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Van het Bestuur.
Beste leden, we gaan zoetjesaan weer open in zoverre als de corona maatrege-
len dat toestaan. De onduidelijkheid blijft want een eventuele vierde golf met de 
Deltavariant ligt op de loer. 
Eerst het koude voorjaar met veel wind uit het noorden, slecht voor de flora en de 
insecten en dus voor vele broedende zangvogels. De mezen hadden een slecht 
broedresultaat. Soorten zoals bosrietzanger, tuinfluiter en nachtegaal kwamen 
laat terug uit het zuiden. Veel late trek. 
Op 8 juni een Sint-Helenafazantje (Estrilda astrild, exoot uit Midden-Spanje en 
Afrika) waargenomen voor de broedvogeltellingen voor de nieuwe Amsterdamse 
Vogelatlas. Tijdens een vorige telronde zag ik een roodhalsgans en een casarca 
die ontsnapt bleken te zijn. Ook broedende grote Canadese en brandganzen en 
verdwaalde lepelaars. Er is op 19 juni een otter gesignaleerd in Amsterdam en 
sinds jaren zitten er weer kikkers rond onze ark en in de polder. Het jaar is goed 
en wel op gang gekomen.

Ter bescherming van zandwolfsmelk (Euphorbia seguieriana) op Het Stenen 
Hoofd (Westerdoks-dijk) heeft Peter Wetzels namens de plantenwerkgroep van 
KNNV Afdeling Amsterdam met succes een handhavingsverzoek ingediend bij 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord omdat er bovenop de groeiplek van 
de zandwolfsmelk een horecatent geplaatst was, een beschermend hek geopend 
was en de ontstane looproute een gevaar vormde voor overige zandwolfsmelk-
planten. Na meerdere onderzoeken en een uitgebreide correspondentie heeft 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het verzoek toegekend en een last 
onder dwangsom uitgebracht. De tent is verplaatst en het hek in ere hersteld. Het 
Stenen Hoofd is de enige groeiplaats van zandwolfsmelk in Noord-Holland.

Om het bestuur te ondersteunen zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid. 
Hoe halen we meer jongeren in de vereniging? Kennis over de nieuwe omge-
vingswet, juridische kennis over natuurbe-scherming? Hoe kunnen we als natuur-
liefhebbers en veldbiologen ons inzetten voor het herstel van de biodiversiteit? 
Een greep uit de vele kwesties die we graag met een of meer nieuwe algemene 
bestuurslid(leden) willen delen. Kom onze groep versterken en meld je aan!

Graag willen we de ALV 2021 gebruiken om elkaar in september of oktober fysiek 
te ontmoeten, samen met korte presentaties van leden voor leden. Een mogelijk-
heid om kort verslag te doen van een gebeurtenis, een vakantie, onderzoek of ex-
cursie. Kom met een voorstel om er een gezellige ledenavond te maken. We zijn 
in onderhandeling met DNO over wanneer we weer in de kantine terecht kunnen. 
Als mogelijk alternatief kunnen we elders een ruimte huren of net zoals vorig jaar 
de vergadering half digitaal half via de post organiseren. Alle benodigde stukken
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staan in blaadje 21-1 (Resultaat ALV 2020,  Jaarverslag 2020 van Plantenwerk-
groep, Blaadje, Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen en de Werkgroep 
Stadsnatuurbeheer) en blaadje 21-3 (Jaarrekening en balans 2020, De bevindin-
gen van de Kascommissie, Bestuurlijk jaarverslag 2020 en van de Natuurhisto-
risch secretaris). Informatie over locatie, aanpak, datum en agenda volgt nog.
 
De pop-up excursies van de paddenstoelenwerkgroep zijn afhankelijk van het 
weer. Als er inter-essante paddestoelen opkomen laat Christiane het weten, zij 
houdt het wel en wee van de padden-stoelen scherp in de gaten. Tips zijn natuur-
lijk welkom.

Naar aanleiding van het overlijden van Peter Heijtel hebben Hein Koningen, Ria 
Simons en Geert Timmermans herinneringen verzameld voor een in memoriam. 
Peter organiseerde onder het voorzitterschap van Geert veel (wandel)excursies 
waarvoor hij in 2003 met de KNNV-speld geëerd werd. “Peter Heijtel was al heel 
lang algemeen lid en liep vaak mee met excursies van Jos Neuteboom, Hein 
Koningen en Lucy Freese. Is Amsterdams lid geworden en door het toenmalige 
bestuur gevraagd zelf excursieleider te worden wat hij vanaf 1987 deed. De 
excursie thema’s van Peter zijn de Binnenduinrand, landgoederen en het veen-
weidegebied.”

Guus Muller

Redactioneel
Net als Diederik Gommers ben ik op een vervroegde vakantie geweest, omdat ik 
ook wel verwacht had dat binnen twee weken de euforische persconferentie van 
Rutte & De Jonge het grote loslaten weer omgebogen zou worden naar een be-
perkende gijzeling. Lekker wandelen van hotel naar hotel op de Zeeuwse en Zuid 
Hollandse eilanden. Fantastisch om met mijn geliefde door het schurvelingenland-
schap van Ouddorp te lopen. Een landschap, dat ik als late schoolverlater in 1986 
in beeld heb gebracht voor de provincie Zuid-Holland. Dolend langs de Tenel-
laplas, het Quackjeswater op Voorne Putten kreeg ik compassie met (vooral) de 
oudere leden van de KNNV, die zich jaarlijks verheugen op de busexcursies naar 
dit soort verre oorden, de loep (veel) en verrekijker (spaarzaam) in de aanslag. 
Het rotvirus slaat inmiddels voor de vierde keer toe en het is nog maar de vraag 
hoe de zomer er verder uit gaat zien. Reizen per bus en metro door dit deel van 
Zuid-Nederland stemde in ieder geval niet heel hoopvol: iets te veel jongeren met 
het mondlapje op half zeven.
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Bevindingen van de kascommissie met betrekking tot het boekjaar 2020 van de KNNV, 
afdeling Amsterdam 
 
Ondergetekenden, Jeannine Ebert, Jan Timmer en Finette van der Heide, leden van de 
afdeling Amsterdam van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, hebben op zaterdag 26 juni 
2021 de financiële bescheiden betreffende het boekjaar 2020 van de afdeling Amsterdam 
gecontroleerd. 
 
De cijfermatige gegevens van de jaarrekening konden naar behoren door de penningmeester 
worden toegelicht. De kosten zijn verantwoord in een doorgenummerd en inzichtelijk 
factuurregister dat compleet werd bevonden. 
De inkomsten en uitgaven zijn met een uitdraai van de girorekening verantwoord.  
 
Na controle van de posten uit de staat van baten en lasten is de conclusie gerechtvaardigd dat 
de jaarrekening zorgvuldig en correct is samengesteld. 
Dit betekent tevens dat de balans een correct beeld geeft van de financiële positie van de 
afdeling Amsterdam. 
Wij stellen de vergadering voor décharge te verlenen aan het bestuur van de afdeling 
Amsterdam der KNNV over de jaarrekening van het boekjaar 2020. 
 

 

Half zeven was het tijdstip, waarop de wekker ging en we begonnen aan onze 
dagelijkse 18 kilometer. Vriendin herstelt van een been-en botbreuk van drie jaar 
geleden, opgelopen op een vergelijkbare reis, maar dan op een Spaans eiland. 

Moraal: er is niks mis met Nederland! Ook hier Lammergieren en Slangenarenden 
(Veluwe), Graszangers (Saeftinge) en Monniksparkieten (Ouddorp).

Met Nederland is niks mis: langzaam stromen de excursieverslagen weer binnen. 
Frans van der Feen dacht: “Al was het geen officiële KNNV-excursie, ik wil toch 
eigenlijk graag mijn wandelervaringen delen met de KNNV’ers”. En gelijk heeft 
Frans!

De redactie wenst u een mooie zomer en ook mooie waarnemingen dichterbij 
huis, dan u gewend bent. Zoals die van de Melkcollybia van Christiane Baethcke 
elders in dit Blaadje. 

Tobias ‘meneer’ Woldendorp

Bevindingen van de kascommissie met betrekking tot 
het boekjaar 2020 van de KNNV, afdeling Amsterdam
Ondergetekenden, Jeannine Ebert, Jan Timmer en Finette van der Heide, leden 
van de afdeling Amsterdam van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, hebben 
op zaterdag 26 juni 2021 de financiële bescheiden betreffende het boekjaar 2020 
van de afdeling Amsterdam gecontroleerd.

De cijfermatige gegevens van de jaarrekening konden naar behoren door de pen-
ningmeester worden toegelicht. De kosten zijn verantwoord in een doorgenum-
merd en inzichtelijk factuurregister dat compleet werd bevonden.
De inkomsten en uitgaven zijn met een uitdraai van de girorekening verantwoord. 

Na controle van de posten uit de staat van baten en lasten is de conclusie ge-
rechtvaardigd dat de jaarrekening zorgvuldig en correct is samengesteld.
Dit betekent tevens dat de balans een correct beeld geeft van de financiële positie 
van de afdeling Amsterdam.
Wij stellen de vergadering voor décharge te verlenen aan het bestuur van de 
afdeling Amsterdam der KNNV over de jaarrekening van het boekjaar 2020.

Amsterdam 26 juni 2021
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Jaarverslag bestuur KNNV Afdeling Amsterdam 2020
Ook de afdeling Amsterdam van de KNNV heeft zijn activiteiten in 2020 door de 
Corona-pandemie drastisch moeten beperken. Een aantal activiteiten heeft in 
aangepaste vorm wel doorgang kunnen vinden. 

Het bestuur vergaderde acht keer met als agendapunten o.a. 
Intern: Ontvangst en begeleiding nieuwe leden. Verslag activiteiten werkgroepen. 
Omgaan met corona en landelijke richtlijnen, zoomvergaderen en veranderde 
excursieregels. Voorbereiding op en organisatie van ALV via de post en e-mails. 
Financiële stand van zaken en planning. Herdenken ereleden. Minicursussen. 
Binnengekomen post. En het oprichten van en het verzamelen van initiatieven 
voor een commissie ter voorbereiding van het 125-jarig jubileum in 2026. 

Amsterdam: Overleg met Groen Platform Amsterdam, reactie op Groenvisie 
Gemeente Amsterdam. Vogelwerkgroep Amsterdam, De energietransitie RES 
met 17 mega windturbines en zonnencelparken in Amsterdam. Organiseren van 
een nieuwjaars-bijeenkomst voor actieve leden op 11 januari 2020 in DNO. Ons 
kwartaalblad Blaadje kwam vier keer uit. Het ledenaantal blijft met opzeggingen, 
overlijdens en aanmeldingen rond de 300. Het bestuur maakt zich tijdens de 
pandemie zorgen over het wegvallen van de sociale functie van de KNNV in het 
bijzonder onder oudere leden en heeft de leden gestimuleerd contact met elkaar 
op te nemen, samen activiteiten te ondernemen en op elkaar te letten. 

Landelijk: Partner of supporter worden van Deltaplan biodiversiteitsherstel. Ver-
slaglegging vergaderen met de KNNV-beleidsraad.    
                                          
Overleg met communicatiemedewerkers (blaadje, nieuwsbrief, facebook) op 6 
januari: Wie doet wat en wat zijn de verbeterpunten en de toekomstplannen.

Excursies en werkgroepen: Van de geplande excursies zijn er een aantal niet 
doorgegaan. Andere zijn wel gehouden, maar met een maximum aantal deelne-
mers. Verschillende werkgroepen hebben dankzij de bijzondere inspanning van 
hun coördi-natoren en verschillende werkgroepleden nog flink wat activiteiten 
ontplooid en ook bijdrages kunnen leveren aan breder onderzoek. Zoals de plan-
tenwerkgroep met de inventarisaties van de uurhokken voor Floron, de werk-
groep stadsnatuurbeheer was vooral op spoorzicht actief in samenspraak met 
de gemeente Diemen en de werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen die alle 
waarnemingen van de excursies op telmee.nl zette. De insectenwerkgroep heeft 
activiteiten ontplooid. De paddenstoelenwerkgroep is actief gebleven met excur-
sies in kleine groepjes en heeft op verzoek inventarisaties in Artis uitgevoerd. Van 
de KNNV-wandelmaatje App wordt sporadisch gebruik gemaakt.

Met vriendelijke groet van Guus Muller en Carla Kuit.  
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Jaarverslag 2020 Natuurhistorische secretaris 
Amsterdam
Begin 2020 heeft de afdeling Amsterdam de functie van natuurhistorisch secre-
taris weer in ere hersteld.
Langjarige monitoring van natuurgegevens is met de komst van het internet 
en platforms als Waarneming.nl en de Verspreidingsatlas een serieuze tak van 
spotten en burgerwetenschapsbeoefening geworden. Er is waarschijnlijk geen 
land ter wereld dat een zo fijn vertakt netwerk van vrijwillige waarnemers, veld-
biologen en validatoren telt.
Toch zien we hier doorgaans weinig van terug in gemeentelijke en provinciale 
beleidsnota’s. Wel verschijnt er de laatste jaren in Amsterdam om het hele jaar 
een zogenaamde ATOR (Amsterdamse Thermometer Openbare Ruimte), maar 
zonder aandacht voor positieve of negatieve  biodiversiteitsontwikkelingen. 
De afdeling en werkgroepen ontvangen steeds meer verzoeken van actieve 
burgers, die ons vragen hen te helpen de biodiversiteit in de Amsterdamse 
groengebieden, parken en volkstuinparken te monitoren. 

Om die redenen zijn we een zogeheten  ABIOTOR aan het ontwikkelen, waarin 
we historische gegevens van alle gevalideerde waarnemingen bundelen bij 
wijze van nulmeting. Vrijwilligersgroepen kunnen straks op basis hiervan een 
(beheer)plan opstellen,  waarmee ze zelf aan de slag kunnen met het helpen 
opwaarderen van de biodiversiteit in het algemeen of voor specifieke doelsoor-
ten. 

We vragen andere afdelingen en soortspecialisten en -organisaties of zij iets 
zien in een dergelijk laagdrempelig instrument waarmee groepen direct aan de 
slag zouden moeten kunnen gaan.

Martin Camphuijsen

Van de ledenadministratie
Op 18 juli 2021 telde onze vereniging 306 leden. 
De aantal is niet nauwkeurig, omdat enkele leden hebben afgehaakt na de mai-
ling in juni met de contributienota. Dit is nog niet verwerkt. 
De landelijke ledenadministratie is onlangs overgestapt op een nieuw systeem, 
dat ik nog niet helemaal onder de knie heb.
Gelukkig konden we wel enkele nieuwe leden verwelkomen.
Ik hoop in ons volgende Blaadje de nieuwe leden bij name welkom te heten.
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De invoering van het nieuwe systeem heeft enige bezinning opgeleverd op het 
“ambt” van ledenadministrateur. 
Ik doe dit al weer ruim 10 jaar en als iemand van onze leden het stokje wil over-
nemen, zou dit wel welkom zijn. Een van de redenen is, dat mijn hard- en soft-
ware aan het verouderen is. Dit had o.a. effect op het moeizaam versturen van de 
Nieuwsbrief, die mede daardoor voorlopig gestopt is.

De taakomschrijving van de ledenadministratie Amsterdam is min of meer his-
torisch gegroeid en ligt niet echt vast. Ik zal belangstellenden natuurlijk graag 
verder informeren.
Ook het overnemen van de Nieuwsbrief – waarvoor ook geen standaard formule 
bestaat - wordt van harte verwelkomd.

Pop-upactiviteiten en mailingen daarvoor wel graag doorgeven. Met hulp van 
Saskia Leefsma zal dat wel lukken.

Onlangs kon ik weer bij ons archief op De Nieuwe Ooster en hoorde, dat we 
onder voorwaarden onze aktiviteiten – waaronder lezingen – in het najaar weer 
zouden kunnen starten. Natuurlijk een heel fijn bericht. Op het moment van het 
schrijven is er wel weer een sterke stijging van besmettingen, maar laten we 
hopen, dat dat tijdelijk is.
De tweede helft van augustus ben ik afwezig. Daarna de voorbereiding voor de 
definitieve contributie-afdracht aan het Landelijk Bureau eind september. Met de 
hoop, dat dan alle contributies voldaan zijn.

Nog hele fijne zomerse dagen!

Financieel verslag KNNV Amsterdam over 2020

Bruto inkomsten uit busexcursies 3.009,60€         
Bruto uitgaven voor busexcursies 2.488,92€         
Netto saldo voor de georganiseerde busexcursies in  520,68€            

Bruto inkomsten uit lezingen en minicursussen 510,00€            
Bruto uitgaven voor lezingen en minicursussen 489,08€            
Netto saldo voor de lezingen en minicursussen 20,92€              
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Financieel verslag KNNV Amsterdam over 2020 Opgemaakt door de penningmeester KNNV Amsterdam, 15 april 2021

Balans per 31 december 2020 KNNV‐Amsterdam Staat van baten en lasten KNNV‐Amsterdam 2020

Inventaris en voorraad 31‐dec‐20 Inkomsten 2020 Begroot 2020 Gerealiseerd Begroting 2021
Microscoop Ger van Zanenfonds 500,00€             Rente bankrekening ‐€                    ‐€                    ‐€                       
Laptop & beamer en accessoires 1.400,00€          Contributies, inclusief kleine giften 9.000,00€          9.981,00€          9.500,00€             
Boekenbonnen in voorraad 40,00€                Ger van Zanenfonds en projecten ‐€                    1.286,62€          ‐€                       
Debiteuren ‐€                    Netto inkomsten uit boekenpot 500,00€             ‐€                    ‐€                       
Postzegels (ledenadministratie) 50,00€                Donaties aan de KNNV‐Amsterdam 2.500,00€          50,00€                500,00€                
Subtotaal inventaris en voorraad 1.990,00€          Bruto inkomsten uit busexcursies 3.000,00€          ‐€                    ‐€                       

Bruto inkomsten uit lezingen en minicursussen 500,00€             ‐€                    ‐€                       
Liquide middelen 31‐dec‐20
Kas, kleine pot ‐€                    Totale inkomsten 2020 15.500,00€        11.317,62€        10.000,00€          
Bankrekening ING 7.434,70€         
Spaarrekening ING 17.500,00€        Uitgaven 2020 Begroot 2020 Gerealiseerd Begroting 2021
Subtotaal liquide middelen 24.934,70€        Afdrachten aan landelijke KNNV 6.000,00€          6.134,75€          6.200,00€             

Kosten Blaadje (drukkosten en porti) 2.200,00€          1.493,54€          1.650,00€             
Totaal activa per 31 december 2020 26.924,70€        Bruto uitgaven voor busexcursies 2.500,00€          200,00€             ‐€                       

Bruto uitgaven voor lezingen en minicursussen 500,00€             293,47€             500,00€                
Passiva 31‐dec‐20 Overige verenigingsuitgaven (koffie e.d.) 500,00€             ‐€                    250,00€                
Openstaande declaraties ‐€                    Werkgroepen 1.400,00€          19,48€                400,00€                
Dubbele contributies ‐€                    Administratieve kosten (printen, porti algemeen etc) 300,00€             440,81€             450,00€                
Crediteuren ‐€                    Bestuurskosten 100,00€             ‐€                    100,00€                
Reservering KNNV‐Amsterdam 125 jaar, K€ 2 / jr 4.000,00€          ING Betalingsverkeer 300,00€             215,99€             250,00€                
Eigen vermogen  22.924,70€        Overige kosten 200,00€             ‐€                    200,00€                

Totaal passiva per 31 december 2020 26.924,70€        Totale uitgaven 2020 14.000,00€        8.798,04€          10.000,00€          

Totaal passiva per 31‐12‐2017 21.109,00€       Netto baten en lasten KNNV‐Amsterdam 2019 1.500,00€          2.519,58€          ‐€                       
Totaal passiva per 31‐12‐2018 23.267,18€      
Totaal passiva per 31‐12‐2019 24.405,12€      
Totaal passiva per 31‐12‐2020 26.924,70€      
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Financieel verslag KNNV Amsterdam over 2020 Opgemaakt door de penningmeester KNNV Amsterdam, 15 april 2021

Balans per 31 december 2020 KNNV‐Amsterdam Staat van baten en lasten KNNV‐Amsterdam 2020

Inventaris en voorraad 31‐dec‐20 Inkomsten 2020 Begroot 2020 Gerealiseerd Begroting 2021
Microscoop Ger van Zanenfonds 500,00€             Rente bankrekening ‐€                    ‐€                    ‐€                       
Laptop & beamer en accessoires 1.400,00€          Contributies, inclusief kleine giften 9.000,00€          9.981,00€          9.500,00€             
Boekenbonnen in voorraad 40,00€                Ger van Zanenfonds en projecten ‐€                    1.286,62€          ‐€                       
Debiteuren ‐€                    Netto inkomsten uit boekenpot 500,00€             ‐€                    ‐€                       
Postzegels (ledenadministratie) 50,00€                Donaties aan de KNNV‐Amsterdam 2.500,00€          50,00€                500,00€                
Subtotaal inventaris en voorraad 1.990,00€          Bruto inkomsten uit busexcursies 3.000,00€          ‐€                    ‐€                       

Bruto inkomsten uit lezingen en minicursussen 500,00€             ‐€                    ‐€                       
Liquide middelen 31‐dec‐20
Kas, kleine pot ‐€                    Totale inkomsten 2020 15.500,00€        11.317,62€        10.000,00€          
Bankrekening ING 7.434,70€         
Spaarrekening ING 17.500,00€        Uitgaven 2020 Begroot 2020 Gerealiseerd Begroting 2021
Subtotaal liquide middelen 24.934,70€        Afdrachten aan landelijke KNNV 6.000,00€          6.134,75€          6.200,00€             

Kosten Blaadje (drukkosten en porti) 2.200,00€          1.493,54€          1.650,00€             
Totaal activa per 31 december 2020 26.924,70€        Bruto uitgaven voor busexcursies 2.500,00€          200,00€             ‐€                       

Bruto uitgaven voor lezingen en minicursussen 500,00€             293,47€             500,00€                
Passiva 31‐dec‐20 Overige verenigingsuitgaven (koffie e.d.) 500,00€             ‐€                    250,00€                
Openstaande declaraties ‐€                    Werkgroepen 1.400,00€          19,48€                400,00€                
Dubbele contributies ‐€                    Administratieve kosten (printen, porti algemeen etc) 300,00€             440,81€             450,00€                
Crediteuren ‐€                    Bestuurskosten 100,00€             ‐€                    100,00€                
Reservering KNNV‐Amsterdam 125 jaar, K€ 2 / jr 4.000,00€          ING Betalingsverkeer 300,00€             215,99€             250,00€                
Eigen vermogen  22.924,70€        Overige kosten 200,00€             ‐€                    200,00€                

Totaal passiva per 31 december 2020 26.924,70€        Totale uitgaven 2020 14.000,00€        8.798,04€          10.000,00€          

Totaal passiva per 31‐12‐2017 21.109,00€       Netto baten en lasten KNNV‐Amsterdam 2019 1.500,00€          2.519,58€          ‐€                       
Totaal passiva per 31‐12‐2018 23.267,18€      
Totaal passiva per 31‐12‐2019 24.405,12€      
Totaal passiva per 31‐12‐2020 26.924,70€      

Tientallen Walstrobremrapen!
Vorig jaar hadden we een paar keer gewandeld in de duinen van Castricum en 
dat was ons goed bevallen, dus dat deden we 11 juni weer.
Ondanks de wat bewolkte dag waren er veel wandelaars en fietsers en met hen 
genoten we van de prachtige natuur. Daar moest een verslagje over naar de 
Nieuwsbrief.
Tijdens de wandeling kregen we echter een mail van Paul van Deursen, die de 
afgelopen jaren deze brief maar liefst 65 keer gemaakt heeft en het nu welletjes 
vond. De allerlaatste werd bijgevoegd, tenzij iemand anders het stokje van hem 
overneemt.
Grote waardering voor de natuurbelevenissen van verschillende leden waarvan 
we dankzij die Nieuwsbrieven kennis konden nemen!
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In Blaadje heb ik al een hele tijd geen excursie-verslagen kunnen plaatsen, 
daarom maar een verslagje van onze twee-persoonsexcursie.
We hebben ontdekt dat het heel handig is om op station Castricum een ov-fiets te 
huren en dan naar Johanna’s hof te rijden. Kun je vandaar de wandeling maken 
en de wat langdradiger aanlooproute vermijden.
Hoewel, onderweg zagen we al weer op het bekende  hoekje de Zomerzonne-
bloemen staan en even verderop rond de vijver stond het vol met Ratelaar en 
daar tussen veel orchideeën.
We hoorden al een Nachtegaal zingen.

We namen de wandeling uit het blad Grasduinen van 2007 en die is nog steeds 
actueel, de Groeneweg op, prachtige blauwe Ereprijs in de bermen, Johanna’s 
weg en waar je dan linksaf moet de Oude Schulpweg op nog even rechtdoor 
langs ’t Boetje van onze Kees. Langs die weg werden we verrast met heel veel 
plukken Wilde reseda. Ik wist ze alleen langs het doorlopende fietspad te staan. 
Heeft Ria Simon ons nog eens op gewezen.
Een kudde schapen kruiste ons pad.
Onderweg heel veel Nachtegalen en langs de route plekken geel bloeiende Mui-
zenoortjes, aardige Duinroosjes.
De meest opvallende waarneming waren tientallen (!) Walstrobremrapen, nog 
mooi vers.
Minder vers waren de Groene asperges, die bij het Infiltratiegebied staan. Vorig 
jaar toen we in mei waren kon je er van plukken en zo rauw eten! Nu waren ze al 
heel groot, volgroeid.

Waltrobremraap; Foto Frans van der Feen Schaapskudde; Foto Frans van der Feen
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Groot is trouwens overal de begroeiing. Alles is extra hoog dit voorjaar!
Bij het water links vrolijk gekleurde bloemen, ook weer die Ratelaar, Margrietjes 
en (volgens PLANTNET) Brede orchissen.

In de Aalscholvernesten zitten grote jongen om voedsel te bedelen.
Bij de Zeeweg liepen we rechtdoor. Er stond een frisse wind, dus de zee lieten we 
links liggen.
Om de Wei van Brasser heen wandelden we terug voor een cappucino bij Jo-
hanna. 

Frans van der Feen

Veld pijpbloemen; foto Frans van der Feen Margrieten met Brede orchis; Foto Frans van der Feen

Melkcollybia – Lactocollybia variicystis
Verrassende waarneming in orchideeënbloempot
Juni is een paddenstoelenarme tijd. Soms kun je op een wandeling geen enkele 
paddenstoel ontdekken. Des te groter is de blijdschap als je dan onverwachts 
toch noch iets vindt. 
Juni 2020. Een net uitgebloeide orchidee, die ik drie jaar geleden van een vrien-
din voor mijn verjaardag kreeg, moest water hebben. Ik zette de pot voor een uur-
tje in een teil met water, zo kon ze zich lekker volzuigen en dat is dan voldoende 
vocht voor een of twee weken. Na afloop tilde ik de plant op om even het water 
eruit te laten lopen en viel me op, dat er iets kleins onder de pot bungelde. Het 
leek wel een paddenstoel! Voordat ik het wist had ik de zwam al geplukt. Het
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collybia-achtig paddenstoeltje met een lichtgele hoed. Nooit eerder gezien. Onder 
de microscoop vielen vooral de gelige verschillend gevormde cystiden op. Na een 
lange zoektocht kon het niet anders dan een Melkcollybia – Lactocollybia variicys-
tis zijn. Deze paddenstoel was in Nederland maar bekend van twee kilometerhok-
ken (nu dus drie). Het is een tropische tot subtropische soort, die op naaldhout 
groeit. Lucien Rommelaars heeft er 2014 een mooi stukje over in Coolia, het 
kwartaalblad van de Nederlandse Mycologische vereniging, geschreven. Dit was 
naar aanleiding van de eerste waarneming van deze soort in Nederland, hij had er 
ook mooie microscopische foto’s bij. Deze groeide ook in een orchideeënbloem-
pot op naaldhoutschorssnippers en was net als bij mij in juni opgekomen.

Mijn Melkcollybia zag er niet meer zo fraai uit, half verdronken en dan ook nog 
achteloos geplukt. Jammer dan, niet meer ongedaan te maken. Af en toe keek ik 
nog, als ik de orchidee water gaf, of er soms weer een paddenstoeltje zichtbaar 
zou zijn. Op 11 juni dit jaar zag ik vanuit de bank iets geligs in de orchideeën-
bloempot. Er bleken zowaar vijf Melkcollybia’s te groeien en onder de pot in de 
uitsparing, die orchideeënbloempotten altijd hebben nog twee. De zwammetjes 
zijn maar ongeveer maximaal een centimeter en lieten zich niet goed met de 
smartphone, die ik tegenwoordig gebruik voor de paddenstoelen, fotograferen. 
Gelukkig wou Henk Breij me uit de brand helpen en heeft er mooie foto’s van 
gemaakt. 

Beste lezer, kijk vooral in juni in en onder orchideeënbloempotten uit naar kleine 
paddenstoelen! Ik hoor het graag als er een zwammetje groeit. Misschien is de 
Melkcollybia wel minder zeldzaam dan tot nu toe bekend.

Christiane Baethcke, baethcke@solcon.nl

Melkcollybia; Foto van Henk Breij Melkcollybia; Foto van Henk Breij
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Paddenstoelenexcursie in het Geuzenbos op 
25 april 2021 
Een excursie in het Geuzenbos… nog nooit van dit bos gehoord. Dat maakt 
nieuwsgierig en het vooruitzicht daar paddenstoelen te gaan zoeken onder leiding 
van Christiane Baethcke was te aanlokkelijk om te negeren. De zaterdagexcursie 
was met een maximum van zes deelnemers snel vol, dus dat werd zondag. Aan 
het einde van de tocht vroeg Christiane mij of ik er een artikel over wilde schrij-
ven. Om er iets meer over te kunnen vertellen dan een lijst met paddenstoelen 
heb ik stadsecoloog Geert Timmermans  gevraagd of hij mij iets over het gebied 
kon vertellen, niet wetend dat hij de ontwerper van het gebied is. Hij overlegt nog 
steeds met de Haven Amsterdam (beheerder) en Free Nature over het beheer 
van het bos. Hij is dus als geen ander bekend met dit natuurterrein. 
Dus eerst iets over het Geuzenbos zelf en daarna over de excursie.

Het Geuzenbos is ongeveer 60 hectare groot. Vroeger was het gebied van het 
huidige Geuzenbos een deel van het IJ. Al vanaf 1100 beschermde de Spaarn-
dammerdijk het land tegen het woeste zeewater. In 1875 is het gebied droog-
gelegd en gevormd tot de Groote IJpolder, gelegen tussen Spaarnwoude en de 
huidige industriewijk Westpoort. Na de drooglegging vestigden boeren en landar-
beiders zich in de polder. Ze verbouwden voornamelijk koolzaad. Met de verkoop 
van de ingepolderde grond werd de aanleg van het Noordzeekanaal gefinancierd. 
Tot aan de jaren ’60 van de vorige eeuw veranderde het boerenpolderland niet 
wezenlijk van karakter, maar toen kwam het Westelijk Havengebied tot ontwikke-
ling. Sindsdien zijn er grote veranderingen opgetreden. Daar waar nu het Geu-
zenbos ligt, werd aan de noordkant van de Wethouder van Essenweg een groot 
stuk grond opgespoten met een zandlaag van vier meter dik, een ander deel aan 
de zuidkant werd gebruikt als slibdepot (tarra) van de nabijgelegen suikerfabriek 
in Halfweg, op een  daaraan grenzend deel werd puin gestort van sloophuizen 
in de stad, en dan is er ook nog aan beide kanten van de weg een deel waar 
de oorspronkelijke kleibodem is behouden. Het resultaat was een maaiveld met 
hoogteverschillen tot wel vijf meter en een sterk wisselende bodemopbouw, van 
klei tot kalkrijk zand.
Het gebied lag braak in afwachting van bebouwing. Toen is in 1988 het plan 
bedacht om hier een natuurgebied aan te leggen. Dankzij een list is dat gelukt. 
Als eerste is een deel van het Geuzenbos als productiebos aangelegd. Dat paste 
namelijk nog bij de vigerende bestemming, te weten industrie. Per plantvak van 
50 x 50 meter werd één boomsoort aangeplant, voornamelijk eiken en beuken op

  Met dank aan Geert Timmermans voor de schriftelijke informatie die hij schreef voor 10 jaar “Natuur 
op eigen benen” in het Geuzenbos Amsterdam 2007 – 2017, jubileumbundel van Free Nature en de 
mondelinge toelichting tijdens onze rondwandeling door het Geuzenbos.
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Het IJ;
Bron: www.topoteijdreis.nl

Groote IJpolder;
Bron: www.topoteijdreis.nl

Situatie 21e eeuw;
Bron: www.topoteijdreis.nl
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het zand en es, populier en esdoorn op de kleibodem. Oorspronkelijke beplanting 
die al was opgeschoten zoals wilg en berk bleven in de plantvakken staan. Door 
deze monocultuur is de natuurfunctie van het productiebos beperkt. Het gebied 
dat voor de vervolgfase was gereserveerd en bewust niet is ingeplant heeft zich 
in de loop van de tijd ontwikkeld tot een gevarieerd ruigtegebied met een hoge 
natuurwaarde. Op de aanvankelijk kale zandvlakte vlakbij het productiebos heeft 
zich spontaan een  duinvegetatie ontwikkeld met onder meer duindoorns en op 
de niet ingeplante kleibodem voornamelijk wilg. Het gebied wordt steeds meer 
een echt bos en dat is te zien aan de planten en dieren die er leven. Het terrein 
wordt begraasd door vrij rondlopende grote grazers, Schotse Hooglanders en 
Konikpaarden. Ze hadden kort voor de excursie nakomelingen gekregen. Geluk-
kig waren ze tijdens ons bezoek in een ander deel van het Geuzenbos, want 
deze grazers zijn niet gesteld op pottenkijkers als er veulens of kalfjes zijn. De 
dieren geven al grazend vorm aan het natuurgebied, daarbij geholpen door kleine 
grazers en knagers. De Konikpaarden genieten ervan om in het zand te rollen. Zo 
verzorgen ze hun vacht en huid en het helpt hen bijtende insecten weg te krijgen.  
Door deze gewoonte zijn er zandkuilen ontstaan. De paarden mengen al rollend 
de bovenste bodemlaag door elkaar en de kale grond wordt zo onderhouden. 
Hier profiteren zandbijen en andere soorten weer van. De grazers maken hun 
eigen paadjes door het terrein, die ook door mensen gebruikt worden om rond te 
struinen. 

In 2001 heeft de gemeente Amsterdam opdracht gegeven om het Geuzenbos in 
te richten als struinnatuurgebied, bestemd voor natuur en natuurgerichte recre-
atie. Het doel is, de landschappelijke en ecologische waarden te behouden en te 
versterken. Struinnatuur komt tegemoet aan de groeiende behoefte naar natuurlij-
ker terreinen, waar ontdekking en avontuur mogelijk zijn.
Zo is in het lage gedeelte van het Geuzenbos de waterstand met 50 cm verhoogd, 
zijn grote grazers geïntroduceerd en zijn in het zandgedeelte achttien pad-

voorjaarspaddestoelenexcursie Geuzenbos; 
Foto: TreesKaizer
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denpoelen met een verschillende omvang en diepte gegraven. Elk jaar worden 
drie poelen geschoond om te voorkomen dat zij verlanden. Rugstreeppadden 
vinden hier een geschikt leefgebied met oudere loofbosjes, duinvegetatie, open 
zandige en reliëfrijke plekken met ruigte- of graslandvegetaties. 
In dit deel van het Geuzenbos waren wij op paddenstoelenexcursie. Het was pri-
ma weer en er was voldoende ruimte om de juiste afstand te bewaren We waren 
met zes mensen en het leuke was dat we niet alleen Christiane als paddenstoe-
lendeskundige hadden, maar er deden ook een vlinder- en een insectenexpert 
mee. En passant kon ik van hen ook nog veel opsteken, zoals het herkennen van 
de ingang van een hoornaarnest. Erg leuk was dat een nachtegaal deze excursie 
muzikaal begeleidde, daarin gesteund door tjiftjaf en zwartkop. 
Dankzij het kalkrijke zand staan hier kalkminnende soorten zoals de morieljes, 
echte voorjaarspaddenstoelen. Over de taxonomie van morieljes is momenteel 
veel te doen. Christiane nam daarom twee Duinmorieljes (Morchella dunensis) 
mee voor DNA-sequentie. De Gewone morielje, die we ook hebben gezien, staat 
in de nabijheid van bomen zoals essen, iepen en beuken, net als bij andere mo-
rieljes het geval is. Maar het is kenners opgevallen dat de duinmorielje ook groeit 
op plekken waar geen bomen in de buurt zijn. Morieljes zijn door hun kronkels 
goed gecamoufleerd, zo dat je goed moet uitkijken om er niet bovenop te stap-
pen, helaas gebeurde dat een enkele keer wel. En je moet goed kunnen zoeken 
om ze te vinden.

Wij vonden ook andere heel leuke soorten: Vingerhoedjes, Voorjaarspronkridders, 
Bokaalkluifzwammen, Grote schotelkluifzwammen, Nonnenkapkluifzwam en een 
veldridderzwam. Her en der aan de bomen waren oude tonderzwammen.

Duinmorieljes (Morchella dunensis) Nonnenkapkluifzwam
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Waarneming Doorwaskervel, Smyrnium perfoliatum.
Met bijgaand bijzonder plantje werden wij verrast in onze volkstuin op park De 
Eendracht, een Doorwaskervel, Smyrnium perfoliatum.

 Frans van der Feen

Op het laatst zag Christiane nog konijnenkeutels die zij meenam naar huis om 
op schimmels te onderzoeken. Het is altijd afwachten welke soorten mestpad-
denstoeltjes er op keutels komen. Na ongeveer twee weken kwam er een soort 
geweizwammetje, waarschijnlijk Podosordaria tulasnei – Konijnenmesturntje en 
Pelsinktzwammetjes. Vaak komen er ook Spikkelschijfjes op, maar als er eenmaal 
geweizwam op zit, dan overheerst die alles en komt er verder niets op. 
Alles bij elkaar was het een hele geslaagde en leerzame excursie in een gebied 
waarvan ik blij ben dat ik het heb leren kennen!

Jetske van den Bijtel
 

Doorwaskervel, Smyrnium perfoliatum; 
Foto: Frans van der Feen
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In memoriam Peter Heijtel 
23 februari 1945 – 22 mei 2021 
In de vroege ochtend van 22 mei overleed ons lid Peter Heijtel in de leeftijd van 
76 jaar. Hij kampte de laatste tien jaar van zijn leven met een steeds verder 
achteruitgaande gezondheid. Daarmee werd zijn actieradius kleiner en kleiner en 
werd hij steeds meer aan huis gebonden.
Na circa vier weken ziekenhuisopname, verbleef hij de laatste twaalf dagen van 
zijn leven in een hospice. Hier ontving hij nog bloemen als blijk van medeleven 
van het bestuur van onze afdeling – hem gebracht door Carla Kuit en Jeanine 
Ebert- en kaarten van mede-KNNVers. Op donderdagavond voor zijn overlijden 
ontving Peter hier op zijn verzoek de RK ziekenzalving, Het Heilig Oliesel.
Petrus Adrianus Joseph Maria Heijtel – Peter- werd in de hongerwinter geboren 
op de Jacob Catskade te Amsterdam. Hij groeide op in een RK gezin met negen 
kinderen. Zijn beginjaren waren niet gemakkelijk in deze tijd van schaarste en ge-
brek. Regelmatig verbleef hij, om aan te sterken, enige tijd in een Kabouterhuis.
Na de lagere school, volgde hij middelbaar onderwijs. Daarna deed hij verschei-
dene docentenopleidingen, hij heeft echter nooit les gegeven. Sociaal sterk 
bewogen als hij was voelde hij zich meer thuis in de administratieve en onder-
steunende kant van het onderwijs. Hij functioneerde liever op de achtergrond. Dat 
deed hij gedurende 35 jaar op MTS Hendrik de Keijser te Amsterdam. En hoe ! 
Het was de tijd dat kinderen van de eerste generatie gastarbeiders uit Marokko 
en Turkije onderwijs gingen volgen. Van hen hadden vele meer ondersteuning 
nodig, hun ouders spraken en lazen meestal geen Nederlands. Peter stond de 
leerlingen bij als een soort mentor en hielp hen met het maken van keuzes in de 
voor hen ingewikkelde wereld van het onderwijs. Daarbij viel op dat hij opvallend 
goed met deze leerlingen overweg kon, hij begreep hun vaak zo heel andere 
achtergrond en leefwereld.
In 1989 kwam Peter te wonen aan de Hoofdweg te Amsterdam waar hij tot kort 
voor zijn overlijden woonde. Hij zou zijn hele leven alleen blijven wat hem erg 
goed afging. Blijmoedig van karakter hield hij van gezelschap en gezelligheid. 
Met regelmaat trok hij met zijn familie op, ging met hen op stap de natuur in, zo-
als het bezoeken van bloeiende boshyacinten. 
Peter legde een brede en diepgaande interesse aan de dag voor vele uiteen-
lopende zaken, behalve  natuur waren dit onder meer geschiedenis, architec-
tuur, volkenkunde, kunsthistorie maar ook munten en penningen, oude prenten, 
schilderijen. Van de laatste speciaal die van de kunstschilder Paul Visser, die veel 
schepen schilderde. Hij was erg geïnteresseerd in theologie, religie en godsdien-
sten. Van de Katholieke godsdienst sprak met name de oosters orthodoxe vorm 
hem aan, meer dan de Iglesia Romana.
Hij keek breed om zich heen, kocht veel boeken en was een belezen man. 
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Een auto heeft Peter nooit bezeten, hij verplaatste zich te voet of per openbaar 
vervoer. Evenmin was hij een fietser, wel een echte wandelaar. Met lopen kon je 
meer aandacht hebben voor natuur was zijn opvatting. Natuur en natuurzaken 
waren namelijk een ander interesseveld van Peter. Alleen of samen met vrien-
den trok hij regelmatig het vrije veld in. Zo kwam hij in aanraking met de KNNV 
en ging mee met excursies en rondleidingen van de afdeling Amsterdam. Begin 
1983 werd hij lid van de afdeling. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap was 
Peter een actief lid: een frequent deelnemer aan excursies – o.a. met die van Jos 
Neuteboom en Lucie Freese - en altijd aanwezig bij de lezingen. Op zijn beschei-
den wijze droeg hij al gauw een persoonlijk steentje bij aan de excursies door 
naast de natuurzaken ook historie, landschap, architectuur of kunsthistorie erbij te 
betrekken op een relevante wijze, al naar gelang het onderwerp, Hierdoor werden 
deze tochten veelal verbreed tot meer dan natuuraspecten alleen.
Het bestuur van onze afdeling, altijd verlegen om goede excursieleiders, vroeg 
hem of hij zelf als excursieleider wilde optreden. Dat deed hij vanaf 1987. Daarbij 
waren zijn excursiegebieden duinen en binnenduinrand, landgoederen, veen-
weidegebied m.n. in Noord-Holland/ Varkensland. Bij voorkeur waren het wan-
delexcursies waarbij flinke trajecten werden afgelegd. Onderweg werd speciale 
aandacht geschonken aan paddenstoelen, stinsenplanten, flora van de duinen 
en zeedorpenlandschap, veenweidegebied met speciale liefde voor Varkens-
land (speciaal bij deze met na afloop pannenkoeken eten in café-restaurant Het 
Zwaantje in Broek in Waterland), planten, vogels, het onderhavige landschap.
Zijn excursies waren heel vaak een samenspel tussen natuurzaken – waarop de 
excursie in eerste instantie gericht was- en de historie in volle breedte van het 
gebied. De deelnemers kregen van hem méér dan alleen natuur.
Voor zijn onvermoeibare inzet voor al de excursies die hij leidde ontving Peter in 
2003 de KNNV-speld.
Zijn favoriete jonge excursiegebied was het sinds de in de negentiger jaren 
aangelegde Kennemermeergebied bij IJmuiden. Hier ontstond een bijzonder –en 
tegenwoordig heel zeldzaam- duinmilieu, namelijk dat van de kalkrijke natte duin-
vallei. Er ontwikkelde zich een vegetatie met kenmerkende plantensoorten die 
tientallen jaren niet te zien waren geweest in de Kennemer duinen. Peter zag het 
unieke en belang ervan vanaf het begin in. Hij ging er graag op bezoek en leidde 
er met liefde rond, de verschenen zeldzaamheden tonend.
Het was ook in de duinstreek dat Peter zijn laatste excursie voor de KNNV leidde, 
namelijk op zaterdag 29 september 2012 een ‘wandelexcursie binnenduinen’ van 
Manpadlaan naar de landgoederen Woestduin en Vinkenduin. Zijn afnemende 
gezondheid stond het hem niet toe dit werk voort te zetten. Hoewel hij hierover 
nooit iets zei moet het voor hem erg verdrietig zijn geweest.

Het is met veel waardering, respect en genoegen dat wij aan Peter als excursie-
leider terugdenken. Deze bescheiden, ingetogen en niet zo opvallende man was 
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ons lief. Wij zijn hem dankbaar voor al die jaren van natuurvriendschap, mede-
KNNVer zijn en delen van bewondering en respect voor de Natuur. 

Op de voorzijde van de overlijdenskaart van Peter staat een gestyleerde Tulpen-
boom in zilver, een klein kunstwerk dat hem zeer lief was. Aan de binnenzijde 
staat wat Peter zelf ons nog graag wilde zeggen: “Ik heb een goed leven gehad.”.
De afscheidsdienst van Peter werd gehouden op zaterdag 29 mei 2021 om 12.30 
uur in de aula van begraafplaats St. Barbara te Amsterdam. De Gregoriaanse 
liturgie daarbij was de wens van Peter. Ons bestuurslid Martin Camphuijsen sprak 
een herinneringswoord namens het bestuur van onze afdeling. Aansluitend op de 
dienst vond de begrafenis plaats op de naastgelegen begraafplaats.

De KNNVafdeling Amsterdam heeft veel aan Peter Heijtel te danken.

Met dank aan mevrouw Tineke Hendrikse-Heijtel voor de foto’s en aanvullende 
informatie.

Ria Simon, Hein Koningen

Peter bij de wilde hyacinten in Het Wildrijk, Sint Maartensvlotbrug NH, 4 mei 2014

Peter tijdens een boottocht in zijn 
geliefde Waterland, 4 oktober 2014
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 3e kwartaal en 4e 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
In de maanden augustus, september en wellicht later ook komt er een 
pop-up fietsexcursie Waterland in augustus o.l.v. Jan Timmer. 
En er komen paddestoelenexcursies o.l.v. Christiane Baethcke. 
Omdat dit nogal weersafhankelijke excursies zijn worden ze kort voordat ze plaats 
zullen vinden aangekondigd. Houd dus het weer en de website en de Nieuwsbrief 
in de gaten.
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Zaterdag 21 augustus 2021 ‘Bosvorming’ in Natuurpark Spoorzicht
Jan Willem Wertwijn van de werkgroep Stadsnatuurbeheer geeft een ochtendex-
cursie in Natuurpark Spoorzicht over bosvorming, “Van kruidlaag tot kruinlaag”. 
Duur 2 uur. Opgeven bij  natuurindiemen@gmail.com
Na opgave krijgt u de begintijd te horen.
We verzamelen bij de bushalte Station Diemen van lijn 44 richting Bijlmer Arena, 
bij het treinstation Diemen (dus niet Diemen Zuid). Hier alvast een voorproefje van 
het verhaal:
“Zoneren is een manier van kijken, maar het ook een beleving en een erva-
ring van het ruimtebeslag in de natuur. Verticale zonering (knollaag, kruidlaag, 
struiklaag, liaanlaag, kruinlaag)  en  horizontale zonering (berm, zoom, mantel, 
binnenbos) bepalen die manier van kijken. In het hier en nu, en in het verloop van 
de tijd (successie).In de stad ben je van die zonering je amper bewust, omdat het 
beheer die verstoort. 
Boszoom en bosmantel worden gesnoeid om gevoelsmatig een park sociaal 
veiliger te maken. 
Daarmee verdwijnt een groot deel van de natuurwaarde, want in zoom en mantel 
schuilt de grootste biodiversiteit. 
Als zoom en mantel wel aanwezig zijn, dan lijkt het bos van buitenaf donker en 
onveilig. Tot je door zoom en mantel heen dringt, en in het bos onder oudere 
boomkruinen loopt. Eigenlijk is dat bos veel lichter dan je van buitenaf zou den-
ken. 
Berm, zoom en mantel schuiven in de tekening -zie Blaadje 19-2, blz. 12-
https://amsterdam.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/42/2021/02/BLAADJE-19-02.
pdf  
op van rechts naar links in de tijd, en het bos (het kruinenrijk) dijt uit. Successie 
herkennen is belangrijk omdat ook als de leefruimte is opgebruikt, de groei en 
groeirichting toch doorgaat in de tijd. Beheer grijpt vaak in omdat de berm (sloot-
kant, weg, veld) vrij moet blijven, en daardoor rukt de mantel op tot in de zoom, en 
vormt zo een donkere, onprettig aanvoelende muur. 
Het gevoel van sociale onveiligheid ontstaat dus vanzelf in de tijd, als direct ge-
volg van kortzichtig beheer. En de oplossing ervan is net zo kortzichtig als de oor-
zaak. Uiteindelijk resteert alleen de berm (het plantsoen) als ultieme veiligheid.”

Vrijdag 27 augustus 2021 Vleermuizen spotten met Fons Bongers
Verzamelen bij de tramhalte bij het zwembad in het Flevopark
Let op! Opgeven bij: secretaris@amsterdam.knnv.nl Daarna krijgt u de begintijd. 
Deze excursie heeft al vaker op het programma gestaan, maar kon het vorige jaar 
niet doorgaan vanwege de Corona en het jaar daarvoor regende het. Als het weer 
deze keer niet tegen zit gaan we verschillende soorten vleermuizen horen met de 
bat-detector en wellicht ook zien. Ondertussen horen we tal van wetenswaardig-
heden over het leven van de vleermuizen.
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Zaterdag 4 september 2021 Plantenexcursie Kennemermeergebied, IJmui-
den o.l.v. Hein Koningen
Deze keer bezoeken we deze botanische schatkamer in de nazomer. We gaan 
zien of er plantensoorten te vinden zijn die zo laat in de zomer nog redelijk 
bloeien. We denken daarbij voor de vochtige en natte delen aan o.a. duingenti-
aan, parnassia, geelhartje, zomerbitterling, zilt torkruid, teer guichelheil; bonte 
paardenstaart heeft misschien nog sporentakken.
Op de hogere, droge duintjes: geel walstro –de laagblijvende ondersoort maritima, 
kenmerkend voor de duinen- en glad walstro, echt bitterkruid en misschien nog 
wel zijn halfparasiet, de bremraap.
Is in de rietkragen en houtzomen de hoge moerasmelkdistel nog bloeiend te vin-
den? Met een klein scherm gele bloemen en prachtige decoratieve spiesbladen 
aan de stengel.
OV: bus 382 R.Net (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Sloterdijk Amsterdam – 
uitstappen halte IJmuiden aan Zee (=eindhalte).
NB Laarzen meenemen daar het gebied dit jaar plaatselijk zeer nat is.
Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (heinkoningen@
ziggo.nl) aan te melden. De tijd van verzamelen en de verzamelplek worden bij 
aanmelden bekend gemaakt.

Vrijdag 10 september 2021 Bezoek aan de gemeentelijke heemkruidenkwe-
kerij in het heempark De Braak te Amstelveen o.l.v. Hein Koningen
Op deze kleine, sfeervolle kwekerij kweekt de afd. Groen de planten die zij nodig 
heeft en gebruikt in de gemeentelijke heemparken en in het heemgroen. Maar dat 
niet alleen. Omdat vele bijzondere soorten waar de Amstelveense veenbodem 
niet zo geschikt voor is toch een geschikt leefmilieu te bieden, zijn hier vele ver-
schillende groeimilieus ingericht, o.a. kalkrijke steenbedden, een stapelmuur van 
leisteen en oude dakpannen en micro-milieu schalen. Ook is er een zogenoemde 
oude gebruikskruiden-hoek waar planten groeien die voorheen een nutsfunctie 
hadden in onze toen nog agrarische samenleving: oude landbouwgewassen, 
verfstofplanten, geneeskruiden, volksgeloofplanten e.d. Kortom er zijn op deze 
kwekerij vele bijzondere en tegenwoordig vaak heel zeldzame plantensoorten te 
vinden.
We starten om 13.00 uur. Er is plaats voor 15 personen. Deelnemers dienen zich 
per email (heinkoningen@ziggo.nl) aan te melden. De plaats van verzamelen 
wordt bij aanmelden bekend gemaakt.

Zaterdag 18 september 2021 Excursie Vliegenbos o.l.v. Melvin Stigter
Start 11.00 uur en einde ongeveer 12.30 uur.
Melvin Stigter werkt bij de afdeling groen flora fauna van Stadswerken Amster-
dam. Hij is medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het Vliegenbos. 
Een belangrijk doel is het verbeteren van de natuurwaarden en zo de diversiteit 
van planten en dieren te vergroten.
Wij krijgen voorbeelden te zien van natuurtechnisch bosbeheer, ecologische oe-
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vers en toepassing inheemse kruiden.
Deelnemers dienen zich aan te melden bij Gerard Schuitemaker mail: gang-
baar-37@hetnet.nl of 0206164759
Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel personen kunnen deelnemen. U 
komt op een lijst in volgorde van datum opgave. De startplek excursie wordt vlak 
voor de datum naar u gezonden.

Zaterdag 25 september 2021 Reptielen zoeken op de Laapersheide wandel-
excursie o.l.v. Edo Goverse & Geert Timmermans
In 2020 is een deel van de Hoorneboegse Heide geïnventariseerd en nu gaan 
we aan de slag met gebieden die daaraan grenzen. Hoe staat het er daar voor 
met de herpetofauna? En kunnen we daar dezelfde soorten aantreffen als op de 
Hoorneboegse Heide zoals de levendbarende hagedis (zie verslag: NoordHol-
land_Verslag_Excursie_HoorneboegseHeide2020.pdf (ravon.nl)) of juist andere 
soorten (ringslang, hazelworm, zandhagedis) of zijn er nog verborgen relicten van 
adder en gladde slang? Mocht er tijd zijn dan wordt ook een bezoek gebracht aan 
de Natuurbrug Hoorneboeg. De natuurbrug is onderdeel van de Natuurverbinding 
Zwaluwenberg. Natuurverbinding Zwaluwenberg is een circa achthonderd me-
ter lange natuurverbinding en omvat twee ecoducten: één over rijksweg A27 en 
spoorlijn Utrecht-Hilversum (Natuurbrug Zwaluwenberg) en één over de provinci-
ale weg N417 (Natuurbrug Hoorneboeg). De natuurbruggen zijn respectievelijk in 
2013 en 2016 aangelegd.
We starten om 13.00 uur. De precieze verzamelplek wordt bij het aanmelden 
bekend gemaakt.
Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (harmat4@xs4all.
nl) aan te melden. Onder slechte omstandigheden (regen) kunnen de excursielei-
ders besluiten om de excursie niet door te laten gaan. 

Zaterdag 16 oktober 2021 Bomenexcursie o.l.v. Hans Kaljee
Er wordt een wandeling gemaakt in de driehoek Czaar Peterstraat-Cruquiusweg-
Rietlandpark. Hans Kaljee is de hoofdstedelijke bomenconsulent en zal ons 
gedurende twee uur aan de hand van een wandeling vertellen over andere het 
belang van straat- en parkbomen voor de biodiversiteit en de bijdrage van bomen 
aan de zogenaamde ecosysteemdiensten. De precieze verzamelplek wordt bij het 
aanmelden bekend gemaakt. Start wandeling 10.00 uur.
Er is plek voor 15 personen. Deelnemers dienen zich per email (h.kaljee@amster-
dam.nl) aan te melden. Onder slechte omstandigheden (regen) kan de excursie-
leider besluiten om de excursie niet door te laten gaan. 
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Zaterdag 30 oktober 2021 Visinventarisatie Houtrakpolder o.l.v. Edo Goverse 
& Geert Timmermans
De Houtrakpolder is ontstaan rond 1870 toen het Noordzeekanaal werd aan-
gelegd. In de jaren ‘90 zijn er o.a. bossen aangeplant en diverse waterpartijen 
gegraven. Het gebied, deels in beheer bij Staatsbosbeheer, bestaat uit o.a. het 
Noorderbos, de Houtrakkerbeemden, Westhoffplas en de Kop van de Inlaag-
polder. Afgelopen jaren is er in opdracht van de Provincie Noord-Holland veel 
werk verzet in de Houtrak. Zo zijn in het Noorderbos de paden opgeknapt, is de 
Noordertocht verbreedt en voorzien van natuurvriendelijke oevers, is de West-
hoffplas met 3 ha uitgebreid en wordt nu de laatste hand gelegd aan de inrichting 
van brakke natuur in de Houtrakkerbeemden. Juist die brakke natuur staat op 
punt van verdere ontwikkeling, door water in te laten vanuit het Zijkanaal C wordt 
hopelijk de ontwikkeling naar een brak milieu versneld. Op 30 oktober 2020 heeft 
de gedeputeerde Esther Rommel een openingshandeling verricht om het water in 
te laten.
Wij gaan een jaar later inventariseren hoe het met de huidige visstand is gesteld 
en deze vergelijken met een eerder gehouden excursie van 4 juli 2009. Deze 
inventarisatie vond plaats voor de Atlas van de Noord-Hollandse Vissen (2012). 
Momenteel zijn uit het gebied zeven soorten bekend: baars, brasem, drie- en 
tiendoornige stekelbaars, karper, rietvoorn en snoek.
We starten om 10.00-14.00 uur en het is handig om laarzen of een waadpak en 
een eigen schepnet mee te nemen. Er zijn enige extra schepnetten aanwezig. De 
precieze verzamelplek wordt bij het aanmelden bekend gemaakt.
Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (harmat4@xs4all.
nl) aan te melden. 

Zaterdag 6 november 2021 Herfstwandeling Spoorzicht, Ajaxpad
De excursie duurt ongeveer 3 uur. We verzamelen bij de bushalte van lijn 44 rich-
ting  Bijlmer Arena bij het treinstation Diemen (dus niet Diemen Zuid). Opgeven 
bij: natuurindiemen@gmail.com
De aanvangstijd hoort u na opgave, maar het is in de niet te vroege ochtend.
De excursie door het moerasbos van Spoorzicht en de populierenlaan van het 
Ajaxpad voert langs verschillende biotopen.
Veelsoortigheid (biodiversiteit) is daarvan afhankelijk. 
Neem spiegel en loepje mee om alles goed te kunnen bekijken.
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Kirsten Dorrestijn
AMSTERDAM

Motten hebben
een niet al te
 beste naam.
Mensen denken
al gauw aan de
beestjes die hun
kleding opeten,
al is dat de rups
van slechts één

van de 2400 soorten, die bovendien zeldzaam
is. Ook hebben nachtvlinders niet zulke uitbun-
dige kleuren als dagvlinders en vliegen ze 
’s nachts, waardoor weinig mensen ze zien.

Toch zijn nachtvlinders belangrijk, alleen al
als schakel in de voedselketen: de rupsen wor-
den door vogels gegeten, de vlinders zijn een be-
langrijke prooi voor vleermuizen. Bovendien
spelen ze een grote rol in de bestuiving van bloe-
men. Voorzichtig wordt zelfs aangenomen dat
de rol van nachtvlinders daarin net zo groot is
als die van bijen.

Om de soortgroep bekender – en daarmee ge-
liefder – te maken, startten twee liefhebbers uit
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging (KNNV) een onderzoek naar nacht-

ZATERDAG 8 MEI 2021 HET PAROOLwetenschap
COMMUNICATIE

Verlamde typt
via denkbeeldig
schrijven
Een verlamde persoon heeft
tekst op een scherm laten ver-
schijnen door te denken aan
schrijven met pen en papier.
Met deze techniek kunnen
mensen met een ernstige ver-
lamming in de toekomst sneller
communiceren. Mensen die
helemaal niet kunnen bewegen,
kunnen sinds enkele jaren via
een hersenimplantaat een com-
puter aansturen. Tot dusver
communiceerden ze door een
cursor over een virtueel toet-
senbord te bewegen. Zo
haalden ze hooguit 50 tekens
per minuut. Met de nieuwe
techniek haalde de proefper-
soon 90 tekens per minuut. Een
smartphonegebruiker typt per
minuut zo’n 115 tekens.

MINUSCULE GROEVEN

Platte pasta
neemt vorm 
aan in pan
Onderzoekers hebben pasta
ontwikkeld die pas opzwelt
wanneer je hem kookt. De pasta
komt plat uit de doos. In een pan
kokend water krijgt die 3D-
vormen. Er ontstaan dan bij-
voorbeeld de bekende
schelpjes van conchigliepasta.
Die verandering komt tot stand
doordat elk stukje pasta is
bekleed met minuscule
groeven. De groeven vergroten
het oppervlak van sommige
delen. Gebieden met een groter
oppervlak absorberen meer
water en zwellen sneller op. 
De platte pasta bespaart op
opslag- en transportruimte. 
In een pak macaroni wordt
ongeveer 60 procent van de
ruimte ingenomen door lucht. 

IN PLAATS VAN TURBINE

Vliegers in beeld
als energiebron
voor Marsmissie
Toekomstige Marsreizigers
zouden op de planeet met
gigantische vliegers energie
kunnen opwekken. Dat stellen
onderzoekers van de TU Delft.
Voor een langdurig basiskamp
op Mars is een hernieuwbare
energiebron nodig. Zonlicht is
op de rode planeet niet fel
genoeg om energie mee op te
wekken en windturbines zijn 
te zwaar om naar Mars te
 vervoeren. Marsvliegers met
een oppervlakte van ongeveer
50 m2 bieden hier uitkomst. 
Als zo’n vlieger de lucht in gaat,
rolt de kabel waarmee die aan
de grond vastzit verder af van
een trommel die daardoor gaat
draaien. Die beweging kan
worden omgezet in energie.

Voor het eerst in de geschiedenis is
systematisch onderzoek gedaan naar
de nachtvlinders van Amsterdam.
Daarbij werden vijf voor de stad nieuwe
soorten ontdekt.

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl). 
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Yannick Fritschy.

Nieuw
licht op
motten in
de stad

Nachtvlinders  Eerste inventarisatie 
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vrij 57‘Van de nachtvlindersoorten die ik waarnam,
werd 35 procent hier zeer weinig gezien’

Edo Goverse, onderzoeker en nachtvlinderliefhebber

vlinders in Amsterdam. Nog niet eerder was dat
systematisch gedaan. In 2020 monitorde Edo
Goverse (48) 23 keer 12 verschillende plekken in
en rondom de stad. Goverse: “Er zijn een stuk of
tien personen in Amsterdam die geregeld in-
ventarisaties uitvoeren in hun eigen tuin of op
hun balkon, maar buiten die plekken is bijna
niks over nachtvlinders in onze stad bekend.”

Goverse vroeg fondsen aan om materialen aan
te schaffen (een sterke lamp, een aggregaat, een
wit doek), waarmee hij midden in het veld
nachtvlinders kan bestuderen. Hij inventari-
seerde onder andere in het Geuzenbos, het Die-
merbos en het Amsterdamse Bos. 

Belangrijk onderdeel van het onderzoek was
het publiek erbij te betrekken – al was 2020 van-
wege de coronamaatregelen daarvoor een lastig
jaar. Goverse richtte een appgroep op met men-
sen van wie hij wist dat ze interesse hebben in
nachtvlinders en organiseerde bij gunstig weer
pop-upexcursies.

Het felle uv-licht van de lamp trekt nachtvlin-
ders aan. Het is niet bewezen waarom, maar
motten komen waarschijnlijk op het licht af om-
dat ze zich op licht (normaal gesproken: maan-
licht) oriënteren. De onderzoekers hangen een
wit doek op naast de lichtbron, waarop de
nachtvlinders gaan zitten om te rusten. Daarop
kunnen ze goed bestudeerd en gefotografeerd
worden. Goverse: “Sommige blijven de hele
avond zitten, andere vliegen na een tijdje weer
weg.”

Vanaf de schemering bestudeerden de lief-
hebbers drie of vier uur lang wat voor motten op
het doek kwamen zitten. “Je hebt soorten die
vroeg in de schemering komen,” vertelt Gover-
se, “maar de meeste pijlstaarten – die zo groot
als je hand zijn – vliegen pas tegen een uur of
twee, drie.”

In totaal telden ze 216 soorten nachtvlinders
en 155 soorten microvlinders (hele kleine mot-
jes). In Nederland zijn 858 macrovlinders en
1550 microvlinders bekend.

Satijnstipspanner
Vijf van de waargenomen soorten waren nooit
eerder in de omgeving van Amsterdam gezien.
Dat waren de satijnstipspanner, de heremietuil,
de eikentandvlinder en de wilgentandvlinder in
het Diemerbos en de bochtige smele-uil in de
Oeverlanden. Goverse zocht voor elke soort in
de Nationale Databank Flora en Fauna na of hij
eerder in of rondom Amsterdam was gezien. Hij
maakte met een verdeelsleutel uit of de soorten
veel of weinig voorkwamen. 

Goverse: “Daaruit bleek dat 35 procent van de
soorten die ik zag, zeer weinig wordt gezien –
een bezetting tussen de een en de tien kilome-
terhokken met één of meerdere meldingen. Dat
vond ik een opvallende verdeling. Daardoor be-
sef je dat er hier nog weinig systematisch onder-
zoek naar nachtvlinders is gedaan.”

Goverse, die werkt voor reptielen-, amfibieën-,
en vissen-organisatie Ravon, pluist in zijn vrije
tijd uilenballen uit en zet nachtcamera’s uit om
marterachtigen op te sporen. Nachtvlinders
waarvan hij verwacht de komende jaren elk jaar
enkele nieuwe soorten voor de stad te ontdek-
ken, bestudeert hij sinds een aantal jaren. 

“Een mot is een mot, totdat je je openstelt voor
de kleuren en de diversiteit van de soorten,” zegt
hij. “Als je weet dat een nachtvlinder als het
klein muisbeertje – die we in Amsterdam heb-
ben gezien – twee jaar in een rietstengel leeft

voordat hij zich verpopt en slechts een week
vliegt… Een andere heel leuke vangst was de es-
senspanner, die vooral in Zuid-Limburg en in de
Kennemerduinen voorkomt, en blijkbaar ook in
Amsterdam-West, waar veel essen staan.”

Nachtvlinders lijken vaak sterk op elkaar. Alle
foto’s die de onderzoekers maakten, zijn gevali-
deerd door externe deskundigen.

Trees Kaizer (68) van de KNNV ondersteunde
Goverse bij het onderzoek naar nachtvlinders in
Amsterdam. Kaizer doet zelf al jaren onderzoek
naar nachtvlinders in haar eigen tuin. “Geen
nachtvlindernacht is hetzelfde, het is altijd een
verrassing. Afgelopen nacht had ik een bruine
essenuil. Die had ik in 2015 voor het laatst ge-
zien in mijn tuin.”

Muisbeertje
Kaizer is blij met het onderzoek naar nachtvlin-
ders dat Goverse in Amsterdam is begonnen.
“Als oudere vrouw ga ik niet met allemaal licht
aan de rand van Amsterdam staan, dat is niet
veilig. Dat is ook de reden dat ik vooral nacht-
vlinders kijk in mijn eigen tuin, of met andere
mensen tijdens een excursie.”

Ze vond het opvallend dat uit het onderzoek
een aantal bijzondere soorten kwam. “Het
muisbeertje vond ik wel heel leuk, omdat die ei-
genlijk alleen maar op zandgronden voorkomt.”

Volgens De Vlinderstichting wordt nachtvlin-
ders kijken steeds populairder. Jurriën van
Deijk (30), coördinator van het Landelijk Meet-
programma Nachtvlinders: “Vorig jaar kregen
we 450.000 waarnemingen binnen, bijna
150.000 meer dan in 2019. Steeds meer mensen
weten hoe ze nachtvlinders moeten lokken – de
felle lampen zijn makkelijk te krijgen en De
Vlinderstichting heeft een nieuw type val op de
markt gebracht, een emmer met led-lampjes
waarin de vlinders gemakkelijk ’s ochtends te
bekijken zijn.”

Dankzij het werk van al die enthousiastelingen
zijn er in 2020 maar liefst vijf nieuwe macro-
nachtvlinders voor Nederland ontdekt: de grote
berkenwespvlinder, de sneeuwbalwespvlinder,
het klein geel weeskind, het zuidelijk eikenuiltje
en de sierlijke haarbos. 

Van Deijk denkt dat de coronacrisis geholpen
heeft bij de toename van het aantal doorgege-
ven waarnemingen. Ook de ontwikkelingen op
het terrein van automatische beeldherkenning,
waarbij met een foto de nachtvlinder automa-
tisch op naam kan worden gebracht, zal hebben
bijgedragen.

‘De meeste pijlstaarten 
– die zo groot als je hand
zijn – vliegen pas tegen een
uur of twee, drie’

→ Een greep uit de nacht -
vlinders die werden
aangetroffen in Amsterdam:

1. agaat vlinder 
2. eiken tand vlinder 
3. essen spanner 
4. gestip pelde hout vlinder 
5. gewone goud uil 
6. braam vlinder 
7. kleine herme lijn vlinder 
8. peper-en-zout vlinder 
9. wilgen tand vlinder 
10. kleine groenbandspanner 
11. muisbeertje 
12. hop wortel boorder 
13. liguster pijlstaart 
FOTO’S EDO GOVERSE
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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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