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Ik schrijf de laatste dag van februari. Deze maand kwamen diverse bekende “lenteboden” binnen. Hier een paar: 

       
              bloeiende hazelaars                          verzamelende koperwieken...... Cantabrische narcisjes                      klein hoefblad 
                      bij AMC                                        Koopvaardersplantsoen         Koopvaardersplantsoen          fietsbrug Johan van Hasseltweg 

      
                              speenkruid                           Lies Gezang maakt balancerend                    ereprijs spec.                                wilgenkatjes 
                        Amsterdam-Zuid                            foto van deze  speenkruid....                     Buiksloterdijk                                   TWISKE 

       
                                              gele kornoelje                                     winterzoet                                    Stengelloze sleutelbloem   

alle Heemtuin De Braak Amstelveen 
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Van ons lid Floor Hallema verscheen op wo 15 feb. in onze huis-aan-huis blad Amsterdam-Noord het volgende 
artikel 

Vlindertuin siert Van der Pekplein 

 
“Tegen de achtergrond van de rijzende grijze betonnen woontorens van de nieuwe buurt van Overhoeks 
ontvouwt zich een poëtisch tegenwicht in de vorm van een zorgzaam aangelegd vlindertuintje op het Van der 
Pek plein. Door Floor Hallema 
Nicky Castricum, vlinderkenner van vlindertuin Mot in Mokum  https://www.vlindertuinmotinmokum.nl/ is 
initiatiefnemer van de Vlindertuin. Het parkje zal samen met vrijwilligers en buurtbewoners beheerd worden”. 
Lees het artikel via de link: https://www.rodi.nl/amsterdam-noord/330513/vlindertuin-siert-van-der-pekplein 

 
 

Weer een prachtig buurt-initiatief en een bruggetje naar ons immer actieve 

 
https://nmtzuid.nl/nieuws/ 

Met o.a. https://nmtzuid.nl/2023/02/21/moviemaand-maart/ 
    Dinsdag 7 maart   De Vrouwen van de Venserpolder.     
....Dinsdag 14 maart De Nieuwe Wildernis. Thema: Eigenzinnige natuur 
    Dinsdag 21 maart Onder het Maaiveld. Thema: de Bodem 
    Dinsdag 28 maart the Biggest little Farm. Thema: Ecologische landbouw 
 

LANDJE VAN GEIJSEL: VERVOLG 
 
Er komen verontrustende berichten binnen over de vogelgriep, die ook bij vogels op het Landje van Geijsel 
slachtoffers eist. Wat te doen? Er gingen stemmen op om het landje droog te laten vallen, zodat de vogels, met 
name de grutto’s, niet met grote groepen bijeen zouden komen.  
Daarover zijn nog geen besluiten genomen, ook omdat niet duidelijk is of dit een zinvolle maatregel is en in 
hoeverre de grutto’s slachtoffer worden van deze griep. 
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/landje-van-geijsel 
https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/vogelgriepvirus-breidt-zich-verder-uit 
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Op 27 januari bezocht ik met Lida den Ouden het landje. Het beeld was al erg veranderd. De enorme massa 
kieviten was verdwenen; minder wulpen, maar meer grutto’s en scholeksters. Nog veel smienten en 
slobeenden. 
Ook wintertalingen, witte kwikstaarten en een waterpieper. Er werd een zwarte ruiter gemeld. De eerder 
geziene watersnippen waren niet te vinden. 
Een medewerkster van Noord-Hollands Landschap waarschuwde ons, dat zij het veld/water inging om kadavers 
van griepslachtoffers te ruimen. Dit gebeurt nu dagelijks. Tot op heden zijn vooral dode meeuwen gevonden. 
Acht stuks de vorige dag. Nog geen grutto’s. Er wordt nu dagelijks gemonitord De dode vogels worden 
onderzocht door de Universiteit van Utrecht. En er vindt regelmatig overleg plaats over eventueel te nemen 
maatregelen. 
Hieronder wat foto’s van ons bezoek: 

 
smienten met wintertaling in alle rust 

 
Duidelijk toegenomen aantal grutto’s wat in de luwte in de oostkant van het landje 

        
grutto’s en scholeksters tezamen                                                                     waterpieper en wat wulpen 

 



 

  zoeken en rapen van griepslachtoffers...... 
 

             
 

     
“Bijvangst”: rammelende hazen op de dijk                                                                en vuurwantsen bij de “hut”. 
 

Onze nieuwe MOSSENWERKGROEP O.L.V. Floris van Rhijn  (BLAADJE 2032-1 blz. 6) is met 

veel enthousiasme van start gegaan. Zo kwam afgelopen zaterdag één van onze leden – Lida den Ouden – 
tijdens het trimmen de groep tegen in de Zuidelijke Oeverlanden; had een leuk gesprek met een excursielid en 
gaf mij deze tip. 
Facebook Is onder onze leden niet erg populair vandaar dat ik het bericht van Wendy Bach Kolling op 
Facebook hier plaats. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5998772240203907&set=gm.2232200703630946&idorvanity=33145021
0372681 
´Tijdens een excursie met de mossen werkgroep vanochtend in de Zuidelijke Oeverlanden vond Floris van 
Rhijn elzenmos voor ons, een rode lijstsoort´ 

 
Locatie: 

https://www.amsterdamsebos.nl/natuur/natuurgebieden/zuidelijke/ 
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