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UIt het bestuur
Het is droog en warm. Maar desalniettemin een mooie zomer.
Dit keer een wat kortere ‘Uit het bestuur’ dan normaal. 
Afgelopen tijd heeft de nieuwe privacy wetgeving ons beziggehouden. Een en 
ander is inmiddels op de website te vinden. 
De minicursussen, bedoeld om de vereniging meer bekendheid te geven staan 
inmiddels aardig in de steigers. 
Verder ligt er wederom een interessant excursieprogramma samengesteld door 
Hein Koningen en Geert Timmermans, Gerard Schuitemaker en Carla Kuit. 
De excursie naar de Eifel, eind mei was, mede dank zij het mooie weer, een suc-
ces. Elders in Blaadje vindt u een verslag.
Het Ger van Zanen fonds. Ook dit jaar kunnen er weer projecten aangevraagd 
worden. Mensen die geïnteresseerd zijn om een project in het kader van het Ger 
van Zanen fonds uit te voeren kunnen met hun ideeën terecht bij het bestuur.
Verder een helaas telkens terugkerend onderwerp. We zoeken nog altijd verster-
king van het bestuur 
Paul van Deursen, die naast de ledenadministratie ook het penningmeesterschap 
uitoefent heeft aangegeven de functie van penningmeester per 1 januari 2019 
neer te willen leggen. Hier moet dus vervanging voor komen. Verder zijn we nog 
steeds op zoek naar een secretaris. 
En tot slot eindigt ook mijn termijn over bijna een jaar. 
Tot slot wil ik iedereen een geweldige natuur rijke zomer en nazomer toewensen.

Jan Timmer

Redactioneel
Al dagen sleep ik mij voort onder een verzengende aarde en fiets en wandel veel 
over de verschroeide en vergeelde bodembegroeïng. Het heeft wel wat, maar het 
is tegelijk ontregelend om stukken te redigeren over winterse buien rond Konings-
dag. Nog niet eens zo lang geleden.
Net zo ontregelend als te lezen dat het slecht gaat met de insecten (lees: minder 
zwarte klonters gevliesvleugelte in de grill van de auto), terwijl ik nog nooit zoveel 
(verschillende) soorten libellen heb gezien, waaronder een  heuse “epidemie” van 
sierlijke witsnuitlibellen en het aantal vlinders langs zomen in de binnenduinen 
golven ook in mijn dromen door. En de hommels doen het goed in onze stad. Een 
stad, die lijdt onder hittestress.
Terwijl ik dit schrijf is er voor het eerst in drie weken een kans op regen. Ohoh, 
wat zou ik om de natuur een handje te helpen graag de wolken lekprikken.
De deadline nadert, de drukker wil op vakantie. En al valt mijn zomervakantie 
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waarschijnlijk pas eind oktober, dat weerhoud me er niet van u allen een mooie 
droge zomer toe te wensen, met hier en daar een welgevallige bui.

Tobias Woldendorp  

Op de zaterdag na koningsdag togen we met ons negenen naar Marken. Carla 
Kuit, die samen met Jos Brouwer, zich al 8 jaar inzet voor vogelbescherming in 
Noord Holland zuid nam ons, belangstellende KNNV-ers mee om weidevogels  
vanaf het dijkje rond Marken, te observeren.
Enkelen hadden zich er comfortabel met bus 315 laten brengen, de die-hards 
waren op de fiets gegaan, Guus en Saskia o.l.v. Gerard Schuitemaker (in korte 
broek).
Vanaf de parkeerplaats in het centrum begaven we ons naar de Rozenwerf, de 
buurt met zeer smalle straten aan de noordkant van het eiland. Ter bescherming 
staan in het IJsselmeer daar een serie ‘ijsbrekers’ opgesteld ter bescherming 
tegen kruiend ijs in barre winters.
Terwijl Grutto’s boven ons roepen, vertelde Jos In de luwte van die huizen,  over 
de manieren waarop men probeert de vogels te beschermen, voornamelijk de 
Grote vier: (in volgorde van broedbegin) Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster. 

Zorg maar voor je zelf
Van die eerste drie moeten de jongen direct uit het ei al voor zichzelf gaan zorgen, 
liefst in kruidenrijke weiden (waar boterbloemen, paardenbloemen enz. staan). 
Scholeksters daarentegen voeden de eerste weken hun juvenielen nog.
Jos had een kaartje van internet bij zich, waarop aangegeven staat waar nesten 
zijn, zodat we daar de blik op konden richten.
Boeren die meewerken aan het vogelbeheer door laat te maaien (na 1 juni) krij-
gen er € 400,- per ha voor. Als er nog kuikens lopen wordt gevraagd om nog een 
week te wachten; dan krijgen ze € 600,-.
Over het algemeen willen melkveehouders niet te lang wachten met het maaien, 
omdat de kwaliteit van het gras achteruit gaat; vleesveehouders maakt het niet zo 
veel uit.

Vogelgezinnen
Vanaf het dijkje, waar een koude wind waait zien we een keer één en een keer 
twee Kievitkuikens. 

In de nesten van Marken
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Grauwe ganzen banjeren er met hele gezinnen rond.
We zien er ook Tureluur, Krakeend, Slobeend en Witte kwikstaart.
Dan gaan we in westelijke richting lopen, maar we worden overvallen door een  
bui, waarvoor we even schuilen tussen de huisjes.
Eén van de bewoners laat weten het niet prettig te vinden dat er vijf mensen voor 
zijn deur staan. Ze zijn hier het toerisme vast wel zat.
Als het opgeklaard is gaan we verder over het dijkje dat vrolijk omzoomd is met 
Fluitenkruid en Koolzaad. Hier zien we een heel weiland vol Brandganzen. We 
zien ook een Bergeend en een Lepelaar vliegt over. We speuren de weilanden 
af en zien er Scholeksters, Grutto’s, Tureluurs en Kieviten. Helaas treffen we nog 
geen Gruttokuikens. Jos vertelt dat die trouwens niet het volgende jaar meteen 
terugvliegen vanuit Senegal. Dat doen ze pas het tweede jaar.Verderop worden 
we opnieuw overvallen door een fikse bui, zodat we verder snellen.

Gevechten
We steken de weg over en zien in de Gouwzee een Fuut worstelen met een 
Baars. Het lukt hem nog niet meteen om de vis naar binnen te krijgen.
Aan de andere kant zien we een territoriumgevecht tussen twee Grutto’s. Ze 
geven elkaar er flink van langs, tot er één het hazenpad kiest. Die zie je hier trou-
wens ook: Hazen.
Handig als markeringspunt om een broedende Grutto aan te wijzen. Saskia 
ontdekt met haar verrekijker een vreemde vogel. Jos constateert dat het een 
Kemphaan is. Zijn panterachtige kleed komt overeen met de afbeelding in het 
vogelboek!
In het plasdrasgebiedje treffen we Krakeend, Kuifeend en Slobeend aan en in de 
verte een paar Ooievaars. In de berm bloeit een miniatuur vergeet-mij-nietje, was 
de eerste gedachte. Latere determinatie wijst uit dat het Veldsla is, Valerianella 
locusta.
Op de keien aan de waterkant zien we een Tapuit! Aan het eind van het pad staat 
links een heel bosje Japanse duizendknoop. Gerard heeft op de radio gehoord 
dat je dat net zo kunt eten als rabarber. We strijken neer op het verwarmde (foei!) 
terras van Taverne De Visscher voor koffie met. 
In Marken miegelt het van de toeristen en van een ‘cruise’boot stromen nog eens 
tientallen Japanners en Italianen het dorpje in. Op het terras loeren Huismus-
sen op de appeltaartkruimels. We zijn overladen met informatie en het weer blijft 
wisselvallig, zodat we om kwart over twee de interessante excursie als beëindigd 
beschouwen en de thuisreis aanvaarden.

Frans van der Feen
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De groep; foto Hanny van Wijgerden

Marken; foto Hanny van Wijgerden

Gewone tapuit; foto Frans van der Feen

Veldsla; foto Frans van der Feen
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Verslag Eifelreis KNNV Amsterdam vrijdag 25 mei t/m 
maandag 28 mei 2018
Christiane heeft mij gevraagd een verslag te maken. Om met het belangrijkste te 
beginnen: het waren vier superleuke dagen! 
Het leuke is dat er kenners met verschillende specialisaties meegaan: dankzij 
Evert Pellenkoft, Jan Timmer, Lida den Ouden en Ad Littel, Marja en Frans Koning 
en alle anderen zie en leer je heel veel tijdens zo’n meerdaagse excursie. 
Alles was tot in de puntjes georganiseerd door onze voorzitter, Jan Timmer, het 
hotel paste ons als een handschoen, de excursies waren zeer gevarieerd en ge-
weldig interessant. Dus veel dank aan Jan!
Doordat we met de Groen-Grijs bus waren hebben we verschillende landschap-
pen kunnen bezoeken en hoefden we geen rondjes te wandelen maar werden we 
opgepikt door de bus op het eindpunt van de wandeling. Onze capabele, gedul-
dige en immer opgewekte buschauffeur Henk Hospers heeft zeer bijgedragen aan 
de feestvreugde, waarvoor ik hem graag hartelijk bedank! 
Tot slot hadden we veel geluk met het weer, weliswaar was er op één dag regen, 
maar die viel net niet op hinderlijke momenten. Zodra we onze hielen gelicht 
hadden heeft het zo hard geregend, dat er door overstromingen en beschadiging 
van hekken leeuwen, tijgers en een beer uit een plaatselijke dierentuin konden 
ontsnappen (de beer heeft dat helaas met de dood moeten bekopen), maar toen 
zaten wij weer veilig en droog in Nederland.

We vertrokken zonder incidenten op vrijdagmorgen 25 mei om 9 uur vanaf sta-
tion Sloterdijk. Behalve KNNV’ers van de afdeling Amsterdam waren er ook veel 
Haarlemmers  (en wellicht ook Zaandammers)? Voor een volgende excursie zou 
het leuk zijn een lijst met deelnemers te hebben!
Eerste excursiepunt was De Blauwe Kamer bij Rhenen. Prachtig rivieren- en 
uiterwaardenlandschap met steenfabrieken en gierpontjes over de Rijn naar de 
Betuwe. Na de koffie in het Panorama Restaurant de Blaauwe Kamer via de 
vlonder naar de vogelkijkhut gelopen.. Op een klein eiland hebben zich lepelaars 
gevestigd in voormalige reigersnesten, er zaten ook aalscholvers en nog enkele 
blauwe reigers. Foto’s met mijn eenvoudige camera gemaakt. Er zijn vast betere 
foto’s, maar het geeft een indruk:

We zagen een grote groep konikpaarden rennen, vanaf de vlonder wees libellen-
specialist Frans Koning ons op de platbuik, de oeverlibel en de vroege glazenma-
ker en we hoorden en/of zagen met hulp van Evert Pellenkoft boompiepers, 
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kneutjes, grasmus (een paar keer in de top van meidoorns e.d.), tjiftjaf, zwartkop, 
en bij de Rijnoever bosrietzangers! 
Toen we verder reden met de bus zagen we verschillende bewoonde ooievaars-
nesten – dat was vroeger bijzonder, nu eigenlijk niet meer – en onze eerste Rode 
wouw, herkenbaar aan zijn gevorkte staart en daarbij, als onderscheid met de 
Zwarte wouw, witte vlekken op de vleugels en een meer solitair gedrag. De bus-
reis naar de Eifel was vervolgens behoorlijk langdurig en warm, maar we werden 
beloond met een mooi, aan het riviertje de Urft, aan de rand van het plaatsje 
Gemünd gelegen hotel met ruime kamers en een aandoenlijke jaren vijftig sfeer 
(An St. Katharina 1, 53937 Schleiden, Gemünd, Duitsland. Tel. +49 2444 9128832 
, de eigenaar is een Nederlander). 

We kregen hier eenvoudige doch voedzame maaltijden, nostalgie naar schoolreis-
jes van vroeger (nou ja, wel wat beter hoor). 
‘s Avonds hield Olaf op den Kamp, secretaris van de Plantenstudiegroep van 
het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, een lezing. Olaf besteedt sinds 
zijn kindertijd al zijn vrije tijd, trouwens ook zijn werk-tijd aan natuur in de Eifel, 
de Ardennen, de Hoge Venen en Zuid-Limburg, zie ook zijn website http://www.
eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Intropagina.html. Ik kopieer uit de aankon-
diging van zijn lezing: De Eifel is een uitgestrekt gebied. Dit bestaat uit een grote 
diversiteit aan biotopen en landschappen. We beginnen in de Noord-Eifel. De 
zinkgraslanden rondom Stolberg met Zinkviooltje, Engels gras en Blaassilene en 
vele dagvlinders, het heggenlandschap bij Monschau met zijn beukenhagen en 
het Nationaal Park Eifel met zijn stuwmeren, eikenbossen met Middelste bonte 
spechten en beukenbossen waar eeuwenlang de houtskoolmeilers rookten ko-
men aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de Kalkeifel (devonische kalksteen). 
Hier zien we de kalkgraslanden met veel soorten orchideeën, Rozenkransje en 
Paardenhoefklaver. De vlinderwereld hier is weer heel anders. De Vulkaaneifel is 
bijzonder vanwege de vele Maare die al of niet met water gevuld zijn. Hier ligt ook 
de Mosenberg, een vulkaan met een kratermeer vol met Waterdrieblad. Daar-
naast liggen er veel leuke kleine steden en dorpen zoals de vakwerkdorpjes Mon-
schau en Monreal, Blankenheim met de bron van de Ahr en het fraaie klooster 
van Prüm. Er zijn overblijfselen van een immense Romeinse waterleiding die naar 
Keulen liep. In deze lezing dus een leuke mix van natuur, geologie en cultuur.

Zaterdag 26 mei
‘s Morgens vroeg op voor de Vroege Vogelexcursie. Langs de Urft gelopen en 
een waterspreeuw zijn op en neer dansende jong zien voeren. 
Na het ontbijt met de bus naar Alendorf. Onderweg zien we weer de Rode wouw, 
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Sinterwaterval, Nohn; foto Finette van der Heide Verkalkt diknerfmos bij de Sinterwaterval, Nohn; foto 
Finette van der Heide

Lepelaars, aalscholvers, bl reiger bij De Blauwe 
Kamer, Rhenen.  foto Finette van der Heide

NNV’ers fotograferen graag. Bij Alendorf; foto 
Finette van der Heide
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en dat is zeker niet de enige. Hier maken we, begeleid door Olaf, een wandeling 
van circa 3 km. We zien allereerst meer meikevers bij elkaar dan ik ooit gezien 
heb! Dan begint de wandeling met een bezoek aan een kalkmoeras. Daarna 
lopen we over een stuk zuur grasland op buntsandstein. Vervolgens wandelen 
we naar de jeneverbeshellingen rondom Alendorf. Dit bijzondere landschap wordt 
gevormd door drie heuvels, de Kalvarienberg, de Hammerberg en de Eierberg, 
drie kalkgraslanden die vol staan met Jeneverbessen. Het is een bloemrijk geheel 
met veel vlinders en er werd naar hartenlust gefotografeerd. Een aantal opval-
lende soorten die mij zijn bijgebleven: Gevlekte orchis, blauwe en zwarte zegge, 
de fijngebouwde veenzegge (Carex davalliana, komt in Nederland nauwelijks 
voor, alleen sinds 2006 in Zuid-Limburg, groeit in pollen, een enkel eindstandig 
aartje, 2-huizig), Zwart(blauw)e rapunzel, Kluwenklokje, Bosooievaarsbek, Middel-
ste weegbree, Blauwe kogelbloem, Veelbloemige salomonszegel, Vliegenorchis, 
Groene nachtorchis, Bergnachtorchis, Grote keverorchis, Aangebrande orchis (de 
Moeraswespenorchis bloeide nog niet, schijnt er ook massaal te staan).  We za-
gen Oranjetipjes, Sleutelbloemvlinder, Groentje, Bont dikkopje, en Vuurvlindertje. 
Er was een communicatieprobleem over de lunchgelegenheid, waardoor een deel 
van de groep al iets gebruikt had in de verkeerde horeca-gelegenheid – terwijl Jan 
naarstig naar ze op zoek was. 

‘s Middags naar Nohn, naar de Nohner Mühle. Daar was het paradijselijk en heb-
ben we eerst wat gegeten en gedronken en vervolgens een rondwandeling van 
ongeveer 4 km gemaakt. Bij de beek veel Bosbeekjuffers (forse blauwe juffers 
met geheel blauwzwarte vleugels in tegenstelling tot de weidebeekjuffers die een 
zwarte vlek op hun vleugels hebben). Het landschap was heel anders: het beek-
dal van de Ahbach, een kleine beek dat geflankeerd wordt door een kruidenve-
getatie met Moerasspirea, Kale jonker en Gele monnikskap. In het aangrenzende 
hellingbos met Haagbeuken zien we Eenbloemig parelgras, Bevertjes, Steen-
braam (in NL zeldzaam, één rode braam op eenjarig steeltje), Bleek bosvogeltje, 
de bladgroenloze Vogelnestorchis en natuurlijk weer Zwarte rapunzel. Een van de 
bijzondere soorten hier is het Grootbladviooltje, maar die hebben we (ik althans) 
niet gezien, wel de bladeren van Ruig viooltje en een nog bloeiend Bleeksporig 
bosviooltje. Voor een Elsbes (Sorbus torminalis) liepen we een klein stukje om. 
Een Zwarte wouw gezien (de enige die ik op deze trip zag).
We komen langs een bijzondere sinterwaterval die ieder jaar een stukje groter 
wordt door kalkafzetting/ travertijnvorming. Koolzuurrijk regenwater dringt in het 
karstgesteente waardoor kalk in oplossing gaat. Koud water kan meer opgeloste 
kalk bevatten dan warm water. Het met kalk oververzadigde water stroomt naar 
buiten via bronnen. Omdat de druk buiten lager is en de temperatuur hoger, 
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slaat de kalk weer neer in de vorm van Calciumcarbonaat – het mineraal noemt 
men calciet, de kalkafzetting kalksinter of travertijn. Het sterk vertakte Geveerd 
diknerfmos (Cratoneum commutatum) waar het water overheen stroomt bevordert 
dit proces door vergroting van het verdampingsoppervlak. Daardoor verkalkt het 
mos. Dit proces is al gaande sinds de laatste ijstijd, 11.600 jaar volgens het info-
bord waar ik al deze wijsheid vandaan heb (maar in mijn eigen woorden vertaald). 
Olaf vertelt dat het een zeldzaam fenomeen is dat verder alleen in Bad Urach 
en in Toscane voorkomt.We waren net op tijd terug voor het avondeten om half 
zeven. Na het eten nam Olaf afscheid. 

Zondag 27 mei. 
Voor het ontbijt gingen de Vroege Vogels weer op stap om de waterspreeuw zijn 
jong te zien voeden. Daarna  werden we met de bus omhoog naar Wolfgarten 
gebracht, waarna we langzaam afdaalden van de helling naar het hotel, onder 
het luide gezang van de zwartkop. Ook een vuurgoudhaantje gehoord (ik natuur-
lijk weer niet gezien) en helaas zonder succes gezocht naar de Middelste bonte 
specht, die hier moet zitten. Het bos was een voedselrijk hellingbos: eiken, beu-
ken, haagbeuken? Ik weet het eerlijk gezegd niet meer, alleen dat het mooi lom-
merrijk was, dat het me aan Zuid-Limburg deed denken, dat er IJle zegge (Carex 
remota met een laag aan de stengel staand aartje, een heel eind van de aartjes 
erboven af) stond en Dolle kervel en Knopig helmkruid. In Gemünd teruggekomen 
begon het flink te regenen, maar we konden schuilen en heerlijke taart eten in een 
Konditorei. 
Wonder boven wonder werd het weer droog, net  toen we verder wilden. Henk 
bracht ons met de bus naar Gut Heistert vlak bij Monschau, waarvan we in het 
voorbijrijden de burcht boven ons uit zagen torenen. Daarvandaan wandelden we 
langs de Perlenbach naar de Perlbacher Mühle. De weilanden schijnen hier in 
het vroege voorjaar helemaal vol narcissen te staan, maar die waren nu natuurlijk 
uitgebloeid. We zagen wel veel Bergvenkel (zie foto, een witbloeiende venkel, 
Meum athamanticum, staat alleen in de hogere delen van de Eifel, een plant van 
het middengebergte) en Adderwortel (Polygonum bistortum).  
Er stonden in één van de hellingweilanden grote orchideeën maar ik was zelf al 
verderop en heb ze niet gezien – ik weet ook niet welke orchidee het was.
Verder veel bos(rand) planten uit het middengebergte als Witte veldbies, Bergcen-
taurie, Struweelzegge en vele andere. Natuurlijk veel varens en we oefenden op 
de soorten. Als je het echt niet meer weet knip je een blad af: Niervarens (Dryop-
teris) hebben vijf vaatbundels, Wijfjesvarens (Athyrium filix-femina) slechts twee. 
We hoorden de Bonte vliegenvanger en zagen een puttertje in de top van een 
den. Het was een geweldige wandeling door een prachtig gebied.
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Na het eten ging een groot deel van de groep, ondanks de opnieuw losgebarsten 
regen, met de bus naar een plek waar oehoe’s zouden nestelen. Lida en ik wilden 
liever een aantal meegenomen planten determineren, wat op bevredigende wijze 
lukte – ik ga ervan uit dat ze op de soortenlijst figureren.
De oehoe-zoekers hadden weinig geluk. Eerst moest de bus omrijden, want door 
de regen was een viaduct bij Kall ondergelopen. Vervolgens hebben ze wel de 
plek gezien (na aanwijzing door een local) maar ondanks een dappere poging met 
Herbert voorop, steil de glibberige en inmiddels donkere berg op, konden ze niet 
dichterbij komen en hebben ze geen oehoe, noch jonge uilen, kunnen waarne-
men. 

Maandag 28 mei. 
Na de vroege vogelexcursie: inpakken, ontbijten, afrekenen, groeten en wegwe-
zen. 
De terugweg begonnen met een bezoek aan de Hoge Venen (Hautes Fagnes) in 
België. We bezochten de Baraque Michel, het hoogste punt, 694 m. Na koffie en 
gebak daar een korte wandeling gemaakt. Er waren verschillende meningen te 
horen: mensen die hier 30 jaar geleden voor het laatst waren waren teleurgesteld 
door de vergrassing (heel veel Pijpestrootje), maar recenter bezoekers, die hier 
tien jaar geleden nog waren, waren zeer enthousiast. Men probeert met Europese 
Life-subsidie het hoogveen te herstellen. Veel naaldhout is gekapt en zaailingen 
worden verwijderd, in de hoop dat zich weer loofhout vestigt. Door het afschrapen 
van de bovengrond probeert men de heide weer een kans te geven. Tot slot houdt 
men water vast met dammetjes zodat er weer vennetjes ontstaan. Daar zagen we 
veenpluis en één-arig wollegras, het ziet er hoopvol uit. De pijpestrootjes worden 
door maaien en afvoeren tegengewerkt. Het gebied is nog volop in ontwikkeling, 
dus we moeten over een paar jaar opnieuw gaan kijken.

Onze busexcursie sloot af met alweer een hoogtepunt: de Zouweboezem aan de 
Lek bij Ameide. Dit is een oud (14e eeuws!) boezemgebied langs de Zouwe of 
Oude Zederik tussen Lexmond en Ameide, dat bij hoge waterstanden onderloopt. 
Daar was nu geen sprake van, het was droog en heet.  De Zouweboezem is 
bekend om zijn Purperreigers en zijn Zwarte sternkolonie en beide soorten heb-
ben we goed kunnen zien, evenals Bruine kiekendieven, Rietgors, Blauwborst, 
Kuif- en Tafeleenden, Kneu, Puttertjes, Kleine karekiet, het geluid van de Snor, 
Aalscholvers, Grutto en Tureluur. Verder Vroege glazenmaker (bruin met groene 
ogen), Grote roodoogjuffer (blauw met rode ogen) en de Viervlek. Een paradijs 
dus. De Zwarte sterns worden geholpen met vlotjes met een gazen opstaande 
rand (red: tegen de ganzen), beetje vreemd gezicht maar het werkt wel! Op deze
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foto is de zwarte stern helaas niet helemaal scherp, maar ik heb met mijn kleine 
toestelletje mijn best gedaan.

Rond half vijf klommen we weer in de bus om op weg te gaan naar het laatste 
excursiepunt: de pannenkoeken, dit keer in Leerbroek in een aangepaste oude 
boerderij met alle ruimte voor onze grote groep. Goede pannenkoeken, fijn terras 
met goede parasols (die hadden we nodig!), dus een mooie afsluiting van een 
zeer geslaagde en afwisselende busreis!

Finette van der Heide

KNNV’ers in het wild; foto Christiane Baethcke

In het hellingbos bij Wolfgarten; 
foto Christiane Baethcke

Meikevers, Alendorf; foto Finette 
van der Heide

Bergvenkel; foto Finette van der Heide
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Nationale Nachtvlinder Nacht (22 t/m 24 juni)
De KNNV van Amsterdam vierde dit keer de Nationale Nachtvlinder Nacht samen 
met volkstuinpark Eigen Hof, die het als een workshop vormgaf in hun serie ‘Na-
tuurlijk tuinieren’.
Eigen Hof is een langgerekt complex met 158 tuinen aan de Sloterweg, dat hele-
maal tot aan de ringvaart reikt, een heerlijk rustige plek.

Toen de samenkomst begon was het nog licht, zodat de ruim 20 belangstellenden 
zich in een kring rond het spanlaken hadden gezet, waarvoor Trees Kaizer het 
een en ander vertelde over deze prachtige insecten.
De meeste mensen zijn zich alleen bewust van het bestaan van dagvlinders, maar 
er zijn veel meer soorten nachtvlinders, liefst 2400!
Grote families daarvan zijn de ‘uilen’ en de ‘spanners’ en dan heb je verder nog de 
familie van de pijlstaarten, de grootste nachtvlinders.

Trees verwees ook naar een website, waar je veel te weten kunt komen: www.
vlinderstichting.nl, maar we kregen ook een kleurige folder uitgereikt. 
Dagvlinders warmen zich op in de zon, voor ze gaan vliegen. Nachtvlinders doen 
dat door met hun vleugels te trillen. Je kunt dat zien als er eens zo’n vlinder in uw 
huis terecht is gekomen, zoals een Huismoeder.
Eén van de deelnemers informeerde waarom we tegenwoordig meer over de 
Eikenprocessierupsen horen en waarom er voor ze gewaarschuwd wordt.
Hun toenemende komst wordt bevorderd door de opwarming en bij die beesten 
in de buurt loop je het gevaar hun brandharen in te ademen, wat je slijmvliezen 
irriteert.

Bij eerdere nachtvlinderexcursies bevonden we ons ‘in de rimboe’, zoals het 
Geuzenbos. Hier konden we luxe gebruik maken van de kantine, waar van alles 
verkrijgbaar was.
Daar binnen zagen we de eerste nachtvlinders, een Gamma-uiltje en in de 
dames-wc een Huismoeder, die door één van de deelnemers gevangen werd met 
een netje, om haar van dichtbij te kunnen bekijken.

Trees had enkele bomen ingesmeerd met zoetstof, maar dat leverde niet veel op. 
Des te meer kwamen de nachtvlinders, toen het eenmaal donker was naar het 
met een felle lamp verlichte spanlaken. Het publiek, voornamelijk tuinders van 
Eigen hof, was heel enthousiast over de waarnemingen.
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De vlinders hebben vaak lange namen. We zagen onder meer een Meibladroller 
(een zogenaamde Microvlinder), een Witschouderbladroller, een Witte grijsband-
spanner (gevangen door twee jongens, die zelfs hoopten een waardevolle zeld-
zame vondst te doen), een Grijze stipspanner, een Schildstipspanner. 
Heel mooi was ook de Gerande spanner. Een Spitsvleugelgrasuil landde op het 
laken en een hele kleine was de Groene zomervlinder. Enkele soorten gingen in 
een kokertje mee naar huis; die moest Trees thuis determineren.
Ook de Vogelkersstippelmot liet zich zien, waarvan de rupsen bomen en struiken 
helemaal inspinnen.

Je kunt wel raden hoe de Marmerspanner er uit ziet. De Gele tijger (die tot de 
beervlinders behoort) vloog te snel weer weg, om hem goed te kunnen fotografe-
ren. Trees zelf was daar net op tijd voor. 
Al met al was het een mooie nacht!

Frans van der Feen

Een Geramde spanner ; foto Loes van der Feen Een Marmerspanner; foto Loes van der Feen
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De oude Haagse weg

Wat klinkt dat nostalgisch! Het roept beelden op van een tweebaans snelweg, 
waarover af en toe wat auto’s van Amsterdam naar Den Haag tuffen; wellicht vind 
ergens verderop bermtoerisme plaats. 
Welnu, een stuk van die weg, die vanaf het Hoofddorpplein de stad uitvoerde ligt 
er nog altijd wegens zijn stedelijke functie, al is hij gedeeltelijk verlegd om ruimte 
te maken voor de nieuwe snelweg naar het zuiden, die eind zestiger jaren werd 
aangelegd.

Op donderdag 7 juni verzamelt een groepje KNNV-ers zich bij bushalte Ander-
lechtlaan om hier ‘rondgeleid’ te worden door Hans Bootsma, van de vereniging 
‘De Oeverlanden blijven’, die ook hier het groen beheert.
Terwijl een Havik overvliegt en we te midden van Grote raterlaar, Rietorchis, Krul-
distel en Klaprozen staan leidt Hans de excursie in.
We zullen door de middenberm gaan lopen (voorzichtig oversteken, waarschuwt 
Hans al) richting stad, maar voor we zover zijn staan we al regelmatig stil bij al het 
moois wat in de berm staat:
Avondkoekoeksbloem, een van de vele soorten Knoopkruid, Muskuskruid, 
Duinkruiskruid, Klein streepzaad, Kleine leeuwentand, Liggende klaver. We zien 
rupsen van de Jacobsvlinder in het Duinkruiskruid, Slangenkruid. De Wesperor-
chissen bloeien nog niet.
We zien de  zeldzame Bloedooievaarsbek, Groot kaasjeskruid.

Bloedheet
Het is 26°C en helaas in de middenberm, waarheen we nu oversteken is geen 
schaduw. Het staat hier vol met Heermoes, maar gelukkig ook een zeer rijke be-
groeiing: Blaassilene, Oosterse morgensterren, die al tot grote ‘blaasbloemen’ zijn 
getransformeerd. Er staan prachtige paarse Anjertjes. Het is niet de Karthuizer 
variant. Deze komt uit de zuidelijke Balkan. r vliegen volop schitterende zwartrode 
Sint Jansvlinders. Veel Pijpbloem staat hier en de overblijvende Zwarte toorts. Hij 
is geel en wordt pas zwart als hij is gedroogd.

Ganzenpas
De excursieleider vraagt ons nu in ganzenpas te gaan lopen over een smal pad, 
want anders kun je makkelijk orchideeën vertrappen. Er staat een ongelofelijke 
hoeveelheid prachtige Rietorchissen. Ook komen we een enkele Bijenorchis 
tegen. Kattendoorn zien we, een houtachtig riviergewas.
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Tijdens de wandeling moppert Hans op de ambtenaren die over het groen gaan 
met telkens wisselende inzichten, te laat maaien en dat er vaak wel geld is voor 
nieuwe projecten, maar dat ze  het onderhoud in het slop laat raken.

Dank zij de holle vorm van deze berm groeien er hier nogal wat vochtminnende 
gewassen, waaronder riet. Er staat ook nogal wat Blauwe bremraap, die parasi-
teert op Duizendblad. Grote tijm komen we tegen, terwijl rondom ons veel vlinders 
fladderen: Bruinblauwtje, Hooibeestje en Icarusblauwtje.
Aan de overkant horen we een Nachtegaal zingen. Daar word je ook altijd blij van!
We komen nog langs Reseda, Hans wijst ons Zilverhaver aan, wat vaak te vinden 
is bij schrale bloemrijke vegetatie. Theunisbloem staat er en aan het eind veel 
plukjes Muurpeper.

Schaduw!
Hans zou ons in zijn enthousiasme nog wel veel meer willen laten zien, maar we 
moeten ons echt terugtrekken in de schaduw en wandelen langs het fietspad rich-
ting het clubhuis van de vereniging, waar ons koffie beloofd is.
Onderweg ernaar toe staan we nog weer stil, terwijl we eigenlijk al ‘verzadigd’ zijn, 
bij Rapunzelklokjes, waarvan  de wortels ooit werden gebruikt om groente van te 
koken. Er staat ook Wede, een plant waar blauwe verf van kan worden gemaakt, 
ten behoeve van camouflage, of waar krijgers zich mee beschilderden om indruk 
te maken. Grote planten van Echt walstro staan hier, de riviervorm.  Ook volop 
Kleine ratelaar.

De Oeverlanden moeten blijven!
Bij het clubhuis is de Helmkruidrups ontdekt, die we bewonderen.
Heerlijk om daar even uit te rusten, met water en koffie.
Een collega van Hans brengt ijsjes voor ons mee en we krijgen de Oeverlanden-
kalender van 2018, met schitterende platen over dit unieke gebied. 
Er wordt verteld dat in het lokaal regelmatig schoolkinderen leuke natuurlessen 
krijgen. De vereniging met de naam, die al onraad vermoed van bedreiging in 
het bestaan (De Oeverlanden blijven…) is een belangrijk educatief centrum. We 
horen dat deze vereniging, het natuurcentrum Wiedijk en De Drijfsijs tegenwoor-
dig onder de afdeling Vastgoed vallen van de gemeente, wat ons qua naamgeving 
een onrustig gevoel geeft.

Frans van der Feen 
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Kattendoorn; foto Frans van der Feen Blauwe bremraap; foto Frans van der Feen

Ganzenpas; foto Frans van der Feen Helmkruidrups; foto Frans van der Feen
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Excursieverslag Zaterdag 16 juni 2018 Algemene 21e 
inventarisatiedag
Op zaterdag 16 juni hebben we voor 
de 21e keer een gebied in de regio van 
Amsterdam geïnventariseerd op flora en 
fauna. Ditmaal was de keus gevallen op de 
Noorder IJplas en omgeving. De Noorder 
IJplas is een zandwinplas met een opper-
vlakte van ca. 65 hectare water en ca. 56 
hectare land. Het plangebied is ooit aan 
het IJ onttrokken als deel van de Noorder 
IJpolder. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vo-
rige eeuw is de plas ontstaan. Ten behoeve 
van de aanleg van de Ringweg A10 is er op 
grote schaal zand gewonnen. Daarna is het 
gebied jaren met rust gelaten en kon de na-
tuur zijn gang gaan. Op het terrein komen 
grote hoogteverschillen voor, vanwege het 
dumpen en verslepen van grond. Door de 
relatieve rust en de ligging heeft het gebied 
zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied. 
Met in totaal acht mensen is het gebied 
lopend geïnventariseerd. Het begon direct 
al met een leuke soort. Op de toegangsweg 
lag een uit elkaar getrokken neushoornke-
ver. We kwamen er niet achter wie de da-
der was. Het frappante was dat twee dagen 
eerder bij het bezoek aan het gebied ter 
voorbereiding van de excursie, ook vrijwel 
op dezelfde plek een ander dood exem-

 

plaar lag. Naast planten inventariseren, is er gevist met een net, zijn dagvlinders 
en libellen in beeld gebracht en is de macrofauna van het water in beeld gebracht. 
Opvallende soorten waren echt duizendguldenkruid, eikenpage (dagvlinder), 
vetje (vis), Zuiderzeekrabje, een levende mol tussen het gras, keizerlibel, grote 
roodoogjuffer en heel veel larven van kleine watersalamander. Helaas leverde de 
eerder geplaatste cameraval geen beelden op van een martersoort maar alleen 
van bosmuis en konijn. Maar de klapper was een onbekende waterslak. 

Tom van Haaren met nieuwe waterslak voor 
Nederland; foto Geert Timmermans
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De slakjes , verzameld in het water van de Noorder IJplas, zijn door Ton van 
Haaren meegenomen en zijn zeker nieuw voor Nederland en mogelijk nog niet 
wetenschappelijk beschreven. Wordt vervolgd. Alle waarnemingen zijn geplaatst 
in Waarneming.nl

Geert Timmermans

Het determineren van echt duizend-
guldenkruid; foto Geert Timmermans

Gieren door de Jordaan
Maar niet alleen daar. Door heel Amsterdam zijn zo’n 2100 nesten van Gierzwa-
luwen bekend. ‘Vroeger’ waren er wel twee keer zo veel…  In juni en juli gaven 
verschillende ‘gierzwaluwengekken’ (want ze zijn er helemaal weg van) excursies 
om de Gierzwaluwen en hun nesten te tonen.
Zelf vond ik het leuk om met Evert Pellenkoft mee te gaan, 29 juni. Hij heeft ons 
ooit de eerste beginselen van het vogelen bijgebracht. Geleerd om geduldig op 
een plek te wachten tot de daar te verwachten vogels zich vertonen. Voorgedaan 
hoe bijvoorbeeld Goudplevieren bewegen, enzovoort.

Screamingparty
Zo’n vijftien belangstellenden verzamelden zich die avond bij het Marnixbad, waar 
tegenover zich een aantal nesten bevinden, vlak onder het boeideel van het dak, 
op de bovenste dakpannenlaag. Je ziet daaronder dan ook poep zitten. Het is ook 
een verzamelplek, waarvandaan de vogels of naar hun nesten gaan, of de niet-
broeders naar het IJsselmeer om te overnachten. 
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Evert Pellenkoft volgt de zwaluwen al jarenlang en hij weet precies waar de nes-
ten zich bevinden, kan er zelfs enkele vanuit zijn huis zien.   
Met glinsterende ogen  vertelde de excursieleider ons het een en ander, geíllus-
treerd met foto’s en tekeningen uit een boek.
Hij toonde ons de aerodynamische vormgeving, waardoor de vogels wel met zo’n 
100 km per uur door de lucht kunnen gieren. Doorgaans glijden ze met 30 km per 
uur. 
Je hoort dat ze hier en daar een screamingparty geven, een krijsfeestje…
De vogels lijken zwart, maar zijn donkerbruin met een wit keeltje. Ze hebben grote 
ogen en een grote bek, waarmee ze makkelijk insecten kunnen happen. Ze ver-
zamelen dan wel zo’n 300 (brom)vliegen onder in hun keel om die later naar het 
nest te brengen. Je herkent de Gierzwaluwen aan hun sikkelvorm. De spanwijdte 
is maar liefst 50 cm! Dat zie je niet af vanaf de grond. 

Naar Afrika
Gierzwaluwen broeden 20 dagen en dan duurt het nog 40 dagen voor de jongen 
groot zijn.En dan opeens, begin augustus, ’s avonds om 11 uur, vertrekken de jon-
gen naar Afrika (o.a. Congo). Doorgaans blijven de volwassen vogels hier onge-
veer 100 dagen, voordat hun taak erop zit. Je kunt de vogels op mansardedaken 
aantreffen, in een gat in de regenpijp of een scheur in de muur. We fietsten naar 
Marnixkade 69, waar Gierzwaluwen een nest hebben in een luchtrooster. 
In een ander rooster broedt een Koolmees.
De volgende plek was in de Frederik Hendrikstraat, waar Gierzwaluwen o.a. in de 
moskee broeden en ook wel in een ventilatiebak aan een huis. De vogels kun-
nen wel 24 uur achter elkaar in de lucht blijven en schijnen te rusten door half te 
slapen.

Vogelbescherming
Eén van de aanwezige leden van de Gierzwaluwenwerkgroep heeft net vandaag 
geregeld dat een steigerdoek dat op de Plantage Muidergracht voor de nesten 
was gespannen een stuk naar beneden kon worden gevouwen totdat de Gierzwa-
luwen klaar met broeden zijn (Noot: uw redacteur was per ongeluk getuige van 
deze actie van de handhavers).
De lucht boven de Jordaan is vervuld van het schitterende Gierzwaluwengeluid, al 
vliegen er ook Halsbandparkieten rond. In de Tuinstraat gaan we ook naar boven 
staan kijken en buurtbewoners komen verbaasd naar buiten om te informeren wat 
er te zien is. Ook hier op diverse plaatsen onder de dakrand zien we nesten en af 
en toe gaat er zo’n vogel in of uit.
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Gezellig in de Jordaan
Door de tweede Tuindwarsstraat, met op de trottoirs allemaal  terrasjes, fietsen 
we naar de Lijnbaansgracht t/o de Lindengracht, waar bewoners  zelf nesten 
hebben opgehangen.
In het Watertorengebied (Westerpark) zijn ook jaren geleden al nieuwe nesten 
aangebracht en dan kan het soms wel 10 jaar duren, voordat de Gierzwaluwen 
daar gebruik van gaan maken.

Onze volgende stop is de Goudsbloemstraat, waar de grootste kolonie van de 
Jordaan zich bevindt. Terwijl we het bronzen geluid van de Westertorenklokken 
horen, scheren hier de Gierzwaluwen af en toe laag door de straat. De laatste 
stop is het Haarlemmerplein. 
Wie voor het eerst zo’n Gierzwaluwenexcursie heeft meegemaakt (ik), is onder 
de indruk van het bijzondere fenomeen van deze vogels die je ’s zomers boven 
veel steden  hoort en ziet.

Frans van der Feen

Evert wijst op de Lijnbaansgracht zelf 
aangebrachte nesten aan; foto Frans 
van der Feen

Daken in de Goudsbloemstraat; foto 
Frans van der Feen
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Libellen in het Siegerpark

Onlangs organiseerde de KNNV een mini-libellen-cursus in Amsterdam Nieuw 
West. Vrijdagavond 8 juni waren we met 16 belangstellenden in het Plus Punt aan 
de Albardakade, waar Trees Kaizer ons de eerste beginselen van libellen kijken 
bijbracht. Bij haar zelf was ooit de interesse gewekt doordat haar zwager als 
bioloog zo’n insect stond te bestuderen. Nu wij de cursus hebben gevolgd zijn we 
ook onder de indruk gekomen van deze prachtige vliegertjes. Het eerste plaatje 
dat we te zien krijgen is een afdruk van een libelle uit het carboon, toen sommige 
soorten een vleugelwijdte van wel één meter hadden!

Theorie
Trees legde het verschil uit tussen waterjuffers en echte libellen. Waterjuffers heb-
ben gelijke vleugels, die ze meestal langs het lijf houden.  Van libellen is de voor-
vleugel groter dan de achtervleugel. Ze zijn doorzichtig en hebben hun vleugels 
haaks op het lijf. Ze kunnen hun vleugels onafhankelijk van elkaar bewegen en 
daardoor ook stilstaan of zelfs achteruitvliegen. Libellen eten alles wat ze tegen-
komen.

Juffers vliegen maar wat
Bij gebrek van een aanwijsstok wijst Trees ons de details met een kunstbloem-
steel aan op de tekening van een libel, waar opvalt hoe een groot deel van de kop 
uit facetogen bestaat.
De zes poten zijn heel erg belangrijk, want daarmee vormt het beest een vang-
kooi.
De insecten hebben 10 segmenten. De tekening van juffers en libellen (strepen 
en mozaïeken) zijn belangrijker voor de herkenning dan de kleur. Libellenmannen 
hebben een territorium, maar juffers vliegen zo maar wat…Er is ook nog onder-
scheid tussen ‘vliegers’, die hun prooi tijdens de vlucht vangen en verorberen en 
‘zitters’, die vanaf een zitplaats jagen.

Liefdeshartje
Buiten kunnen we nogal eens een paringswiel zien. Het mannetje grijpt het vrouw-
tje bij de lurven, waarop het vrouwtje haar lijf kromt, zodat het paar een hartje 
vormt. Daar komt ons ‘liefdeshartje’ vandaan! Eitjes worden gezamenlijk afgezet, 
in water, op planten, of op de bodem. Pantserjuffers (met hun koperkleurige lijf en 
afhangende vleugels) doen het op hout/takken.
Vervolgens laat Trees afbeeldingen van larven zien, die 1 tot 6 jaar onder water
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leven en een  aantal malen vervellen. Larven hebben meestal een vangmasker, 
dat ze kunnen uitklappen om een prooi te vangen. We krijgen er enkele filmpjes 
van te zien, o.a. hoe de larf een kikkervisje vangt. Als ze volgroeid zijn barst het 
huidje open; de vleugels worden ‘opgepompt’ en gedroogd, een kwetsbare peri-
ode, waar vogels graag gebruik van maken. Hebben ze er 6 jaar over gedaan om 
zover te komen en dan zijn ze in één klap verslonden…Als alles goed gaat leven 
juffers 2 weken en libellen 2 maanden.
We krijgen afbeeldingen te zien van enkele soorten: de eerste die in het voorjaar 
verschijnt is de Vuurjuffer. Het Lantaarntje is de meest gewone juffer. De Water-
snuffel (erg blauw) komt ook heel veel voor, ze snuffelen over het wateroppervlak. 

Platbuik
De Kleine roodoogjuffer zit graag op flap. In de pauze deelt Christiane folders uit 
over het herkennen van Blauwe juffers en Glazenmakers. Trees legt uit hoe je 
libellen het beste kunt vangen, met een netje. Maar wacht wel met vangen tot de 
vleugels zijn uitgehard! Paardenbijters bijten geen paarden, maar vliegen om de 
kop van een paard om daar vliegen en dazen te vangen. De Viervlek heeft op de 
vleugels een vlek bij ‘knoppen’ en vliegt al vroeg in het voorjaar. Een andere leuke 
soort is de Platbuik, waarvan het mannetje blauw is.
Trees laat het gezelschap zoveel details zien dat het ons gaat duizelen. Libellen 
met of zonder ‘hangsnor’, onthoudt dat allemaal maar eens. En dit was dan nog 
maar een cursus voor beginners.

Praktijk
Gelukkig krijgen we de volgende zaterdagmiddag praktijk in het Siegerpark aan 
de Sloterweg. Het park is een restant van een tuin van een bemiddelde Amster-
dammer, directeur van de kininefabriek.
Het is een uniek paradijs, waar ongetwijfeld tussen de middag wandelaars uit de 
nabij gelegen kantoren een rustige lunchplek vinden.

Libellen zijn warmteminnaars. Het was prachtig weer, zodat we al gauw de eerste 
Variabele waterjuffer (meer zwart dan blauw) zagen en meteen een parend stel. 
Trees demonstreerde het vangen met haar net: raak, een Azuurwaterjuffer. Eén 
van de cursisten had dat vangen ook al gauw onder de knie, zodat Trees het aan 
hem kon overlaten. Een Vuurjuffer liet zich zien. In een struik allemaal zwarte rup-
sen van de Dagpauwoog. Horen we daar een Zwartkop zingen of een Tuinfluiter? 
Het geluid op de smartphone gaf uitsluitsel: toch een Tuinfluiter (‘vlugge merel’).
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Test
Onze kennis wordt getest. Trees doet een gevangen libel in een buisje en dan-
moeten we ze herkennen. Zie je een ‘u-tje’, is de schouderstreep dik of dun. Het 
is al weer een Variabele waterjuffer. Er vliegt een Gewone oeverlibel voorbij. Bij 
een sloot zien we met onze verrekijkers heel veel: een Lantaarntje (segment 8 is 
blauw), een Viervlek scheert over het water. Inderdaad zit op de flap een Grote 
roodoogjuffer. We treffen een leeg huidje op een rietstengel. In een andere plas 
zien we een Grote keizerlibel bezig met eieren te leggen op een blad. De enige 
soort die vandaag ontbreekt is de Watersnuffel. Zelf maar rondsnuffelen dan.

Tussen de gevarieerde begroeiing van het ecologisch beheerde park (er is wel 
maaisel blijven liggen en dat lijkt ons dan weer niet goed) staan enkele Rietorchis-
sen. Er scharrelt een bruine minikikker rond en we zien nog eens een Azuurwater-
juffer. We lopen achterom terug, zien een Grote glazenmaker, horen een Tjiftjaf. 
Bij een ander watertje hangt af en toe een Vroege glazenmaker met zijn prachtige 
groene ogen stil in de lucht. Hier zwemt een paartje Meerkoeten met jongen.

Trees heeft ons met deze cursus verleid om ook libellenkijker te worden!

Frans van der Feen

De cursus; foto Christiane BaethckeSiegerpark; foto Frans van der Feen
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De cursus; foto Christiane Baethcke

Van de Ledenadministratie

Op dit moment telt de vereniging 314 leden, de stijgende lijn zet zich voort, on-
danks het feit dat een paar leden bedankt hebben.
Onze nieuwe leden zijn: Aleid Offerhaus, Sim Lee, Gerda Lubkemann, Tamara 
Borst, Chris Barendse en Jos Brouwer. Van andere afdelingen kwamen Joke 
Bouwmans en Leo Boelé onze gelederen versterken. Allen nogmaals van harte 
welkom!

De contributies voor 2018. 
Onlangs hebben de leden met de nog openstaande contributie voor 2018 een 
nota per brief of per email ontvangen. Dit heeft een aantal betalingen opgeleverd, 
maar we zijn er nog niet helemaal. Dus:
verzoek om de nog niet betaalde contributie voor 2018 over te maken op 
IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV afdeling Amsterdam.

Herhaling: De lijst van onbestelbare emails wordt langer. 
We krijgen regelmatig meldingen van te volle emailboxen of niet meer functione-
rende adressen bij het verzenden van de activiteiten-herinnering-e-mails.
Dus graag wijzigingen doorgeven aan de:  ledenadministratie@amsterdam.knnv.
nl “BLAADJE” kan zowel op papier, digitaal als op beide manieren verzonden 
worden.
Wijzigingen in de wens, waarop “BLAADJE” verzonden moet worden ook graag 
doorgeven aan ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl

Privacywetgeving:
Ook de KNNV ontkwam niet aan de nieuwe regelgeving inzake de Privacywet-
geving. Op onze website is onze privacy-verklaring gepubliceerd, met daarin de 
manier hoe eventueel te reageren: https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/priva-
cy-verklaring. Onze ledenadministratie is landelijk georganiseerd.

De gegevens die wij versturen zijn de adressen-etiketten voor BLAADJE naar de 
drukker/verzender.
Ook de drukker “REPRO Spoorzicht” valt onder de nieuwe privacywetgeving.

Paul van Deursen ledenadministratie 
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 2e en 3e kwartaal 2018
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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Zondag 5 augustus 2018 Streepexcursie Monnickendam o.l.v. Peter Wetzels
D14, Streepexcursie Monnickendam: centrum Hok: 131-496
Verzamelen om 10.30 bij de supermarkt Deen op de Graaf Willemlaan 24 (Coördi-
naten 131.11 -496.40). De excursie duurt tot 16.00. Koffie/thee pauze in Coffee & 
Cacao.
Een afwisselender hok is in Monnickendam niet te vinden: een stuk van de oude 
kern, een nieuwbouwwijk, een stuk van de oude zeedijk en een recreatiegebied. 
Ook veel verschillende soorten wateren: haven, IJsselmeer en diverse sloten en 
plasjes. In 1994 voor het laatst intensief bekeken. 
De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de 
Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).
Aanmelden bij (niet verplicht)) en informatie van Peter Wetzels kan met een mail 
naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel: Aanmelding Monnickendam.

Vrijdag 10 augustus 2018 Heidewandeling in de duinen van Schoorl 
o.l.v. Ria Simon. 
In de prachtige heidevelden gaan we op zoek naar de dennenorchis en het rond-
bladig wintergroen. Drie soorten heide kunnen we hier aantreffen : struikheide, 
gewone dophei en kraaiheide. Het is de bloeitijd van de struikheide, wat zorgt 
voor een prachtige paarse kleur in het gebied. Een korte of langere tocht is moge-
lijk. Dit is ter plekke te overleggen, maar reken wel op een hele dagexcursie, dus 
lunch meenemen.
OV :trein : Amsterdam CS (ri Den Helder) 9.09 uur, A’dam Sloterdijk 9.15 uur. Uit-
stappen : station Alkmaar 9.46 u. en daar overstappen op bus 151 (ri Julianadorp) 
om 10.08 uur. Deze staat links aan de zijkant van het station. Uitstappen: halte 
Idenslaan, Schoorl.
Vandaar lopen we in ongeveer 20 minuten naar het Bezoekerscentrum, waar de 
rondwandeling start. Hier is betaald parkeren.
Voor de treinreiziger: Het beste is achter in de trein te gaan zitten, bij station Alk-
maar is het  tegenwoordig lastiger om vanaf het perron op straat te komen.

Zaterdag 18 augustus 2018 Busexcursie naar Twente o.l.v. Henry 
Hooghiemstra
‘Ontwikkeling van het Twentse stuwwallenlandschap: klimaat, geologie en vege-
tatie’ onder leiding van Henry Hooghiemstra (doceerde paleo-ecologie en klimaat-
verandering aan de Universiteit van Amsterdam). 
Samenvatting: In de afgelopen 150.000 jaar hebben gletsjers, rivieren, wind, 
beschikbaar sediment, natuurlijke vegetatie, bodemvorming, en tenslotte de mens 
het Twentse landschap gevormd tot wat het nu is. De verschillende vegetatie-
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typen in het Twentse landschap vormen een mozaïek en we gaan kijken hoe al de 
bovengenoemde factoren daarin een rol hebben gespeeld. Daarvoor bespreken 
we de effecten op het landschap tijdens de afgelopen twee ijstijden (de laatste 
ca. 150.000 jaar). Op de Kuiperberg (Ootmarsum), bespreken we het stuwwallen-
landschap en we plaatsen onderdelen ervan in de tijd. Daarna bezoeken we een 
profiel in het Lutterszand waar we ca. 30.000 jaar terug kunnen kijken in de tijd. 
Uit het profiel ‘lezen’ we hoe het steeds veranderende klimaat zijn effecten heeft 
gehad op het landschap. Helemaal boven in het profiel zien we hoe menselijk 
handelen stuifduinen aan het landschap heeft toegevoegd. We pauzeren hier in 
het veld voor de lunch.
Van een belangrijke vegetatiefase in de overgang van de laatste ijstijd naar het 
huidige Holoceen gaan we op het derde excursiepunt een overgebleven restant 
bekijken. Natuurbescherming wortelt in kennis over hoe het huidige landschap 
tot stand is gekomen : daarom is dit een mooie plaats om natuurbescherming ter 
discussie te stellen.
Het laatste excursiepunt is het Molenven bij Saasveld. Leemafzettingen van ca. 
30.000 jaar oud hebben de condities geschapen voor de vorming van een moe-
ras. Door turfsteken is het oppervlak van het veen ca. 4000 jaar teruggezet in de 
tijd en er ontstond een voedselarm heideven. Door de opkomst van het gebruik 
van kunstmest eind 19e eeuw is dit open heideven ‘verbost’ en overgroeid met 
verschillende soorten moerasbos. We lopen door het moerasbos en volgen de 
restanten van het voormalige Bernickpad. Op deze spectaculaire wandeling zien 
we een opeenvolging van broekbossen (gradient in voedselrijkdom) die veel lijkt 
op de vegetatiesuccessie (dichtgroeien van het heideven) tijdens de laatste eeuw.
We sluiten deze dag af in een pannenkoekenrestaurant bij Borne (van ca. 18.15 
tot 19.45; consumptie op eigen kosten). We verwachten voor 22.00 uur terug te 
zijn in Amsterdam.
Meebrengen: lunchpakket, drinken, laarzen, paraplu? In totaal lopen we deze dag 
ca. 4 km.
Excursiegids : Een excursiegids wordt gratis ter beschikking gesteld. 
Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies !) – bij aanmelding graag aangeven 
waar u opstapt (WTC of Sloterdijk):
8.00 uur station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stadsbus-
sen staan/stoppen. 
8.15 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u 
er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-10893577 (Jan Timmer) of stuur 
een sms naar dit nummer).
De kosten zijn € 35,-- en voor niet leden introducés € 40,--.
Aanmelden voor deelname bij Lida den Ouden, tel. 020-6412761 / email lida.
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denouden@hetnet.nl. Gezien de beperkte ruimte op twee locaties in het veld is er 
een maximum van 35 deelnemers. De aanmelding is pas definitief na ontvangst 
van de deelnameprijs : over te maken op ING-rekening IBAN No. NL 91INGB 
0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder vermelding van ‘busexcursie 18-8-2018’. 

Vrijdag 24 augustus 2018 Nacht van de Vleermuis o.l.v. Fons Bongers
In het kader van de Internationale Nacht van de Vleermuis wordt in 2018 door 
de KNNV Amsterdam wederom aandacht besteed aan onze meest intrigerende 
nachtelijk vliegende vrienden. In het Flevopark en omgeving, zullen we een 
mooie wandeling maken. Tijdens de wandeling zullen we mede met behulp van 
vleermuisdetectoren waarschijnlijk de meest voorkomende soorten vleermuizen 
waarnemen zoals gewone dwergvleermuis, laatvliegers, rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis, maar mogelijk ook voor Amsterdam zeldzame soorten zoals wa-
tervleermuis en …... Verzamelen om 21.00 uur bij de ingang van het Flevopark-
bad (is zwembad is eindhalte tram 7 en 14).

Zondag 2 september 2018 Streepexcursie Amsterdam-Slotervaart o.l.v. Peter 
Wetzels
D 14, Streepexcursie Amsterdam-Slotervaart Hok: 116-484. Verzamelen om 10.30 
bij (Coördinaten 131.41 – 496.40). De excursie duurt tot 16.00. Koffie/theepauze 
in het Slotervaartziekenhuis. Een echt stadshok. Veelal nieuwbouw van deze 
eeuw met veel groenstroken. In 1993 voor het laatst intensief bekeken. De streep-
excursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de Flora is 
vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aan-
melden bij (niet verplicht en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar 
floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Slotervaart.

Dinsdag 4 september 2018 Wandeling heempark De Braak, Amstelveen o.l.v. 
Ria Simon 
We vertrekken om 10.30 uur vanaf de hoek van de Amsterdamseweg / Pr. Ber-
nhardlaan te Amstelveen. OV : bussen 347 en 357 stoppen op de halte Graaf 
Florislaan, Amstelveen – vandaar rechtsaf Amsterdamseweg nemen tot het 
verzamelpunt (plm. 12 minuten lopen). De wandeling in De Braak duurt ongeveer 
2½ uur.

Vrijdag 7 september 2018 Nachtvlinderonderzoek volkstuincomplex Eigen 
Hof o.l.v. Trees Kaizer & Geert Timmermans.
Op 22 juni is in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht (NNN) een nachtv-
linder georganiseerd. De deelnemers aan deze nacht waren zo enthousiast dat 
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er is besloten om een vervolg nachtvlindernacht te organiseren. Er worden lakens 
met felle lampen opgezet, bomen met lokstof gesmeerd etc. Het is handig om een 
zaklantaarn mee te nemen. 
De avond start om 20.15 uur en eindigt rond 24.00 uur.
Locatie: volkstuinvereniging Eigen Hof Sloterweg 1173, grasveld voor kantine 
halverwege het tuinpark. Voor het tuinpark stopt de bus 195 Connexxion halte 
Ditlaar. Ook via eindhalte tram 2 maar dan 5 minuutjes lopen. 

Vissenweekend 14-16 september 2018
Het vissenweekend georganiseerd door Stichting RAVON vindt plaats in de 
provincie Utrecht Wij gaan dan gewapend met schepnetten en zegen door heel 
Utrecht op pad om de vissen in alle hoeken en gaten omhoog te halen.
Uitvalsbasis is de groepsaccommodatie in ‘t Leersumse Veld. We kijken uit naar 
een gezellig, leerzaam en visrijk vissenweekend. Verdere uitleg en de exacte 
planning volgen later dit jaar. Hou de RAVON website in de gaten (www.ravon.nl).

Zondag 16 september 2018 Streepexcursie Amsterdam-Zeeburgereiland 
o.l.v. Peter Wetzels       
D14, streepexcursie Amsterdam-Zeeburgereiland, Hok: 126-487. Verzamelen om 
10.30 bij de parkeerplaats bij Haddock aan het einde van de Faas Wilkesstraat. 
(Coördinaten 126.76 – 487.18). De excursie duurt tot 16.00. Koffie/theepauze in 
Haddock. Een bewogen geschiedenis. Tot 15 jaar geleden lag hier een water-
zuivering. Toen 10 jaar braakland en in de laatste jaren in razend tempo (bijna) 
volgebouwd. Er zijn nog veel ruige overhoekjes. In 1996 voor het laatst bekeken, 
maar hok is nu heel anders. De streepexcursie is ook voor beginnende inventari-
seerders. Basiskennis van de Flora is vereist.. Determineren wordt geoefend met 
een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelden bij (niet verplicht) en informatie van 
Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel 
Zeeburg. 

Zaterdag 22 september 2018 Wandeling in de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen o.l.v. Ria Simon 
We komen veel besdragende struiken tegen, zoals vogelkers, sleedoorn, kardi-
naalsmuts en meidoorn. Daardoor ook allerlei vogels. Het betreft een hele dag-
excursie, proviand en kijker meenemen. Toegangskaartje is verplicht en bij de 
ingang aan de kaartjesautomaat te verkrijgen. Gratis met stadspas van Amster-
dam. OV: bus 80 (ri Zandvoort) 10.01 uur vanaf busstation Elandsgracht. Uitstap-
pen halte Waterleiding / Nieuw Unicum, weg oversteken, waar we bij de ingang 
van het duingebied verzamelen om plm. 11.00 uur.
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Vrijdag 28 september 2018 Paddenstoelenexcursie op De Nieuwe Oosterbe-
graafplaats o.l.v. Christiane Baethcke 
Start 12.00 uur, verzamelen op parkeerplaats DNO, ingang Rozenburglaan. LET 
OP: alle paddenstoelenexcursies zijn OPBEL-excursies. Het wil zeggen dat de 
deelnemers de excursieleider Christiane Baethcke (06-13580780) de avond vóór 
de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten opbellen om zich aan te 
melden. Onder slechte omstandigheden (droogte of zeer slecht weer) kan de ex-
cursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaats vinden of naar een ander 
gebied te verplaatsen.

Zaterdag 29 september 2018 Heikikkers zoeken in het Naardermeer/Nw. Ke-
verdijkse Polder o.l.v. Geert Timmermans & Edo Goverse
De heikikker is bekend van de Bloemendaelerpolder maar hoe is de precieze 
verspreiding van de heikikker in de Nieuwe Keverdijkse Polder? We gaan het 
onderzoeken.
Tijd en locatie: 10:00-14:00, verzamelplek wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Aanmelden: is verplicht via harmat4@xs4aall.nl (max. 20 deelnemers)

Zondag 30 september 2018 Streepexcursie Bussum-Noord o.l.v. Peter Wet-
zels D14, Streepexcursie Bussum-Noord Hok: 139-477
Verzamelen om 10.30 uur bij de ingang van station Naarden-Bussum (Coördina-
ten 139.35-477.00). De excursie duurt tot 16.00. Koffie/thee pauze in Grand Café 
Archibald.
Dit is een echt stadshok. Veel villabouw maar ook een klein industrieterrein. Ver-
der een spoorlijn dwars door het hok en zowaar ook nog een weiland.

Dit hok is precies 30 jaar geleden voor het laatst goed bekeken en doet ook mee 
met de lustrum activiteit 30 jaar oude hokken.
De streepexcursie is ook voor beginnende investeerders. Basiskennis van de 
Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).
Aanmelden bij (niet verplicht) en informatie van Peter Wetzels kan met een mail 
naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Bussum.

Zaterdag 6 oktober 2018 Bomenexcursie Amstelpark o.l.v. Hans Kaljee
Start 10.00 uur, hoofdingang Amstelpark (Europaboulevard) Nog niet alle loofbo-
men hebben hunnen bladeren laten vallen en ook veel zaden en noten hangen 
nog aan de boom zodat er nog veel is te ontdekken. Hans Kaljee is de hoofd-
stedelijke bomenconsulent en zal ons gedurende twee uur aan de hand van een 
wandeling vertellen over de veelal bijzondere loof- en naaldbomen van het 
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Amstelpark. De naam Amstelpark dateert uit 1971. Het park is speciaal aangelegd 
voor de Floriade van 1972. en veel onderdelen van deze internationale tuinbouw-
tentoonstelling zijn bewaard gebleven zoals de Belgische Kloostertuin, de Heem-
tuin, het Rosarium, de Rododendronvallei en de Japanse tuin. Het park heeft een 
grote diversiteit aan bomen, heesters en vaste planten.

Zaterdag 13 oktober 2018 Visexcursie o.l.v. Edo Goverse, Kees Dekker & 
Geert Timmermans
In de Zaanstreek ligt de Kalverpolder, een 170 hectare groot natuurgebied van 
Staatsbosbeheer, onderhouden door de Stichting Kalverpolder. In juni 2010 is het 
gebied al eens op vis bemonsterd voor de Noord-Hollandse Vissenatlas. Er zijn 
toen twaalf vissoorten aangetroffen. In 2014 zijn in deze veenweidepolder ze-
ven petgaten opengetrokken, die als paai of opgroeiplekken voor vissen moeten 
dienen. Nu is de stichting geïnteresseerd of de visstand inderdaad profiteert van 
deze maatregel en heeft de Vissen Amfibieën Reptielen Werkgroep Noord-Hol-
land (VAR) uitgenodigd nog eens langs te komen. Per boot gaan we het gebied in, 
met uitzicht op de Zaanse Schans.
Neem schepnet en laarzen/waadpak, regenkleding, eten en drinken mee. Extra 
netten, cuvet en determinatiemateriaal wordt verzorgd door de Edo Goverse, 
Geert Timmermans en Kees Dekker. 
Tijd en locatie: 10:00-14:00, verzamelplek wordt tzt bekend gemaakt.
Aanmelden: is verplicht via harmat4@xs4aall.nl (max. 10 deelnemers)

Zaterdag 13 oktober 2018 Rondwandeling over de buitenplaats Elswout in 
Overveen o.l.v. Ria Simon
Elswout is in elk jaargetijde erg mooi, in de herfst met vele paddenstoelen, herfst-
kleuren, lange lindenlanen ook. Ooit aangelegd in de Franse symmetrische stijl, 
later veranderd in de Engelse landschapsstijl. Dus met slingerende paadjes, wa-
terpartijen en bruggen. Veel variatie dus. Het is een hele dag-excursie, dus lunch 
en kijker meenemen. OV : Amsterdam CS de sprinter ri Zandvoort van 10.26 uur, 
station Sloterdijk 10.31 uur. Uitstappen: station Overveen en daar aan de perron-
kant van het restaurantje verzamelen om 10.55 uur.

Zaterdag 27 oktober 2018 Lezing: Steenuilen ‘onzichtbare’ vogels langs de 
Amstel, door Mark Kuiper
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
De steenuil heeft een fascinerende manier van leven: ze kunnen uit een relatief 
klein territorium een enorme verscheidenheid van prooidieren gebruiken. In deze 
lezing een presentatie van wat steenuilen allemaal nodig hebben om te overleven 
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en zich voort te planten.
In Amstelland is van oudsher een populatie steenuilen aanwezig. De vogels 
broeden op de erven van boerderijen. Door de erven steenuilvriendelijk in te 
richten en nestkasten te plaatsen ondersteunt de agrarische natuurvereniging in 
samenwerking met de steenuilwerkgroep en vogelbescherming de soort. In deze 
lezing wordt na een algemene introductie ingezoomd op de resultaten zijn van 
de steenuilbescherming in de regio -waarbij foto’s en filmpjes de vogels in hun 
biotoop tonen. Ook de soms verrassende ringgegevens komen aan bod.

Dinsdag 6 november 2018 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan 
is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden 
naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij 
helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidings-
onderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn 
niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder 
zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990 
broedden er geen kerkuilen meer in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilen-
werkgroep 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. (zie http://uilenballenpluizen.
nl/NH/kaart.php). Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag 6 novem-
ber en dinsdag 18 december uilenballen pluizen, gevonden in de omgeving van 
Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen: een loep 
en pincet.

Donderdag 8 november 2018 Herfstwandeling in het Amsterdamse Bos o.l.v. 
Ria Simon 
Voor onze jaarlijkse wandeling van ongeveer 2½ uur verzamelen we om 10.30 uur 
bij de KNNV-iep voor het bezoekerscentrum De Boswinkel, 5 minuten lopen vanaf 
de bushalte (buslijnen 347 en 357) vanaf de bushalte “van Nijenrodeweg”. Tijdens 
de wandeling kijken we naar alles wat we tegenkomen.

Zaterdag 24 november 2018 Lezing: “Algen en wieren, een wereld van kleu-
ren en vormen en velerlei toepassingen” door Jan Simons en Les Dop
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Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Samenvatting van de lezing: Er wordt een overzicht gegeven van belangrijke 
hoofdgroepen van de algen. Hierbij horen ook blauwalgen of Cyanobateria die 
een prominente rol gespeeld hebben in de vroegere evolutie van de eukaryote 
planten en het eerste landleven. Ook wordt ingegaan op de vele toepassingen, 
m.n. in het kader van duurzaamheid zoals gezonde voedselbron en leveranciers 
van hoogwaardige bio-energie. 

Zaterdag 1 december 2018 Fietsen en wandelen en door de  Oeverlanden 
o.l.v. Gerard Schuitemaker
We starten om 13.00 uur Jaagpad t.h.v. het viaduct A4.
De Oeverlanden zijn aan het veranderen. De schietwilgen verdwijnen door ziekten 
en door stormval. Deze pioniers die spontaan kwamen worden vervangen. Er 
ontstaan open plekken die gelegenheid geven voor nieuwe kansen voor vegetatie 
en fauna. We wandelen ongeveer twee uren door het gebied. Neem uw veldkijker 
mee. Deze wandeling komt in alle seizoenen terug:  winter, voorjaar, zomer en 
herfst. Info per email Gerard Schuitemaker gangbaar-37@hetnet.nl
 
Zaterdag 1 december 2018 Noord-Hollandse Natuurdag 
Het programma bestaat uit lezingen, workshops en een informatie- en een 
boekenmarkt. NH-natuurliefhebbers zijn welkom (reserveren niet nodig). Locatie: 
Aristozalen, naast station Sloterdijk. Het programma wordt later bekend gemaakt.

Zaterdag 15 december 2018 Lezing: ”De grote overtocht” door Paul Witt-
kämper
Op zoek naar een ander tijdperk, nemen we een kijkje boven de poolcirkel, waar 
de toendra gehuld is in een witte deken. Overal ruimte, rust en absolute stilte, 
waarin de mens een eigen leven kan leiden. Een land waar geen opgedrongen le-
vensritme heerst. Ruim 35 jaar geleden reisden we af naar dit hoge noorden, met 
als doel een reportage te maken over een grote overtocht van oeroude geweidra-
gers ; “rendieren worden zwemdieren”. Ook zien we auerhoen en korhoen in deze 
omgeving.

Dinsdag 18 december 2018 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan 
is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden 
naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij hel-
pen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidings
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onderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn 
niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder 
zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990 
broedden er geen kerkuilen meer in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilen-
werkgroep 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. (zie http://uilenballenpluizen.
nl/NH/kaart.php). Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag 18 december 
uilenballen pluizen, gevonden in de omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen een loep 
en pincet.

Zaterdag 12 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst
Plaats : Kantine DNO, aanvang 19.30 uur Voordat de lezing begint wensen en 
proosten we met elkaar op een goed, natuurrijk en vruchtbaar jaar voor onze 
vereniging en afdeling. Daartoe wordt de sfeer van de afgelopen dagen nog even 
verlengd. Vervolgens start om 20.00 uur de Lezing: “Knobbelzwanen” door Jan 
Beekman (zie voor toelichting Blaadje 2018-4).

Zaterdag 26 januari 2019 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 (pak sneeuw, ijzel, e.d.) kan de excursieleider besluiten 
de excursie niet laten doorgaan. In dat geval moeten deelnemers de excursielei-
der de avond voor de excursiedatum bellen (tussen 18-20 uur), tel. 0657623212 
om zich te informeren.
Het gebied tussen de pieren van IJmuiden is een bijzonder vogelgebied. Vooral in 
de winter kunnen we er bijzondere soorten van de kust treffen.
Start excursie 10.35 uur eindhalte bus 382 R-net IJmuiden aan Zee. De bus 382 
R-Net (ri IJmuiden perron A) vertrekt van NS-station A’dam-Sloterdijk om 9.54 uur. 
Uitstappen: (eind)halte IJmuiden aan Zee om 10.35 uur, waar we ook verzamelen 
om 10.35 uur. 

Zaterdag 9 februari 2019 Bezoek aan Hortus Botanicus o.l.v. Gerard Schui-
tenmaker
We starten om 13.00 uur bezoek. De Hortus Botanicus Plantage heeft een grote 
collectie Kaapse planten. De succulentenkas is opnieuw ingericht. Wellicht is er 
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een thema-tentoonstelling. Graag opgeven bij Gerard. Bij voldoende deelname 
gaan we met een groepskaart. Entree voor eigen rekening. Voor aanmelden 
excursie mail of bel Gerard Schuitenmaker: gangbaar-37@hetnet.nl of  020 
6164759

Zaterdag 16 februari 2019 Lezing: onderwerp nog niet bekend info zie Blaadje 
2018-4.

Zaterdag 9 maart 2019 Jaarlijkse Algemene ledenvergadering en na de 
pauze een lezing in het kader van “Leden voor leden” info zie Blaadje 2018-4.

Van de Penningmeester a.i.

De afgelopen tijd zijn de nieuwe beamer en laptop aangeschaft. 
De Eifel-reis had ook financieel een gunstig resultaat. 
Het bestuur gaat zich buigen over nieuwe aanvragen bij het Ger van Zanenfonds; 
ideeën kunnen bij het bestuur worden ingediend. 

Sinds een paar jaar wordt de functie penningmeester tijdelijk waargenomen; het 
boekjaar 2018 wordt nog door de waarnemend penningmeester afgehandeld. 
Voor 2019 is een nieuwe penningmeester nodig. Geïnteresseerden worden 
dringend verzocht contact met het bestuur op te nemen! 

Paul van Deursen, penningmeester a.i.



39

33

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, Albatrospad 60 1021 TR 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 zes 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)



DRUKWERK

A
fz

en
de

r:
 

L
E

D
E

N
A

D
M

IN
IS

T
R

AT
IE

 A
M

ST
E

R
D

A
M

A
lb

at
ro

sp
ad

 6
0

10
21

 T
R

 A
m

st
er

da
m


