenlange discussie komt een einde.
 
Hartelijke groet en een fijn voorjaar gewenst. Guus Muller

Bruine rat en meerkoet; foto Guus Muller
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Redactioneel
Gisterochtend vroeg mijn coach, die ik al twintig jaar heb en zorgt voor Groot 
Onderhoud in geestelijke zin, wat mij overeind hield in Covid tijd. Zonder aarzeling 
zei ik “Vogels tellen”! Op het Naardermeer met Rob van Dijk van Blaadje, twee 
plots roeiend (hij) en ik optekenend via de Avimap. Ondertussen samen fluiste-
rend de soorten benoemend. 
Maar ook de SOVON-Atlas van Amsterdam. Op zijn Amsterdams, dat gaat heel 
ver, Durgerdam, Monnickendam. Nu al voor de derde keer op broedvogeljacht.
Maar heerlijk. Vandaag 21 april met twee studenten landschapsarchitectuur van 
de Academie Bouwkunst het veld in geweest. Bij de studie worden klimaatadep-
tatie en biodiversiteit steeds belangrijker, terwijl de studenten al 15 maanden 
opgesloten zitten: overdag werken ze bij een bureau (computertekenen en video-
calls) in de avonduren studeren (video-calls en computertekenen). Doodonge-
lukkig worden ze. Als docent plaatste ik na mijn serie colleges het bericht dat ik 
vogelveldwerk deed en in groepen van twee konden ze met me mee het veld in. 
Dat vreugdevuur brak vanmorgen vlak na zonsopgang aan. Sorry Hugo, ik weet 
dat officieel enkel één op één is toegestaan, maar mijn vertrouwen in RIVM en 
regering is er het afgelopen jaar door de keuzes, die gemaakt worden niet groter 
op geworden. 
Rob geeft ook les aan de Academie en ze zijn laatst nog met Geert Timmermans 
in kleine groepen het veld in geweest om de geheimen van ecologie te ontdek-
ken. Veldwerk is zo nodig! En nuttig.
Gelukkig kan het bij de KNNV ook, mits de regels worden nageleefd.  Gelukkig 
staan er weer een paar verslagen van pop-up excursies in dit Blaadje.
En dan over twee weken met DE KRANT op het Durgerdamse pad. Ook nuttig 
om een bredere doelgroep te informeren. 
Inmiddels heb ik mijn eerste vaccinatie gehad. In een kerk ter geruststelling twee 
cellistes. Toch een wat vriendelijker entourage dan de RAI.
Houd moed en hopelijk is Blaadje 3 weer ouderwets 40 pagina’s met veel lezers-
bijdragen.
 
Tobias Woldendorp
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Van de Ledenadministratie
Op 15 april 2021 telde onze vereniging 304 leden. Ondanks de corona-perikelen 
een stijging! Sinds het vorige BLAADJE 2020-04 hebben we zes nieuwe leden 
mogen verwelkomen: Diederik Boomsma, Marcha Peelen, Onno Hennis, Jitske 
Hallema, Robert Last, René Vos.
Marianne van der Heijden is vanuit de KNNV-Wageningen onze gelederen komen 
versterken.

Bij deze nogmaals van harte welkom!

Onze vurige wens om voor onze nieuwe leden kennismakingsaktiviteiten te orga-
niseren en hun talenten aan te boren ten behoeve van onze vereniging kan nog 
steeds niet worden uitgevoerd door de coronamaatregelen. Christiane Baethcke 
had vorig jaar al vèrgaande voorbereidingen gemaakt voor een bijeenkomst bij de 
Sloterplas. Die moest te elfder ure worden afgezegd.

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 om 
zich bij initiatieven van anderen aan te sluiten. 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 aan-
dacht te brengen. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij: 
secretaris@amsterdam.knnv.nl

Veel plezier ermee!
(en:  een verslagje van een activiteit voor de Nieuwsbrief, die onregelmatig ver-
schijnt, is natuurlijk van harte welkom. Te sturen aan ledenadministratie@amster-
dam.knnv.nl) 

Paul van Deursen, ledenadministratie
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Gezocht: Lid van de Kascommissie KNNV-Amsterdam
Geachte leden,
De afdeling heeft behoefte aan een extra lid voor de Kascommissie. Daarom ver-
zoekt het bestuur u hierbij om u, indien u deze controledienst voor de afdeling wilt 
vervullen, u aan te melden bij de Voorzitter, Guus Muller. De kandidaten zullen 
worden voorgelegd aan de bestaande leden van de Kascommissie. Zij zullen het 
benodigde derde lid selecteren uit de aangeboden kandidaten. Uw welwillende 
aanmelding kunt u richten aan Guus, per e-mail voorzitter_amsterdam@amster-
dam.knnv.nl. 

Bij voorbaat dank voor uw aanmelding.
Het bestuur.

Smient glorieert in Noord-Holland
Prachtig themanummer tussen Duin & Dijk

Wat een prachtig nummer heeft de redactie van tussen Duin & Dijk uitgebracht 
over de Smient! Het natuurtijdschrift van Noord-Holland heeft eind 2020 een spe-
ciaal themanummer gemaakt over het wel en wee van de Smient.  

In de wintermaanden herbergt de provincie Noord-Holland enorme aantallen van 
deze eenden. Volgens schattingen verblijven jaarlijks tussen november en april 
zo’n 900.000 overwinteraars en doortrekkers van deze soort in Nederland. Dat 
vogelaars daar opgewonden van raken, kunnen we ons voorstellen.
Noord-Holland heeft dan ook een traditie en verantwoordelijkheid waar het de 
kennis van Smienten betreft. In dit zeer lezenswaardige nummer van tussen Duin 
& Dijk hebben vogelaars hun (enorme) kennis op papier gezet. Niet voor het 
uitdragen van weetjes, maar vooral omdat de soort onder druk staat. Smienten 
eten net als ganzen gras en dat wordt beschouwd als schade voor de landbouw. 
Voorheen leidde dat tot het op grote schaal afschieten van deze prachtige eend. 
Vogelbeschermers hebben de laatste jaren met een keur van argumenten ge-
probeerd het afschieten van deze vogels te voorkomen. Onder meer omdat de 
populatie Smienten in Europa onder druk staat. Internationaal is sinds 1995 een 
teruggang te signaleren in de getelde aantallen. De in Noord-Holland verstrekte 
vergunningen voor afschot zijn met succes bij de rechter aangevochten, waardoor 
er nu al een paar jaar sprake is van een status quo.



9

Cover themanummer Smient
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Kennis van belang
Voor dit soort rechtszaken is kennis van zaken van het grootste belang. En dat 
die kennis er is blijkt wel uit dit themanummer van tussen Duin & Dijk. Met als 
gevolg een unieke uitgave. Je blijft erin bladeren!

Het gaat om de broedvogels van een uitgestrekt gebied tussen Scandinavië en 
de Oeral, die vanaf september in onze contreien de zachtere winter doorbrengen. 
Daarmee heeft de provincie Noord-Holland, aldus de samenstellers, een belang-
rijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze soort. Nu de Smient op 
Europese schaal qua omvang ‘onder druk staat’ (zoals de achteruitgang van de 
soort sinds 1995 een beetje mistig wordt geformuleerd) zou de Nederlandse over-
heid geen ontheffingen moeten verlenen om Smienten te schieten en verjagen. 
Toch gebeurt dat laatste op tamelijk grote schaal. Verzet van vogelwerkgroepen 
was in recente jaren redelijk succesvol, maar biedt geen garantie voor de toe-
komst. 
Internationaal bezien lijkt de afname van het aantal Smienten niet zozeer het 
gevolg van een verschuiving in overwintering (meer Smienten die in Scandinavië 
en Noord-Europa blijven?), maar van een afnemend broedsucces. In Scandinavië 
zou dat te maken kunnen hebben met een voedselprobleem, maar dat geldt weer 
niet voor de Nederlandse Smienten, die hun broedgebied vooral in Rusland heb-
ben. Meer onderzoek lijkt nodig om daar helderheid over te krijgen. Vast staat dat 
de cijfers voor de lange termijn negatief zijn. 

Nestor Zomerdijk
Een van de grote Smientkenners in onze provincie is Piet Zomerdijk. Hij is 
ruimschoots vertegenwoordigd in deze special van tussen Duin en Dijk met zeer 
lezenswaardige bijdragen over onder meer de relatie tussen Smienten en het 
landschap. Zomerdijk stelt de zaken helder. Bijvoorbeeld: Smienten zijn in het 
winterseizoen vrijwel uitsluitend vegetariërs. Ze eten algen, zeekraal en kwelder-
grassen, maar ook veel gras in het binnenland. ’s Winters eten ze 15,4 uur per 
etmaal om de benodigde eiwitten binnen te halen en voldoende energie te krijgen. 
Ze foerageren het meest ’s nachts, omdat dan de kans op verstoring het kleinst 
is. Het overwinteringsgebied is aantrekkelijk als foerageer-, rust- en baltsgebieden 
niet te ver uit elkaar liggen, zodat ze niet te vaak heen en weer hoeven te vliegen.
Zomerdijk schroomt niet de lezer deelgenoot te maken met de individuele sores 
van de Smient. De verhouding tussen mannetje en vrouwtje, de paarvorming, 
baltsrituelen, conditie, dominant gedrag, het verenkleed en al wat er zoal komt 
kijken bij de paarvorming. Tot voor kort werd aangenomen dat woerden elk jaar 
opnieuw een nieuw partner kozen, maar recent is gebleken dat vermoedelijk 
oudere vogels wel degelijk hun oude partner opzoeken. Veel vogels vinden elkaar 
tijdens de herfsttrek terug, omdat zij vaak dezelfde trekwegen volgen. Zomerdijk 
verblijdt ons met tal van dit soort weetjes.
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Plas- en poldersmienten
De komst van het vermaledijde door de landbouw geïntroduceerde raaigras - de 
nekslag voor weidevogels, maar een walhalla voor ganzen en Smienten - deed 
veel Smienten (zogenoemde ‘Plassmienten’) besluiten hun heil en voedsel te zoe-
ken op de biljartgroene Hollandse weilanden (vooral ’s nachts). Overdag rusten 
ze op brede wateren. De Poldersmienten daarentegen combineren hun nacht- en 
dagactiviteiten in een en hetzelfde gebied. Volgens Zomerdijk worden steeds 
meer Plassmienten Poldersmienten. Bij vorst zoeken ze grotere wateren op of 
plekken met open water. Als dat niet meer lukt vanwege vorst of sneeuw dan ver-
plaatst het gezelschap zich richting Noord-Frankrijk, waar (zo stellen de auteurs 
met ironie) ‘in 2009 in een gebied rond Calais jagers een massaslachting ‘zonder 
weerga’ hebben aangericht onder de ‘uitgeputte vogels’.
De Nederlandse overwinteraars arriveren vanaf juli in Nederland, maar ze blijven 
komen tot in november. De meeste trekken overigens ’s nachts. Bij vorst schuiven 
ze wat door in zuidelijke of zuidwestelijke richting (Engeland, Frankrijk). Vanaf be-
gin februari tot in mei trekt de Nederlandse populatie weer naar haar broedgebied 
tussen Scandinavië en de Oeral. 

Plaats- en partnertrouw
Hoe intensief de in Nederland bivakkerende Smient wordt bestudeerd blijkt niet al-
leen uit prachtige overzichten zoals van Zomerdijk over plaatstrouw, paarvorming 
en groepsdynamiek bij Smienten, maar ook uit de verslagen over een kleurring-
onderzoek bij Smienten, hetgeen veel informatie opleverde over de verspreiding 
en het gedrag van de Smient. Bijvoorbeeld dat veel Smienten een vorm van 
plaatstrouw hebben aan hun overwinteringsgebied, aan het broedgebied en ook 
aan een partner. Een verslag over winterverplaatsingen bij 25 Smienten, die een 
zendertje hadden meegekregen, leert dat ze in de laatste dagen voor hun vertrek 
naar de broedgebieden regelmatig uitstapjes maakten (tot zo’n 50 kilometer), 
maar ook heel plaatstrouw waren. 
Wat voor de ‘gewone’ vogelaar een brug te ver is, bijvoorbeeld het verschil tus-
sen jonge en oude Smienten, is voor de kenner een appeltje-eitje. Zo doet Piet 
Zomerdijk verslag van een onderzoek naar jonge Smienten, die ‘te onderscheiden 
zijn van oudere woerden door doffere kleuren, maar vooral door de grote dekve-
ren in de vleugel: die zijn niet zuiver wit, maar vertonen grijze tinten’. Zomerdijk 
wilde wel eens wat meer weten over het trekgedrag van jonge mannetjes Smient. 
Wat bleek: een aantal jonge mannetjes blijft gemiddeld langer in het wintergebied 
hangen, is vaak ongepaard of heeft een zwakkere paarbinding, die voortdurend 
op de proef wordt gesteld en soms tot paarwisseling leidt. Duidelijk iets voor de 
echte kenners, maar ook heel boeiend om daar kennis van te nemen.

Tot slot
Wie belangstelling heeft voor wilde vogels in het algemeen en Smienten in het
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bijzonder heeft met dit nummer een snoeppot vol lekkers. Uiteenzettingen over 
paarvorming, plaatstrouw, groepsdynamiek van Smienten, een soortbeschrijving 
en resultaten van recente onderzoeken met kleurringen en zenders maken dit the-
manummer niet alleen tot een bron van groot genoegen, maar ook tot een heuse 
bron van kennis. Met ook nog eens overzichten van een aantal smientenregio’s.
Een ding is een beetje merkwaardig. De provincie Noord-Holland heeft in het ver-
leden meermalen via een goedgekeurd Faunabeheerplan ruim baan gegeven aan 
het afschieten van Smienten. Dat dan uitgerekend gedeputeerde Rommel in het 
Voorwoord mag zeggen dat zij heel blij is met alle tellers en het werk dat zij ver-
richten, doet een beetje wrang aan. Zo fijn was de rol van de provincie aangaande 
de Smient de afgelopen jaren niet. En ook vandaag is daar nog van alles op aan 
te merken.

Voor wie dit ook allemaal zelf wil lezen: leden van de KNNV, afdeling Amsterdam 
kunnen dit themanummer gratis verkrijgen. Stuur mij (Geert Timmermans) een 
email (harmat4@xs4all.nl) dan zorg ik ervoor dat je een exemplaar krijgt. 

Meer informatie over een abonnement op tussen Duin & Dijk op: https://www.
landschapnoordholland.nl/tussenduinendijk/aanmelden 

Dit artikel is eerder verschenen in Fitis 57(1) (2021) van Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland, en met toestemming overgenomen.

3 maart 2021 Coronaproof paddenstoelen kijken in het 
Amsterdamse Bos met Christiane
Christiane Baethcke geeft pop-up excursies omdat paddenstoelen zulke efemere 
verschijningen zijn; het ene moment zijn ze er en het andere moment zijn ze ver-
ouderd of helemaal weg. Dat is dus niet vooraf te plannen. Op 28 februari stuurde 
Paul het berichtje rond dat Christiane 3 maart een excursie in het Amsterdamse 
Bos wilde houden en binnen een half uur was het aantal plaatsen al vergeven, 
zelfs met een extra excursie op 6 maart. Natuurlijk was het aantal deelnemers 
beperkt, 6 per keer, plus Christiane zelf. We liepen steeds met zijn tweeën en 
hielden ons zo veel mogelijk aan de afstandsregel.

Een plek waar Christiane graag paddenstoelen kijkt is in het uiterste zuiden van 
het bos, als je bij de Kleine Poel vanaf de Noorddammerlaan in Bovenkerk het 
bos in gaat. Naast de Urbanuskerk, die gelukkig gerestaureerd wordt na de brand 
van enkele jaren geleden.
Daar het bos in en dan de bermen in. Sinds een jaar of vijfentwintig, toen in het 
bos met een meer ecologisch beheer werd gestart, laat de beheerder dood hout 
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liggen, al of niet op takkenrillen, bedoeld als biotoop voor paddenstoelen, kevers 
en mossen.

Dat het werkt bleek uit deze vroege voorjaarsexcursie. Niet alleen is het dood 
hout begroeid met in deze tijd bijna lichtgevend groene mossen, waaronder Dik-
kopmos en Fijn laddermos, maar we vonden ook veel paddenstoelen. Mijn lijstje, 
in volgorde van waarnemen:
– Elfenbankje (Trametes versicolor) – ja logisch, waar niet? Maar blijft een fraaie 
paddenstoel met de witte randjes langs de dakpansgewijs groeiende ‘bankjes’/ 
schotels.
– Witte bultzwam (Trametes gibbosa) – ook van die schotels, (gebroken) wit en 
vaak opbollend bij de aanhechting. Dit is een van de weinige paddenstoelen die 
tolerant is voor algen en daardoor vaak groen uitgeslagen is, daaraan is hij ook te 
herkennen. Maar het officiële kenmerk zijn de langwerpige poriën aan de onder-
zijde, mooi uitwaaierend naar de rand toe.
– Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta) – alweer zo’n dakpanschotel, maar 
veel kleiner en onopvallender. Grijs aan de bovenzijde en nog grijzere onderkant 
met buisjes.
– Ja en toen zagen we al de eerste Krulhaarkelkzwammen (Sarcoscypha austria-
ca) en we waren totaal verrast. Wat later zouden we er nog veel meer zien. Op 
het eerste gezicht is niet goed te zien of je te maken hebt met de rode kelkzwam 
of met de krulhaarkelkzwam, maar Christiane heeft de harige buitenzijde onder de 
microscoop gelegd (krullerige haartjes bij de krulhaar), en ook aan de sporen kun 
je het zien (zijn enigszins afgeplat bij de krulhaarkelkzwam). Zoek het volgende

Het Amsterdamse Bos; Foto Wendy Bach Kolling
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artikel op als je de verschillen precies wilt weten: https://www.naturetoday.com/
intl/nl/nature-reports/message/?msg=19637

De excursie was al geslaagd maar daarna zagen we onder meer nog:
– Glimmerinktzwammen (Coprinellus micaceus), de bruinige inktzwammen, die 
op een kluitje groeien. Ze heten naar hun op kristalletjes lijkende bepoedering, die 
echter alleen te zien is als ze jong zijn.
– Kogelhoutkoolzwam (Daldinia concentrica), een ascomyceet (zakjeszwam, alle 
vorige paddenstoelen waren basidiomyceten oftewel steeltjeszwammen). Zwarte 
bollen, het lijken wel drolletjes, in een reeks langs een liggende dode tak. Chris-
tiane sneed er één door en dan zijn een soort jaarringen te zien: concentrische 
ringen in het grijszwarte vruchtvlees.
– Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense), een tonderzwam, die te herkennen 
is aan de gallen die hij aan de onderzijde draagt.
– Wit dwergelfenbankje (Antrodiellea semisupina) inderdaad een klein wit elfen-
bankje, de namen beschrijven vaak precies wat we zien.
– dat geldt ook voor het Bolvormig draadwatje (Trichia affinis), een geelbruine 
massa die op een watje lijkt. Dit is een myxomyceet, een slijmzwam dus, een 
aparte groep organismen waarvan de sporendragers wel wat op kleine padden-
stoelen lijken, maar die er totaal niet mee verwant zijn. Ze hebben een interes-
sante (en diverse) levenscyclus, ze kunnen zich voortbewegen als amoeben, 
verzamelen zich en vormen dan de  ‘paddenstoeltjes’. 

Verder zagen we nog wat onbekende soorten, zoals een wit korstje, Dat, met een 
loep bekeken, uit piepkleine parallelle buisjes bleek te bestaan. Obsidentify

Krulhaarkelkzwams; Foto Wendy Bach Kolling
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6 maart 2021 Corona-proof paddenstoelen kijken in 
het Amsterdamse Bos met Christiane
Op zaterdag 6 maart is een tweede excursie gehouden, ook weer met zes deel-
nemers. We zagen natuurlijk bijna hetzelfde als de eerste groep. Een volledig 
verslag voegt niet zo veel toe, maar kleine aanvullingen wil ik hier graag kwijt. 

In een strook in het Amsterdamse bos naast De Poel liggen rijen boomstammen 
die al vele jaren bezig zijn te vergaan. Ze liggen zodanig dezelfde kant uit dat het 
lijkt op een windworp door een storm of zware windvlaag. Tussen de boomstam-
men steken vele kleine struiken, vaak slechts solitaire takken, uit de grond. Vlier 
en kardinaalsmuts waren eenvoudig te herkennen. Het lijkt wel of de struiken 
massaal zijn gekiemd en opgeschoten toen het tijdelijk wat lichter was, maar dat 
de groei daarna tot stilstand is gekomen toen de overgebleven bomen de gaten in 
de kroonlaag dichtgroeide en het licht weer wegnam. Het was niet altijd eenvou-
dig om door de wirwar van takken bij de groeiplaatsen van de krulhaarkelkzwam-
men te komen. 

Wat opviel is dat de rode zwammen waren vooral te vinden waren naast of vlakbij 
op de grond liggende stammen. Ze groeien op dood hout wat op of deels in de 
grond ligt. Een deel van de kelken was bedekt met dood blad en dat waren de 
fraaiste exemplaren. Als het een tijd niet (veel) regent zoals de laatste weken het 
geval was, dan drogen ze snel in tenzij ze door blad wat afgeschermd worden.

maakte er Witte tandzwam van, maar Christiane heeft hem meegenomen om te 
determineren. Christiane kwam er thuis ook niet uit en heeft de zwam opgestuurd 
naar Eduard Osiek, specialist voor zwammen die op hout groeien. Hij determi-
neerde het exemplaar als Hoedjesporia -  Oxyporus ravidus. Dat zou een nieuwe 
soort zijn voor Nederland en wordt daarom nog onderzocht door een tweede 
expert. We eindigden de wandeling in de zon met een uitstapje langs de zuidoe-
ver van de Amstelveense Poel, waar we geen paddenstoelen vonden. In andere 
jaargetijden staan die hier wel degelijk. In de nog kale bomen zagen we een paar 
buizerds. 

Finette van der Heide

Hoedjesporia; Foto Christiane Beathcke
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Krulhaarkelkzwammen (Sarcoscypha austriaca); Foto Peter Wetzels

Wat we verder nog gezien hebben waren Gewoon fluweelpootje (Flammulina 
velutipes). Papierzwammetje (Byssomerulius corium): een spierwitte korst op de 
onderkant van  takken met een rand die een paar millimeter omhoog krult. Witte 
vlierschorszwam (Hyphodontia sambuci) ook een witte korstzwam maar dan heel 
dun als een verflaag en vanzelfsprekend te vinden op vlier. De Houtknotszwam 
(Xylaria polymorpha) lijkt op de Kogelhoutskoolzwam alleen is het oppervlakte 
niet glad maar ruw en zijn de zwarte bolletjes wat groter.

Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica); Foto 
Peter Wetzels

Houtknotszwam (Xylaria polymorpha) Foto Peter 
Wetzels

Als florist kijk ik ook naar de planten. Daslook (Allium ursinum) kwam her en der al 
op. Veel blad van Geel nagelkruid (Geum urbanum) en van stekelvaren, waar-
schijnlijk de Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), maar dat is niet zeker omdat 
de bladstelen bij dit oude blad geheel schubloos zijn. Brede stekelvaren heeft 
schubben met in het midden een donker streep, die van smalle stekelvaren (Dry
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Na twee uur keerden we terug. Een uitstapje langs de Amstelveense Poel werd 
niet meer gemaakt. Het was deze dag een stuk kouder dan op de eerste dag. 
Niettemin een erg leuke excursie.

Peter Wetzels

opteris carthusiana) zijn geheel strokleurig. Een varen was heel bijzonder. Midden 
tussen de stekelvarens groeide op een liggende boomstam Zachte naaldvaren 
(Polystichum setiferum). Deze soort had ik in Nederland nog nooit gezien. Een 
zeldzame soort die door lange naalden op de bladslippen goed te herkennen is. 
Wat ook opvalt is de dat de bladslippen gesteeld zijn en ook gedraaid waardoor 
het steeltje zijdelings lijkt te staan.

Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes); Foto 
Peter Wetzels

Papierzwammetje (Byssomerulius corium); Foto Peter 
Wetzels

Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum); Foto 
Peter Wetzels

 Zachte naaldvaren met lange stekels op de rand van 
de gesteelde slippen; Foto Peter Wetzels
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Korstmossenexcursie naar de Joodse begraafplaats 
Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel
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 
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 ont-
snappen aan de Jodenvervolging op het Iberische schiereiland. In Amsterdam 
mochten de Joden hun geloof belijden, maar hun doden mochten ze er niet be-
graven. 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 inventa-
risaties 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.  
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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 domi-
nante soorten. Verder zagen we  Gewone stippelkorst, Kalkschotelkorst en Rond 
schaduwmos. Er waren zeker veel meer soorten aanwezig maar wij zijn slechts 
beginnende kortsmossen-liefhebbers en ervaren nu de complexiteit bij het deter-
mineren. 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.

Ellen van Donk

Platte citroenkorst (Caloplaca aurantia) Foto Ellen 
van Donk

Papierzwammetje (Byssomerulius corium); Foto Peter 
Wetzels

Plat dambordje (Aspicilia calcarea); Foto Ellen van 
Donk
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Drie bouwstenen voor natuurrijke
dorpen en steden

De ondertekenaars van dit manifest willen een natuurstandaard voor nieuwbouw. 
Daarmee houden we steden en dorpen in Nederland leefbaar met voldoende biodiversiteit.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave: voor 2030 worden er 1 miljoen woningen gebouwd. Dat is slechts een 
van de uitdagingen waar we voor staan in steden en dorpen: we moeten de komende decennia bijvoorbeeld ook alle wijken 
klimaatadaptief maken en ruimte maken voor natuur. De opstellers van dit manifest willen de aanpak van deze uitdagingen 
combineren en natuurinclusieve nieuwbouw realiseren. Dat kan, bouwers doen het al langer en realiseren natuurinclusieve 
projecten. Het blijkt mogelijk om mensen, dieren en planten in hetzelfde bouwproject een plek te geven. Veel dieren, 
waaronder vogel- en vleermuizensoorten, zijn afhankelijk van een stedelijke omgeving. Door ook voor deze dieren te 
bouwen kan nieuwbouw leiden tot een verbetering van de biodiversiteit in de stad.

De mens is afhankelijk van de natuur. Niet alleen omdat de natuur zuurstof en voedsel produceert, maar ook omdat zij water 
en weersextremen opvangt, fijnstof bindt, ontspanning biedt en welzijn bevordert. Toen Nederland in het voorjaar van 
2020 massaal thuis moest blijven, gingen mensen hun directe leefomgeving, natuurgebieden en de unieke Nederlandse 
landschappen opnieuw waarderen. Niet eerder genoten we zo intensief van de natuur in de stad en vonden we stedelijke 
natuur zo belangrijk.

De opstellers van dit manifest zien natuurinclusief bouwen als een antwoord op een aantal uitdagingen. Toch worden 
maatregelen voor natuur helaas nog niet standaard toegepast in alle bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen is nog niet 
vanzelfsprekend en kan zelfs nadelig werken voor bouwers, wanneer hun opdrachtgevers alleen op kosten selecteren. 
Het ontbreekt aan een gelijk speelveld, normen en eisen verschillen per gemeente en project. Dit is nadelig voor natuur, 
bewoners, bouwers en ontwikkelaars.

Voor natuur is aandacht bij bouwers gemeenten en ook bij politici. Zo nam de Tweede Kamer op 1 december 2020 met brede 
steun een motie aan over natuurinclusief bouwen, van Bromet en Von Martels. Daarin vraagt de Tweede Kamer de regering 
te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in het Bouwbesluit. Eerder dat jaar schreef minister 
Schouten in een brief aan de Tweede Kamer: “Het mag niet zo zijn dat bouwontwikkelingen ten koste gaan van de natuur, 
deze zouden de natuur juist moeten versterken” (17 juni 2020).
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maart 2021 Manifest bouwen voor natuur 2

Hoe bouwen we natuurinclusief? 

De opstellers van dit manifest streven naar natuurinclusieve bouw, met als resultaat natuurrijke steden en dorpen. Overal 
waar gebouwd wordt, worden natuurmaatregelen vanzelfsprekend: in wijken, tuinen en in of op de gebouwen. Net als 
mensen horen planten en dieren in de stad en net als mensen willen zij daar voedsel vinden, zich voortplanten, kunnen 
rusten, groeien en schuilen. Daarom moet in iedere fase van het bouwproces slim worden nagedacht over kansen voor 
natuur. Voor een deel is dat maatwerk. De invulling is afhankelijk van lokale omstandigheden en lokaal aanwezige soorten. 
Maar er zijn drie maatregelen die zonder meer goed zijn voor biodiversiteit, waterberging, tegengaan van hittestress, 
gezondheid en die dus in ieder bouwproject thuis horen. Dit zijn:

Drie bouwstenen voor alle nieuwe woningen

 •   Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten       
                           zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen;

 •   Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene gevels (met ecologische waarde) en ecologisch groen in de
                           tuin;

 •   Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren.  

Helaas is het nu zo dat de toepassing van deze maatregelen op vrijwillige basis gebeurt en volledig afhankelijk is van 
initiatieven van partijen in de bouwketen. Door deze maatregelen wel te gaan verplichten is natuur geen sluitpost meer, 
maar een vanzelfsprekend ingrediënt voor een gezonde, biodiverse en leefbare wijk. Daarmee leggen we een zinvol 
fundament voor natuurinclusief bouwen. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid.

Dit zijn eenvoudige maatregelen, die veel meerwaarde creëren: ze dragen bij aan het herstel van biodiversiteit, het opvangen 
van hittestress en wateroverlast en een gezonde leefomgeving. De opstellers van dit manifestpleiten voor de toepassing 
van deze bouwstenen in alle nieuwbouwprojecten. Wij gaan daarbij zelf het goede voorbeeld geven en steunen anderen die 
hetzelfde doen. We vragen alle partijen die een rol hebben in nieuwbouw om deze maatregelen over te nemen in hun beleid 
of plannen.

Vastleggen in de wet

Aan de Rijksoverheid vragen we om de toepassing van deze drie bouwstenen te verplichten voor ieder nieuwbouwproject 
door ze in wet- en regelgeving vast te leggen. De Omgevingswet biedt hiervoor een uitgelezen kans: gebouwgebonden 
eisen kunnen in het Besluit bouwwerken leefomgeving worden opgenomen en regels voor natuur rondom de woning en 
in de openbare ruimte in de eisen voor gemeentelijke omgevingsplannen. Zo verbeteren we in alle 355 gemeentes in heel 
Nederland de biodiversiteit, de leefbaarheid, de waterberging en de gezondheid. We vragen de ministers van Landbouw 
Natuur en Voedsel en Binnenlandse Zaken om, in hun onderzoek naar het opnemen van natuurinclusief bouwen in het 
bouwbesluit, deze drie bouwstenen expliciet mee te nemen. De deelnemers aan dit manifest laten zien dat het kan.

Zo maken we alle nieuwe woningen natuurinclusief, beter bestand tegen wateroverlast en leefbaarder!

Voor de bijhorende lijst van sponsors zie de website van Manifest bouwen 
voor natuur!!
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e kwartaal en 3e kwartaal 2021
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. 

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.
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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 
helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidings-
onderzoek 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 
die 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.

Zaterdag 22 mei 2021 Fiets-wandelexcursie naar het Dr. J.P. Thijssepark in 
Amstelveen o.l.v. Gerard Schuitemaker.
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, 
droger en grondsoort. Indien er tijd is fietsen we door naar park De Braak. Neem 
brood en drinken mee. Wij blijven een dag in Amstelveen.
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
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heden (regen) kan de excursieleider besluiten om de excursie niet door te laten 
gaan.

Eind van de maand april zijn ze weer in de stad, onze bijzondere gierzwaluwen.
Onderstaand weer het nieuwe rooster van de fietsexcursies, die we ondanks deze 
moeilijke tijd willen doen. 
We zien wel hoe het uitpakt. De deelnemersgroep is meestal niet al te groot. 
Corona regels worden uiteraard in acht genomen  
Kom op de fiets (met verrekijker) want we doen verschillende locaties aan     

Vrijdag 28 mei 2021 Onder leiding van Gerard Schuitemaker (gangbaar-37@
hetnet.nl of 06 82206607) een fiets- wandelexcursie langs de gierzwaluwko-
lonies in Oud-West. 
Start Eerste Helmerstr 106 om 20.30 uur. Einde rond 22.00 uur. Kijker en fiets 
meenemen.

04 juni    De Pijp      Thea Dammen                           Daniel Stalpertstraat 4   
11 juni    Oud Zuid   Frans Levelt                               Hygiëaplein1    
18 juni    Postjesbuurt   Margreet Bloemers               Bonaireplein 19   
25 juni    Jordaan    Evert Pellenkoft   Zwembad        Marnixplein 1   
02 juli     Westelijke Eilanden   Gert de Jong              Barentzplein 7  
09 juli     Nieuw West   Koen Wonders                       Slotermeerlaan 1   

Digitale kijktips
Nu de mogelijkheden om georganiseerd op excursie te gaan beperkt zijn hebben 
wij een aantal websites op een rijtje gezet waar veel natuurplezier aan te beleven 
is en als het meezit misschien ook wat activiteiten.
Wij raden u aan om deze websites regelmatig te bekijken, want de activiteiten 
die er aangekondigd worden kunnen vanwege de Coronacrisis snel wisselen of 
afgelast worden. Ook de regels voor deelname kunnen veranderen.

Website KNNV Amsterdam:
• Ga naar de website: amsterdam.knnv.nl en klik op ‘Bekijk onze activitei-
ten’  

Website KNNV landelijk: knnv.nl 
• Op de homepage zie je meteen allerlei activiteiten. Als je op Agenda klikt 
zie je allerlei activiteiten, maar de meeste daarvan zijn afgelast. Onder Doe mee 
vind je cursussen en lezingen
De Hortus Botanicus Amsterdam dehortus.nl/programma/activiteiten organiseert 
online rondleidingen voor groepen, een ‘koffierondje Hortus’, en online lezingen 
en rondleidingen.
Artis: zoek op de website naar de Artis-Academie en kijk wat er te doen is: artis.nl/
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De Hortus Botanicus Amsterdam dehortus.nl/programma/activiteiten orga-
niseert online rondleidingen voor groepen, een ‘koffierondje Hortus’, en online 
lezingen en rondleidingen.

Artis: zoek op de website naar de Artis-Academie en kijk wat er te doen is: artis.
nl/

IVN Amsterdam. Kijk eens op de site bij activiteiten. Wie weet is er iets voor u bij: 
ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam

Vrije Academie: vrijeacademie.nl. 
• Op de website staan vooral lezingen op cultureel gebied, maar af en toe 
staat er een lezing van Kees Boele van Naturalis bij over een natuuronderwerp.

Bij Landschap Noord-Holland landschapnoordholland.nl zijn de excursies tot 
nader order afgelast. Er staan wel wandel- en fietsroutes op de website.

You Tube kanaal KNNV - hierop vind u enkele lezingen.

Beleef de Lente.
• Een aanrader is de site van Vogelbescherming ‘Beleef de lente’ met web-
cams in nesten van onder andere kerkuil, slechtvalk, ooievaar, merel en verschil-
lende andere vogels. Volg hun wel en wee en leef met ze mee: vogelbesherming.
nl/beleefdelente
Verder zijn er een aantal groene initiatieven in Amsterdam. Vaak gaat het om vrij-
willigersgroepen die zich met vergroening van de stad bezighouden bijvoorbeeld 
geveltuinen, moestuintjes, onderhoud, cursussen. Als je graag iets wilt doen in het 
groen kijk dan eens op: 
• degezondestad.org/ 
• groenebuurten.nl 
• Buurtgroen020.nl
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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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