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Van het Bestuur
Biodiversiteit. Hoe herstellen we de biodiversiteit? Hoe herstel ík de biodiversiteit. 
Omdat de biodiversiteit zo snel achteruitgaat kunnen we er niet omheen om indi-
vidueel een antwoord te vinden om die achteruitgang te stoppen en om te keren 
in herstel. Bewustwording over onze voetafdruk op aarde. Onze manier van leven 
staat ter discussie. Veranderen van gewoontes is een lastige zaak, merk ik ook 
bij mijzelf. 

Als afdeling zijn we al een half jaar supporter van het Deltaplan Biodiversiteits-
herstel (zie samenvoorbiodiversiteitsherstel.nl). Wat doen wij als KNNVers daar 
mee? Wij zijn geen activistische partij, we zijn een vereniging om natuurkennis 
op te doen, te delen en om van de natuur te genieten. Onze kennis, samen met 
een kritische instelling, kan de natuur beschermen daar waar de natuur het zelf 
niet kan. Ook al staat ieder er op een andere manier in. Grote woorden voor een 
groot probleem; laat ik naar mijzelf kijken en een toontje lager zingen. Gelukkig 
kunnen we weer vanuit verschillende invalshoeken excursies organiseren, waar 
de insectenwerkgroep nu weer een duidelijk onderdeel van is.

Op 4 juni was er een geslaagde kennismakingsbijeenkomst voor wel twintig 
nieuwe leden in de Drijfsijs en op de Sloterplas. Je hebt van die dagen dat alles 
goed gaat. Vanaf het openingswoord door Finette van der Heide, de bootexcursie 
met Martin Melchers of de wandeling met Hein koningen en ook nog een lezing 
van Geert Timmermans waarna soep en lekkere hapjes van Carla Kuit en dat 
allemaal georganiseerd door Christiane Baethcke. Een groot succes om na zo’n 
lange tijd nieuwkomers hartelijk te verwelkomen in de vereniging. 
Laatst, op 12 juni was er een kleine karekiet door een open deur naar binnen ge-
vlogen. Veel gefladder tegen een raam en daar zat ie zenuwachtig op de grond. 
Door een handdoek over hem heen te gooien kon ik hem voorzichtig oppakken, 
had hem even in mijn hand en liet hem buiten los. Waarop ie meteen het riet in 
vloog. Wat een fijne en prachtige tekening op zijn verenkleed. Zo’n kleine fraaie 
vogel vol energie en eigenheid. Ik keek in mijn waarnemingslijst en zag dat er op 
31 mei 2017, 7 juni 2021 en nu dus 12 juni 2022 een kleine karekiet naar bin-
nen gevlogen was. Min of meer op dezelfde datum, hooguit een week verschil. 
Waarschijnlijk niet dezelfde vogel, maar waarom niet?  Hoe oud kan een kleine 
karekieten worden? Vijf of zes jaar, ik weet het niet, wel dat ze honkvast zijn en 
ieder voorjaar op hetzelfde plekje terug keren na de trek. Opmerkelijk.   

Op zaterdag 24 september, noteer alvast de datum, is er een Algemene Leden-
vergadering. Dit keer weer in het clubgebouw van volkstuinpark De Bretten. Komt 
allen! Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 20 uur en sluiting om 22 uur. Gelegen-
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heid om elkaar te ontmoeten, bij te praten, voor overleg, terugzien en plannen 
voor de toekomst. En we hebben de leden nodig om het reilen en zeilen van de 
vereniging goed te keuren. Na de vergadering is er een lezing van Fons Bongers 
over forensische ecologie. Over hoe leuk het is om als je een dood dier vindt of 
een onderdeel daarvan om dan te achterhalen welke soort het is, welk geslacht of 
in welke levensfase. De doodsoorzaak vinden of wie de predator was. En wat een 
dood dier voor de levensloop van andere dieren kan betekenen. 

We zoeken een nieuw bestuurslid zowel voor algemeen natuurlijke of/en juridi-
sche zaken. Ben je natuurliefhebber, hou je van de KNNV en wil je helpen om de 
club levend te houden. Neem dan contact met ons op. We horen het graag.
Nu er al even geen nieuwsbrieven meer verschijnen wordt duidelijk dat we ze 
missen. Tussen de Blaadjes door valt er meestal iets te melden qua activiteiten, 
verslagen van excursies, nieuwtjes en berichten van andere afdelingen. Iemand 
die het leuk vind om de nieuwsbrieven op te pakken is van harte welkom. Dat zou 
fijn zijn.   

Groet namens het bestuur, Guus Muller.

Redactioneel
Dit keer was het redigeren vreemd genoeg veel meer werk dan voorheen. Zou 
dat te maken hebben met het gegeven dat corona langzaam, héél langzaam uit 
ons systeem begint te raken en iedereen weer enthousiast verslagen van excur-
sies indient? Of waren er toch andere factoren in het spel? Behalve het eerste is 
er zeker iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld: puzzelen op moeilijke woorden, 
die nergens te achterhalen zijn op betekenis (verengelsing, de schrik van de 
schrijvende jeugd?) en correcte spellingswijze (denk aan abiotor, een woord dat 
opgezocht op internet herleidt naar notabene  Blaadje 21.3 van de KNNV). Verder 
het veelvuldig hanteren van veldnamen, die bij controle op juiste schrijfwijze op 
internet niet te vinden zijn (Meeuwenlekken bij Bergen) of de flinterdunne lijn tus-
sen bijvoorbeeld een gewezen stadsecoloog, die maar niet in ruste wil geraken 
en een nog werkzame actieve variant. Dan weer gaat het over een oud hoofd van 
een plantsoenendienst, zeer zeker zelfbenoemd gepensioneerd. Ik twijfel telkens 
of ik overal emiritus moet toevoegen. Dat ga ik de volgende keer doen. En als 
laatste natuurlijk veel laatste versies van een definitieve bijdrage….toch weer 
iets vergeten…….Veel extra gepuzzel dus. Maar uiteindelijk een lezenswaardig 
boordevol zomernummer.
Maar er zijn ergers zaken vandaag de dag in onze samenleving. Daarom was het 
fijn om na hopelijk de laatste redactieslag even bij te komen bij een verjaarsborrel 
in de botanische tuin van de VU. Hoe komt het dat ik hier nog nooit eerder ben 
geweest? En hoewel ik alweer  
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Jaarverslag jubileum-commissie 2021
De jubileumcommissie, verantwoordelijk voor de jubileumuitgave ter ere van het 
125 jarig bestaan van de afdeling Amsterdam van de KNNV, in 2026, is negen 
keer bijeen geweest. De commissie bestond in 2021 uit Hein Koningen, Peter 
Wetzels, Finette van der Heide, Lida den Ouden, Geert Timmermans en Guus 
Muller. De inhoudsopgave, de ordening en de omvang van de jubileumuitgave zijn 
meer uitgewerkt. We hebben een groep van auteurs samengesteld waar we mee 
in contact willen treden. Er is verkennend overleg geweest met de KNNV uitgeve-
rij over kosten, samenwerking en voorwaarden. De commissie heeft aan de hand 
van een begroting gemaakt een plan opgepakt om de uitgave financieel rond 
te krijgen. Als onderdeel daarvan hebben we veel energie gestoken in een half 
jaar durend overleg met het landelijke dagelijks bestuur over hoe onvoorzien het 
destijds met de erfenis van ons erelid Ger van Zanen (1919 – 2015) is verlopen 
en of de landelijke KNNV onze viering van ons 125-jarig jubileum in 2026 financi-
eel wilde ondersteunen. Het werd echter duidelijk dat het landelijk bestuur andere 
ideeën had, waar we geen overeenstemming in konden vinden. Fondswerving 
bij andere financiers had echter wel een goed resultaat. In de aanloop van 2022 
konden we al € 4.750,- als sponsoring bijschrijven. In 2022 worden ook andere 
sponsors en uitgevers aangesproken.

Guus Muller

36 jaar in Amsterdam woon weet ik eens te meeer dat ik nooit een echte Amster-
dammer zal worden (dat lees ik ook wekelijks in het Parool). Ongetwijfeld  omdat 
ik om de hoek van die andere hortus woon en deze als voortuin gebruik. Maar wat 
een fijne plek, die van collega VU. Ik wens u allen een hele voorspoedige zomer.

Tobias Woldendorp

Jaarverslag 2021 Natuurhistorisch secretaris 
Amsterdam
Binnen en ook buiten de directe gemeentegrenzen van Amsterdam is in 2021 een 
aantal abiotors opgesteld en ter beschikking gesteld aan actieve leden en groen( 
beheer)groepen die in coronatijd  daar extra inventarisatieinspanningen hebben 
geleverd. (zoals zomer Taxonexpeditie Wilmkebreekpolder en enkele volkstuin-
parken) 

Ook proberen we nu op jaarbasis beter inzicht te krijgen welke actieve waar-
nemers  zich binnen de regio Amsterdam in het bijzonder hebben ingezet voor 
monitoring en van minder gangbare soortgroepen Dat kan zijn in de eigen woon
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omgeving, op vaste trajecten of locaties en in de minder frequent onderzochte 
gebieden in en om de stad.
Deze waarnemers betrekken we bij het uitwerken en opzetten van mini- en basis-
cursussen voor de afdeling en het gewest Noord Holland.

Van de afdeling Zaanstreek kwam in 2021 een verzoek binnen  om met de omlig-
gende afdelingen de Wijkermeerpolder bij Velsen gerichter te gaan onderzoeken. 
Gezien de omvang en ligging van het gebied.hebben we hiervan eerst ook een 
“abiotor-gelijk” overzicht gemaakt met een lijst van freqente waarnemers in het 
gebied.  Via al actieve afdelingswerk- en beheer- en soortgroeporganisaties in het 
gebied en in nauwe  samenwerking met de Stichting OerIJ onderzoeken we ook 
de mogelijkheden voor een nieuw op te richten KNNV afdeling Heemskerk/Bever-
wijk.

Via VWG-archivaris Ruud Vlek hoorden we dat op het Hugo de Vrieslaboratorium 
een aantal interessante boeken uit de kelderopslag beschikbaar kwam. Ook het 
boekenlegaat Heitel bleek een schatkamer voor de landelijk nieuw opgestarte na-
tuurvisiewerkgroep te bevatten. Gelukkig mochten we van de familie er als KNNV-
afdeling een eerste keuze uit maken, voor de Slegte het restant kwam ophalen. 
Wat wel de vraag opwierp of we hier niet tevoren -in casu nog bij leven van de 
potentiële legetaris- betere afspraken over zouden hebben kunnen maken. Ook 
het landelijk bestuur ziet af en toe dergelijke (onderzoeks)-bibliotheken en voor 
de KNNV waardevolle werken aangeboden worden met soms ook kostbare en/of 
historische boeken langskomen. Te vaak verdwijnen die nu via boekverkoop aan 
individuele leden uit het zicht. Sommige werken verdienen zelfs een goed gecon-
ditioneerde plek in een nader te bepalen natuurhistorische collectie van universi-
teiten of musea. Notabene: landelijk is recent besloten dat dit vraagstuk opgepakt 
gaat worden via een werkgroep met de werktitel “Alexandrië – collecties”. Afdelin-
gen worden gevraagd hierbij aan te sluiten en hiervoor in aanmerking komende 
collecties hierop te beoordelen. Geïnteresseerden voor deze werkgroep kunnen 
zich aanmelden bij ondergetekende.

Martin Camphuijsen
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Van de Ledenadministratie
In het vorige Blaadje tipte ik al aan dat de landelijke ledenadministratie van de 
KNNV  verleden zomer in een nieuw jasje is gestoken. In principe werkt alles 
prima maar af en toe maakt de nieuwe ledenadministrateur toch nog even een 
kleine denkfout. Ik hoop dat jullie hier niet teveel last van hebben, of zullen gaan 
krijgen, maar stap voor stap gaat het steeds beter.

Oude en nieuwe nummers, weg ermee: een andere wijziging is het gebruik van 
de ledenregistratienummers. Ieder lid krijgt een nummer. Dit klinkt simpel en dat 
is het ook alleen met de overgang van het oude naar het nieuwe systeem heb-
ben alle leden een nieuw nummer gekregen. Dit is niet aan jullie doorgeven en 
daardoor zou er misschien af en toe verwarring kunnen ontstaan over (oude en 
nieuwe) nummers. Daar komt bij dat het niet mogelijk is om het nieuwe nummer 
met het nieuwe systeem op de adresstickers te vermelden. Dit kan wel op de 
oude manier maar waarom een oud systeem als schaduwbestand handhaven 
terwijl er een nieuw systeem is ontwikkeld?

Veel gedoe en onduidelijkheid, wat mij betreft, over de registratienummers, kunt 
u het nog volgen? Ik heb dan ook besloten om richting de leden niet meer met de 
registratienummers te gaan werken, jullie hoeven, wat mij betreft het lidnummer 
ook niet meer te vermelden bij betaling van het lidmaatschap. (Het mag natuurlijk 
wel, ik kan alle nummers, oud en nieuw nog terugvinden).
Betaling contributie 2022: In principe had de contributie voor dit jaar bij het lezen 
van dit Blaadje al lang betaald moeten zijn, een paar, minimaal aantal, leden heeft 
hier echter nog geen tijd voor kunnen vinden. Eind september is de peildatum en 
afrekening van onze afdeling naar het landelijk bureau van de KNNV. 2/3 van het 
contributiebedrag wordt aan hen overgemaakt. Helaas moet ik de leden die dan 
nog niet hebben betaald schorsen zodat we voor hun geen bijdrage hoeven af te 
dragen. Dat klinkt vervelend en dat is het ook, sorry! Maar met een beetje geluk is 
het allemaal niet nodig, dat zou heel fijn zijn!

Tot zover de praktische zaken er is ook nog goed nieuws: Na de verschijning van 
het vorige Blaadje heeft onze afdeling weer twee nieuwe leden: Jeannette Leeg-
water en Paul Pouwels: van harte welkom!

Anja van der Lingen, ledenadministratie
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Verslag van de Penningmeester
Ten opzichte van het eerste coronajaar was het jaar 2021 redelijk te vergelijken. 
We hebben als Afdeling Amsterdam veel moeite gedaan om activiteiten te ont-
plooien voor onze leden en om excursies en dergelijke te organiseren. De mo-
gelijkheden voor cursussen en excursies bleken toch beperkt. Dat zien we ook 
aan het financieel jaarverslag over 2021. Ook in dit jaar waren de inkomsten een 
stuk hoger dan de uitgaven. Onze spaarpot (vermogen) werd daardoor ongeveer        
€ 2.000 groter. Het is niet zo dat we daar als bestuur blij mee zijn, in tegendeel. 
Wij zijn een vereniging om activiteiten te ontplooien met onze leden, en de kosten 
van die activiteiten moeten jaarlijks ongeveer in evenwicht zijn met de inkomsten. 
We hebben in ieder geval voor 2022 plannen om juist meer activiteiten te orga-
niseren. Zo hebben we begin juni na twee jaar zonder, weer een bijeenkomst 
georganiseerd voor onze nieuwe leden.
Zoals in de vorige twee jaarvergaderingen is toegelicht, hebben we ook in 2021 
een bedrag van € 2.000 gereserveerd voor activiteiten ter viering van ons 125 
jarig bestaan in 2026. Dat groeiende bedrag staat dan ook netjes op de balans. In 
2022 en nakomende jaren zullen we naast die € 2.000 ook andere gelden verwer-
ven voor 2026. U zult begrijpen dat die bedragen wel als inkomsten gelden, maar 
dat we die uitgaven pas in 2025 en 2026 gaan doen. Tot die tijd zal ons balansto-
taal daardoor verder groeien.
Op de jaarvergadering zal ook door de kascommissie verslag worden gedaan. 
Daarbij zal ook door de kascommissie gecontroleerd worden of het geld ook echt 
op de bankrekening staat.

Namens het bestuur,
Fons Bongers, penningmeester
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Jaarverslag 2021 van het bestuur 
Het afdelingsbestuur kwam zeven keer bij elkaar, fysiek of met een videover-
binding, met agendapunten als het omgaan met de onduidelijke en wisselende 
coronarestricties en de lock down, wat er nog mogelijk was qua jaarplanning voor 
de excursies, lezingen en eventuele busreizen. Ook het ontwikkelen van een 
wandelmaatjes-app, het uitstellen van de ontvangst van nieuwe leden, verdere 
samenwerking met ANMEC en IVN, met de vogelwerkgroep Amsterdam en het 
Groen Platform Amsterdam, de vernieuwing van onze web-site en overleg met de 
directie van DNO over het verhuizen vanuit de kantine naar de blokhut. De lande-
lijke perikelen van de KNNV, onze financiële gang van zaken en de voorbereiding 
voor de ALV in het clubgebouw van tuinpark De Bretten en het beantwoorden van 
vragen van leden en derden waren andere bespreekpunten. Er was regelmatig 
overleg met individuele bestuursleden over specifieke onderwerpen.
Er was een bezoek aan Spoorzicht van de werkgroep stadsnatuurbeheer. De 
overdracht van de ledenadministratie van Paul naar Anja hebben we begeleid. 
En overleg over wat we met andere afdelingen in Noord-Holland samen kunnen 
doen. 
De gemeenteraad met een kort protest toegesproken tegen de plaatsing van 17 
megawindmolens t.a.v. het RES (Regionale Energie Strategie) in overleg met het 
ANMEC en het IVN. 
Er waren zeven video-vergaderingen met landelijke KNNV bestuursvormen zoals 
de beleidsraad, de agenda-commissie beleidsraad, de vertegenwoordigende 
vergadering en het afscheid van de gewaardeerde bureaumedewerker Yvonne 
van Putten. 
Met de jubileumcommissie is afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn voor de 
jubileumuitgave en het bestuur voor de andere jubileumactiviteiten in 2026. 
Een onzeker jaar qua excursie- en ontmoetingsmogelijkheden, video-vergaderin-
gen, huisvesting die veranderde en tegenvallend overleg met het landelijk bestuur 
(zie jaarverslag jubileumcommissie). We hebben gelukkig gemerkt hoe flexibel en 
energiek we met z’n allen kunnen zijn in het sturen, ondersteunen en organiseren 
van de Amsterdamse afdeling van de KNNV.
 
Guus Muller
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vanaf 19.30, vergadering vanaf 20 uur. Gratis parkeren. De locatie is bereikbaar 
met tram 9 en bus 41. 

1 Opening door de voorzitter. Terugblik op 2021.
2 Vaststelling van de agenda.
3 Ingekomen stukken en mededelingen.
4 Verslag van de algemene ledenvergadering 13 november 2021 (zie   
 Blaadje 22-1).
5 Jaarverslagen 2021 werkgroepen (Planten-, Paddenstoelen-, Vissen,   
 Amfibieën & Reptielen- en Jubileumwerkgroep), bestuur en Natuur-
 historisch secretaris over 2021 (zie Blaadje 22-1, -2 en -3).
6 Projectgroep minicursussen: terugblik en vooruitzicht door Finette van der  
 Heide. 
7 Financieel verslag KNNV Amsterdam 2021 en begroting voor 2022 (zie   
 Blaadje 22-3) en de toelichting van de penningmeester. 
8 Verslag van de kascommissie over 2021.
9 Verkiezing kascommissie: rooster van aan- en aftreden van de leden van  
 de kascommissie, naar de situatie op januari 2022.
10 Verhoging contributie voor gewone leden van € 32,50 naar € 34,50 met   
 toelichting en stemming.
11 Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaar  
 digde voor de Vertegenwoordigde Vergadering van de KNNV voor het   
 jaar 2023.
12 Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaar-  
 digde voor de Beleidsraad in het najaar van 2023.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.

Na afloop een lezing van Fons Bongers over forensische ecologie. Over het be-
lang van dode dieren in de natuurlijke kringloop en als waarneming.
U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijke agendapunten toevoegen. 
Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij een kwart of meer van de stemgerech-
tigde aanwezigen zich daartegen verzet.
Fijn als jullie komen. Hopelijk tot op de algemene ledenvergadering van 24 sep-
tember.
Guus Muller

Uitnodiging en agenda ALV KNNV Amsterdam 
24-09-2022
Het bestuur nodigt de leden van de afdeling Amsterdam van harte uit voor de 
algemene ledenvergadering op zaterdag 24 september 2022, in het Clubgebouw 
van volkstuinpark De Bretten. Seineweg 16,1043 BH Amsterdam. Zaal open
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Introductiedag voor nieuwe, Amsterdamse 
KNNV-leden op 4 juni 2022
Met zo’n 20 ‘nieuwe’ leden -waarvan sommigen al in 2018 lid waren geworden, 
vóór de intrede van Corona- werden we in de late namiddag ontvangen door 
enkele bestuurders en ervaren leden in het natuureducatiecentrum van het 
Sloterpark, de ‘Drijfsijs’. Ecoloog Finette van der Heide gaf ons een vriendelijk 
welkomstwoord.

Onder leiding van Hein Koningen, plantenspecialist en voormalig hoofdopzich-
ter van de Amstelveense plantsoenendienst, bekeek een deel van de groep de 
Heemtuin bij het Ruige Riet. Wij stapten met de andere helft - ruim een dozijn 
mensen - aan boord van een platbodem mét kussensvoor een tochtje over de 
Sloterplas. Onze gids: local celebrity, stadsecoloog en Amsterdams natuurschrij-
ver, Martin Melchers. Of je ’em nu verstond of niet op de lange boot, de bewon-
dering voor de natuur in de stad was luid genoeg. Over na-oorlogse geschiedenis 
van de continu veranderende stadsnatuur werd smakelijk verhaald. Amsterdam 
is een prachtplek om je te blijven verbazen over het niet aflatende aanpassings-
vermogen van flora en fauna. Dit werd live geïllustreerd door die ene reiger die 
wij bij een appartement om voedsel zagen bedelen, al wankelend op het vierde-
verdiepingsbalkonhek van een flatgebouw. De komst van exoten kwam aan bod, 
zoals tropische schelpdieren, die binnenkomen door het lossen van ballastwater 
in de Amsterdamse Haven. Genoeg impulsen voor geboeide discussies tussen de 
bootpassagiers. Varend onder overhangend loof werd op het laatst nog de span-
ning opgevoerd met het speuren naar de lijnvlucht van een ijsvogel. Vergeefs. 
Uitstappend gaf de schipper ons nog mee: “Je denkt nu misschien de geheime 
plekken van de Plas te kennen, maar dit was nog niet een derde!”
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Na de excursies was het tijd voor borrelen en eten, met goede wijn en biologische 
sap, en heerlijke mediterrane salades, hapjes en soep. Onze gesprekken waren 
levendig. De KNNV-leden hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Onder 
hen, óók onder de nieuwe, is er veel kennis van natuur, ecologie en Amsterdam 
aanwezig. Juist deze diversiteit spreekt ons aan, en de uitwisseling over allerlei 
aspecten van de natuur, diverser dan bij een natuurvereniging gespecialiseerd 
op één terrein het geval zou zijn. Tegelijk is verdieping in één onderwerp prima 
mogelijk in de werkgroepen, zoals wij het afgelopen jaar al met veel plezier in de 
paddenstoelenwerkgroep onder leiding van Christiane Baethcke hebben ervaren.

De tweede stadsecoloog, Geert Timmermans, volgde met een lezing ‘de Wilde 
Stad’, over de biodiversiteit van Amsterdam. Geert liet ons raden naar het aantal 
wilde soorten -van slijmzwam en vergeet-me-nietje tot vos- dat Amsterdam rijk 
is. De uitslag: ongeveer 10.000! In en om Amsterdam wordt met behulp van vele 
vrijwilligers allerlei soorten geïnventariseerd en Geert liet verschillende de revue 
passeren. Een aansprekend voorbeeld is de otter, in 2006 weer in Nederland ge-
introduceerd. Sinds 2019 vertellen sporen en camerabeelden dat deze ook weer 
in de buurt van Amsterdam verblijft (zoals in de Diemer Vijfhoek). Amsterdam 
kent een hoge biodiversiteit o.a. door de structuur van acht groene ‘scheggen’ 
(oftewel stroken) die diep de stad binnendringen, door voedsel en rust, maar ook 
door het gemeentelijk beleid met het motto ‘Een leefbare stad voor mens en dier’. 
De Amsterdamse natuur wordt wereldwijd door hoofdstedelijke ecologen jaloers 
bekeken. Geert: “Het is nooit goed genoeg, maar die scheggenstructuur, en wat 
we met ons beleid voor elkaar krijgen, is echt heel mooi.”

Wij fietsten tevreden naar huis, de beslissing om lid te worden van de KNNV was 
een goede. Tot slot, hartelijk dank aan eenieder die ons zo welkom deden voelen: 
de organisatoren, excursieleiders en de sprekers.

Jogien Bakker en Nanny Kempers 
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Foto’s: Edo Goverse, Geert Timmermans, Peter van Spreeuwel, Michiel Boeken & Natasja Nachbar

Excursieverslag zandhagedissen Bergen aan Zee, 
zaterdag 23 april 2022
Zaterdag 23 april, 2022, 11:00 uur verzamelden zich ruim twintig personen bij de 
parkeerplaats naast Natuurvriendenhuis Het Zeehuis, Bergen aan Zee, om het 
omliggende duingebied te inventariseren op zandhagedissen. In eerst instantie 
was er het idee om het noordelijke duingebied (Buizerdvlak) te inventariseren 
maar vanwege grondbroeders zoals boomleeuwerik zijn we uitgeweken naar een 
ander duindeel. We zijn gestart ten zuiden van Het Zeehuis, het Engelse Veld en 
geëindigd in de Meeuwenlekken.

Het Engelse Veld ligt in een overgangszone van kalkarm naar kalkrijk gebied en 
de daaraan gekoppelde vegetatie. Als gevolg daarvan werd ruim 13 ha van het 
Engelse Veld onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat. In mei 1997 werd 
het Engelse Veld overgedragen aan de Provincie die het in beheer gaf aan het 
PWN. Het bestaat tegenwoordig uit een typische duinvlakte met enkele bos-
jes met daardoor heen wandelpaden en een fietspad en dit deel is een honden 
uitlaatgebied. In de Meeuwenlekken is de oorspronkelijke aanplant van zwarte 
dennen in 2009 verwijderd, waardoor duingrasland meer ruimte krijgt.

De hele dag was zeer zonnig met een venijnige wind uit de noordoosthoek. De 
temperatuur was 20°C en er stond een sterke wind (tot 7 Bft). Na een korte inlei-
ding over de zandhagedis en het zoekbeeld werd er gestart. Ook bleek een 
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Uiteindelijk hebben alle deelnemers een of meerdere zandhagedissen gezien. 
 
Bijvangsten van deze geslaagde excursie waren o.a.: kleine vuurvlinder, klein koolwitje, hooibeestje en 
rouwmantel (!), eitje van bruine eikenpage en witbaardzandbij. 
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aantal deelnemers nog nooit een zandhagedis te hebben gezien. De volgorde 
van inventarisatie was: éerst over het Engelse Veld en daarna doorsteken naar 
de Meeuwenlekken. We hebben ons in twee groepen opgedeeld en zijn met een 
soort van tangbeweging over het Engelse Veld gelopen. In de Meeuwenlekken 
werd vanaf het voetpad geïnventariseerd. De excursie werd in de Meeuwenlekken 
na de vangst van een fraai groen gekleurd mannetje en volwassen vrouwelijke 
zandhagedis afgesloten. Het was alweer tegen 13.30 uur, een mooi moment op 
het hoogtepunt te stoppen en terug te lopen naar de parkeerplaats.

Op het Engelse Veld werden twaalf en in de Meeuwenlekken zeven zandhagedis-
sen gezien, zowel volwassen exemplaren als subadulte dieren. Onderweg naar 
de parkeerplaats, langs de Zeeweg, werden door de laatste deelnemers nog een 
subadult exemplaar gemeld uit de berm. De hagedissen waren over het algemeen 
zeer ‘ril’ en bleven niet stilzitten. Mogelijk was hier de harde frisse wind de oor-
zaak van. Uiteindelijk hebben alle deelnemers een of meerdere zandhagedissen 
gezien.

Bijvangsten van deze geslaagde excursie waren o.a.: kleine vuurvlinder, klein 
koolwitje, hooibeestje en rouwmantel (!), eitje van bruine eikenpage en witbaard-
zandbij.

Geert Timmermans & Edo Goverse

Excursie plantenwerkgroep naar heemtuin Zaandam
Op woensdag 18-05-2022 ging de Plantenwerkgroep met dertien personen naar 
de Heemtuin Zaandam. We hebben het zeer getroffen met het weer. Het leek 
wel zomer. In 2020 bestond de heemtuin 65 jaar. Het bezoek dat voor juni 2020 
gepland stond, kon vanwege corona niet doorgaan. Gelukkig kwam van uitstel 
geen afstel.

Vooraf kregen we van Jeroen Buijs, sinds 2008 de beheerder, de digitale versie 
van het jubileumboek ter voorbereiding, met veel informatie over de heemtuin. 
Zeer interessant om te lezen hoe er met de hulp van vele vrijwilligers wordt gepro-
beerd  de tuin in goede conditie te houden. Er zijn veel soorten verdwenen, zoals 
de duinplanten, maar er staan nog steeds heel veel soorten (ongeveer 300- 350). 
Het oorspronkelijkste deel van de tuin is het bloemrijk rietland, met Zaans karak-
ter. Vanaf de verzamelplek, de theetuin, heb je hier fraai zicht op. Er zaten her en 
der plukjes roze in van de echte koekoeksbloem. Helaas ben ik vergeten hier een 
foto van te maken.

Na ontvangst met koffie/thee vergezeld van heerlijke boterkoek, gaf Jeroen  Buijs 
ons een rondleiding door de tuin. Er zijn veel verschillende biotopen aangelegd. 
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Zo kwamen we eerst langs de beek, gelegen in een bosstrook met o.a. goudveil, 
bosgierstgras, groot glaskruid, bloeiend knikkend nagelkruid en kiemplantjes van 
groot springzaad. Het bosbingelkruid bloeide helaas niet. Jeroen wees ons op 
twee planten van christoffelkruid, in vegetatief stadium. Deze plant komt bij ons 
oorspronkelijk alleen in Limburg voor. De hangende zegge doet het goed langs 
de waterkant, de grens tussen de heemtuin en de recent aangelegde woonwijk 
Gouwpark, waar vroeger het ziekenhuis stond. We zagen hier verder o.a. reuzen-
paardenstaart, bloedzuring en bloeiend heelkruid, met tere witte bloempjes. In 
het bos staat veel daslook en (te veel) Italiaanse aronskelk, maar op dit moment 
wel heel opvallend, met al die rechtopstaande, witte bloeischedes met daarin de 
dofgele knotsen. In het taxusbos liepen de hoge, her en der gesnoeide taxussen 
fraai uit met lichtgroene topjes.

Aan de rand van het bos, de boszoom, zagen we glidkruid (Scutellaria). 
Vroeger stond in de tuin alleen groot glidkruid, met een verkeerd bordje. Tegen-
woordig staan hier twee soorten glidkruid: zowel groot als trosglidkruid, met zo’n 
twee meter afstand ertussen. De eerste is tweekleurig en de andere is effen 
gekleurd. Zie voor de overige verschillen deze link naar lastige soorten: 
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=384755.
msg2068637#msg2068637.

Via een veld vol grassen en bloeiende planten, waaronder groot streepzaad, dag-
koekoeksbloem en akelei (zie foto van Lida), kwamen we bij de voorbeeldtuinen. 
In de vijvertuin bloeiden wateraardbei en moeraswederik.
Er was aanvankelijk 1,5 uur voor de rondleiding gepland, van koffietijd tot lunchtijd. 
Omdat wij als Plantenwerkgroep natuurlijk zeer geïnteresseerd zijn in de planten 
en “alles willen weten”, hadden we nog lang niet alles gezien toen een vrijwil-
liger kwam melden dat de soep warm was. We braken de rondleiding af voor een 
voortreffelijke lunch in de theetuin. Een Syrische vrijwilligster had zelf verrukkelijke 
vegetarische soep, hummus, een salade en zure bietjes voor ons gemaakt. 
Er waren verse aardbeien en heerlijke, knapperige broodjes. Na de lunch stelde 
Jeroen voor om de rondleiding te vervolgen en dat wilden wij maar al te graag.

We namen het pad door het bloemrijk rietland. De dotterbloemen waren al uitge-
bloeid. De brede orchis bloeide her en der met een enkel exemplaar, de rietorchis 
nog net niet. Jeroen stond in het rietland en wees ons op diverse zegges, zoals de 
pluimzegge, die in een pol groeit. Deze doet het hier te goed. Mijn oog viel op een 
bijzondere soort: veelkleurig vergeet-mij-nietje (dubia), zie https://www.verspre-
idingsatlas.nl/10301.
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Reuzenpardenstaart en Bloedzuring Rietland

Wateraardbei Brede orchis
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Dit is een (onder)soort die nog niet zo lang bekend is en waar recent een deter-
minatiehulp voor is gemaakt, zie https://www.verspreidingsatlas.nl/determinatie/
ehbd/view.aspx?id=55. 
Dubia (ook wel Bleek vergeet-mij-nietje) staat op vochtig terrein; de bloemen 
zijn eerst wit en dan blauw, terwijl bij het "gewone" veelkleurig vergeet-mij-nietje 
(discolor) de bloemen eerst geel zijn en dan blauw. Jeroen kan hierdoor een 
nieuwe (onder)soort noteren.

We mochten in ganzenpas door een deel van het rietland. Daar troffen we een 
lage zegge aan, in grote aantallen, die Jeroen daar zelf nog niet eerder gezien 
had. Deze werd geplukt om later aan Ed Brinkkemper, een florist die hier zo'n 
10 jaar geleden voor het laatst een inventarisatie heeft uitgevoerd, te laten zien. 
Het bleek zompzegge te zijn: Jeroen kon alweer een nieuwe soort noteren.

De rondleiding voerde ons verder nog langs bloeiende knolsteenbreek, heide, 
een veenmosbak in aanleg en heksenmelk, een Euphorbiasoort. Het blad is 
breder dan bij Cipreswolfsmelk. Daarna liepen we via het fietspad dat tussen de 
heemtuin en het water de Gouw loopt naar een door Jeroen ingezaaid stuk in 
de berm. Dit was erg droog, dus (nog) niet zo aantrekkelijk. Daar bloeiden o.a. 
veldsalie, beemdkroon, wondklaver, wede en vermoedelijk ruige leeuwentand. 
Daarna gingen de meesten naar huis toe. Een enkeling ging nog mee terug om 
thee te drinken. We hebben Jeroen natuurlijk hartelijk bedankt voor zijn zeer 
uitgebreide rondleiding.

Deze heemtuin (https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/heemtuin/) is echt een aan-
rader wanneer je op een overzichtelijk oppervlak veel verschillende inheemse 
planten wilt zien, maar wel zonder bordjes ....

Hanneke Waller

Lunch; alle foto’s zijn van 
Hanneke Waller
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In de middenberm
Voor zaterdag 11 juni had Hein Koningen een herhaling op het excursieprogram-
ma gezet van de leuke tocht die we vier jaar geleden maakten door de midden-
berm van de oude haagseweg.
Een kleine gezelschap KNNV-ers verzamelde zich bij de bushalte aan de Ander-
lechtlaan. Enkele laatkomers ‘ja, ik was op de fiets…’ voegden zich erbij. Voordat 
we op pad gingen werden we meegetroond richting Ringvaart, want verderop wist 
Nico (van de vereniging ‘Oeverlanden’) langs het fietspad Hokjespeul te staan. 
Die staat daar al een tijdje en komt verder alleen in Limburg voor. 
Hij wees ons ook nog verder die kant op een interessant weiland aan, met o.a. 
Veenpluis en Kale jonker, maar daar was nu geen tijd voor. We horen een Nach-
tegaal zingen en aan de overkant zien we Kleine mantelmeeuwen cirkelen en 
zelfs een Ooievaar landen.
Onder leiding van de enthousiaste Hans Bootsma van de vereniging ‘De oever-
landen blijven’ begaven we ons nu in oostelijke richting. 

Voor de pizza 
Rechts van het fietspad wees Hans ons een bosje Wilde marjolein aan.Toen er 
daar onlangs  werkzaamheden waren had hij het terrein afgezet met rood wit lint 
en nu stond het er nog!
Marjolein kan zo op de pizza!

We staken (voorzichtig!) over naar de middenberm, waar we al meteen enkele 
roze Hoofdjesanjers zagen staan. Vlak in de buurt ook de Ruige anjer. Daar is 
Hans erg blij mee, want het is een bedreigde soort, een zware rode-lijst-soort!): 
gewoon hier langs de oude haagseweg.
Midden door de berm loopt een kuil, die -met aan beide kanten een buis -een 
faunapassage vormt.
Terwijl we een grote plant van de Kompassla bewonderen horen we Scholeksters 
roepen. Die broeden op het dak van het Mercure hotel. Samen met de Kleine 
mantelmeeuwen, dus ernstig bedreigd.

We lopen in ganzenpas door een enorm veld rode Klaprozen. Het is opvallend 
hoe de begroeiing hier overal hoog is. Er staat ook Heermoes. Maar ook een 
stukje met Struisgras.
Hans moppert dat het hier nogal verruigt omdat het maar één keer per jaar ge-
maaid wordt en nog laat ook, pas in oktober.
We lopen langs Blaassilene en Luzerne en dan een bijzondere eenling: Motten-
kruid (Verbascum), wit. Hier en daar Wondklaver. Daar is Hans ook blij mee. Niet 
met een heel veld Duitse pijpbloem, die overwoekert ook alles.

In de rietlanden horen we een Cetti’s zanger. Daar moest je vroeger helemaal 
voor naar Zuid-Europa.
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Blauwe bremraap Deel van het gezelschap; rechts Hans Bootsma, midden Hein 
Koningen.

Mottenkruid (Verbascuüm) In ganzenpas door de Klaprozen
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Nu komen we bij de Rietorchissen, meer dan honderd!
Er bloeit Rolklaver en Ratelaar en er staat een enkele Kraailook.
Een hele zandstrook is het gevolg van het leggen van kabels door Prorail. Hè, die 
gaan toch alleen over rails. Hans meent dat het met de Zuidas te maken heeft. 
Wellicht voor spooruitbreiding.

In dit bermreservaat rukt de Dauwbraam op. Dan komen we bij een leuk veldje 
Salie, wit en blauw.

We slaan even een zijbermpje in, want daar staat Blauwe bremraap. Had niet 
gehoeven, want daarna komen we deze op Duizenblad parasiterende plant ook in 
de middenberm tegen.
Een heel veldje Spaans vetkruid (sedum hispanica) passeren we. In de berm 
rechts moeten we even de Kleine ratelaar bewonderen.

Nu worden er ook enkele Bijenorchissen ontdekt en komen we langs Kattendoorn. 
Hans wijst ons op een plukje Grote tijm. En wat staat daar? Is het Reukgras. Hans 
Bootsma twijfelt, maar één van de aanwezigen bevestigt de naam. Kun je herken-
nen aan de verdikking in de steel.

Rimpelroos is er ook al. Dat zou Hans liever ook niet hebben hier. Die moet aan-
gepakt worden, zegt hij tegen Nico. 
Vlak langs de weg bloeit Citroengele honingklaver. Het volgende stuk is nogal 
grazig en dat is niet positief bedoeld, al dat gras. Toch zien we ook ook nog Geel 
barbarakruid en Zilverhaver, een éénjarig gras.

Daar vliegt een St. Jansvlinder en even verder een Icarusblauwtje.
Overal tussendoor bloeien Margrieten en we komen langs een stukje Muurpeper.

Voor mij tot slot, nog Wilde reseda, Knoopkruid en nogal wat Lupine. Ik moet weg. 
Ik had nog meer op kunnen noemen, maar dan wordt het een saaie opsomming. 
Het is hier in ieder geval bijzonder mooi!
Wellicht dat het gezelschap nog weer wordt ontvangen in het clubhuis van ‘De 
oeverlanden blijven’. Ze blijven gelukkig nog steeds, mede dank zij ijveraars als 
Hans Bootsma.

Frans van der Feen 

. 
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Doe mee met het Eerste Grote Glimwormenonder-
zoek!
30 juni - 30 augustus 2022 / Vliegenbos en Rietland
Leven er echt glimwormen in het Vliegenbos?

Twee jaar terug werd bij toeval een kleine kolonie glimwormen (familie van de 
vuurvlieg) gevonden in het Vliegenbos. Dat was  nagenoeg wereldnieuws, want 
de glimworm is een zeldzaam insect dat in Nederland weinig voorkomt en boven-
dien in steeds mindere mate. Oorzaken zijn lichtvervuiling en verdroging van de 
bodem. De grootste kolonies zitten in Zuid-Nederland, maar de levende lichtjes 
hebben zich inmiddels dus ook in Amsterdam verspreid. 

Wat is een glimworm? Het is eigenlijk geen worm, en ook geen (vuur)vlieg, maar 
een kleine bruine kever. Het vrouwtje heeft lichtbanden in haar achterlijf, die ze 
gebruikt om een mannetje te lokken. Om het licht te presenteren draait ze haar 
achterlijf spiraalvormig naar boven. Als er niet snel een mannetje komt opdagen 
tilt ze haar achterlijf hoger op en wiegt het langzaam heen en weer. Niet voor 
niets worden deze kevers ook wel ‘gloeikonten’ en ‘glimmende draaikonten’ ge-
noemd. 

Deze zomer, van eind juni tot eind augustus, doen we een eerste onderzoek om 
meer te leren over de aanwezigheid en verspreiding van deze zeldzame stadge-
noot. Elke vrijdag na de schemer wordt er een ronde gemaakt: meld je aan en 
zoek mee.
Ecoloog Emiel van Loon schreef speciaal voor het 
Vliegenbos een onderzoekshandleiding: waar moet 
je op letten, waar en wanneer vind je ze, en hoe geef 
je je waarnemingen door? Marjolijn van Heemstra 
schreef een audioverhaal over glimwormen dat je kunt 
afluisteren tijdens je zoektocht. 

Meld je aan via nachtwacht@marjolijnvanheemstra.nl 
en ontvang de onderzoekshandleiding en de link naar 
het audioverhaal.

Als je niet aan de officiële telling mee wil doen maar 
de komende maanden wel een glimworm treft in het 
Vliegenbos of het Rietland, laat het ons dan weten!
Kun je niet op vrijdagen maar wil je wel mee zoeken? 
Mail ons dan ook. 

Veel groeten, Floor Hallema, Joost Janmaat & 
Marjolijn van Heemstra. 
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 3e kwartaal 2022 en 4e kwartaal 2022
De leden van de excursiecommissie zijn blij dat de Corona momenteel zo ver 
teruggedrongen is dat we de excursies weer op de vertrouwde en prettige manier 
zonder al die restricties kunnen houden.

Dit excursieprogramma wordt begin april gemaakt. Er zijn dan geen RIVM-maat-
regelen meer vanwege de Corona en in theorie zouden we ook de voor de excur-
sies geldende regels kunnen laten vervallen. Omdat nu dagelijks in Amsterdam 
nog steeds veel mensen besmettingen oplopen en omdat er onder de deelnemers 
aan de excursies kwetsbare mensen kunnen zijn willen wij iedereen vragen voor-
zichtig te blijven. Komt u niet als u Corona-symptomen heeft, of dan alleen na een 
negatieve testuitslag.

De Corona heeft meerdere malen voor verrassingen gezorgd. Als er weer veran-
deringen komen worden de regels voor de deelnemers aan de excursies wellicht 
aangepast en worden misschien een of meer van de onderstaande regels weer 
van kracht. Houdt u daarom de website goed in de gaten: https://www.knnv.nl/
agenda/312 

• U geeft zich van tevoren op per mail bij de excursieleider
• Daarna krijgt u de tijd van vertrek of de verzamelplaats.
• U komt niet als u zich niet lekker voelt of Corona-symptomen heeft
• Instructies van de excursieleiders 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  
 iets doet waarbij u zich niet veilig voelt.
• Voor alle excursies geldt een maximum aantal deelnemers. Dit kan ver  
 schillen naar de aard van de excursie.
• Deze regels gelden ook voor mensen die gevaccineerd zijn tegen Corona

NB De excursiecommissie heeft altijd een vaste ploeg van deskundige en 
prettige mensen gehad die bereid waren excursies te begeleiden. De laatste 
jaren zijn er helaas wat mensen afgevallen uit deze groep. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe mensen die het op zich willen nemen om ex-
cursies te leiden.
Misschien zijn er ook KNNV-leden die het leuk vinden iets uit hun eigen 
omgeving, een park, een mooie berm of zoiets aan andere KNNV’ers te laten 
zien.
Mocht u graag op deze of op een andere manier een bijdrage willen leveren 
aan de excursies van de vereniging, neem dan contact op met Hein Konin-
gen: heinkoningen@ziggo.nl
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POP-UP EXCURSIES

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

Nachtvlinderexcursies
Ook in 2022 worden er 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 is eigen inbreng voor een locatie altijd welkom! Zie ook het artikel in 
Blaadje 2020/3.

Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert Timmermans gaat starten
Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan 
is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden 
naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij hel-
pen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingson-
derzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet 
kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Er is al een 
redelijk beeld van de verspreiding van de muizen in de provincie, maar het blijft 
natuurlijk interessant om te zien hoe de muizenstand en met welke soorten zich 
ontwikkeld. Om deze trends te onderzoeken worden er onder deskundige leiding 
pluisavonden gehouden.
Per jaar worden er 4-5 pluisavonden georganiseerd. Vanaf 1 januari 2022 gaan 
we gebruik maken van de Blokhut DNO als pluislocatie. Heb je interesse deel te 
nemen en sta je nog niet op de mailinglijst stuur dan een bericht naar Geert Tim-
mermans (harmat4@xs4all.nl). Als er een pluisavond wordt georganiseerd krijg je 
een mail en is aanmelden mogelijk.

De Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam houdt ook dit jaar weer fietsexcursies 
naar plaatsen in Amsterdam waar kolonies van gierzwaluwen zijn te zien. De start 
is altijd op de betreffende datum om 20.30 uur bij de aangegeven verzamelplaats. 
Kom op de fiets want er worden verschillende locaties aangedaan. Vanzelfspre-
kend verrekijker mee. De excursies zijn op datum ingevoegd in het excursie-
programma.

Vrijdag 15 juli 2022 Gierzwaluwexcursie Plantage buurt o.l.v. Frans Klaassen 
Valckenierstraat 66. Fiets en kijker meenemen.
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Zaterdag 6 augustus 2022 Insectenexcursie Breukelen 
o.l.v. Insectenwerkgroep
Verzamelen om 10.45 uur bij station Breukelen. Aanmelden is niet nodig, maar 
we vertrekken om 10.55 uur. Thema: libellen, wapenvliegen & dagvlinders. We 
verkennen het groen en blauw (zowel lucht als water) rond Breukelen. We kijken 
naar wat er vliegt en naar wat stil zit te zonnen. Breukelen ligt in een waterrijk 
gebied met veel plassen, de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Contact: chrisvanhaagen@gmail.com, 06-11853999

Zondag 7 augustus 2022 Vogel- fietsexcursie naar Waterland o.l.v. Jan 
Timmer 
Het is nog hoog zomer. Veel vogels zijn zich aan het voorbereiden op de trek naar 
het zuiden. Sommige soorten zijn zelfs al terug uit hun noordelijke broedgebieden. 
Andere zijn nog volop aan het broeden. We gaan het allemaal beleven!
Vertrek om 8 uur vanaf molen de Gooyer, hoek Zeeburgerstraat, Zeeburgerpad/
Funenkade. Het is een hele dag excursie, dus eten en drinken mee. 
Contact: jan.timmer@oriolus.nl 06-10893577 en 

Vrijdag 12 augustus 2022 Plantenexcursie naar het Kennemermeergebied 
o.l.v. Hein Koningen
We bezoeken het gebied in het tweede deel van de zomer en kijken uit naar de 
wat later bloeiende soorten.
OV: bus 382 R.Net (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Sloterdijk-Amsterdam. 
Uitstappen halte IJmuiden aan Zee (=eindhalte). Hier verzamelen we om 10.30 
uur.

Zondag 14 augustus 2022 Planten/streepexcursie van de Plantenwerkgroep 
o.l.v. Peter Wetzels 
Het Nieuwe Strepen Kilometerhok 122-487. Start 11.00 uur en einde rond 16.00 
uur. Verzamelen Hella Haasseplein voor hoofdgebouw OBA. Koffie-/thee en toilet-
teerpauze in Hanneke’s Boom. Zie 22 mei voor de beschrijving van het hok.

Vrijdag 26 augustus 2022  Nacht van de Vleermuis o.l.v. Fons Bongers
In het kader van de 26e Internationale Nacht van de Vleermuis wordt in 2022 ook 
door de KNNV Amsterdam aandacht besteed aan onze meest intrigerende nach-
telijk vliegende vrienden. 
De excursie start om 20.00 uur bij het Flevobad, bij de eindhalte van de tram. Ook 
de jeugd en de Vrienden van het Flevopark zijn welkom. 

Zaterdag 10 september 2022 Insectenexcursie Monnickendam (Hemmeland) 
o.l.v. Insectenwerkgroep
Verzamelen om 10.30 uur bij bushalte Cornelis Dirkszlaan (Bus 315). Aanmelden 
is gewenst, we vertrekken om 10.40 uur. Thema: roofvliegen, zandbijen, bochel-
dansvliegen.
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We lopen Hemmeland op. Op dit schiereiland leven veel insecten. Een deel 
daarvan heeft vier vliezige vleugels, een ander deel twee, ook zijn er veel met 
dekschilden of met schubben op de vleugels.
Contact: chrisvanhaagen@gmail.com, 06-11853999

Zaterdag 17 september 2022 Busexcursie Texel o.l.v. Jan Timmer
Na jaren organiseren we eindelijk weer eens een busexcursie. Het accent zal 
tijdens deze excursie liggen op vogels. We zullen een aantal punten opzoeken 
waar trekvogel- concentraties te vinden zijn. 
De exacte route op Texel en de precieze excursiepunten zijn nog niet bekend. 
Dit hangt onder meer af van het getij, het weer en waar er recentelijk bijzondere 
vogels zijn waargenomen. Zeer waarschijnlijk zullen we onder meer de gebieden 
rond De Cocksdorp en de Mokbaai bezoeken, omdat hier altijd veel trekvogels 
worden waargenomen. 
Na aankomst op Texel beginnen we zo snel mogelijk met de excursie. In de 
tweede helft van de middag gaan we weer naar de boot. Op de terugweg doen 
we traditiegetrouw een pannenkoekenrestaurant aan. We hopen daarna uiterlijk 
20.00 uur weer terug te zijn.
In verband met de lengte van de reis en het rijtijdenbesluit hebben we besloten tot 
één opstapplaats. Dit is station Sloterdijk geworden.
8.00 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u 
er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-10893577 (Jan Timmer) of stuur 
een sms naar dit nummer). 
Voor wat betreft de kosten zijn we in staat geweest om het tarief onveranderd te 
houden. Namelijk € 35,-- en voor niet leden, introducés € 40,-. Dit is inclusief een 
kopje koffie.
Opgave is verplicht en kan pas na 1 augustus bij de secretaris, bij voorkeur via 
e-mail: secretaris_amsterdam@amsterdam.knnv.nl . Heeft u geen email, dan kan 
het telefonisch bij Carla Kuit (020-6938256). Betaling kan worden gedaan op: 
NL91 INGB 0003506096 t.n.v. KON. NED. NATUURHISTORISCHE VER. AFD. 
AMSTERDAM onder vermelding van: Bus excursie Texel. 
Het kan zijn dat er ten tijde van de excursie weer specifieke coronaregels gelden. 
In dat geval zullen we daar aan moeten voldoen. Indien dit beperkingen aan de 
excursie gaat opleggen laten we dit zo snel mogelijk weten.

Zaterdag 24 september 2022 Algemene ledenvergadering(ALV) 
meer informatie elder in dit Blaadje.

Zaterdag 8 oktober 2022 Insectenexcursie Buitenveldert (’t Klein Loopveld) 
o.l.v. Insectenwerkgroep
Verzamelen om 13.00 uur bij metrostation Uilenstede. Aanmelden is gewenst, we 
vertrekken om 13.10 uur. Thema: najaar. 
We lopen richting Amstel en genieten van veel natuurschoon.
Contact: chrisvanhaagen@gmil.com, 06-11853999
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Dinsdag 25 oktober 2022 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
Plaats: Blokhut DNO, aanvang 20.00 uur.
We gaan weer starten met het pluizen. Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien 
we maar zelden en het vangen ervan is doorgaans zeer tijdsintensief en boven-
dien weinig succesvol. Het is dus raden naar de verspreiding van de verschil-
lende soorten. Uilen kunnen ons daarbij helpen door te onderzoeken wat uilen 
zoal gegeten hebben. Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren zijn 
kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet kieskeurig en eten de door veel 
roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder zijn ze honkvast en jagen alleen in 
de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990 broedden er geen kerkuilen meer 
in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep gestart en fanatiek aan 
de slag gegaan met timmeren en ophangen van nestkasten. En met succes. Op 
dit moment broeden er ongeveer 130 paar kerkuilen in Noord-Holland. Er is een 
redelijk beeld van de verspreiding van de muizen in de provincie, maar het blijft 
natuurlijk interessant om te zien hoe de muizenstand en met welke soorten zich 
ontwikkeld. Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag 25 oktober, dinsdag 
22 november en dinsdag 20 december 2022 uilenballen pluizen uit de omgeving 
van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf een loep en pincet 
meenemen.
Op de nieuwe locatie (Blokhut) is helaas maar plek voor twaalf personen. Aanmel-
den bij harmat4@Xs4all.nl is daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht!! 

Zaterdag 29 oktober 2022 Visexcursie naar Spaarnwouderveen o.l.v. Geert 
Timmermans & Edo Goverse
Het gebied Batterij en Spaarnwouderveen is gelegen naast het dorp Halfweg. Hier 
ligt een ouderwets verdedigingswerk dat niet meer is dan een aardenwal en het 
gaat schuil achter bosjes en begroeiing. De aanwezigheid van heide maakt het 
gebied heel bijzonder. Het gebied is circa 9 ha groot en wordt beheerd door Land-
schap Noord-Holland. Om de vegetatie kort en gevarieerd te houden zijn Schotse 
Hooglanders ingezet. Het gebied is zo ver wij weten nooit op vis geïnventariseerd.
Tijd: 10:00-14:00 uur
Meenemen: schepnet, (eventueel) waadpak & lunch
Vooraf aanmelden verplicht: Geert Timmermans (harmat4@xs4all.nl), max 20 
deelnemers.
Startpunt wordt medegedeeld na aanmelding. 

Dinsdag 22 november 2022 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
Plaats: Blokhut DNO, aanvang 20.00 uur. Zie voor de toelichting de activiteit op 
dinsdag 25 oktober.
In de Blokhut is helaas maar plek voor twaalf personen. Aanmelden op harmat4@
Xs4all.nl is daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht!! 
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Dinsdag 20 december 2022 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
Plaats: Blokhut DNO, aanvang 20.00 uur. Zie voor de toelichting de activiteit op 
dinsdag 25 oktober.
In de Blokhut is helaas maar plek voor twaalf personen. Aanmelden op harmat4@
xs4all.nl is  daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht!! 

Uilenballen pluiskaart; zoogdieren vereniging
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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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