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Uit het bestuur
U zult vast wel hebben opgemerkt dat het stukje ‘uit het bestuur’ ontbrak in het 
vorige Blaadje. Excuses daarvoor. Drukke werkzaamheden en een lange reis 
stonden in de weg.
Terwijl ik dit schrijf hebben we de ledenvergadering al ruim een maand achter de 
rug. Helaas heeft Arend Wakker besloten om persoonlijke redenen te stoppen 
met het bestuurswerk. We zijn wel blij met zijn aanbod om zich beschikbaar te 
houden voor incidentele zaken. Het vertrek van Arend betekent dat hetzelfde werk 
met nog minder mensen gedaan moet worden. Daarom zijn we hard op zoek naar 
versterking. Een ieder die zich geroepen voelt; laat dit weten en neem contact op!
Onlangs heeft het bestuur een oproep doen uitgaan aan alle leden van de afde-
ling waarin kandidaten voor het bestuur van het op te richten Ger van Zanenfonds 
werden gevraagd. Het fonds krijgt drie leden. Twee worden geleverd door onze 
afdeling en een door het landelijk bestuur. Op deze oproep hebben we een aantal 
reacties gehad. Uiteindelijk zullen Geert Timmermans en Henry Hooghiemstra 
namens de afdeling zitting nemen. Henry Hooghiemstra, al 46 jaar lid van onze 
afdeling en verbonden aan de UVA, is iemand met zeer veel kennis en ervaring in 
het opzetten en beheren van fondsen. Geert en Henry zullen spoedig om de tafel 
gaan zitten met de vertegenwoordiger van het landelijk bestuur. Als eerste zal dit 
team dan met voorstellen, hoe dit fonds of prijs, vormgegeven en ingericht moet 
worden, naar de beide besturen komen. We zijn benieuwd…
Er is voor de komende tijd weer een interessant excursieprogramma samen-
gesteld door Geert en Hein. Op een paar bijzondere excursies wil ik even de 
aandacht vestigen. 22 mei is het F¬ête de la Nature. In het kader hiervan worden 
er twee excursies gehouden bij de Diemer Vijfhoek. Jan-Willem Wertwijn en Petra 
Kerkhof houden ’s morgens een excursie over eetbare planten en ’s middags een 
excursie ‘speuren in de sloot’. 
Op 3 september is er een bus excursie. Ditmaal naar het oostelijke rivierenge-
bied. Het is alweer een aantal jaren geleden dat we daar voor het laatst geweest 
zijn. Inmiddels is er daar veel veranderd. In de Millingerwaard zijn in het kader 
‘ruimte voor de rivier’ nieuwe gebieden afgegraven en bij de Waalbrug is een 
nieuwe rivierarm aangelegd, de Spiegelwaal. Al met al belooft het een interes-
sante excursie te worden.
Het bestuur wenst iedereen een natuur rijk voorjaar.

Jan Timmer (Voorzitter a.i.)
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Redactioneel
Dit tweede nummer van 2016 is veel  kouder dan het eerste. We zitten in een om-
gekeerd seizoen: een periode waar de gevoelstemperatuur medio april veel lager 
is dan in januari. En dan heb ik het nog niet eens over de politiek-maatschappelij-
ke gevoelstemperatuur, want die ligt ver beneden nul.
Ik had liever in januari  de Vroege Vogelexcursie (zie verslag van onze onvolpre-
zen reporter Frans van der Feen elders in Blaadje) gedaan, want  na een korte 
wandeling op het PEN-eiland stond ik soppend tot de enkels in mijn Palladiums. 
“Was het dan geen fietsexcursie, reisleider?”
En, nog een vraag, reisleider: ” Waarom kwam U met een niet gesmeerde ketting; 
we konden de eerste Snorren amper boven het geruis van uw ketting uit horen”?
Een kleine twee week eerder had ik bij mijn Vogelinventarisatieronde op het Naar-
dermeer, die ik jaarlijks samen met mederedacteur Rob van Dijk, in het voorjaar 
vijf keer (vanaf 05.15 uur) uitvoer, al bibberend een pen doormidden gebroken. 
Terwijl ik medio januari na een ferme wandeling in de Waterleidingduinen nog net 
geen duik in de Noordzee bij Castricum heb genomen.
De Natuur, onderdeel van De Grotere Wereld is wel heel erg in de war. Gelukkig 
is er ook  vanuit de natuurhoek oppositie tegen ontwikkelingen, die de goedbe-
doelende mensheid de natuur probeert op te leggen. Hoezo probeert op te leg-
gen?
Twee voorbeelden: Er is (eindelijk) verzet tegen het maar ongehoord filmen 
van vogels op hun nesten (variërend van oehoe via scholeksters op daken tot 
slechtvalk). Beleef de lente. Ik (en velen met mij) zou(den)  zeggen: Ga voor een 
“Beleefde lente”. En geef ook vogels hun privacy! 
Een tweede voorbeeld : De natuur krijgt De Ruimte. Neem het Zuid-Hollandse 
eiland Tiengemeten. Dat wordt terug gegeven aan de natuur. Ondertussen stape-
len goedbedoelde educatieve acties zich op en wordt het van agrariërs verdreven 
eiland een groter pretpark dan het ooit als alternatief voor het Rotterdamse Zes-
tienhoven, nu Rotterdam-The Hague Airport- had kunnen zijn. Disney Revisited  
ontmoet  er Dolende Rietgors. 
 Ik dwaal af, want dit is een redactioneel schrijven voor het gezapige Amsterdam-
se Blaadje. Maar jee, ik word in toenemende mate zo woedend op deze nieuwe 
tijd….Sorry, gelukkig heeft ook dit Blaadje heeft weer veel mooie verslagen en 
anderszins inkijkjes in het ultieme natuurbeleven, waar we allemaal zo trots op en 
blij om zijn. 

Tobias Woldendorp

p.s. vergeet niet de flamingo’s op de Hoekelingsdam te bewonderen. Net als vorig 
jaar pleisteren er weer een aantal rozige stellopers op dit Areaal ten Dienste van 
Natuurcompensatie voor de Bouw van IJburg.
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Lente met meneer van Zanen in het kleinste galerietje

Speciaal voor HET KLEINSTE GALERIETJE maakte Saskia de Valk, vormgeef-
ster en eigenaresse van ontwerpstudio Vlinder & Vogel en kunstenares en illustra-
tor Maartje van den Noort de installatie: “Meneer van Zanen”. Voor beide maak-
sters is de natuur een grote inspiratiebron. Werkt Saskia vooral met bloemen, 
voor Maartje is vogels ook een geliefd onderwerp. Op de bodem van de installatie 
ligt een schoolfoto van Ger van Zanen met kranten en stencilteksten
In het najaar van 2015 kwam het ‘Herbarium’ van meneer van Zanen op hun pad. 
Meneer van Zanen, een Amsterdamse onderwijzer en bioloog, was een verwoed 
verzamelaar van planten. Duizenden verzamelde hij er. Behoedzaam en met 
enorme precisie documenteerde hij elke plant en bewaarde ze in oude kranten. 
Bij zijn overlijden in maart 2015 lag zijn huis tot de nok toe gevuld met vondsten. 
Maartje en Saskia ontfermden zich over een klein deel van deze verzameling.
Zijn onmetelijke liefde voor de natuur, de grote zorgvuldigheid de mooie gedroog-
de planten inspireerde Saskia en Maartje tot het maken van het project ‘Meneer 
van Zanen’, wiens verzameling nu doorleeft in ons Kleinste Galerietje. Of, naar 
eigen zeggen “Met dit piepkleine stuk verleden herinneren we ons de schoonheid 
van wat was en scheppen wij nieuwe beelden van wat nu is.” Gezien in de gang 
van De Hallen door Evert Pellenkoft.

zie ook Kunstuitleen Galerie Beeldend gesproken: http://www.beeldendgespro-
ken.nl/agenda/lente-met-meneer-van-zanen-in-het-kleinste-galerietje/;
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Nog altijd Hendrik Heukels in vele drukken en 
variaties
Bij zowat elke plantenexcursie wordt ‘de Heukels’ geraadpleegd, zelfs 80 jaar na 
zijn dood.
Hendrik Heukels, auteur van de befaamde ‘Flora van Nederland en van het Woor-
denboek der Nederlandsche volksnamen van planten’ leefde van 1854 tot 1936.
Samen met H.W. Heinsius, Jac. P. Thijsse en Eli Heimans nam hij het initiatief tot 
oprichting van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (1901), waarvan 
hij tot 1916 voorzitter was. Een van de doelstellingen van deze vereniging was het 
beschermen van uit natuurhistorisch oogpunt belangrijke terreinen. Dit leidde in 
1905 tot de oprichting van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland. Hij was ook conservator van het herbarium der Nederlandsche Botani-
sche Vereeniging.

Het meest bekend is de naam Heukels bij vele generaties van scholieren en 
leraren door zijn ‘Schoolflora van Nederland’, waarvan de eerste editie verscheen 
in 1893 en de laatste (18e) in 1993. Het was toen langzamerhand duidelijk ge-
worden dat het werk zich te zeer had uitgebreid voor normaal schoolgebruik; uit 
de samenwerking tussen Heukels en een andere gerenommeerde Nederlandse 
florist, W.H. Wachter, ontstond toen als voortzetting de ‘Beknopte schoolflora 
voor Nederland’(Groningen 1932). Na het overlijden van Heukels verzorgden 
respectievelijk Wachter, S.J. van Ooststroom en J.Mennema de redactie van dit 
werk, dat in 1960 met de 10e druk verscheen onder de gewijzigde titel ‘Beknopte 
school- en excursieflora van Nederland’.

Van Heukels bijna even bekende ‘Geïllustreerde schoolflora verscheen in 1990 de 
eerste druk. Latere drukken werden door Wachter en Van Ooststroom verzorgd. 
Vanaf de 14e druk (1956) verscheen dit werk onder de titel ‘Flora van Nederland’, 
niet te verwarren met het door Heukels zelf uitgegeven werk ‘De flora van Neder-
land’ (Groningen, 1909-1911, 3 dl.), bedoeld als een beschrijving van de bouw, de 
verspreiding en verdere bijzonderheden van alle in Nederland in het wil groeiende 
planten. 

(van de Tuinscheurkalender van Romke van de Kaa en Paul Geerts)
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De oproep in het vorig Blaadje om te helpen een stabiele toekomst aan te gaan 
heeft alvast één reactie opgeleverd. Sharifah Meijerman wil zich gaan bezighou-
den met de promotie van de KNNV op groenmarkten in de stad en aanverwante 
activiteiten. 
Maar wij kunnen nog meer leden gebruiken om de KNNV naamsbekendheid te 
geven en leden te werven. (Mijn medetrapbewoner is student biologie en geeft al 
les, maar had nog nooit van de KNNV gehoord! Er is dus nog veel te doen). Laat 
van U horen!

Gelukkig hebben we de afgelopen periode vijf nieuwe leden mogen verwelkomen:
Rinda Bosker, Hennie Heldens, Mustafa Zahir, Frans Picard en Albert van Wijk.
Bij deze nog een hartelijk welkom!

Tijdens de algemene ledenvergadering is de rondzending van de ledenlijst weer 
aan de orde gekomen.
De vergadering heeft besloten om op aanvraag de ledenlijst toe te sturen.
De leden, die niet op de ledenlijst willen voorkomen, worden verzocht dit aan de 
ledenadministratie kenbaar te maken. Hun gegevens zullen dan van de lijst wor-
den verwijderd.

Als penningmeester/ledenadministrateur ontkom ik  niet aan de oproep om nog 
eens na te gaan of de contributie voor 2016 al is betaald. 

Paul van Deursen
Penningmeester a.i. KNNV-Amsterdam
penningmeester@amsterdam.knnv.nl
Nieuwsbrief/Ledenadministratie KNNV-Amsterdam
Wittenburgerkade 74
1018 LK Amsterdam
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl
020 6855047

Van de Ledenadministratie/penningmeester
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Stinsenzaterdag in de Haarlemmer Hout

Het voorjaar leek eindelijk echt begonnen op die stille zaterdag voor Pasen, 26 
maart. Ria Simon had een excursie gepland naar de Haarlemmer Hout. Die be-
gon gelijk vanaf de Tempeliersstraat, de hoek om en in het grasperk aan de Baan, 
genoemd naar het park aan de overkant, nu Frederikspark, maar in de oudheid 
‘die Baen’, wist de excursieleider de Bosgeelster te staan. Het stond er vol mee, 
ook in het park zelf.
Dit stuk land werd in 1389 door Hertog Aelbrecht van Beieren, graaf van Holland 
en Zeeland, aan Haarlem gegeven om voor altijd een speelveld te zijn.
Omstreeks 1836 werd het een park naar een ontwerp van J.D. Zocher.
In de velden zien we paarse Crocussen en zoals overal schetterend gele Narcis-
sen. Die deden het dit jaar langer dan ooit onder de koele weersomstandigheden. 
Hier horen we Boomklever, Vink en Koolmees.
In de gesloten achtertuin van het Provinciehuis zagen we wat plukjes Holwortel 
en in de berm van de Kleine Houtstraat bloeide Paarse dovenetel, Vogelmelk en 
Speenkruid.

Ouden van dagen
Een fraaie oude huizenrij bleek de voorkant te zijn van ’t Hofke van Wilhelm van 
Heythuyzen uit 1651! Destijds gebouwd buiten de toenmalige oude stad, ter huis-
vesting van 12 ouden van dagen. 
Als we aan de poort voelen blijkt het hofje open en zijn we zo vrij om een kijkje te 
nemen in de weldadig warme binnentuin.
Het volgende onderdeel is een kort bezoek aan Spaar & Hout, een voormalig 
landgoed tussen de Haarlemmer Hout en het Spaarne. Hier werd in 1930 één van 
de eerste verzorgingshuizen in Nederland gesticht. De gebouwen staan rond een 
fraai park met een veld blauwe Sterhyacinth, met Helmbloem er tussen en een 
veld Sneeuwroem.

Look
Ook bijzondere oude bomen, zoals een Vleugelnoot en een Zuilvormige eik.
Bij het uitgangspoortje ruikt een van de excursiegangers  ui. Er staan planten met 
witte bloemetjes. Daar komt de geur vanaf, een looksoort, maar welke ook weer? 
Ria zal het thuis opzoeken, want in het handboek dat ze bij zich heeft staat-ie niet.
We gaan het park weer in. Een Roodborst komt nieuwsgierig kijken. Langs het 
water van het Hertenkamp, waar we enkele flessen zien drijven (wat zouden die
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Hofken van Houthuysen; foto Frans van der Feen Bosgeelster; foto Frans van der Feen

Armbloemig look; 
foto Frans van der Feen

Hildebrandmonument met op de voorgrond Stastok en rechts achter 
Keesje het diakenhuismannetje, uit de Camera Obscura; foto Frans 
van der Feen
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hebben meegemaakt?), komt het Groot hoefblad op. Veelbelovend hoe we al aan 
veel struiken jonge groene blaadjes zien.
De Grote bonte specht laat zich horen en een Winterkoning zingt.

Camera
Dan komen we langs het Hildebrandmonument, ter ere de schrijver Nicolaas 
Beets, die de Camera Obscura schreef. Menigeen las dat boek met beschrijving 
van allerlei bijzondere types, zoals Stastok en Keesje, het diakenhuismannetje. 
Het monument was in 1948 klaar maar werd door onenigheid pas in 1962 hier 
geplaatst. Eind vorige eeuw raakte het in verval, maar in 2012 was het herstel van 
de replica’s gereed .De originele beelden staan in kasteel Nijenhuis te Heino (Ov).
Het standbeeld van Hildebrand heeft een zichtlijn over zijn eigen schepping met 
het oude Provinciehuis op de achtergrond.

Een Gaai schiet weg en Houtduiven scharrelen in het struweel. Wij steken de 
Dreef over voor de echte Haarlemmer Hout, waar we witte Bosanemonen aan-
treffen. Langs een kolossaal vierkanten monument t.g.v. 400 jaar boekdrukkunst 
sinds Laurens Janszoon Coster. Op een bankje in het zonnetje lunchen we, terwijl 
in de verte een Holenduif roept.
Verderop komen we langs een van de dode bomen, vol met Tonderzwammen. In 
de buurt van de Chinees aan de Wagenweg weet Ria Grote muur te staan. We 
zien wel de planten, maar die bloeien nog niet. Het Daslook daar ook nog niet.
Ondertussen draaien de raderen in het hoofd van Ria, zodat haar ineens de naam 
van de uiengeurplant te binnen schiet: Armbloemig look!
Even later worden we verrast door een enkel e paarse bloem aan een nog vrij 
kale struik; behoord ook tot de Stinsenplanten. Het is de Prachtframboos!
We komen zelfs de Paashaas nog tegen. Die heeft hier eieren verstopt, waar 
groepen kinderen naar zoeken.
Wíj vinden hier blauwe Bosanemonen. Boven ons tetteren Halsbandparkieten.

Op een paneel is de geschiedenis van de Haarlemmer Hout afgebeeld aan de 
hand van jaarringen van een na 266 jaar gekapte Eikenboom, die 35 meter hoog 
was geworden.

Wat hebben we weer veel moois gezien op deze fraaie voorjaarsdag!

Frans van der Feen

Bosgeelster; foto Frans van der Feen
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Dwaalgast

Zoals ongetwijfeld velen ben ik in februari afgereisd naar Hoogwoud voor de 
Roodkeelnachtegaal, Calliope calliope, wat ‘Met de mooie stem’ betekent. Kal-
liope is een muze en dochter van Zeus. Ik heb alleen zijn “subsong” gehoord, een 
zacht gepiep met bewegende keel.Volgens Arnoud vd Berg is bij deze ongeringde 
Roodkeelnachtegaal overigens wel iets over een wilde herkomst te zeggen. Im-
mers, zeven maanden nadat hij werd uitgebroed, laat hij in Hoogwoud nu en dan 
een ‘plastic song’ horen. Die zang is een aaneenschakeling van imitaties, met 
bijvoorbeeld kopieën van de zang van Bladkoning. Hij zou inmiddels zelfs de klik-
kende camerasluiters imiteren. Op 28 januari zijn wel twee liedjes opgenomen, 
kijk maar bij waarnemingen.nl van deze datum over de Roodkeelnachtegaal. Zou 
hij wanneer hij Hoogwoud verlaat met zijn interne kompas nog in Rusland kunnen 
komen? De natuurlijke trekrichting zou Noord moeten zijn... 
Het betreft hier een 2e kalenderjaar man met witte stippen op zijn oplichtende 
rode keelveren, het bruine kleed lijkt veel op de Roodborst, waar hij hier in de 
bosjes regelmatig mee vocht, compleet met dreighouding. In zijn overwinter-
gebied zit hij ook in stadstuinen en in heggen in de buurt van dorpen, waar wat 
ondergroei is, net als hier in het gemeenteplantsoen. Hij leeft van de larven van 
kevers, dus de ter plekke gevoerde meelwormen, om hem op 5 meter afstand te 
kunnen zien, bieden soelaas. Er is een witte berkenstam neergelegd, met mos 
begroeid, waarop de hagel bleef liggen, zodat Calliope met prachtige belichting, in 
volle glorie viel te fotograferen. Als hij de meelwormen op had, gegeten verdween 
hij snel hippend in de ondergroei. In plaats van naar Zuidoost Azië te vliegen is 
Calliope blijkbaar van de taiga van Siberië naar ons land gevlogen. Op 15 januari 
2016 werd hij bij toeval voor het eerst als dwaalgast in Nederland gesignaleerd 
(eerdere waarnemingen in Denemarken, Finland, Duitsland, Italië en Engeland). 
De Roodkeelnachtegaal zat hier toen in een Oer-Nederlandse Gammatuin met 
schutting en alleen tegels en gelijk werd daar voor het Dutch Birding leger €5 en-
tree geheven om hem vanuit de woning te kunnen bewonderen. Ik sprak met een 
heel aardige Engelsman, een “twitcher”, die deze ochtend uit London was geko-
men om na 2 uur kijken weer naar Schiphol terug te gaan, met als argument dat 
dit veel makkelijker was dan naar een afgelegen Schots eiland te gaan. Hij kon nu 
als gelukkige het Dutch Birding T-shirt met Siberian Rubythroat bestellen. Geluk-
kig had ik dit keer ook mazzel, want bij de pogingen om in den lande een mooie 
of zeldzame soort te zien sta ik meestal naast een vogelaar die zegt “Een kwartier 
geleden zat hij er nog”, waarna de vogel nooit meer in zicht zou komen(zoals  
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met de 2 IJsduikers bij Amsterdam: 3x niet gezien). Het was  een gezellig uitje 
met slechts enkele enthousiaste vogelaars en belangstellende buurtgenoten met 
kinderen. In de drie uur dat ik er stond heb ik deze tamme vogel uit de boom op 
me af zien vliegen, vlak langs me heen zien gaan. Ik had het prachtbeest om de 
tien minuten steeds beeldvullend in de kijker. In het omringende plantsoen zelf 
zaten wel meer vogels die het kenbaar naar hun zin hadden, zoals zingende put-
ters, heggenmus, zingende zanglijster, roepende ringmussen, grote bonte specht, 
zingende spreeuwen en in een plas badderende vinken met groenlingen. 
Helemaal in de ban van deze niet te missen iconische Calliope heb ik deze muze 
voor de vogelaar mogen bewonderen!  

Ik denk dat deze wilde ongeringde vogel zo tam is, omdat hij net als bijvoorbeeld 
de pestvogel of haakbek uit een gebied komt met nauwelijks mensen. Ik heb 
bewondering voor het raadselachtige en ongenaakbare van een wilde vogel, niet 
van een hoopje ellende in een kooitje, hoe goed verzorgd ook! Met het spotten 
van deze wilde Roodkeelnachtegaal beleef ik dus het tegenovergestelde van een 
vogelliefhebber, want die heeft vogels lief en sluit ze op. Illegale vangsten zijn 
in dat verband nog steeds aan de orde van de dag. Vogelliefhebbers noemen 
dat  “wildzang”,  ik heb het liever over “wildvang”. Kooivogels houden is dus een 
andere categorie, een categorie, die als fenomeen zelfs een bedreiging vormt voor 
wilde vogels. 
Een siervogel is mooi als hij opgaat in zijn natuurlijke omgeving. Neem de site 
van De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en 
het kweken ervan, “Belangenbehartiging Europese cultuurvogel”: “De Roodkeel-
nachtegaal (Luscinia calliope) heeft het hart van velen gestolen en wordt daarom 
regelmatig gekweekt, tentoongesteld, te koop aangeboden(€ 200). Het is een 
populaire nachtegaal. Wat wil je nog meer”.....Tja,  meer belangenbehartiging van 
de Europese vogels zelf voor ze door onze cultuur zijn vernietigd. Iemand in En-
schede had pas de eerste prijs gewonnen op een Vogelshow met een gekweekte 
Roodkeelnachtegaal, een heel andere wereld dus, meer die van dwalingen dan 
dwaalgasten. Hier word ik niet gelukkig maar treurig van. Geen “goede sier” dus. 
  
Evert Pellenkoft 

Noot van de redactie: een maand na Evert zijn trip naar Hoogwoud, zat de Ru-
bythroat volgens waarneming.nl op  3 april nog steeds in Hoogwoud. 
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Verslag zandhagedissenexcursie/inventarisatie 
Schoorl
Op zondag 17 april om 10:30 uur op de parkeerplaats Buitencentrum Schoorlse 
Duinen verzamelen zich achttien personen om te onderzoeken of de afgebrande 
stukken duin nabij de Vogelplas alweer zijn gekoloniseerd door de zandhagedis. 
Na een korte inleiding en een kleine regenbui gaan we op stap. Eerst het hoge 
duin beklommen en vrijwel direct vonden we onze eerste zandhagedis (man) in 
de Speelkuil (km-hok 107-524) in een grote pol struikheide. Het dier liet zich goed 
bekijken. 

Daarna doorgelopen naar de Vogelplas en daar de stukken terrein met kraaihei-
de, struik- en dopheide maar ook stukken waar helmgras domineerde geïnventari-
seerd op zandhagedis (km 106-524). Uiteindelijk zijn er 61 (!) exemplaren gezien. 
De mannetjes domineerden, maar ook enkele vrouwtjes en subadulten zijn waar-
genomen. Af en toe verdween de zon achter de wolken, soms gevolgd door een 
regenbui om daarna weer pittig te schijnen. Een topdag voor zandhagedissen en 
voor de deelnemers van de excursie!

In de Vogelplas werden grote hoeveelheden eiklompen van bruine kikker en eis-
noeren van gewone pad en rugstreeppad gezien. Opmerkelijk waren de vele dode 
exemplaren van rugstreeppad (6x) en gewone pad (11x) op de kant. De achterli-
chamen van de dode dieren waren verdwenen en ook het veelvuldige aanwezige 
sterrenschot duidde op vraat van… vos, bunzing, bruine rat? Een dode vos lag 
verderop in het duin. In de plas zelf werden nog vier levende rugstreeppadden 
en twee kleine watersalamanders (man) gezien en/of met het schepnet gevan-
gen. De groene kikker, bekend van het gebied, is niet gezien en ook is er met 
het schepnet geen vis gevangen. Op de terugweg door het duin werden nog drie 
zandhagedissen en een bruine kikker gezien.

Conclusie: of de afgebrande stukken duin nabij de Vogelplas alweer zijn gekolo-
niseerd door de zandhagedis kan met JA worden beantwoord. Vooral de randen 
van het afgebrande bos en waar weer structuur is ontstaan door de aanwezigheid 
van pollen met vooral struikheide is weer uitermate geschikt als leefgebied voor 
de zandhagedis. Al met al een topdag, want zeg nu zelf wie ziet er op een dag 
meer dan 61 zandhagedissen?

Geert Timmermans, Kees Dekker & Edo Goverse
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Een subadulte zandhagedis; foto Edo Goverse

Zoekbeeld zandhagedis; foto Geert Timmermans

Een kleine watersalamander; foto Edo Goverse
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Van Rood- tot Blauwborst, verslag vroege vogel-
excursie d.d. 09.04. 2016
Op zaterdag 9 april kregen Hanny van Wijgerden en Frans van der Feen een 
privé-excursie in het Diemerpark van Tobias Woldendorp. En hij is goed in vogel-
geluiden! Hij heeft aan een half piepje genoeg. Je moet er vroeg voor op, maar 
dat is het wel waard, al is het voor mij een eind fietsen, vanuit Geuzenveld. Op 
zich ook wel weer leuk om dan al voor jezelf de vogels wakker te horen worden. 
De eerste was een Roodborst, toen een Merel en nog voordat ik de tuinsteden 
uitging al een Winterkoning.
Veel jongelui onderweg naar huis na een lange avond stappen. Te hard pratend in 
de stille straten. 
Ik zag nog een fietser omvallen… Een jongen verkleed als Pluto. 
Bij Marcanti deden taxi’s goede zaken; er stond een hele rij klaar.
De kortste fietsroute dwars door het midden in de nacht drukke centrum en dan 
weer rustiger wordend voorbij het Tropenmuseum. 

Toen ik over de Nesciobrug zat te wachten, tot het half zes was, en te ontbijten 
kwam net als vorig jaar de blinde man weer langs. Hij mopperde dat de Nachte-
gaal verdwenen was, omdat men nogal aan het graven was geweest langs de 
Diemerzeedijk. Vorig jaar hebben we die wel volop gehoord, maar toen waren we 
ruim een week later, op 18 april. Dus er is nog hoop!

Dit keer was de eersteling die we hoorden een Sprinkhaanzanger en toen we op 
onze fietsen waren gestapt al gauw verschillende Blauwborsten. We hoopten ze 
straks te zullen zien, al was voor mij de druk een beetje van de ketel, omdat wij al 
op 1 april het fraaie beest hadden gezien bij de Ouderkerkerplas en in de polder 
Groot Mijdrecht.
Veel Winterkoningen, Merels, later een Zanglijster. Tegen het eind hoorden we 
(dat wil zeggen: eerst Tobias en toen wij) een Rietgors. 

In het rietveld tegenover de Vijfhoek hoorden we meerdere Snorren snorren en op 
de dijk weer een Sprinkhaanzanger. Even de jungle in, maar het is daar voortdu-
rend zo nat, dat we halverwege rechtsomkeert maakten. De lucht kleurde fraai 
rood. Daar hoorden we de eerste Tjiftjaffen en Fitissen van de dag en heen en 
teruglopend een Dodaars hinniken.

Toen terug op weg naar de Blauwborst. Eén zagen we er, al was het op groet 
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afstand. Wel meerdere Zwartkoppen, Groenlingen, Tjiftjaffen en vooral zeer veel 
Fitissen. Ook twee Putters. Tobias hoorde vlak voor het vertrekpunt op de terug-
weg ook nog een Kneu. 

Om halfacht was de excursie afgelopen. Het geduld was op (nu ja, vooral Tobias 
had natte voeten-Red). 
Ik wilde toch nog wel even terug om nog een Blauwborst beter te zien. Hanny 
had ook nog wel even tijd, voor ze naar de bomenexcursie in het Beatrixpark zou 
gaan. We werden beloond met nog enkele Blauwborsten. Verder in het schitte-
rende lage licht nog mooi enkele Groenlingen en Zwartkoppen.
Tobias hoorde en zag terugrijdend nog een Rietzanger in het rietveld tegenover 
de Nesciobrug.

Inmiddels was het een drukte van belang. Veel ouders met kinderen op weg naar 
de hockeyvelden hier. In de excursie Straten van Amsterdam over het Dick Hilleni-
uspad hoorden we net de avond daarvoor dat men, wegens de groei (1200 leden 
en een wachtlijst!) nog wel twee keer zo veel sportvelden zou willen aanleggen. 
Een man van de vereniging tot behoud van de Diemerzeedijk verklaarde daar 
helemaal niet gelukkig mee te zijn. Zij willen alleen maar natuur…

Terug over de Ringdijk, de Jozef Israëlskade met prachtige roze bloeiende bomen 
en het Vondelpark, waar velen aan het joggen waren, ook een vorm van natuur-
beleving.

Frans van der Feen

Goudveilparadijs 
Amstelveen had Jac. P. Thijsse niet beter kunnen eren dan door de aanleg van 
het naar hem genoemde heempark. Hij was een belangrijke figuur om ons de 
liefde voor de pracht van de natuur bij te brengen. En wat is het een genot om dat 
paradijs telkens weer te bezoeken.
Ria Simon had voor 7 april weer een excursie op het programma gezet.
Je hoeft helemaal niet naar Friesland, Groningen of Zeeland voor stinsenplanten. 
We hebben het allemaal vlakbij, bleek dit voorjaar maar weer eens, en hier zelfs 
‘om de hoek’.
Als je het park enkele keren bezoekt kun je leuk de ontwikkelingen volgen.
Zelf vergeleek ik de stand van zaken met vorig jaar, maar naslag in oude Blaad-
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jes leerde dat we niet in 2015 hier waren maar al weer in 2014, op 15 april! (Zie 
Blaadje 14-2)
In het verslag van dat bezoek werd vermeld dat ‘de natuur’ toen 4 weken voorliep, 
terwijl er in 2013 4 weken achterstand was…
Die achterstand bleek nu weer. Na de zachte winter ervaren we weer allemaal 
zo’n akelig lang koud voorjaar. Gelukkig trekken heel wat bloemen zich niks aan 
van de kou, die bloeien gewoon prachtig en soms extra lang, zoals de Narcissen.

In het vorige verslag wordt de Bosanemoon niet genoemd, nu stond het park 
er vol mee. Ook lees ik over een enkele Holwortel. Ook daarmee is de bodem 
bedekt.
Wat vind je hier nu het meest? Dat is lastig aan te geven. Veel bloemen bloeien 
hier in overvloed. Opvallend is het overal aanwezige Goudveil, waar je tijdens an-
dere excursies vaak bijna eerbiedig bij neerknielt. In 2013 was sprake van ‘enkele 
plekken’ van deze minimale plant.

Onderhoud
Het is bewonderenswaardig hoe goed dit park door de gemeente Amstelveen 
wordt onderhouden!
En hoe je tuinlieden zorgvuldig bezig ziet om de borders telkens weer te verfraai-
en en streng te verwijderen wat er niet hoort of te vee van l staat. De tuinlieden 
laten Lida nog even het verschil zien tussen een Maarts viooltje en een Honds 
viooltje.

We zien hoe Aardhommels en Steenhommels ijverig hun werk doen op de velden 
Holwortel en Bosanemoon. We staan stil bij de geurige Gagel. Eerst komen we de 
mannelijke struiken tegen en even verder de fraai bloeiende vrouwelijke struiken.
Gagelbladeren werden vroeger tegen huidziekten gebruikt of om luizen en vlooien 
te verjagen. De aromatische olie uit de harsklieren is gift en roesverwekkend. 
Honderden jaren werd Gagel, ondanks strenge verboden, gebruikt om in plaats 
van Hop het bier te kruiden.
De Kruipwilg heeft katjes als pareltjes en iets verder komen we bij de Lavendel-
heide, met roze knoppen.

Als we het Bosbespad ingaan zien we daar Maretak in een boom. Vogellijm kun je 
ook zeggen.
Het park is ook nu een zee van Stengelloze sleutelbloem en Slanke sleutelbloem.
Tegen de kant aan staan in het water pollen Galigaan. Voorzichtig! Want de bla-
deren zijn messcherp.
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Het gezelschap bewondert een knop; 
foto Frans van der Feen

Vogellijm/Maretak; foto Frans van der Feen

Als je diep bukt zie je de plantjes van de Ogentroost. Fred plukt een stukje mos: 
Laddermos.
De Blauwe bosbes bloeit roze en verderop komen we de Rode bosbes tegen.

Voor de vogelaars
De vogels hebben het ook naar hun zin in dit paradijsje. De Winterkoning zingt uit 
volle borst, de Fitis laat zijn aflopend liedje horen en we horen steeds tjiftjaf, tjiftjaf 
roepen. Een Zwartkop zingt melodieus en Boomklevers roepen opgewonden. Een 
Grote bont specht zit lekker te roffelen.
In de verte een Holenduif, vlakbij een Roodborst, boven ons een Buizerd.

Orchideeënstuk
Voor de orchideeën zijn we nog te vroeg. Wel zien we in een sloot een half gezon-
ken kapotte boot.
Ook voor de orchideeën die je kunt verwachten in het blauw grasland verderop 
moeten we nog een paar maanden wachten.
We komen langs Bosbingelkruid en Gele bosanemoon. Rechtsaf het Bedstropad 
op. In tegenstelling tot de vorige keer zien we nu alleen nog maar het blad van 
de Stinkende gouwe. De Wede bloeit ook nog niet. Bij het meertje in het midden 
bloeit een Gaspeldoorn prachtig geel. In het verslag van 2014 heb ik die Stekel-
brem genoemd. Ze lijken ook wel erg op elkaar!
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Bowl
Heel klein is het Lievevrouwenbedstro nog. Ria tipt ons dat je er een takje van in 
de bowl kunt doen, maar niet te veel, want dan is het weer giftig.
We komen langs de geurige Daslook, die bijna bloeit. Van het nu nog jonge blad 
kun je kruidenboter maken, weet Ria.

Langs het volgende pad staat Bloedzuring en nog weer verderop treffen we  
veelbelovende knoppen van de Bostulp. Weer verder nog een paar plantjes van 
de Bosgeelster, waarvan we er in Haarlem zo veel zagen. In dat drassige blauw 
grasland Kievitsbloemen en Speenkruid.
Tussen het groen van de Wilde boshyacinth staat een Zwarmoeskervel, een oude 
groente!
Daar wijst Ria Simons een bijzonderheid aan: Witte holwortel, prachtig!
Om de hoek staat de aantrekkelijke Doronicum, oftewel de Voorjaarszonnebloem, 
te pronken. 

In het laatste bosachtige stukje treffen we de paarse Prachtschubwortel aan. Die 
staan ook heel veel in de heemtuin van het Sloterpark.
Langs het Margrietenpad hebben de hoveniers een veldje voorzien van Pimpernel 
en Beemdooievaarsbek. Regelmatig halen de excursiegangers hun loep te voor-
schijn om nog beter het fraaie uiterlijk van veel bloemen toe te juichen. Dat is ook 
aanbevelenswaardig voor de Wrangwortel. Wat een mooie bloem!
Langs het Krentenbloesempad staan heel veel Aalbessenstruiken. Aan het eind 
komen we langs de Grote Schaafstro, met de binnenkant waarvan de Romeinen 
al hun potten en pannen schoonschuurden!

De foto’s bij het vorige verslag waren uniek voor die excursie, want de Rapunzel, 
de Eenbes en de Wimperzwam waren nu nog niet te bewonderen, maar wel weer 
veel andere!

Frans van der Feen
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Bonsaipalmboompje? (bospaardenstaart); foto Frans van der Feen

Pracht schubwortel; foto Frans van der Feen
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Info: natuurindiemen@gmail.com
Om eens te zien waar onze nieuwe werkgroep Spoorzicht zich allemaal 
mee bezig houdt heb ik op 17 april meegedaan aan de excursie “Eten uit 
de Natuur” geleid door Petra Kerkhof met ondersteuning van Jan Willem 
Wertwijn. De excursie is een aanrader. Ze geven deze excursies met enige 
regelmaat, de volgende keer is op 22 mei in de Diemer Vijfhoek (zie http://
werthof.home.xs4all.nl). 

Mijn deelname was niet geheel van eigenbelang ontbloot, want ik heb van de 
Colour Kitchen, een horeca werk-leerbedrijf in boerderij Langerlust aan de Gaas-
perplas (onderdeel van het gebied waar ik werk), het verzoek gehad om met de 
leerlingen in het Gaasperplas park eetbare wilde planten te zoeken, waarna zij er 
recepten mee gaan bedenken. Petra’s verhaal was daar een mooie voorbereiding 
voor.

Ik ben er niet helemaal zeker van dat de hype van eten uit de natuur zonder meer 
een positieve manier is om het groen om de stad te benaderen. Ik heb gezien 
dat mensen soms vrucht- of nootdragende bomen beschadigen om maar genoeg 
oogst te kunnen scoren. Maar als men ervan doordrongen is dat levende planten 
respect verdienen en men ook de gezondheidsrisico’s kent, kan het misschien 
meer mensen bij natuur betrekken. De bezoekers van de excursie op Spoorzicht 
waren overigens zeer geïnteresseerd en vol consideratie, dus mijn bedenkingen 
gingen totaal niet op voor deze groep.

Petra vertelde boeiend en levendig over eetbare planten, maar liet de keerzij-
den zeker niet buiten beschouwing. Het was een erg leuke en goed voorbereide 
excursie. Petra en Jan Willem hadden vooraf al Berenklauwscheuten gestoofd, 
paardenbloemengelei gemaakt, schoongewassen exemplaren meegenomen van 
allerlei andere kruiden die rauw gegeten kunnen worden. We konden de eetbare 
soorten dus niet alleen ter plekke zien staan, maar ze ook meteen proeven. Bo-
vendien kregen we een aantal recepten mee. De excursie was goed bezocht.

Spoorzicht is een flinke overhoek van voormalige sportvelden tussen de spoorlij-
nen van Diemen, die door de Werkgroep Spoorzicht is omgetoverd in een natuur-
bos met dijkjes en paden. Heel fraai om te zien, om doorheen te wandelen en 
van vogelzang te genieten. In deze tijd is het nog heel nat, bomen staan met hun 
voeten in het water. De ondergroei is ruig, maar de werkgroep heeft door het

Werkgroep Spoorzicht: “Eten uit de natuur” 
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vellen van bomengroepen lichtbanen gecreëerd die tot meer variatie leiden. 
Door de lichtbanen worden vleermuizen en insecten aangetrokken. Daarnaast 
werkt de werkgroep veel met hoogteverschillen door opwerpen van dijkjes. 

Kennelijk treedt er zo veel kwel op dat zich op een paar plekken Paarbladig 
goudveil heeft kunnen vestigen. Voor mij het hoogtepunt van deze excursie!

Finette van der Heide 17-4-2016

paarsbladig goudveil Spoorzicht; foto Finette van der Heide

Petra geeft uitleg; foto Finette van der Heide
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e kwartaal 2016 en 3e kwartaal 2016
LET OP:
De KNNV-lezingen en vergaderingen vinden plaats in de kantine van de Groen-
voorziening van Gedenkpark (begraafplaats) De Nieuwe Ooster (DNO), 
Ingang Rozenburglaan  5, 1097 GA Amsterdam (dus geen Kruislaan!)
Vanaf de ingang Rozenlaan (achter het hek kan worden geparkeerd) is het ca. 5 
minuten lopen naar de kantine.
Vanaf halte Kruislaan/Middenweg tram 9 en bus 15 is het 10-15 minuten lopen.
Vanaf halte Zaaiersweg bus 41 is het 5-7 minuten lopen.
Wij mogen ’s avonds van ca. 19.30 uur tot 22.30 uur van deze ruimte gebruik 
maken voor lezingen en vergaderingen. Tussen 19.30 en 20.00 uur is het hek 
geopend, tenzij anders bij de beschrijving van de lezingen is aangegeven. 
Om 20.00 uur wordt het toegangshek van DNO gesloten!

Openbaar vervoer: dienstregelingen veranderen per seizoen! Ga tijdig van huis, 
er kan 10 minuten verschil in de vertrektijd zitten. In het weekend verandert het 
nummer van de bus hier en daar, kijk even op de bushalte hoe het in elkaar zit.
Bij twijfel: bel het openbaar vervoer (0900 9292, € 0.70 per minuut), internet: 
www.9292ov.nl
Alle excursies, lezingen, cursussen, verslagen, foto’s en de waarnemingen staan 
ook op de website van de afdeling, internet: www.knnv.nl/amsterdam 
Afkortingen opstappunten:
AS Amstelstation, CS is Amsterdam-Centraal Station, DD is station Duivendrecht, 
SD is Amsterdam-Sloterdijk, WTC is station WTC, parkeerterrein ABN/AMRO.
Hoe bent u verzekerd?
Van verschillende zijden is ons gevraagd of je tijdens een KNNV-activiteit, zoals 
een excursie, verzekerd bent. Wij hebben dat nagevraagd bij het hoofdbestuur. 
Daarop kregen wij een uitgebreid antwoord. De essentie zullen we hieronder 
weergeven.
Landelijk heeft de KNNV een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) 
afgesloten. Deze geldt alleen voor KNNV-leden tijdens KNNV-activiteiten. Dona-
teurs en introducés zijn dus niet verzekerd. Ook de reis van huis naar de KNNV-
activiteit en terug is niet verzekerd. Het is dus van belang zelf voor een goede 
WA- verzekering te zorgen. De KNNV-verzekering is vooral een vangnet, voor als 
de eigen verzekering ontbreekt, of niet toereikend is.
Klaas Kaag, KNNV afd. Den Helder, overgenomen uit Op de Kop 2005, nr. 3.
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Dinsdag 17 mei 2016 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone, fietsexcursie o.l.v. Evert Pellenkoft & Geert Timmermans 
Start 19.30 uur vanaf het Orlyplein (is voorplein) station Sloterdijk. Na het suc-
ces van vorig jaar ook dit jaar weer een nachtengalenexcursie. We fietsen door 
de Brettenzone en eindigen op station Sloterdijk. Onderweg luisteren we naar de 
nachtegaal, blauwborst en sprinkhaanzanger misschien horen we de rugstreep-
pad en veenmol. Nachtegalen zijn beroemd om hun mooie zang en in de Bret-
tenzone is dat prachtig te horen. De zang bestaat uit een serie herhaalde, losse 
tonen die worden afgewisseld met krachtige rollers en trillers. Speciaal op stille 
avonden of nachten in het voorjaar is deze zang zeer indrukwekkend en soms tot 
op een kilometer afstand nog te horen.

Donderdag 19 mei 2016 Gierzwaluwexcursie Amsterdam West o.l.v. Gerard 
Schuitemaker 
Start 1e Helmerstraat 106 om 20.00 uur. Neem fiets en verrekijker mee.

Zaterdag 21 mei 2016 Wereldvismigratiedag 
Wereldvismigratiedag is een wereldwijd initiatief met wereldwijd lokale evenemen-
ten. Ze worden georganiseerd van Nieuw-Zeeland tot aan Hawaï én in Nederland. 
De dag is er om bewust te maken hoe belangrijk het is dat er open waterwegen 
zijn waar vis vrijuit door kan trekken. Wereldvismigratiedag wil begrip kweken 
bij het grote publiek voor migrerende vis. Ook in Amsterdam worden activiteiten 
georganiseerd. Bij het opstellen van het excursieprogramma waren deze activi-
teiten nog niet bekend. Voor meer informatie zie www.worldfishmigrationday.com/ 
of www.ravon.nl/RAVONActief/Provincialeafdelingen/NoordHolland/tabid/1330/
Default.aspx

Zondag 22 mei 2016 van 11.00-13.00 uur Eetbare wilde planten o.l.v. Jan Wil-
lem Wertwijn & Petra Kerkhof
Excursie Diemer Vijfhoek Eten uit de natuur is leuk, maar niet altijd ongevaarlijk. 
Leer wilde planten herkennen, tijdens deze wandeling in de Diemer Vijfhoek, en 
laat je verrassen door hun smaak. Meld je per e-mail aan voor deze wandeling. 
Aanmelding (per email) is verplicht vanwege het aantal gidsen, hapjes en recep-
ten.
Na aanmelding (maximaal 16 deelnemers!) per email en plaatsing ontvangt u het 
correcte adres van het vertrekpunt. 
Aanmelden bij natuurindiemen@gmail.com
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Zondag 22 mei 2016 van 14.00-15.30 uur Zoeken naar waterbeestjes o.l.v. 
Jan Willem Wertwijn & Petra Kerkhof
Speuren in sloot en plas in de Diemer Vijfhoek op zoek naar waterbeestjes, voor 
kinderen en hun ouders. Het aantal netjes en zoekkaarten verplicht voor deze 
wandeling. Na aanmelding (maximaal 10 deelnemers!, doelgroep beperkt het 
aantal deelnemers.
Aanmelden per e-mail is daarom: kinderen en hun ouders) en plaatsing ontvangt 
u het correcte adres van het vertrekpunt.
Aanmelden bij natuurindiemen@gmail.com

Dinsdag 24 mei 2016 Koenenwandeling Amsterdamse Bos o.l.v. Ria Simon
We kijken speciaal naar het gebied polder en omgeving Meerzicht met aangren-
zend moerasgebied. O.a. weidevogels, dus kijker mee. Duur van de wandeling 
plm. 4 uur.
OV : bussen 170, 172, 174 Connexxion, uitstappen halte Koenenkade, Amstel-
veenseweg.
We verzamelen 10.30 uur vóór het restaurant, gelegen op de kop van de Bos-
baan in het Amsterdamse Bos.

Zondag 29 mei 2016 Streepexcursie om station Beverwijk
Een stadsexcursie met als altijd kans op bijzondere vondsten. In dit hok ligt 
vanzelfsprekend een spoorlijn. Verder ruige taluds naast de snelweg A22, een 
woonwijk en een stuk industrieterrein rondom een haven. In 1990 is dit hok voor 
het laatst geïnventariseerd. We gaan met PlantsObs werken. De excursie zal naar 
verwachting tot 16:00 uur duren. 
Verzamelen om 10:30 uur voor de fietsenstalling van het station. Coördinaten 
105.290 - 499.250
Informatie bij Peter Wetzels floronamsterdam@gmail.com

Vrijdag 3 juni 2016 Nachtvlinderonderzoek Geuzenbos o.l.v. Trees Keizer & 
Geert Timmermans.
In 2016 is de Nationale Nachtvlindernacht op 3, 4 en 5 juni. Deze datum valt sa-
men met de European Moth Night, een nachtvlindernacht die verspreid over heel 
Europa wordt gehouden. 
In dat kader organiseert KNNV, afdeling Amsterdam op vrijdag 3 juni 2016 een 
nachtvlindernacht in het Geuzenbos. Er worden lakens met felle lampen opgezet, 
bomen met lokstof gesmeerd etc..
De avond zal starten om 21.30 uur en eindigen rond 01.00 uur. In verband met de 
maximale groepsgrootte (20-25 personen) is het aanmelden verplicht. Dat kan



27

door een mail (harmat4@xs4all.nl) te sturen naar Geert Timmermans. 
Verzamelpunt Gemaal Halfweg, Wethouder Van Essenweg 2, Amsterdam

Zaterdag 11 juni 2016 Handekenskruiden en moeraskartelblad - excursie 
naar het Kennermerstrand, IJmuiden o.l.v. Hein Koningen
In deze natte duinvallei die bijzonder rijk is aan kenmerkende zeldzame plan-
tensoorten, schenken we speciale aandacht aan handekenskruiden en andere 
fijnproevers van het natte, kalkrijke duin die vroeg in het jaar bloeien.
We hopen mei- en rietorchis te zien, evenals de vleeskleurige en van deze wel-
licht de ondersoort coccinea. De steenrode orchis is bekend van Ierland maar zou 
inmiddels ook in het gebied van het Kennemerstrand voorkomen. We zullen zien.
Misschien komt er dit jaar weer massaal moeraskartelblad in bloei, dat is altijd 
weer een bijzondere ervaring. Verder zijn er allerlei typische duinsoorten als geel-
hartje, parnassia, bitterling aanwezig, vaak in grote aantallen.
OV: bus 82 Connexxion van station Sloterdijk Amsterdam 9.37 uur naar IJmuiden. 
Uitstappen: eindhalte = IJmuiden aan Zee, plm. 10.19 uur – hier verzamelen we 
om 10.20 uur.

Donderdag 16 juni 2016 Gierzwaluwexcursie Jordaan o.l.v. Evert Pellenkoft 
Start Marnixbad/Marnixplein om 20.30 uur. Neem fiets en verrekijker mee.

Zaterdag 18 juni 2016 De 18e algemene inventarisatiedag o.l.v. Geert Tim-
mermans
Op zaterdag 18 juni gaan we voor de 18e keer een gebied in de regio van Amster-
dam inventariseren op flora en fauna. Dit maal is de keus gevallen op de Amstel-
veense en Kleine Poel. De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat 
open voor alle leden. Aan de verschillende werkgroepen zal expertise en mede-
werking gevraagd worden. Ook de Vogelwerkgroep Amsterdam wordt uitgenodigd 
om aan de inventarisatie deel te nemen. Het terrein kan nat zijn! Brood, laarzen 
en drinken meenemen.
Wij verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Doorweg (hoek laan 
Nieuwer- Amstel. 
OV: vanaf busstation Amstelveen rijdt bus 149 Connexxion uitstappen Halte 
Raadhuis. Van hier naar noorden lopen tot kruising met stoplicht fietspad Badlaan 
- Laan van Nieuwer-Amstel, daar linksaf de Doorweg op.
Vanaf 1972 tot 2011 zijn onder leiding van Ger van Zanen de Amstelveense en 
Kleine Poel geïnventariseerd. Als eerbetoon aan het vele werk van Ger maar ook 
uit nieuwsgierigheid gaan we in 2016 onderzoeken hoe de stand van zaken nu is. 
Hoe staat het met welriekende nachtorchis? Zijn er nieuwe soorten pad



28

denstoelen verschenen? De Amstelveense Poel is een veenplas, ontstaan in de 
negentiende eeuw. Van inpoldering is het nooit gekomen. Ten tijde van de aanleg 
van het Amsterdamse Bos was de natuurwaarde al duidelijk. Daarom werd dit 
oorspronkelijke gebied opgenomen in de plannen van het Bosplan.
Literatuur:
• Koningen, H.C. & G. C. N. van Zanen, 1981. Het oeverlandenreservaat 
aan de Amstelveense Poel. In: Natura 1981: 363-372.
• Zanen, G. C. N, (met vele andere), 1972, 1973, … t/m 2011. Inventari-
satie- en jaarverslagen Beheeradviescommissie Amstelveense en Kleine Poel. 
Archief Amsterdamse Bos.
• Zanen, G. van, 1999. De Amstelveense Poel. In: R. Chrispijn (red.), 1999. 
Champignons in de Jordaan, de paddenstoelen van Amsterdam: 221-222. Schuyt 
& Co, Haarlem.
Woensdag 22 juni 2016
Excursie Middenduin, Overveen o.l.v. Ria Simon
We bezoeken het buiten Middenduin aan de Duinlustweg te Overveen. Het is een 
gebied van oude duinen met binnenduinbos, natte valleien en stuifduinen. In het 
Kraanvlak gaan we vanaf een uitzichtpunt kijken of we de daar uitgezette wisen-
ten te zien krijgen.
Het is een hele dagexcursie, kijker meenemen.
OV: trein vanaf Amsterdam CS 9.49 (ri Zandvoort), Sloterdijk 9.54 uur. Uitstappen 
station Overveen.
We verzamelen voor het kleine restaurant (op het station) om 10.15 uur.

Vrijdag 24 juni 2016 Gierzwaluwexcursie Amsterdam Noord o.l.v. Gerard 
Schuitemaker
Start Purmerplein om 20.30 uur. Neem fiets en verrekijker mee.

Zaterdag 25 juni 2016 Roei-excursie Botshol o.l.v. Jan Simons en Patrick 
Heijne. 
Ondanks dat de waterkwaliteit van Botshol de laatste jaren sterk achteruit is ge-
gaan, willen we dit mooie laagveenmoeras en – plasgebied toch weer bezoeken, 
zoals we dat ook de laatste jaren gedaan hebben. Deze verslechtering is gaande 
vanaf 2010 toen nog een zichtdiepte van 2 meter in Kleine en Grote Wije werd ge-
meten, tot recent slechts 50 cm. De verslechtering houdt verband met het graven 
van petgaten door Natuurmonumenten waarbij een onvoorziene lozing van slib en 
fosfaat in het plasgebied is gekomen. We zullen dan ook in de plassen nauwelijks 
kranswieren, Groot nimfkruid en andere waterplanten zien. Maar toch blijft er nog
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genoeg te beleven en te genieten van de rijke laagveenmoerasflora, macrofauna, 
libellen, waterjuffers, vogels (o.a. Lepelaars).

Een gelukkige omstandigheid is dat Patrick Heijne (van IVN-Ronde Venen) deze 
excursie mede wil begeleiden. Hij is een zeer ervaren Botsholganger met ruime 
kennis van flora en fauna aldaar. Hij leidt er ook excursies van IVN, zo ook nog ’s 
morgens 25 juni! Maar hij is gelukkig bereid gevonden om met ons mee te gaan, 
en daarom starten we ’s middags om 13.00 uur vanaf de boerderij Verweij. We 
verzamelen om 12.00 uur te Ouderkerk, op/bij de brug over de Amstel (Burge-
meester Stramanweg). Jan fietst samen met de fietsgroep naar Botshol langs de 
Bullewijk en de Waver naar boerderij Verweij waar we de roeiboten huren (€5,-/
uur). Autorijders rijden rechtstreeks naar Botshol – gehucht Waver –Verweij, al-
waar op het erf geparkeerd kan worden. De handigste route is over de A2 richting 
Utrecht – afslag Vinkeveen naar rechts en bij stoplicht weer rechts de provinciale 
weg (N201) volgen tot voorbij Vinkeveen bij stoplichten de afslag naar rechts 
Waverveen nemen. Volg dan de lange rechte weg door de polder Groot Mijdrecht 
tot deze weg naar boven gaat en ga dan voor de ophaalbrug over de Waver naar 
rechts en rij tot Verweij in Waver, nr 14. In verband met reservering van de roei-
boten en eventueel afzeggen bij heel slecht weer, is van tevoren opgaaf nodig bij 
Jan Simons: email: jan.simons@gmx.com en telefoon 06-47433061 (graag ook je 
06 nummer vermelden).

Zaterdag 2 juli 2016 Plantenexcursie naar het Kennemerstrandgebied IJmui-
den o.l.v. Hein Koningen
In deze tijd van het jaar bloeien de meeste plantensoorten in dit gebied. We kijken 
speciaal naar de groenknolorchis, moeraswespenorchis en honingorchis. Ze be-
horen tot de fijnproevers van onze wilde flora. Maar daar zijn er nog meer van hier 
en wat zo bijzonder is: veelal in vele duizenden exemplaren! De geelhartjes, nu 
de topbloei, parnassia, armbloemige waterbies, zomerbitterling, de drie duizend-
guldenkruiden. We zoeken naar teer guichdelheil en stijve ogentroost en mis-
schien is de dwergbloem al te vinden. Van deze miezepieters van onze wilde flora 
groeit in de rietrand van het meer een letterlijke tegenhanger als het om afmetin-
gen gaat, een reus onder de kruidachtigen, kenmerkend voor brakke situaties, 
de moerasmelkdistel. Verder zullen we zeker andere zien zoals de hier eveneens 
massaal voorkomende knopbies.
OV : bus 82 Connexxion van station Sloterdijk Amsterdam 8.37 uur (NB de tijd) 
naar IJmuiden. Uitstappen : eindhalte = IJmuiden aan Zee, plm. 9.19 uur – hier 
verzamelen we om 9.20 uur.
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Zondag 3 juli 2016 Excursie stadsflora van het Stenen Hoofd en omgeving 
o.l.v. Ton Denters
Onder leiding van Ton Denters gaan we van 11.00 tot 13.00 uur een rondwande-
ling maken langs de rijke urbane flora met o.a. Schubvaren, Muurnavel, Zand-
wolfsmelk, Kleine mantelanjer en Dichtbloemige kruidkers. Tussen 13.00 en 15.30 
uur noteren we alle planten van het Stenen Hoofd en karteren de belangrijkste; de 
gegevens worden gebruikt voor de verdere bescherming van de flora ter plaatse 
en voor een artikel over dit unieke terrein in het natuurtijdschrift Tussen Duin en 
Dijk.
Verzamelen om 11.00 uur bij Café Westerdok (715a) op hoek Van Diemenstraat-
Silodam in Amsterdam.

Donderdag 14 juli 2016 Gierzwaluwexcursie Amsterdam Zuid o.l.v. Koen 
Wonders & Thea Dammen
Start Maasstraat 54 om 20.30 uur. Neem fiets en verrekijker mee.

Zaterdag 16 juli 2016 Excursie naar ons grootste Waddeneiland Texel o.l.v. 
Jan Simons
We maken een dagwandeling over de zuidwestpunt van Texel. Vanaf de Mokbaai 
met kwelder, langs het kleine binnendijkse vogelreservaat De Petten (met grote 
stern en visdief) naar het vogeluitkijkpunt De Geul (lepelaars en aalscholvers). Via 
de Horsmeertjes (blauwborst o.a.) naar de jonge duinvallei Kreeftepolder en iets 
verder het wijde strand De Hors. Hier uitgebreide vorming van nieuwe duintjes 
en valleien. Het is een gebied rijk aan natuur- en landschapsschoon. Het is altijd 
weer verbluffend hoe groot de floristische rijkdom van dit gebied is. We noemen 
: in de Kreeftepolder moeraswespenorchis, parnassia, teer guichelheil, groenk-
nolorchis, stijve ogentroost, rond en klein wintergroen. Verder een rijke duinflora 
en in de Mokbaai zoutplanten. Ook is er een rijke avifauna met o.a. kluut, wulp, 
eidereend, plevieren en bovengenoemde soorten. We letten ook op mossen, 
korstmossen, en bij goed weer op vlinders en andere insecten. Het is een volle 
dagexcursie, dus neem brood en drinken mee. 
OV: trein van Amsterdam (ri Den Helder) 7.31 uur, Amsterdam CS 7.42 uur, Am-
sterdam Sloterdijk 7.48 uur. Aankomst Den Helder 8.56 uur, dan bus 28 (9.12 uur) 
naar de veerhaven. We hebben dan de boot van 9.30 uur. We nemen de boot 
terug om 17.00 of 18.00 uur.

Zondag 17 juli Streepexcursie Schellingwoude
Schellingwoude is een oud dijkdorp aan het IJ en nu een deel van Amsterdam. De
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oude veenweiden achter de dijk zijn goeddeels omgezet in volkstuinen, maar die 
gaan we niet bezoeken. De A10 doorkruist het hok en de voorloper, de Schelling-
wouder Brug, ook. Toch zijn er in allerlei overhoekjes en randjes nog botanische 
parels te vinden. Moeraswespenorchis komt naast de A10 voor. In het hok zijn 
zelfs onlangs bijenorchissen gevonden. Brede ereprijs, rood cypergras en (echte) 
hemelsleutel zijn al jaren bekend. Een echte rafelrand van de stad zoals er nog 
maar weinig van over is. Er zijn in de loop van jaren 340 soorten gevonden maar 
al 10 jaar is er niet meer intensief rondgekeken.
We verzamelen om 11:00 uur op de Schellingwouderdijk waar de Liergouw begint. 
(GPS-coördinaten: 126.353 - 488.287).De excursie duurt de hele dag.
Informatie bij Peter Wetzels floronamsterdam@gmail.com

Vrijdag 22 juli 2016 Duinpieperpad-wandeling o.l.v. Ria Simon 
Het Duinpieperpad (het onderdeel ‘pieper’ in de naam komt van aardappel (die 
hier vroeger geteeld werd op duinakkertjes en niet van de vogelsoort met die 
naam) loopt van Zandvoort naar de Zeeweg bij Bloemendaal aan Zee.
We zien hier een vanouds kenmerkend landschap doordat de bewoners van de 
aan de kust gelegen dorpen vruchtgebruik hadden en deels nog wel hebben van 
het omringende duinlandschap, zoals de al genoemde aardappelteelt, verzamelen 
van takken als brandstof voor ovens, het weiden van vee. Dit schrale landschap is 
bekend onder de naam van zeedorpenlandschap, het wordt floristisch gekarakte-
riseerd door enkele typerend plantensoorten zoals geoorde silene.
OV : trein Amsterdam CS 9.49 uur, Sloterdijk 9.54 ri Zandvoort, uitstappen station 
Zandvoort. We verzamelen om 10.30 uur aan het eind van het perron. Terug ne-
men we bus 81 vanaf Bloemendaal aan Zee naar Haarlem.

Zaterdag 30 juli 2016 Paddenstoelenexcursie Watergraafsmeer, Hugo de 
Vrieslaan en Nieuwe Oosterbegraafplaats o.l.v. Christiane Baethcke
Wij verzamelen bij om 11.00 uur bij Intratuin op de Nobelweg. Bereikbaar met bus 
65 vanaf het Amstelstation, uitstappen halte Maxwellstraat/Hugo de Vrieslaan. Er 
is betaald parkeren! We starten vanaf de parkeerplaats, pakken dan een stukje 
brede berm aan de kant van de volkstuinen van de Nobelweg en bekijken de 
berm van de Hugo de Vrieslaan. Via het Darwinplantsoen lopen we naar de in-
gang van de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Rozenburglaan en zoeken ook 
op de begraafplaats. Als we nog genoeg puf hebben verlaten we de begraafplaats 
via de hoofdingang en onderzoeken we nog een stukje Radioweg.
Let op: alle paddenstoelenexcursies zijn OPBEL excursies. Dat wil dat zeggen, 
dat deelnemers de excursieleider Christiane Baethcke (06-13580780) de avond 
voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te
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melden. Onder slechte omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de ex-
cursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander 
gebied te verplaatsen.

Zaterdag 6 augustus 2016 Geologie fietsexcursie in het Gooi o.l.v. Arend 
Wakker
We verzamelen 10.00 uur aan de voorzijde van NS-station Hilversum – dit is 
het startpunt van de excursie. Hier is tevens de mogelijkheid een NS OV-fiets te 
huren (gekoppeld aan NS-abonnement; trouwens per abonnement kunnen twee 
fietsen worden gehuurd). Men kan uiteraard met een eigen fiets deelnemen. We 
gaan fietsen over de Gooise stuwwallen en besteden veel aandacht aan de geo-
logie van het gebied.
De Gooise stuwwal kan als de meest noordelijk gelegen uitloper van de Utrechtse 
Heuvelrug worden omschreven. Het landschap op en langs de Gooise stuwwal 
wordt gekenmerkt door droge zandgebieden, delen met nat veen en kleigebieden.
De hoger gelegen delen zijn voornamelijk droog en grofzandig. Het landschap 
hier wordt gekenmerkt door eiken- en beukenbossen, schraal grasland en droge 
heidevelden met nog enkele kleine stuifzanden. Bij de Tafelberg op de Tafelberg-
heide bereikt de stuwwal met 36,4 meter het hoogste punt.
De langgerekte stuwwal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, Saalien (ca. 180.000 
tot 130.000 jaar geleden). Na de laatste ijstijd, Weichselien (ca. 100.000 tot 
10.000 jaar geleden) ontwikkelde zich tussen de stuwwallen en de duinenrij een 
moerasgebied, waarin veenvorming plaatsvond. De Utrechtse heuvelrug vormt 
nog steeds de oostelijke begrenzing van het Vechtplassengebied en nog altijd 
stroomt er schoon kwelwater vanaf de hoge zandgronden naar de lager gelegen 
veengronden. 
Het is een hele dag excursie, dus eten, enz. mee.

Vrijdag 12 augustus 2016 Heidewandeling in de duinen van Schoorl o.l.v. 
Ria Simon
Door de prachtige heidevelden gaan we op zoek naar de dennenorchis en het 
rondbladig wintergroen. We kunnen hier drie soorten heide ontmoeten : struikhei, 
gewone dophei en kraaiheide. Het is de bloeitijd van de struikhei, de bloeiende 
heidestruiken geven het gebied een prachtige paarse kleur. Het is een hele dag 
excursie.
OV: trein Amsterdam CS 9.12 uur, Sloterdijk 9.18 uur (ri Den Helder). Uitstap pen 
station Alkmaar – i.v.m. overstappen op de bus graag vooraan in de trein plaats 
nemen. Via het perron lopen we naar de bus aan de zijkant = links van het sta-
tion. Bus 151 9.58 uur (ri Julianadorp), uitstappen halte Idenslaan, Schoorl. 
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Vandaar lopen we naar het bezoekerscentrum, waar de wandeling begint. Het 
betreft een rondwandeling zodat we voor de terugreis weer vertrekken van de 
bushalte Idenslaan te Schoorl.

Zaterdag 20 augustus 2016 Excursie Kennemerstrand te IJmuiden o.l.v. Hein 
Koningen & Jaco Diemeer
Dit jaar bezoeken we voor de derde keer deze botanische schatkamer. Er groeien 
zoveel soorten dat het onmogelijk is om in een of twee excursies alle er voorko-
mende plantensoorten in bloei aan te treffen. Deze keer gaan we speciaal kijken 
naar de slanke gentiaan. Deze soort, in hoogte variërend van enkele cm’s tot ca. 
30 cm komt er in grote aantallen voor. In de vegetatie vallen ze vaak wat weg 
waardoor ze niet erg in het oog springen. Verder kijken we ook speciaal naar 
dwergbloem, een echte pionier van naakte bodem(plekken) en vanzelf sprekend 
naar al die andere bijzondere soorten van het vochtige en natte kalkrijke duin. 
Parnassia kan nog rijk bloeien. Het is een hele dagexcursie.
OV: bus 82 van station Amsterdam-Sloterdijk 8.37 uur naar IJmuiden. Uitstappen 
eindhalte = IJmuiden aan Zee ca. 9.19 uur. We verzamelen bij de bushalte om 
9.20 uur.

Vrijdag 26 augustus 2016 Nacht van de Vleermuis o.l.v. Fons Bongers
In het kader van de Internationale Nacht van de Vleermuis wordt in 2016 door 
de KNNV Amsterdam wederom aandacht besteed aan onze meest intrigerende 
nachtelijk vliegende vrienden. In het Beatrixpark, start Prinses Irenelaan, zullen 
we een mooie wandeling maken. Tijdens de wandeling zullen we mede met be-
hulp van vleermuisdetectoren de voorkomende soorten vleermuizen waarnemen 
zoals gewone dwergvleermuis, laatvliegers, rosse vleermuis en ruige dwergvleer-
muis, maar mogelijk ook voor Amsterdam de zeer zeldzame bosvleermuis (!) en 
kleine dwergvleermuis (!).
Verzamelen om 21.00 uur ingang Beatrixpark ter hoogte van de Prinses Irenel-
aan. 

Zaterdag 3 september 2016 Busexcursie naar het oostelijk rivierengebied 
o.l.v. Peter Wetzels
De uiterwaarden langs de Waal bij Nijmegen zijn weer het bezoek waard. Het pro-
gramma wordt nog nader bepaald vanwege de grote veranderingen. Al 25 jaar ge-
leden ging het landschap hier in de uiterwaarden op de schop voor de natuuront-
wikkeling. Nu zijn er weer grote ingrepen, voor het project ‘Ruimte voor de rivier’, 
waarbij in een deel van het gebied de successie weer van voren af aan begint.
Op dit moment wordt in de Millingerwaard heringericht: ten noorden van Keker-
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dom worden hoogwatergeulen aangelegd. Tussen Nijmegen en Lent is net een 
nieuwe nevengeul, de Spiegelwaal, voltooid. Het eiland dat overbleef, Veur Lent, 
zal later nog ingericht worden. Er is nu veel ruimte voor de kenmerkende pionier-
vegetaties van het rivierengebied. Alle aanleiding om het gebied te bezoeken. We 
gaan in de voorzomer uitzoeken wat de mooiste plekken zijn.
Meer informatie in Blaadje 16-3.

Vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober 2015 Het zoogdieren-vissen-
weekend 2016 
Al drie jaar op rij hebben we een gezellig en leerzaam zoogdieren vissen week-
end gehad. Dus we gaan gewoon door! Om spreiding over de provincie te hou-
den hebben we dit jaar gekozen voor Wijk aan Zee. Het duingebied van Noord-
Holland is een bijzonder landschap. We hebben hier bijvoorbeeld de boommarter 
en grootoorvleermuis die in de rest van Noord-Holland zeldzaam zijn. En in de 
polders zal gevist worden naar bittervoorn en kleine modderkruipers en ’s avond 
met de batdetector in de hand wordt met de zaklamp gezocht naar de rivierdon-
derpad. In de zee zal met zegen en kor gevist worden.
Op het menu;
• het waarnemen van vleermuizen,
• het vangen van muizen,
• het waarnemen van boommarters,
• het vangen van zeevissen en poldervissen,
• het mogelijk zien van zandhagedis en verschillende soorten amfibieën,
• en alles wat verder ons netvlies en/of trommelvlies bereikt (uilen, dag-, & 
nachtvlinders, libellen, eekhoorns, planten...).
Want het zoogdieren-vissen weekend is niet wat het lijkt. Veel mensen nemen 
kennis van andere soortgroepen mee en ook hier kijken we naar. Van boom-
marter tot populierenpijlstaart en van bittervoorn tot roerdomp, we noteren alles! 
Onder de rook van Tata Steel blijft niets voor ons verscholen!
Dus heb je (weer) zin in een gezellig inventarisatie weekend, waarbij de nadruk 
zal liggen op zoogdieren en vissen maar we open staan voor alles! Geef je dan 
snel op. Er zijn maar een beperkt aan plaatsen beschikbaar dit jaar!
Datum: 30 september 2 oktober 2016 
Locatie: Natuurvriendenhuis de Banjaert, Wijk aan Zee 
Kosten: 90,- (incl. eten, drinken, verblijf en excursies). 25,- (voor alleen eten en 
excursies). Vervoer is exclusief. 
Opgeven: Vóór 1 juni bij: Carola van den Tempel c.vandentempel@natuurlijkeza-
ken.nl vermeld hierbij je naam/adres/tel.nr. 
Let op:  terugbetaling na annulering is na 1 augustus niet meer mogelijk.
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KNNV, afdeling Amsterdam (26 januari 1901 …….heden)

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) is de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, 
natuurstudie en natuurbescherming en heeft zes werkgroepen op het gebied van planten, 
paddestoelen, mossen, hydrobiologie, insecten, beerdiertjes en spinnen. Dat wil niet zeggen 
dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, bomen, heesters, 
slakken of vissen. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van de 
natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur.  

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, 
hele- of halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies 
naar natuurgebieden in bijvoorbeeld Friesland of Limburg. 

Per jaar ontvangen de leden vierkeer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en 
zesmaal ‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen 
aan natuurreizen en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken 
van de KNNV-uitgeverij. 

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM 
lidmaatschap: lid / huisgenootlid (doorhalen wat niet van toepassing is) 
naam  m/v
geboortedatum  
adres  
postcode & woonplaats  
telefoonnummer
E-mail   

Voor het lidmaatschap betaalt u € 24,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt € 8,25 per jaar. 
Voor de betaling van de contributie ontvangt u na de aanmelding een acceptgirokaart. Het 
lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura. 

datum:…………….. ………..handtekening:…………………………………… 

Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar:  O planten,  O paddestoelen 
O amfibieën/reptielen,  O mossen O insecten O hydrobiologie O spinnen  
O natuurbeschermingactiviteiten   O beerdiertjes  O vogels O vissen  

Opsturen naar: KNNV, Afdeling Amsterdam ledenadministratie 
Mia Verberne, Amstel 95 2-hg, 1018 EL AmsterdamU kunt natuurlijk ook lid worden via de website: www.knnv.nl/amsterdam/

Voor een lidmaatschap betaalt u €32,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt  €12,50 per jaar. 
Jeugdlidmaatschap tot 26 jaar :  €17,50 per jaar. IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. 
KNNV-
Amsterdam

Het lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura.
datum .................................... handtekening ....................................
Opsturen aan: Paul van Deursen, Wittenburgerkade 74 1018 LK Amsterdam 020 6855047 

KNNV, afdeling Amsterdam (opgericht 26 januari 1901) 

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is 
de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming en heeft vier werkgroepen op het gebied van planten, paddenstoelen, insecten en 
vissen, amfibieën en reptielen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, bo-
men, heesters of beerdiertjes. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van 
de natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur. 

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, hele- of 
halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies naar natuurgebie-
den in bijvoorbeeld Friesland of Limburg.

Per jaar ontvangen de leden vier keer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en viermaal 
‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen aan natuurreizen 
en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken van de KNNV-uitgeverij.

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM
lidmaatschap:lid / huisgenoot (doorhalen wat niet van toepassing is)
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