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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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Van het Bestuur
Beste leden, de algemene ledenvergadering van 22 september was een ge-
slaagde en gezellige bijeenkomst. Er is een aantal leden in het zonnetje gezet die 
langdurig actief in bestuurs- en organisatietaken waren. Finette van der Heide en 
Tobias Woldendorp zijn als ereleden en Paul van Deursen, Lida den Ouden en 
Ria Simon zijn als leden van verdienste benoemd. Samen met anderen hebben 
zij veel kennis en een goede verenigingssfeer doorgegeven. Zo vorm(d)en zij als 
het ware de ruggegraat van de vereniging. Zij zaten in het bestuur, in commis-
sies, deden de ledenadministratie, waren of zijn redacteur van Blaadje, of excur-
sieleider en zijn nog steeds actief. In het kort, zij hielpen en helpen de vereniging 
in haar voortbestaan. En zij niet alleen. Het bestuur is zich bewust van iedereen 
die zijn hand uitsteekt of kennis doorgeeft. Zonder hen geen bloeiende en actieve 
vereniging.

Omdat de Blokhut te klein is moeten we vaker een ruimte huren voor lezingen en 
andere binnen-activiteiten. Ook porto en drukwerk voor Blaadje is duurder gewor-
den. Er is daarom op de algemene ledenvergadering van 22 september besloten 
om de contributie voor gewone leden, na jaren van gelijkstand, met € 2,50 te
verhogen naar € 35,-. Sommige leden vonden die verhoging een lachertje, want 
nog steeds te laag, andere vonden het juist een verkeerd signaal in deze tijd te 
verhogen. Een meerderheid echter was het met de verhoging eens. Hij gaat in 
per 1 januari 2023. Dus als u werkt met een automatische overschrijving even het 
bedrag aanpassen. 
De contributie voor huisgenootleden (€ 12,50) en jeugdleden (€ 17,50) blijft on-
veranderd.

Martin Camphuijsen heeft het bestuur verlaten. Het bleek dat zijn bestuurstermijn 
al in 2021 verlopen was. Na overleg heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. We 
danken hem voor zijn tomeloze inzet. Hij blijft actief en zal een aantal projecten 
waar hij nog mee bezig is afmaken. De functie van natuurhistorisch secretaris is 
vacant. 
Ook dank aan Hanneke Waller die al een tijd veel taken van Peter Wetzel over-
neemt. Zodra Peter weer ruimte heeft, neemt hij zijn taken binnen de planten-
werkgroep weer op en werken zij als vanouds weer samen.

Als dit blaadje in de bus valt is het herfst, zijn de kleuren veranderd, de lichtinval 
en de geuren ook. Meer paddestoelen, na de rui is de vogeltrek in volle gang, 
planten en dieren bereiden zich voor op de winter. Temperatuur, vochtgehalte en 
samenstelling van de bodem, het water, in organismen en de atmosfeer zijn 
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anders. Spannend om de seizoenswisseling in zoveel gedaantes mee te maken. 
En ook wij moeten ons nu voorbereiden op de winter.

Tot ziens op een van de excursies of een andere bijeenkomst. 

Guus Muller, namens het bestuur

Redactioneel
We leven in zeer enerverende tijden. Je kunt geen krant openslaan of nieuwssite 
aanklikken of je leest afgezien van oorlogsggeweld over hittestress, klimaatadap-
tatie, energietransitie, afname biodiversiteit. Allemaal zaken waar wij als KNNV 
dagelijks mee van doen hebben. Maar hoe ziet onze kleine Amsterdamse toe-
komst eruit? Misschien dat het Huis van de Toekomst in Zuidoost uitsluitsel geeft. 
Daar riep een zwarte roodstaart. Het geluid van een solexmotor, die pruttelend 
aanslaat. Hoopgevend.

In mijn huis van de Toekomst worden snode plannen gesmeed, een heleboel 
onverantwoorde bewegingen aan banden gelegd. Het twitschen wordt verboden. 
Neem nou deze week 249 auto’s reden op één dag vanuit het hele land naar een 
Siberische zeldzame gors in de binnenlanden van Drenthe. Te gek voor woorden. 
In mijn Huis van de Toekomst wordt alluminiumfolie hergebruikt in vliegtuigvleu-
gels. Vanuit mijn Huis van de Toekomst worden ook fraaie vogels gecontracteerd 
om in Europa te gaan wonen i.p.v. in verre uithoeken van de wereld. Het staat niet 
in de vooraankondiging bij de lezing over de Roodsnavelkeerrkringvogel op Saba, 
maar de soort komt tegenwoordig al keihard voor op de Canarische eilanden en 
Madeira. Een nieuwe Nederlandse soort dus. Dat is om te beginnen mooi minder 
vliegen dan naar de Bovenwindse eilanden. Het nieuws staat niet in de vooraan-
kondiging van de lezing, die Michiel Boeken eind januari 2023 geeft, maar het 
wordt vast enerverend in buurtsalon Jeltje.

De locatie waar eerder in oktober de nieuw Vogelatlas van Amsterdam wereldkun-
dig werd gemaakt. Hierover meer elders in Blaadje.
In dit Blaadje zul je zien dat er ook binnen handbereik prachtige dingen te zien en 
horen zijn. En dan heb ik het niet enkel over vogels (Texel, Rob Biersma), vleer-
muizen (Flevopark, Piet van der Werf).

Tobias Woldendorp
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Ter herinnering aan Mia Verberne (1934-2022)
Haar verwondering over de natuur deed Mia besluiten om lid te worden van de 
KNNV afdeling Amsterdam. Mia is in de jaren 90 ook bestuurslid geworden en is 
een aantal jaren secretaris geweest. In die tijd heeft zij zich zeer verdienstelijk ge-
maakt door het bestaande archief van de afdeling Amsterdam van de KNNV uit te 
zoeken en te ordenen. Later is dat archief aan het Gemeente Archief Amsterdam 
geschonken. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze afdeling is 
er een boek verschenen “De wilde stad”. Mia heeft daaraan meegewerkt. In het 
hoofdstuk over de oprichting van de afdeling citeert zij
Jac .P. Thijsse met “Waarom zingen de vogels?”
                                 “Ik weet het niet, maar dit weet ik wel:
                                  ze kunnen het niet laten”. 
Zij bewonderde de heren Heimans en Thijsse zeer en was lid van de Heimans en 
Thijssestichting, waar zij de bibliotheek onder haar hoede nam. Het boekje (1893) 
‘De levende natuur, een handleiding bij het onderwijs in de kennis van planten en 
dieren op de lagere school in het bijzonder voor de grote steden’ van Eli Heimans 
voor het lager onderwijs, maakte grote indruk op haar. Mia kon dat beoordelen 
vanuit haar werk als lerares Nederlands. Zij heeft na haar studie Nederlands 
vele jaren in het onderwijs gewerkt. Het langst op het Spinoza lyceum, waar ze 
de vele onderwijsvernieuwingen heeft meegemaakt Zij was zeer belezen en had 
een grote kennis van literatuur. Je hoefde maar een titel te noemen en ze wist er 
meteen iets over te vertellen. Een bezoekje aan De Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag met haar was zeer leerzaam.
Haar laatste woonadres was op: Het Occo Hofje op de Nieuwe Keizersgracht. 
Een prachtige plek met een stille binnentuin, waar ze de vogels, haar grote liefde, 
kon bespieden. Ze zei, dat de medebewoners wel eens zouden denken: “wat doet 
dat malle mens daar met haar verrekijker.”  Mia had veel humor en was bevriend 
met een aantal leden van de afdeling. Met haar was het gezellig iets te doen, 
zoals een uitstapje naar Tiengemeten, een museumbezoek, muziek beluisteren 
(Bach), een etentje of theedrinken in de Hortus. Een avond met haar doorbrengen 
eindigde vaak tot in de late uurtjes. Allerlei onderwerpen werden onder de loep 
genomen. De natuur, de politiek, het onderwijs, filosofie, haar jeugd enz.

Mia is toen zij in maart naar het stembureau ging lelijk gevallen. Had een knie-
blessure en moest revalideren. Zij heeft een poosje in een zorghotel doorgebracht 
en kon daarna gelukkig naar huis. Zij heeft daardoor veel moeten doormaken, 
maar langzamerhand verbeterde haar conditie.  De Hortus bezoekjes konden 
weer gepland worden. Op 14 juli zouden we Mia weer ontmoeten, maar er kwam 
geen enkele reactie van haar. Het bleek dat zij in het ziekenhuis lag. De vooruit-
zichten waren niet hoopvol en op 24 juli is zij overleden.
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Een bijzondere KNNV-ster en lieve vriendin is van ons heengegaan.

Op 31 juli hebben wij afscheid van Mia genomen in de Amstelkerk. 
Het was een sfeervolle, ontroerende plechtigheid. Haar zoon en broer spraken 
in liefdevolle bewoordingen hun bewondering en veelzijdigheid van moeder en 
zuster uit.
Zij blijft in onze herinnering. 

Ans Schonewille

Buurtgroen 020
Elke week komt er een nieuwsbrief uit waarin de activiteiten van allerlei groene 
organisaties uit Amsterdam voor de komende week vermeld staan. Om u een 
indruk te geven: hier ziet u bijvoorbeeld  de activiteiten in week 41.

wo.12 oktober: Kenniscafé “Naruurfilosofie’ met Matthijs Schouten.
do. 13 Mag ik oogsten bij de Eetbare stoep? Een project met moestuinbakken.
vr.  14 Workshop Kweepeerpasta maken: Membrillo.
za. 15 De Groene Bende van West - Duurzame energie en bespaarmarkt.
za. 15 Wilde zaden plukken.
za. 15 Fotowandeling Bloementuin van Darwin.
zo. 16 Wildsafari burlende herten in de Waterleidingduinen.
zo. 16 Mag ik oogsten bij de Eetbare stoep? Moestuinbakkenproject.
zo. 16 Plantenwandeling Bos en Lommer - met pannenkoek. 

Wij raden u aan eens op de website van Buurtgroen 020 te kijken: 
buurtgroen020.nl

U kunt zich via de website abonneren en dan krijgt u elke week via de mail zo’n 
overzicht van al deze activiteiten.

Carla Kuit
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Verslag 2021 van de Projectgroep Mini-cursussen, 
plus vooruitblik 2022
Een deel van dit verslag is gemaakt voor het vorige Blaadje, maar is daar per 
vergissing niet geplaatst. Het is daarom voorgelezen op de algemene ledenver-
gadering, maar we vonden het toch nuttig om het alsnog in Blaadje te zetten 
zodat alle leden er kennis van kunnen nemen. Er is bovendien een vooruitblik aan 
toegevoegd en een oproep aan de leden.

Dit wordt een kort verslag want de projectgroep is in 2021 vanwege Corona niet 
één keer bij elkaar geweest. Toch even een verslagje van de bezigheden en het 
doel.

De projectgroep mini-cursussen bestond in 2021 uit Christiane Baethcke, Hein 
Koningen, Hanny van Wijgerden, Martin Camphuijsen en Els Trautwein.
We organiseren in normale tijden mini-cursussen voor aspriant leden en nieuwe 
leden. Zo’n cursus bestaat uit een theorie-avond, die ergens in de stad wordt 
georganiseerd (we proberen steeds andere buurten aan te doen), gevolgd door 
een praktijk-excursie. De cursussen worden publiekelijk bekend gemaakt en zijn 
bedoeld om de KNNV te promoten en nieuwe leden te werven.
Voor nieuwe leden zijn drie minicursussen in hun eerste jaar van hun lidmaat-
schap gratis. Na twee Corona-jaren nemen we dat jaar heel ruim: je kunt je nog 
gratis aanmelden als je in 2020 lid bent geworden. Dit geldt ook voor leden van 
andere afdelingen dan Amsterdam, want de landelijke KNNV heeft het initiatief 
omarmd en overal worden mini-cursussen georganiseerd. Voor mensen die nog 
geen lid zijn kost een mini-cursus € 15,- maar dat bedrag wordt in mindering ge-
bracht op de contributie als iemand zich als lid aanmeldt.

Als er plek over is bij een mini-cursus kunnen ‘oude’ leden zich aanmelden en die 
mogen meedoen op volgorde van aanmelding. Dus je kunt je altijd voor de zeker-
heid aanmelden als je een interessante mini-cursus ziet.

Hoewel we in 2021 niets hebben georganiseerd hebben we intussen toch nieuwe 
leden leren kennen op de Nieuwe Ledenmiddag bij de Sloterplas op 4 juni 2022. 
Dat was erg geslaagd, maar die komt pas volgend jaar in ons jaarverslag. 
Daarnaast hebben nieuwe leden meegedaan aan wat er ondanks Corona toch 
is georganiseerd in 2021. We hopen dat ze daar plezier in gehad hebben en we 
heten ze van harte welkom.

We hebben wel enige twijfel over het nut van de cursussen voor hun doel: nieuwe 
leden aantrekken. De organisatie is veel werk en we betwijfelen of dit leidt tot de 
beoogde toestroom van nieuwe leden. We gaan Anja vragen of het effect moge-
lijk gemonitord kan worden. Overigens zijn mini-cursussen, los van het doel om 
nieuwe leden te trekken, misschien wel heel nuttig voor nieuwe leden om elkaar 
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te leren kennen en ook om uit te vinden waar je belangstelling naar uit gaat, dus 
wat dat betreft hebben de cursussen zeker nut.

Vooruitblik op de cursussen die we in seizoen ‘22/’23 willen organiseren:
Deze cursussen zijn nog in wording, dus ik zet er nog geen excursieleider bij, al 
zijn er al enkele bekend. Disclaimer: het is nog niet zeker of deze cursussen al-
lemaal doorgaan!

I: Bomen in de Winter (uiteraard deze winter)
II: Korstmossen (later in de winter)
III: Stinzenplanten in maart
IV: Vogelzang in april/mei
V: Vaatplanten (bloeiende planten) in juni
VI: Trekvogels

Oproep aan de leden: hebben jullie suggesties voor cursus-onderwerpen en 
personen (liefst leden-voor-leden) die een mini-cursus willen geven? Graag naar 
onderstaand e-mailadres!

Finette van der Heide F.v.d.Heide13@kpnplanet.nl

Verslag vogelexcursie Texel op 17 sept. 2022
Het was een kleumend groepje dat in de vroege ochtend van 17 september 
stond te wachten op de GroenGrijs autobus onder de Crystal Tower bij Station 
Sloterdijk, pal naast het busstation van Flixbus met zijn geeuwende en hologige 
rolkofferjongeren. Het waaide al drie dagen windkracht 5 en de kantoorkolossen 
van Sloterdijk lieten de wind van alle kanten komen. Maar opgeruimd noteerde 
secretaris Carla Kuit iedere nieuw aangewaaide deelnemer. Het aantal zou ten 
slotte oplopen tot 31. Iedereen was gewapend met een verrekijker - dit werd een 
echte vogelexcursie.

Chauffeur Marcel kwam stipt op tijd uit Rotterdam - Amsterdam had even geen 
vrijwillers genoeg - en dacht de gewenste veerboot naar Texel nog wel te halen. 
Nog even wat overleg over een laatkomer en weg draaide de bus van het onge-
zelligste verzamelpunt dat Amsterdam te bieden had. Algauw kletterde de regen 
tegen de ruiten.

Excursieleider Jan Timmer, in een vorig leven entomoloog en schrijver van de 
Wetenschappelijke Mededeling ‘De Dazen (Diptera Tabanidae) van de Benelux-
landen’, vertelde in de microfoon wat er op het programma stond. Normaal zou 
een vogelexcursie naar Texel zich op de Mokbaai richten of op een hoogwater
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vluchtplaats bij De Cocksdorp, maar met deze aanhoudende harde noordwesten-
wind was het misschien beter om een kansje te wagen op de noordpunt van het 
eiland. 

Allerlei noordelijke zeevogels, onderweg naar hun winterkwartier, waren de afge-
lopen week naar de Nederlandse kust geblazen. Volgens Jan waren er al leuke 
waarnemingen gedaan vanaf de pier bij IJmuiden, dus op Texel was de kans ook 
groot dat er stormvogels, pijlstormvogels, jagers en drieteenmeeuwen te zien 
zouden zijn. Maar, verzekerde Jan, de excursie zou al op de veerboot vanaf Den 
Helder beginnen, dus stap op de boot alsjeblieft uit de bus en ga naar het voor-
dek. De veerboot is hoog en biedt een prachtig uitzicht over het Marsdiep.

Maar zover was het nog niet. In Den Helder raakte de bus een geparkeerde auto. 
En niet zo’n beetje ook, bekende een bedremmelde Marcel die poolshoogte was 
gaan nemen: het was niet beperkt gebleven tot een buitenspiegel… Het regelen 
van de schade kostte een kwartiertje, waardoor we de veerboot niet zouden ha-
len. Maar dat bleek bij de oprit van de pont geen probleem: een volgende veer-
boot lag al klaar.

Boven op de brug bood de pont inderdaad een schitterend uitzicht over het 
Marsdiep. Maar wat waaide het daar hard! Je kon nauwelijks op je benen blijven 
staan, laat staan je kijker scherpstellen. Alleen de geharde zeevogelwaarnemers 
slaagden erin wat waarnemingen te doen. Er waren losse groepjes grote sterns te 
zien die, tegen de golven aan geplakt, met moeite tegen de wind in roeiden. Hier 
en daar vloog een losse steenloper. Groepjes strandlopers van circa vijftig stuks 
waaierden van links en naar rechts over de golven, soms schoten ze omhoog de

Op de boot naar Texel;  foto Rob Biersma
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lucht in. Wat zijn dat Jan, vroegen de deelnemers. “Die kleintjes daar, een beetje 
zilverachtig, zijn waarschijnlijk drieteenstrandlopers”, dacht Jan, “maar dat andere 
groepje dat van rechts komt, houd ik op bonte strandlopers. Ziet iemand een 
zwart buikje?” Er vloog nog van alles, maar de rukwinden waren te hard om ze 
goed te zien. Jammer, we moesten weer naar de bus.

En voort ging het weer, maar nu over het eiland Texel. Dat bleek nog steeds niet 
volgebouwd met vakantiehuisjes en appartementen. Maar daar werd hard aan 
gewerkt, gezien de vele bouwvakkersbusjes. En ook de wegen werden verbreed: 
wegafsluiting na wegomlegging volgden elkaar op. Chauffeur Marcel moest heel 
wat haakse bochten nemen over de smalle polderwegen voordat we bij het eerste 
doel arriveerden. Dat was café-restaurant ‘De Slufter’, alwaar koffie met gebak 
ons wachtten. 

En nu we toch bij de Slufter waren wierpen we toch ook maar een blik op dit Na-
tura 2000-gebied. Een splinternieuwe trap leidde van het parkeerterrein naar een 
uitzichtpunt dat inmiddels ook rolstoeltoegankelijk was. Door de harde wind van 
de afgelopen dagen was de weidse inlaag vol gewaaid met zeewater. Er moesten 
wel wat vogels zijn, maar die hielden zich schuil tussen de pollen. Af en toe woei 
er een wulp omhoog, een scholekster of een enkele bergeend, maar die doken 
gauw weer in dekking. Wat we vooral zagen waren de vele wandelaars die een 
frisse neus kwamen halen. En gelijk hadden ze, het was tenslotte even droog.

Op het strand;  foto Rob Biersma
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Het bleef buiïg weer, ook toen we veilig in de bus zaten. Weer kletterde een bui 
tegen de ruiten. Na regen komt zonneschijn, hield Jan ons optimistisch voor. En 
waarachtig, bij de vuurtoren aan het Eierlandse Gat was het droog. Een beetje 
wantrouwend stapten we uit de bus op weg naar het strand. Tussen de aanrollen-
de golven zouden dus zeevogels te zien moeten zijn. Maar wat poeierde die wind! 
Op het strand kon bijna niemand zijn verrekijker stil houden. Na vijf minuten turen 
wendden de meesten zich met betraande ogen af. Alleen enkele diehards hielden 
vol. En zowaar! “Daar zie ik een zwarte zeevogel”, riep Jan, “hij komt uit de Wad-
denzee en vliegt naar het westen.” Het was een grote jager, de lichte polsvlekken 
waren even zichtbaar geweest in een langsstrijkend zonnestraaltje. Een krachtige 
vogel, die niettemin tussen de golven dekking zocht tegen de wind. Een machtig 
gezicht. Later zag Jan nog een kleine jager. 

Plotseling overviel een zware regenbui ons groepje vogelaars. Een verkleedpar-
tij op het strand in een bui van windkracht 7 bood een vrolijke aanblik. Rode en 
blauwe poncho’s, regenpijpen, windjacks en al die andere handige attributen van 
dun nylon klapperden oorverdovend in de wind. Maar voordat alles goed en wel 
was aangetrokken, was de bui alweer voorbij. Op zoek naar beter uitzicht  be-
klommen we een duin. Ook hier was geen luwte, we werden gezandstraald.

Benedenwinds van de duinen was het rustiger. Normaal gesproken zou je hier op 
de noordpunt allerlei trekvogels verwachten die vermoeid waren neergestreken. 
Maar nee, op drie vinkachtige vogeltjes na die onmiddellijk tussen de helmpollen 
doken (fraters, kneutjes of gewoon huismussen?) was het uitgestorven. Met die 
harde noordenwind in de rug vonden de trekvogels het kennelijk beter om door te 
vliegen. 

In een gebied dat ‘de Tuintjes’ heet, waren in de bosjes wel wat vogelgeluiden te 
horen, maar zien deden we niets. Gelukkig nam na een tijdje een roodborsttapuit 
de taak op zich om ons te verblijden. Linkerzijde, rechterzijde, voorkant, achter-
kant, alles mochten we zien. Nu we het vogeltje zó goed konden waarnemen, 
wierp Jan - aan wie een onderwijzer verloren is gegaan - de vraag op wat het pre-
cies was: een juveniel, een wijfje, een Aziatische of wellicht zelfs een Kaspische 
roodborsttapuit? Deze kwestie bungelde even in de lucht. Maar omdat niemand 
hierop het antwoord wist, veegde hijzelf het bord maar schoon: we moesten niet 
in iedere, ietwat afwijkende waarneming iets bijzonders zien, het was waarschijn-
lijk gewoon een wijfje roodborsttapuit.

En verder ging het weer, nu naar de nieuwe, aangelegde inlagen achter de Wad-
dendijk. We zouden er twee aandoen. De eerste was de inlaag Wagejot. 
Wagejot was het hoogtepunt van de dag: eindelijk overal vogels, een verademing 
voor de vogelliefhebbers. Landschappelijk was het natuurlijk tot dusverre 
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best aardig geweest, maar ja, we wilden vogels zien. En hier waren ze. Vooraan 
in het ondiepe water gelijk al een forse groep bonte strandlopers in alle kleden: 
zomerkleed, winterkleed, juvenielen, mannetjes en vrouwtjes. “Ziet iemand zwarte 
buikjes?” vroeg Jan weer. Ja, die zagen we. “Mooi”, vond Jan, “dan weet je zeker 
dat het bonte strandlopers zijn.”

Middenin de groep bontjes stond een grotere vogel met rode poten: een tureluur. 
“Zie je het verschil in formaat”, vroeg Evert Pellenkoft, de andere vogelkenner. 
Achter een eilandje stond een tiental kluten te foerageren. En waar kluten zijn, 
zijn ook bergeenden, luidt een vogelwet. En inderdaad, rechts van ons stonden 
ze, waarvan één een juveniel. Met de rug tegen een eilandje stond een kluitje 
krakeenden. Er wiekte een kleine zilverreiger weg, achterin stond een lepelaar. 
En vloog daar niet een kiekendief?

Maar die vraag kon niet beantwoord worden. Een regenvlaag ranselde de deel-
nemers weer de bus in. Alleen Jan en wat andere diehards bleven buiten in de 
beschutting van de bus. “Ach”, vond Jan, “tegen de tijd dat je de bus in bent, is de 
bui alweer over.” En daarin had hij alweer gelijk.

Daarna met de bus nog naar de tweede inlaag, die bij Dijkhuizen. Dijkhuizen zag 
er prima uit, alles keurig plasdras gezet, je zou er van alles verwachten, maar er 
zaten vooral wilde eenden en wat scholeksters. Tja, dat kun je hebben. Gelukkig 
was daar in de zuidelijke verte een vogelwolk te zien. Duizenden, nee wel tien-
duizenden vogels vlogen door elkaar heen. “Grotendeels spreeuwen en kieviten”, 
dacht Jan, “over de rest kun je op deze afstand niet veel zeggen.” 
Vervolgens gauw naar de veerboot. Door tijdgebrek - chauffeur Marcel moest nog 
naar Rotterdam - konden we niet traditiegetrouw naar een pannenkoekenrestau-
rant. Onderweg zagen we hier en daar al goudplevieren in de weilanden, soms 
grote groepen. Al staan de meeste bomen nog in het groen, de eerst herfstboden 
waren al neergestreken.

In de veerboot - hop hop hop, gauw weer alle trappen op - op zoek naar de voor-
plecht. Met de wind in de rug was het dit keer gemakkelijker om de kijker stabiel 
te houden. Maar er vloog niet veel bijzonders meer boven het Marsdiep. Jan zag 
nog een kleine jager en een drieteenmeeuw, er waren nog wat grote sterns, maar 
dat was het wel.

De GroenGrijs bus denderde daarna in één ruk door naar Amsterdam. Onze web-
master Christiane Baethcke, tevens popup paddenstoelenexcursieleidster, deelde 
onderwijl snoepjes en vogelspeldjes uit. Bij het instappunt in Sloterdijk nam de 
helft van de deelnemers afscheid, de andere helft toog naar een pizza-restaurant 
in de buurt. Voor Carla Kuit, onze onvermoeibare secretaris, was dit eigenlijk iets 
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Vleermuisexcursie Flevopark 26 augustus 2022 
Of ik een verslagje wil schrijven? Dat wordt een uitdaging, gezien de stortvloed 
aan informatie die we van onze gids, vleermuizenkenner Fons Bongers, gedu-
rende de afgelopen twee uur over ons heen hebben gekregen. Ik beperk me tot 
de hoogtepunten, want anders wordt het een boek. 

Nadat we nog even de straat inkeken of er nog laatkomers waren, zijn we vanaf 
het startpunt bij het Flevoparkbad het park ingelopen, iets na achten. Fons begint 
meteen te vertellen: in Nederland zijn 18 soorten vleermuizen, warmbloedige 
zoogdieren die wel 40 jaar oud kunnen worden. De meest algemene soort voor 
Amsterdam is de Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Deze komt 
eigenlijk in de hele bebouwde omgeving voor en jaagt voornamelijk in binnentui-
nen, stadsparken en andere boomrijke omgevingen. De soort nestelt in boom-
holtes maar ook in stenen gebouwen. Voorts komen in deze regio voor de Rosse 
vleermuis (Nyctalus noctula), Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Laat-
vlieger (Eptesicus serotinus) en Watervleermuis (Myotis daubentonii). In de 

te ver. Met een nauwelijks genezen heup, die een jaar geleden gebroken was, 
hobbelde ze al de hele dag opgewekt met ons mee, slechts ondersteund door een 
stok. Maar deze laatste kilometer moest ze zich verbijten. Heel dapper, Carla, en 
bedankt! En ook jij Jan, dank je wel!

Rob Biersma

Langs de dijk;  foto Rob Biersma
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buitengebieden kan je op open water ook nog de bijzondere Meervleermuis (Myo-
tis dasycneme) zien jagen.

Na dit korte college, zo’n twintig meter van de startlocatie, lopen we naar de 
plas aan het gemaal (tegenwoordig jeneverstokerij ’t Nieuwe Diep). Slechts één 
vleermuis schiet in de schemering voorbij, te snel om te kunnen determineren. We 
lopen verder over het bospad langs de Joodse begraafplaats en daar horen we 
via de meegebrachte batdetector de eerste Dwergvleermuizen: een regelmatig 
kloppend geluid dat versnelt naarmate een vleermuis dichterbij komt. Dat is de 
sonar waarmee hij jaagt: door hoge geluidspulsen uit te zenden, kan een vleer-
muis zich middels de echo in volledig duister een gedetailleerd beeld vormen van 
zijn omgeving, en van de langsvliegende insecten. De elektronische batdetector 
verlaagt dit geluid tot voor ons hoorbare pulsen.  

Naast de Gewone Dwergvleermuis komt dus ook de Ruige Dwergvleermuis voor. 
Vrouwtjes komen helemaal vanuit de Baltische staten langs de kusten naar hier 
gevlogen om te paren met de mannetjes. De mannetjes blijven het jaar rond hier 
en nestelen bij voorkeur in stapels brandhout. Daardoor worden ze nog wel eens 
aangetroffen als het brandhout binnen wordt gehaald om het op te stoken. Bin-
nenshuis warmt de vleermuis op en onderbreekt zijn of haar winterslaap. (Wat te 
doen: gewoon vangen en voorzichtig elders bijv. in een houtstapel terug zetten.) 

Vleermuizen paren over het algemeen in de herfst. De vrouwtjes kunnen het 
sperma lange tijd bewaren (soms jaren!) en kunnen de bevruchting aldus gecon-
troleerd laten geschieden en wanneer het hun schikt, bijvoorbeeld op het moment 
dat de lente komt en het weer verbetert. 

Een Watervleermus onder een brug;  foto Fons Bongers
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We zijn inmiddels op het grote veld en daar zien we een prachtige Laatvlieger. 
Een forse vleermuis die op de detector een onregelmatig, klappend geluid laat 
horen. Inmiddels is het duister ingevallen en we lopen terug naar de vijver bij het 
gemaal. Daar vliegen veel Dwergvleermuizen, maar opeens hoort Fons op de 
detector een snelle ‘zzZZT!’, de Watervleermuis!  Kort schijnt onze gids met zijn 
zaklamp over het water en daar vliegt hij prachtig in het zicht van ons af, door de 
lichtbundel de nacht in.

Piet van der Werf

Handige zoekkaart: https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/
nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/zoogdier-
kaart-digitale-verspreiding-def.pdf

Vleermuizen in Amsterdam: https://maps.amsterdam.nl/vleermuizen/?LANG=nl
Boek over vleermuizen: https://www.zoogdiervereniging.nl/winkel/boeken/veld-
gids-vleermuizen-van-europa

Bouw je eigen vleermuizendetector: https://www.velleman.eu/products/
view?id=437296

Een nieuwe Amsterdamse vogelatlas
Begin oktober verscheen Vogelatlas Amsterdam, een boek boordevol kennis over 
de vogels in de Amsterdamse regio en de populatieveranderingen bij broedvogels 
in de afgelopen vijftig jaar. Levendige teksten en overzichtelijke kaarten maken 
het boek compleet en prettig leesbaar. Dat maakt het een naslagwerk voor de ko-
mende jaren voor iedereen die zich in en om Amsterdam bezighoudt met vogels 
en hun leefgebieden. Van beleidsmaker tot veldbioloog, van beginnend vogelaar 
tot gedreven soortenjager.

Een gezamenlijk project
Het project Vogelatlas Amsterdam viel onder de vlag van de Vogelwerkgroep Am-
sterdam. Frank van Groen, van huis uit ecoloog, was de initiator, analist en grote 
trekker van het project. 137 tellers - veelal lid van de vogelwerkgroep - inventari-
seerden in twee jaar tijd 554 kilometerhokken op wintervogels (twee bezoeken) 
en broedvogels (vier bezoeken). Daarmee was het hele werkgebied van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam gedek., van Waterland tot Botshol, van Schiphol tot 
Weesp. Ook het merendeel van de 44 fotografen en 60 soortauteurs komen uit 
de gelederen van de Vogelwerkgroep, evenals de foto- en tekstredactie. Hoofd-
auteurs van het boek zijn naast Frank van Groen, Jip Louwe Kooijmans, Geert 
Timmermans & Koen Wonders. De atlas is uitgegeven door Noordboek Natuur in 
een oplage van 1500 exemplaren.
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Een veranderend landschap
Een boek over vogels is een boek over landschap. Want uiteindelijk is dat bepa-
lend voor de soorten die er in het broed- of winterseizoen neerstrijken. Naast de 
pagina's met 194 Amsterdamse broed- en wintersoorten is een belangrijk deel 
van het boek gewijd aan de beschrijving van de verschillende landschapstypen 
in en rond de stad, het beleid dat hier aan ten grondslag lag en de vogels die hier 
leven. De auteurs analyseren de veranderingen en wijzen op de oorzaken daar-
van. Intensivering van agrarisch grondgebruik, stikstofdepositie, verdichting van 
de stad en klimaatverandering spelen hier allemaal een rol. Met als resultante de 
vestiging van zuidelijke soorten als de Cetti’s zanger, de toename van de Hals-
bandparkiet, het nagenoeg verdwijnen van soorten als Wulp en Kemphaan en het 
uitsterven van de Zomertortel in en om Amsterdam.

Vergelijking met eerdere atlassen
Vogelatlas Amsterdam is de opvolger van de eerste Amsterdamse vogelatlas, 
Sijsjes en Drijfsijsjes uit de jaren negentig, maar is ook meer dan dat. Zo is er 
een groter gebied geïnventariseerd en zijn ook de wintervogels in kaart gebracht. 
Per kilometerhok is bovendien niet alleen het voorkomen onderzocht, maar ook 
de aantallen wintervogels en broedparen. Zo kon een gefundeerde aantalsschat-
ting voor de Amsterdamse regio gemaakt worden. De verzamelde gegevens zijn 
niet alleen vergeleken met die van Sijsjes en Drijfsijsjes, maar ook met die van 
de Noord-Hollands broedvogelatlas (2005-2009) en Randstad en broedvogels, 
een kwalitatieve inventarisatie uit de jaren zeventig van onze regio bezuiden het 
IJ en het Noordzeekanaal. Bij alle broedvogels laten veranderingskaarten in een 
oogopslag zien hoe het een soort vergaat. 

Verbossing en verruiging
Het landschap in en rond Amsterdam verandert, en dat beïnvloedt de samen-
stelling van de vogelbevolking. Het toegenomen aantal en vooral de leeftijd van 
bomen in het voorheen behoorlijk kale West-Nederland doet holenbroeders als 
Boomklever en Grote Bonte Specht goed. Telde Jac.P. Thijsse in 1937 nog 3 
broedparen Grote Bonte Specht in Amsterdam, tegenwoordig huisvest de regio 
tussen de 700 en 1200 broedparen. Ook de verruiging van het landschap, veroor-
zaakt door stikstofdepositie, heeft impact. Ruigtes en (braam)struwelen en meer 
ondergroei in bossen heeft Cetti's Zanger, Zwartkop, Braamsluiper en Grasmus 
in de kaart gespeeld. Andere soorten, zoals Kneu, Tapuit en Huismus, hebben er 
juist onder te lijden. Om diverse redenen doen ook pionier- en weidevogels het 
minder goed dan voorheen.

Waarnemingen en populatieschattingen 
De gegevens van de atlastellingen in km-hokken vormen de basis van het boek. 
Zeldzame soorten of soorten met een lage trefkans kunnen echter makkelijk 
gemist worden. Voor een zo compleet mogelijk beeld zijn aanvullende waarnemin-
gen gebruikt, variërend van BMP-broedvogelinventarisaties, losse meldingen
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van broedgevallen, vlakdekkende provinciale tellingen, gegevens van de jaarrond 
Tuintelling en natuurlijk de gegevens van Waarneming.nl. De atlastellingen lever-
den 15.141 unieke km-hok-soort-combinaties op voor de wintervogels en konden 
dankzij aanvullende waarnemingen worden uitgebreid tot 19.511 unieke km-hok-
soort-combinaties. Voor de broedvogels leverden de atlastellingen 15.390 unieke 
km-hok-soort-combinaties op. Aanvullende waarnemingen leverden in totaal 
17.633 unieke km-hok-soort-combinaties op. In de atlas gaat Frank van Groen 
uitgebreid in op de gebruikte methode en het bijschatten van lastig waarneembare 
soorten.

Aanbevelingen voor een vogelrijker Amsterdam
Voor alle bewoners van de stad én voor de beheerders van parken, lanen en 
grachten, doen de auteurs ten slotte aanbevelingen om de vogelrijkdom te be-
houden en te versterken. Ook geven ze eenvoudige tips voor de inrichting van 
tuin, straat of balkon om van Amsterdam een nog groter vogelparadijs te maken. 
Ook voor regionale en landelijke overheden doen de auteurs suggesties voor een 
natuurinclusiever beleid. 

Een must-have
De beschreven landschappelijke ontwikkeling, de levendige lokale soortteksten, 
de nieuwe  Amsterdamse Avifaunistische Lijst, en de prachtige foto’s en heldere 
vormgeving maken Vogelatlas Amsterdam een must-have voor iedereen die 
geïnteresseerd is in vogels in stedelijk gebied, stedelijke rafelranden en natuur en 
landbouw rond de stad.

Vogelatlas Amsterdam telt 400 pagina’s en kost €34,90. Verkrijgbaar bij de lokale 
boekhandel of te bestellen en af te halen op zeven plekken in de stad via vogel-
samsterdam.nl/bestel/. In dat laatste geval komt de opbrengst ten goede aan de 
Vogelwerkgroep Amsterdam.

Tycho Fokkema en Frank van Groen

Vogelatlas AMSTERDAM

FRANK VAN GROEN, JIP LOUWE KOOIJMANS, GEERT TIMMERMANS & KOEN WONDERS

BROEDVOGELS EN WINTERVOGELS 
IN EN ROND DE HOOFDSTAD

Noordboek natuur

VOGELATLAS 
AMSTERDAM
Amsterdam is rijk aan vogels. Van broedende Slechtvalken op het Rijksmuseum  
tot Baardmannetjes in Landelijk Noord en alles daar tussenin. Dankzij de grote 
diversiteit aan biotopen broeden of overwinteren er bijna 200 vogelsoorten!

Niet eerder is de hoofdstedelijke vogelwereld zo 
uitgebreid geïnventariseerd en beschreven. Alle 
soorten, soortgroepen en landschappen in de 
Amsterdamse regio komen uitgebreid aan bod.  
De auteurs, ervaren vogelaars en erkende specialisten, 
beschrijven de veranderingen in de vogelwereld in de 
afgelopen vijftig jaar en analyseren grondig de 
oorzaken daarvan. De intensivering van agrarisch 
grondgebruik, stikstofdepositie, klimaatverandering 
en verdichting van de stad gaan ook aan Amsterdam 
niet voorbij.

Voor alle bewoners van de stad én voor de beheerders 
van de parken, lanen en grachten hebben de auteurs 
tenslotte aanbevelingen om de vogelrijkdom te 
behouden en versterken. Ook geven zij een paar 
eenvoudige tips voor de inrichting van tuin, straat  
of balkon die van Amsterdam al snel een nóg groter 
vogelparadijs maken.
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 4e kwartaal 2022, 1e en 2e kwartaal 2023
Met betrekking tot Corona vragen wij u niet te komen als u Coronasymptomen 
heeft. Als u negatief getest bent kunt u wel komen. De KNNV volgt de richtlijnen 
van het RIVM. Actuele ontwikkelingen worden op de website gezet.
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 
excursies 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

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.

Dinsdag 22 november 2022 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans Plaats : Blokhut DNO, aanvang 20.00 uur. 
We zijn op 25 oktober weer gestart met  het pluizen. Muizen, woelmuizen en 
spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan is doorgaans zeer tijdsin-
tensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden naar de verspreiding van 
de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij helpen door te onderzoeken 
wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdie-
ren 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 
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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 na vandaag ook 20 
december 2022 uilenballen pluizen uit de omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf een loep en pincet 
meenemen.
In de Blokhut is helaas plek voor twaalf personen. Aanmelden op harmat4@
xs4all.nl is daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht !!!

Zaterdag 10 december 2022  Korstmossenexcursie in Frankendael o.l.v. 
Chris Barendse
We gaan weer korstmossen in Frankendael bekijken. Chris Barendse, beheerder 
van Frankendael, weet de groeiplaatsen van de verschillende korstmossen pre-
cies en hij vertelt er graag over. Het fijne van korstmossen is dat ze niet bewegen, 
dus neem je camera mee.
De excursie begint om 11.00 uur bij de ingang van Frankendael aan de Midden-
weg te Amsterdam en duurt ongeveer anderhalf uur.
Er kunnen maximaal 12 mensen mee.
Opgeven is verplicht : barendsec06@gmail.com 

Zaterdag 17 december 2022 Noord-Hollandse Natuurdag
Plaats : Arisato-zalen bij NS-station Amsterdam Sloterdijk
Voor programma : zie de website.

Dinsdag 20 december 2022 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
Plaats : Blokhut DNO, aanvang 20.00 uur. Zie voor de toelichting op de activiteit 
op dinsdag 25 oktober 2022 in Blaadje 22-3 blz. 29.
In de Blokhut is helaas plek voor twaalf personen. Aanmelden op harmat4@
xs4all.nl is daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht !!!

Zaterdag 28 januari 2023 Lezing : De roodsnavelkeerkringvogel op Saba 
door Michiel Boeken
Ecoloog Michiel Boeken heeft in 2018 en 2022 op Saba samen met de andere de 
broedende roodsnavelkeerkringvogel bestudeerd en geringd. Aan de hand van dit 
onderzoek werd een dramatische afname van het aantal broedparen in de kolonie 
aan de zuidkant vastgesteld.
Acht jaar geleden deed Michiel voor het eerst onderzoek naar de vogels in deze 
kolonies, waar ze hun nest hebben in de spleten tussen de rotsen. Door dit 
broedseizoen opnieuw waarnemingen te verrichten konden veranderingen in de 
populatie-omvang vastgesteld worden. Monitoring is belangrijk om eventueel tijdig 
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maatregelen te kunnen nemen bij een krimpende populatie. Boeken heeft het 
aantal broedvogels op het gehele eiland geteld, in drie kolonies eieren gemeten 
en de groei van kuikens gevolgd. Ei-grootte en kuikengroei van 2019/2020 zijn 
met die van 2011/2012 vergeleken en dat levert interessante waarnemingen en 
conclusies op.
Plaats: buurtsalon Jeltje, 1e Helmerstraat 106 N (Wilhelmina Gasthuisterrein) 
Aanvang: 20.00 uur. OV:  tram 1, halte J.P. Heijestraat.

Zaterdag 28 januari 2023 Vogelexcursie zee- en kustvogels naar de Zuidpier 
van IJmuiden o.l.v. Fons Bongers
Het is een dagexcursie, bij echt winterweer laarzen en poolkleding mee. In geval 
van twijfel met het weer (harde regen, mist, pak sneeuw, ijzel, e.d.) kan de ex-
cursieleider besluiten de excursie niet te laten doorgaan. Het gebied tussen de 
pieren van IJmuiden is een bijzonder vogelgebied. Vooral in de winter kunnen we 
er bijzondere soorten  van de kust treffen. De precieze verzamelplek wordt bij het 
aanmelden bekend gemaakt. Start excursie 10.30 uur. Er is plek voor maximaal 
15 personen. Deelnemers dienen zich per email (fonsbongers@hotmail.com) aan 
te melden.

Zaterdag 28 januari 2023 Lezing: De Westfriese Omringdijk
Noord-Holland kent een lange traditie wat betreft het buiten houden van de zee. 
De lezing gaat over de strijd tegen het water in de Kop van Noord-Holland. In de 
tiende eeuw bestond er een reeks van terpen en dijkjes maar door de zeespiegel-
stijging was de bevolking gedwongen in te grijpen. De dijkjes werden verhoogd en 
met elkaar verbonden. Door dijkdoorbraken werden meren gevormd in het gebied. 
Het Vlie die Friesland van West-Friesland scheidde slokte steeds meer land op 
zodat de Zuiderzee ontstond. Toch waren er doorbraken vanuit de zee. De dijken 
werden verder verbeterd en aangesloten zodat de Omringdijk haar vorm kreeg. 
Gerard Schuitemaker heeft  op de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn gezeten 
en leraar Wiese vond dat wij leerlingen de geschiedenis van het gebied moesten 
kennen. Wij hebben monumenten gezien, de dwangburchten als Radboud in Me-
demblik en de terp-boerderijen van Twisk, oude duinruggen bij het dorp Zandwer-
ven en Kolhorn met zijn haven met schepen die ter walvisvaart gingen. 
Plaats: buurtsalon Jeltje, 1e Helmerstraat 106 N (Wilhelmina Gasthuisterrein) 
Aanvang: 20.00 uur. OV:  tram 1, halte J.P. Heijestraat.

Zaterdag 4 maart 2023 Insectenexcursie in het Diemerbos door de 
Insectenwerkgroep
Nadere gegevens in het volgende Blaadje.

Zaterdag 18 maart 2023 Geelsterrenexcursie in Haarlem o.l.v. Hein Koningen
Natuurlijk kijken we ook naar andere stinsenplanten aldaar
Nadere gegevens in het volgende Blaadje.
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Zaterdag 8 april 2023 Insectenexcursie in Duin en Kruidberg door de 
Insectenwerkgroep
Nadere gegevens in het volgende Blaadje.

Zaterdag 8 april 2023 Vroege vogel fietsexcursie naar Diemerpark en Vijf-
hoek o.l.v. Tobias Woldendorp.
We verzamelen voor deze vroege fiets-excursie om 05.30 uur aan de voet van de 
Nesciobrug, IJburgzijde. Nu al aangeven wat we allemaal kunnen verwachten is 
door het afgelopen bizarre halfjaar met zijn excessen in warmte en droogte bijna 
niet te doen. Naast fietsen lopen we een klein stuk in een drassig terrein (Cet-
tizanger).
Aanmelden is niet nodig. Het mobiele nummer van Tobias is wel handig, dus als 
je iets te laat bent, bel 06 52143646.

Zondag 16 april 2023 Weidevogelexcursie Marken o.l.v. Jos Brouwer
Half april begint het weidevogelseizoen op stoom te komen. De eerste kievitskui-
kens komen rond die tijd uit het ei, de grutto’s zijn aan het broeden en de ture-
luurs en scholeksters beginnen daarmee. Dit betekent dat we een veelheid van 
gedragingen van onze weidevogels kunnen gaan zien: nestbouw, hoe vogels op 
hun nest zitten, hun nest benaderen en verlaten (stiekem), grensconflicten tussen 
mannetjes die hun territorium willen afbakenen, alerte vogels die kuikens of nest 
beschermen, balts en voedselzoekend. Ook hier geldt : ‘je ziet het pas als je het 
doorhebt’.
Behalve de bekende weidevogels kunnen we ook leeuweriken verwachten, gele 
kwikstaarten, watersnippen, grote zilverreigers, verschillende soorten eenden en 
soorten waar de weidevogelbeschermers het minder mee op hebben zoals zwarte 
kraaien en blauwe reigers. Het fijne van Marken is dat we de vogels goed vanaf 
de dijk kunnen zien zonder ze te verstoren.
Om 9.15 uur gaan we lopen vanaf de bushalte Centrum Marken.
Op het moment van dit schrijven vertrekt er om 8.42 bus 315 richting Marken-
Monnickendam vanaf station Noord in Amsterdam. Deze komt om 9.08 aan op 
Centrum Marken.
Controleer deze gegevens want ze kunnen ondertussen veranderd zijn.
Voor mensen die op de fiets willen komen: om 7.30 uur verzamelen bij de kruising 
Insulindeweg x Zeeburgerdijk, vlak voor de eindhalte van lijn 3 bij het zwembad. 
Als u wilt gaan fietsen geeft u zich op bij Gerard Schuitemaker : gangbaar-37@
hetnet.nl. Telefoon voor zondagochtend: 06.82206607.
Naar verwachting zijn we rond 12.00 uur (misschien iets eerder) in Marken-Ha-
ven, waar we eventueel een kopje koffie/thee kunnen nuttigen.
Het is een driekwartdag-excursie dus neem je eigen brood en drinken mee.

Zaterdag 6 mei 2023 Insectenexcursie op Amstelglorie door 
Insectenwerkgroep
Nadere gegevens in het volgende Blaadje.
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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 

35,00
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