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UIt het bestuur
Vroeger zette ik dit altijd onderaan in het stukje, maar nu val ik maar meteen met 
de deur in huis: We hebben bestuursleden nodig! 
Paul van Deursen, die de ledenadministratie verzorgt en penningmeester is, heeft 
aangegeven de functie van penningmeester volgend jaar neer te leggen. Mijn 
eigen termijn als voorzitter loopt komend jaar af en dan stop ik er ook mee. Twaalf 
jaar in het bestuur vind ik een mooie periode. Behalve dat maakt mijn drukke 
baan het moeilijk om mij volledig in te zetten. We zijn dus dringend op zoek naar 
een penningmeester en een voorzitter.
Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar een secretaris.  Indien u denkt 
een van deze vacatures in te vullen schroom niet en neem contact op met één 
van ons beiden.

Afgelopen seizoen hebben we een aantal minicursussen georganiseerd met als 
doel de naamsbekendheid van de KNNV te vergroten en het ledental te ver-
sterken. Het Ger van Zanenfonds heeft hier een ondersteunende bijdrage voor 
gegeven. De meeste en met name de cursussen die in de media werden aan-
gekondigd waren goed bezocht en een groot succes. Het heeft in ieder geval 
nieuwe leden opgeleverd. En dat was naast naamsbekendheid ook de bedoeling. 
Het effect op de lange termijn moet nog blijken, maar omdat we er in geloven en 
het een kwestie van lange adem is, gaan we er voorlopig mee door. 
Met name Martin Camphuisen en Christiane Baethcke hebben zich hiervoor 
ingezet en hebben naast organisatie ook cursussen gegeven. Verder zijn cursus-
sen gegeven door Hein Koningen en Trees Kaizer. Els Trautwein heeft de nodige 
publiciteit verzorgd en verder hebben Finette van der Heijde en Hans Bootsma 
een aandeel in de organisatie gehad. Allen hiervoor heel hartelijk dank!  
Afgelopen jaar bleek dat onze beamer en laptop aan vervanging toe waren. De 
apparatuur was behoorlijk verouderd en mede hierdoor waren professionele pre-
sentaties nauwelijks mogelijk. Vaak werd noodgedwongen gebruik gemaakt van 
privé materiaal. Hierom hebben we nu een beamer en een laptop aangeschaft. 
Later is hier nog een afstandsbediening bij gekomen. 
Els Trautwein gaat voor ons de publiciteit doen. Ze heeft al voor een aantal mi-
nicursussen de publiciteit verzorgd en ze werkt nu aan de folder, die we kunnen 
gebruiken bij presentaties en de minicursussen. We zijn blij dat Els dit op zich 
heeft genomen. 

Dit jaar hebben we ook weer een nieuwjaarsborrel. Deze wordt gehouden tijdens 
de eerste lezing van 2019. Voor de exacte datum; zie elders in Blaadje bij het 
excursieprogramma.

Tot slot ligt er wederom een interessant excursieprogramma samengesteld door 
Hein Koningen,  Geert Timmermans, Gerard Schuitemaker en Carla Kuit. 
Tot slot wil ik iedereen een natuurrijk najaar toewensen.

Jan Timmer
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Redactioneel
Het is elk najaar weer confronterend om te zien dat ik begin of medio april weer 
als vroeg-vogelexcursie leider wordt opgevoerd. Ten eerste omdat de groep de 
leiding heeft en er al jaren eigenlijk  geen excursieleider is. Wel zo prettig!
Maar dit najaar is het extra confronterend qua programma van 13 april. Want wat 
moet ik voorspellen na zo’n obsessieve zomer? Okay dat we een blauwborst zul-
len horen is zeer waarschijnlijk en misschien een vroege nachtegaal (ik had hem 
in 2018 al ridicuul vroeg op 3 april).
Maar misschien zien we medio april 2019 wel honderden bijeneters op weg naar 
hun broedgebieden op Texel. Of Grijze wouwen, die liever de Afsluitdijk volgen 
dan die schamele riviertjes in Drenthe en Noordoost Groningen om bij hun nieuwe 
biotoop in het Aa-dal/de Friesche Wouden te komen.
Dus ik houd de voorspelling nog maar even in de pijplijn….
Dat van die bijeneters komt niet uit het niets. Zes jaar geleden fietste ik door mijn 
geliefde voormalige DDR en meende ergens in het Saaledal (tussen Halle en 
Bernburg) een Bijeneter te zien en horen. Niet onlogisch: het rode karstgebergte, 
of eigenlijk porfierlandschap, correspondeert met hun biotoop in Zuid- Europa.
En heeft u ook zoveel Hoornaren gezien? Niet alleen in Arnhem bij de Thai aan 
de Rijn of bij Hof van Kijkuit in Castricum, maar ook in het plaatselijke Flevopark 
eind september (een niet meer zo geheim geheime zondagmiddag adresje).
Ik sta nog steeds ambigue tegenover zoveel opwarming van de aarde, maar 
eenmaal buiten heerst de welige waan van de dag. Want ook terwijl ik dit medio 
oktober schrijf is het nog 27 graden.

De redactie wenst u een mooie herfst met veel wandel -en kijkplezier toe.  

Tobias Woldendorp

Van de Ledenadministratie
Op dit moment telt de vereniging 313 leden.
Onze nieuwe leden zijn:
Marilisa Corrocher, Jeroen Schutt, Dennis d’ Fonseca, Rob Idema, Hans Bootsma
Saar van der Wal, Marja van der Veldt, Jitske Brouwer
Allen nogmaals van harte welkom!

September is voor de ledenadministratie een drukke maand. Aan het eind van de 
maand vindt de definitieve afdracht plaats aan de Landelijke Vereniging; t.w. € 
21,00 per lid. Dan moet het definitieve aantal leden bepaald zijn aan de hand van
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de betaalde contributies. Leden, die nog niet betaald hebben, moeten dan zijn 
uitgeschreven; anders komen de kosten voor rekening van onze vereniging.
Dit jaar zijn 10 leden om deze reden uitgeschreven (door alsnog de contributie te 
betalen, kan dit ongedaan gemaakt worden.)

In de loop van het jaar hebben 9 leden aangegeven hun lidmaatschap niet te 
verlengen met ingang van 1 januari 2019.
Hierbij willen wij speciaal Wim en Riek van Zuilen vermelden, die gezien hun 
hoge leeftijd de vereniging gaan verlaten. Zij zijn zeer lang lid van de vereniging 
geweest en hebben laten weten een geweldig fijne tijd bij de vereniging te hebben 
gehad samen met hun kinderen met de excursies en kampeerreizen. 

Nu de contributiebetaling voor 2018 is afgerond, is het alweer tijd voor de contri-
butie 2019. 
Dus: verzoek om de contributie voor 2019  vóór 1 januari 2019 over te maken op 
IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV afdeling Amsterdam.
Ondanks het feit, dat de afdracht geïndiceerd is en dus ieder jaar wordt verhoogd, 
blijft dit jaar de contributie € 32,50 en € 12,50 voor huisgenootleden.

Om bezuinigingsredenen sturen wij geen acceptgiro en verzoeken wij onze leden 
de contributie over te maken per overschrijvingskaart of via telebankieren.

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 het digitale BLAADJE en  herinnering-e-
mails. Dus graag wijzigingen doorgeven aan de:  ledenadministratie@amsterdam.
knnv.nl

“BLAADJE” kan zowel op papier, digitaal als op beide manieren verzonden wor-
den. 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 Privacywetgeving. Op onze website is onze privacy-verklaring gepubliceerd, 
met daarin de manier hoe eventueel te reageren: https://www.knnv.nl/afdeling-
amsterdam/privacy-verklaring
Onze ledenadministratie is landelijk georganiseerd.

Paul van Deursen ledenadministratie 
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Van de penningmeester a.i.
In BLAADJE 2018-03 werd vermeld dat sinds een paar jaar de functie penning-
meester tijdelijk wordt waargenomen; het boekjaar 2018 wordt nog door de waar-
nemend penningmeester afgehandeld. 
De oproep voor kandidaten om het penningmeesterschap te vervullen, is nog niet 
beantwoord.
Voor 2019 is een nieuwe penningmeester nodig. Geïnteresseerden worden drin-
gend verzocht contact met het bestuur op te nemen! 

Veel tijd en energie werd het afgelopen kwartaal besteed aan een foutieve re-
kening van PostNL over het versturen van BLAADJE 2018-03 eind juli, gepaard 
gaande met aanmaningen in de loop van augustus. We zouden een paar duizend 
euro moeten betalen i.p.v. het door ons verwachte bedrag van rond de € 150,00. 
De fout lag onmiskenbaar bij PostNL. De communicatie verliep echter moeizaam.
Uiteindelijk is in de loop van september de zaak opgelost. 

Ons nieuwe “mini-cursus-project” met het doel ledenwerving verloopt voorspoedig 
en blijft financieel binnen de verwachting.
De nieuw aangeschafte beamer en laptop met toebehoren, waaronder een dege-
lijke Norton-virusscanner en power-point presenter, hebben al dienst gedaan en 
voldoen uitstekend.
Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering is hiervoor onze reserve aange-
sproken.
Het ziet er naar uit, dat ons boekjaar 2018 “gezond” wordt afgesloten.

Paul van Deursen, penningmeester a.i.

Geschiedenis en Toekomst van het Beatrixpark

Geen park in Amsterdam heeft zoveel gedaanteveranderingen ondergaan en 
zo vaak inbreuken moeten dulden op zijn oorspronkelijk veel ruimer beoog-
de grenzen dan het Beatrixpark. Het verleden was roerig, de toekomst ook?

Het Beatrixpark is een van de vroegste twintigste-eeuwse stadsparken van Am-
sterdam. Aan het ontstaan van het park zijn drie grote namen verbonden: Berla-
ge, Van Eesteren en Mulder. Het park ligt tussen twee economische speerpunten 
van de gemeente, de RAI en de Zuidas. Uitbreiding van deze twee ging veelal 
ten koste van het park. Zonder de voortdurende inspanningen van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark, de eerste parkvriendenvereniging van Amsterdam, 
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al tientallen jarenlang, zou het Beatrixpark waarschijnlijk vrijwel geheel verdron-
gen en vermalen zijn geweest.

Berlage, Van Eesteren en Mulder
Het Beatrixpark ging voor publiek open in 1938 na vele jaren van voorbereiding. 
Het park is in zijn wordingsgeschiedenis typerend voor de overgangsstijl van de 
negentiende-eeuwse Engelse landschapsstijl naar de functionalistische stijl van 
na 1945. 
Het ontstaan van het Beatrixpark is nauw verbonden met drie grote namen: de 
architecten/stedenbouwkundigen Hendrik Petrus Berlage (1864-1937), Cornelis 
van Eesteren (1897-1988) en Jakoba Helena Mulder (1900-1988)

Berlage kwam in 1914 met het idee van een park op de huidige locatie. Van Ees-
teren legde de locatie en contouren van het park definitief vast. Jakoba Mulder 
was verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp en de aanleg van het park.

Plan Zuid van Berlage: het Oorspronkelijke Idee van een Park
In het begin van de 20e eeuw was Amsterdam nog een kleine stad. De bebou-
wing aan de zuidkant van de stad liep tot en met de Concertgebouwbuurt en een 
deel van de Pijp. Er was grote woningnood door de trek naar de stad. Nadat een 
aanvankelijk plan voor een zuidelijke uitbreiding van Berlage was afgewezen door 
de gemeente, presenteerde hij in 1914 een geheel ander plan, nu met kaarsrech-
te straten en langwerpige bouwblokken, doorsneden door enkele brede hoofdas-
sen. In 1917 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan dit plan. In dit plan

Jakoba Mulder en Cornelis 
van Eesteren
Foto: onbekende fotograaf, 
1958, Van Eesterenmuseum, 
Amsterdam
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was ook een groot park, door brede wegen doorkruist, opgenomen, gedeeltelijk 
op de plek van het huidige Beatrixpark. Zie Figuur 1.

Het noordelijke deel van Plan Zuid is in grote lijnen uitgevoerd zoals Berlage het 
gedacht had. Het zuidelijke deel is echter anders geworden. Met de aanleg van 
het park begon men niet. In de jaren dertig zouden de inzichten bovendien gron-
dig veranderen, een ontwikkeling waaraan ook het park niet zou ontkomen.

Grote Annexatie, AUP en de Komst van het Beatrixpark
In 1921 annexeerde Amsterdam met toestemming van het rijk een deel van de 
omliggende randgemeenten. Hierdoor verviervoudigde in één klap het grondge-
bied van Amsterdam. In 1928 richtte de gemeente met het oog op deze stads-
uitbreiding een nieuwe afdeling op, de afdeling Stadsontwikkeling. De gemeente 
stelde bij deze afdeling onder meer architecten/stedenbouwkundigen aan, waar-
onder Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder. 
Cornelis van Eesteren, wereldwijd vermaard om zijn functionalistische steden-
bouwkundige ontwerpen ontwierp hier zijn hoofdwerk: het Algemeen Uitbrei-
dingsplan (AUP) van Amsterdam. In plaats van de concentrische structuur van 
de bestaande stad, kregen de stadsuitbreidingen een scheggenstructuur, ook wel 
lobbenmodel genaamd. Groen en water vormen de scheggen waarlangs wegen 
en woningen gedacht zijn. Niet de bebouwing was het structuurgevende element, 
maar het groen en het water. Het was duidelijk wat de ontwerper in gedachten 
had: licht, lucht en ruimte, het principe van de functionalistische stroming het 
Nieuwe Bouwen. 
Ook wat nu het Beatrixpark heet, werd in het AUP opgenomen. In vergelijking met 
Plan Zuid van Berlage ligt het geplande park westelijker en heeft een kleiner

Figuur 1 Berlages Plan Zuid 
met in het zuidoosten het park          
doorlopend tot aan de Amstel
Kaart uit Rooy, Piet de, 
Geschiedenis van Amsterdam, 
2007 
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oppervlak, slechts de helft. Het park is daarentegen niet meer gevierendeeld door 
twee brede (auto)wegen, zoals in het Plan Zuid. In het stedenbouwkundig plan 
van Van Eesteren is het park een eenheid. Zie figuur 2.

Ontwerp: Engelse landschapsstijl en Functionalistische stijl
De eerste Nederlandse vrouwelijke landschapsarchitecte en stedenbouwkundige, 
Jakoba Mulder, had de supervisie over het ontwerp van het park. Vanaf 1930 
werkte zij bij de afdeling Stadsontwikkeling. In het ontwerp van het park koos zij in 
architectonisch opzicht voor een gemengde overgangsstijl. 
Het noordelijke deel van het park ontwierp zij in een romantische stijl, naar de 
Engelse landschapsstijl die in Engeland in de 18e eeuw opkwam en in de 19e 
eeuw gangbaar werd in Nederland. Kenmerken zijn slingerende paden en vijvers, 
schilderachtige glooiingen, verrassende doorkijkjes en bosschages. De wandelaar 
moet het gevoel krijgen dat hij in de ongerepte natuur is.

Het zuidelijk deel van het park ontwierp Jakoba in de functionalistische stijl. Van 
Eesteren was de geestelijk vader van het idee van de functionele stad met een 
strikte scheiding van functies zoals wonen, verkeer, werk, recreatie en natuur. Het 
Nieuwe Bouwen wilde maatschappelijke problemen ruimtelijk oplossen. Het gaat 
hier om het nastreven van licht, lucht en ruimte, om gezondheid en recreatie.
Het zuidelijke deel van het park is opener en overzichtelijker en er zijn mogelijk-
heden voor sport, spel, recreatie en educatie. Een speelweide en een kanovijver 
zijn in het ontwerp opgenomen, evenals een educatieve bomenroute met een 
verscheidenheid aan boomsoorten. Dit laatste ontleende Jakoba aan haar tijdge-
noot Jac. P. Thijsse die in zijn publicaties pleitte voor de aanleg van instructieve 
plantsoenen en parken.

Figuur 2  deel van het Alge-
meen Uitbreidingsplan (AUP) 
van Amsterdam, 1935, in het 
midden de parklocatie
Kaart: foto van kaart op de 
tentoonstelling Een Betere 
Stad (17 maart – 16 juli 2017), 
Stadsarchief Amsterdam
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In het noordelijk deel van het park een van de ver-
rassende doorkijkjes, kenmerkend voor de Engelse 
landschapsstijl

Floriade: Artsenijhof  april 2017

De Aanleg en Opening van het Beatrixpark
Voor de aanleg van het park was Jakoba Mulder eveneens verantwoordelijk. Het 
park, aanvankelijk Park Zuid genoemd, ging in 1938 open. Kort daarvoor, in 1936, 
was de gemeente gestart met de aanleg van het park, in de crisistijd. De gemeen-
te, die weinig geld, maar veel werklozen had, zette hen in voor de aanleg van dit 
park, zoals zij ook deed met bijvoorbeeld de aanleg van het Amsterdamse Bos. 
Een maand na de opening kreeg het park de huidige naam Beatrixpark, naar de 
kroonprinses die dat jaar was geboren. 
Bij de opening was het park nog niet helemaal gereed, omdat de toekomstige loop 
van de Boerenwetering nog niet was vastgesteld. In 1940 was ook deze af en liep 
het park aan de noordkant tot het Scheldeplein.

Van Landelijke naar Opdringende Stedelijke Omgeving
Nog ruim 20 jaar na de opening lag het Beatrixpark in een landelijke omgeving. 
Met de komst van de RAI in 1961 en de aanleg van de ringweg A10 met daarach-
ter de wijk Buitenveldert vanaf eind jaren vijftig, veranderden zowel de omgeving 
als het park zelf ingrijpend. Het park werd na 1960 opgenomen en ingeklemd in 
een steeds meer opdringende, stedelijke omgeving. Het kreeg het hiermee ver-
bonden karakter van stadspark en werd ook kleiner.
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De RAI zocht een nieuwe locatie voor haar tentoonstellingen en wenste deze uit-
eindelijk op het terrein van het Beatrixpark. De RAI kreeg van de gemeente de be-
nodigde vergunningen om op grond van het Beatrixpark een grote hal te bouwen. 
Het bleef echter niet bij één hal. In respectievelijk de jaren 1963, 1965 en 1969 
bouwde de RAI drie nieuwe hallen, allemaal ten koste van het Beatrixpark. 

Floriade
In 1972 vond de Floriade, de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling, in 
Amsterdam plaats. Hiervoor werd het Amstelpark aangelegd. Het expositieterrein 
bevond zich verder op het talud van het dijklichaam waar later de ringweg A10 en 
het RAI-station verrezen. Ook een deel van het Beatrixpark werd onderdeel van 
de Floriade. De parken waren onderling verbonden door een kabelbaan en karre-
tjes. In het kader van de Floriade werd onder meer de Artsenijhof aangelegd, een 
tuin met toen honderden geneeskrachtige kruiden, men schat circa 500. 
De Artsenijhof – nogal verrassend verschillend van de delen van het Beatrixpark 
in Engelse landschapsstijl en in functionalistische stijl – is in de Franse stijl (barok-
stijl) ontworpen. Het heeft een in sterke mate strak geometrisch en symmetrisch 
ontwerp met in het midden een vijver.

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
In 1981 kreeg de RAI van de gemeente opnieuw toestemming om nieuwe hallen 
te bouwen, gedeeltelijk ook nu weer op grond van het Beatrixpark. Dit besluit leid-
de tot onrust onder buurtbewoners. Om te voorkomen dat er nog meer delen van 
het park zouden verdwijnen, richtte een aantal actieve bewoners onder leiding 
van Saar Boerlage en Erik van Driesum in 1981 de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark op. Dit was de eerste parkvriendenvereniging van Amsterdam. Binnen 
een maand na de oprichting hadden zich al 300 vrienden aangesloten.

De nieuwe RAI-hallen kon de Vereniging uiteindelijk niet tegenhouden. Maar veel 
andere wensen en plannen van de gemeente, zoals een monstrueuze afslag van 
de snelweg A10 door het Beatrixpark, wel. Zonder de Vereniging was het Beatrix-
park waarschijnlijk ofwel geheel verdwenen of waren een paar groenstrookjes 
overgebleven, meer een tuin dan een park. 
De Vereniging is een zeer actieve vereniging gebleven met nu meer dan 1000 le-
den. Zo nam en neemt zij zelf een deel van het onderhoud van het park ter hand, 
zij plantte bomen op plekken waar de gemeente een andere bestemming voor 
ogen had en voerde juridische procedures, tot aan de Raad van State toe.
De Vereniging was bij tijd en wijle zeer succesvol. De Natte Vallei langs de A10 
werd bijvoorbeeld in 1994 aan het park toegevoegd. 
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Beatrixpark juli 2016 Beatrixpark met in het zuiden de Natte vallei
Kaart: Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Dit was ter compensatie van de delen van het park die de RAI had ingenomen. 
Echter, vanwege de uitbreiding van de Zuidas, sinds 1996 een ander speerpunt 
van de gemeente, verdween deze uitbreiding deels weer. Wel zegde de gemeen-
te toe een ander stuk grond aan het park toe te gaan voegen.
Het grootste succes van de Vereniging is het verwerven van de gemeentelijke 
monumentenstatus voor het oudste deel van het park, in 2005. Dit heeft als 
consequentie dat het niet meer eenvoudig is wijzigingen aan te brengen in het 
noordelijke deel.

De Toekomst van het Beatrixpark
De geschiedenis van het Beatrixpark was roerig. Geen park in Amsterdam heeft 
zoveel gedaanteveranderingen ondergaan en zo vaak inbreuken moeten dulden 
op zijn oorspronkelijk veel ruimer beoogde grenzen. De toekomst van het park zal 
roerig blijven. De ligging tussen twee economische speerpunten van de gemeen-
te, RAI en Zuidas, is hier debet aan. 

Het Noordelijke Deel: Monumentenstatus
Het Beatrixpark ontbeerde lange tijd de bescherming van de monumentstatus 
zoals het Vondelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark, die beide een Rijksmo
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numentenstatus hebben. Sinds 2005 geniet een groot deel van het Beatrixpark
bescherming van de gemeentelijke monumentenstatus. Het betreft het deel dat 
ten noorden ligt van de lijn Prinses Irenestraat - toegang tot het RAI-terrein bij de 
RAI-haven. Dit betekent dat het van algemeen belang wordt beschouwd om dit 
deel van het park te behouden vanwege zijn schoonheid en cultuurhistorische 
waarde. 
Verwacht mag worden dat het noordelijke deel van het Beatrixpark de komende 
jaren nauwelijks zal veranderen. 

De Toekomst van het Zuidelijke Deel
Het zuidelijke deel van het Beatrixpark is niet beschermd. De gemeente zegde 
toe het verdwijnen van de Natte vallei te gaan compenseren na ondertunneling 
van de A10. Sportvelden aan de andere zijde van de A10 worden een zuidelijke 
uitbreiding van het park. 
Echter, de voortdurende bouwwerkzaamheden van RAI, Zuidas en ondertunneling 
van de A10 hebben verscheidene, soms ingrijpende consequenties voor het park. 
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is alert en tracht door onder meer 
inspraak en samenwerking zoveel mogelijk nadelige consequenties te voorkomen.

Elly Schouten

Bronnen: diverse, waaronder Ligtelijn, M. en E. Kurpershoek, Het Beatrixpark, Kroniek van 
een Amsterdams stadspark, Ginkgo, 2005, Rooy, Piet de (red.), Geschiedenis van Amster-
dam, Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000, Sun, 2007 en www.vriendenbeatrixpark.nl. 
Met dank aan Mirjam Louisse, secretaris van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.

IJstijd rond Oost Marsum
We waren zaterdag 18 augustus nog maar nauwelijks vertrokken met de Groen-
Grijsbus met Carlo Valpoort aan het stuur, of we werden aan het werk gezet.
Henry Hooghiemstra deelde een schitterende excursiegids uit met de opdracht 
om de eerste zeven pagina’s te lezen. Na een uur zou hij bij ons terugkomen om 
te informeren of we vragen hadden.
Hij vond wel dat we wat moesten leren van deze dag.

Het stuwwallenlandschap van Twente, relaties tussen klimaat, geologie, vege-
tatie, bodem en bewoning sinds de voorlaatste ijstijd (laatste ca. 150.000 jaar).
In de gids wordt eenvoudig over duizenden jaren heen gesprongen.
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De heer Hooghiemstra, die oorspronkelijk biologie studeerde ,is paleo-ecoloog 
geworden en legt in die functie verbanden tussen aardwetenschap, oceanografie 
en archeologie.
In de afgelopen 150.000 jaar hebben gletsjers, rivieren, wind, beschikbaar se-
diment, vegetatie, bodemvorming en ten slotte de mens het Twentse landschap 
gevormd tot wat het nu is.
De verschillende vegetatietypen vormen een mozaïek. Op deze excursie zouden 
we gaan kijken hoe bovengenoemde factoren daarin een rol hebben gespeeld, 
tijdens de laatste twee ijstijden.
Na de voorspoedige rit waren we natuurlijk wel aan koffie toe. Die werd geser-
veerd in Hotel- Restaurant De Landmarke in de Rossumerstraat te Ootmarsum. 
We kregen er maar liefst twee halve plakken Twentse krentenwegge bij!

Kuiperberg
Het eerste punt dat we bezochten was de Kuiperberg. We werden verzocht ons te 
scharen rond de oriëntatietafel op 71 m boven NAP.
Hooghiemstra wees ons in de gids aan hoe vooral in de voorlaatste ijstijd 
(125.000 jaar geleden) de vorming van stuwwallen had plaatsgevonden. Het mo-
renemateriaal wordt als door een reusachtige bulldozer opgeduwd.
In de gids kunnen we zien dat de rand globaal reikte tot aan de lijn Het Gooi, 
Utrechtse Heuvelrug, Rijk van Nijmegen en Montferland.
In de laatste ijstijd (zo’n 21.000 jaar terug) reikte het landijs globaal tot boven 
Hamburg en voorbij Berlijn.
In die tijd bestond Nederland uit een kaal nat landschap, een poolwoestijn. Er was 
sprake van zandverstuivingen en vegetatie ontbrak. De temperatuur lag in die tijd 
zo’n 8 graden lager dan nu.
Overigens zijn er in de laatste miljoen jaar (!) wel 10 ijstijden geweest, waarbij 
milieu en vorm voortdurend ‘in beweging’ zijn geweest.
 Eigenlijk leven we nu in een soort tussentijd, een ‘uitzondering’.

Vanaf de Kuiperberg kijken we op het Dinkeldal, dat 130.000 jaar geleden een 30 
m diep dal was, maar in de loop der tijd door sediment en dekzanden is opgevuld, 
weg geplamuurd.
Naast de verhoging liggen ook enkele Scandinavische steenblokken, die zijn 
meegesleept uit het hoge noorden.

In de voorlaatste warme periode, tussen de twee laatste ijstijden in, was de zee-
spiegel 4 m hoger.
Mede dankzij de kennis van dit soort gegevens relativeert de excursieleider de 
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Stenen meegekomen uit Scandinavië; foto Loes van 
der Feen

Grondlagen langs de Dinkel; foto Loes van der Feen

Op de Kuiperberg; foto Loes van der Feen
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huidige berichten over de klimaatopwarming. De tegenwoordige CO²-concentratie 
noemt hij overigens wel verontrustend hoog.
Er is ook een tijd geweest dat je niet naar Afrika hoefde om olifanten en andere 
wilde dieren te zien, die liepen gewoon in Engeland rond.
Henry Hooghiemstra hekelt de trend om hier en daar de natuur ´terug te brengen 
naar de oorspronkelijke staat´. Wat is oorspronkelijk als je rekent met in dit college 
gehanteerde tijdseenheden?

Doorsnee van de Dinkelwand
Over smalle weggetjes manoeuvrerend (een kolfje naar de hand van chauffeur 
Carlo) togen we naar het Lutterzand, een fijne speelplek voor kinderen en honden 
aan de Dinkel.
Iets verder doorlopend, na onze veldlunch, liet Henry op een grote schematische 
kaart zien hoe tijdens de laatste 35.000 jaar de grondlagen hier zijn opgebouwd,. 
Op veen- en leemsedimenten werden dekzandlagen gevormd, telkens onder 
invloed van winden, rivieren en variabele temperaturen. 
Er is ook een  bed van gravel  zichtbaar, de Laag van Beuningen’, ontstaan na de 
na de komst van bodem uit Zuid-Europa. Schitterend om hier al die verschillende 
kleuren te zien en het verschil van de zandlagen te voelen!  

Jenever
Ons derde excursiepunt was een Jeneverbes-vegetatie, in de gids een relict uit de 
laatste fase van de ijstijd genoemd. Voor een eventuele opleving is het nu te warm 
en de grond te dicht. Hier en daar kom je nog restanten jeneverbesstruiken tegen 
in ons land.

Door de jungle
Op een landgoed van de rijke textielfamilie Van Heek waren door vervening een 
aantal vennen ontstaan. Bij één ervan had de familie een theehuisje gebouwd om 
er te rusten. 
In 1921 werd het gebied door de familie geschonken aan museum Natura Docet, 
maar in de zestiger jaren verwordt het reservaat financieel tot een blok aan het 
been. De familie  weet het aan te merken als Europees bosreservaat met nulbe-
heer. Dat betekent dat er geen kosten (meer) aan worden gemaakt en dat het als 
een Nederlands Bialowiezabos voort bestaat, waarbij omgevallen bomen blijven 
liggen waar ze vallen. 
We worstelen ons door de jungle over de restanten van het voormalige Bernink-
pad, struikelend over de restanten van een vervallen knuppelpad, waar we een 
opeenvolging zien van Berken- en Elsenbroekbos, geurige Gagelstruweel, Spor
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kehout (Vaalboom), Wilgenbroekbos en Riet, als weergave van de ontwikkelingen 
in de tijd. 
De aanbevolen laarzen hebben we dankzij de droogte in dit moeras niet nodig. 
Haast niemand had die trouwens bij zich. Er is hier geen ven meer te zien. Dat 
zien we later nog wel vanuit de bus.

Het diner
Dit keer gaan we eten bij Lutke Hulscher, dank zij een versnelling in de laatste 
excursie, niet eens veel later dan gepland. Dat de heer Hooghiemstra deze bus-
excursie goed heeft voorbereid blijkt ook uit de keus van dit pannenkoekenrestau-
rant, want hier is parkeerruimte voor de lange autobus.
Het kostte aardig wat tijd voordat iedereen van een drankje was voorzien (een 
ober liet nog een heel blad met glazen bier , al  struikelend door de lucht vliegen) 
en alle 34 excursiegangers hun lievelingspannenkoek geserveerd hadden gekre-
gen.

En? Wat geleerd?
Dankzij de excursiegids die we meekregen kunnen we proberen wat te onthouden 
van wat Henry Hooghiemstra ons vandaag heeft proberen bij te brengen, al moet

Henry toont de lagen van 20.000 jaar; foto Loes van 
der Feen

Juniperus; foto Loes van der Feen
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er wel bij gezegd worden dat hij het college doorgaans in ruim een week aan stu-
denten overbrengt en dat wij maar één dag kregen. Aan de zeer duidelijke uitleg 
met de illustraties van werkelijkheid en gids lag het niet. 
We hebben genoten van de bijzondere interessante rondleiding door Twente.

Wegwerkzaamheden zorgden er uiteindelijk ook voor dat het nog wat later werd, 
zodat we pas omstreeks half twaalf weer bij Crystal Tower waren.                 

Frans van der Feen 

Junglepad; foto Loes van der Feen
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Verslag heikikkers zoeken in het Naardermeer/Nieuwe 
Keverdijkse Polder
Zaterdag 6 oktober 2018 verzamelde zich een kleine groep van acht  deelnemers 
om 10:00 uur bij het Naardermeer (locatie Stadszigt). 

De heikikker kennen we van het Naardermeer en de Bloemdaelerpolder maar van 
de verspreiding in het tussenliggende gebied, de Nieuwe Keverdijkse Polder, is 
nog weinig bekend. Recent onderzoek (RAVON) in opdracht van Provincie Noord-
Holland  heeft veel nieuwe waarnemingen van de heikikker opgeleverd, ook in de 
Nieuwe Keverdijkse Polder. 

Het doel van onze excursie was om  een plek in de Nieuwe Keverdijkse Polder te 
inventariseren waar juist nog geen waarnemingen van heikikkers bekend waren.
Om de excursieleden inzicht te geven in het zoekbeeld van de heikikker werd 
eerst een kennismakingstocht vanaf Stadszigt naar het uitzichtpunt de Muggen-
bult in het Naardermeer ondernomen. De route naar de Muggenbult loopt over 
een onverhard pad, door het biotoop (hooilandjes en moerasbos) van de heikik-
ker naar het uitzichtpunt.

Tijdens deze tocht werden vier heikikkers waargenomen. Eén werd gevangen om 
goed te kunnen bekijken en om de morfologische verschillen uit te leggen tus-
sen een heikikker en een bruine kikker (niet gezien). Op deze plek werd ook een 
bastaardkikker gevangen en determinatiekenmerken van deze groene kikkersoort 
kon worden uitgelegd. Toen iedereen het beeld van de heikikker in zich had opge-
nomen is de excursie verplaatst naar de Nieuwe Keverdijkse Polder. 
Hier werd een strook langs de Uitwatering van Het Naardermeer (km hok 481-
133) geïnventariseerd. Al snel werd ook hier een heikikker gespot en kon er een 
nieuw kilometerhok aan de verspreiding van de heikikker worden toegevoegd. 
Een goed resultaat! Ook werd hier een glimp van een ringslang gevangen. Op het 
met asfalt verharde Ton Storkpad staken nog twee kleine watersalamanders de 
weg over. Deze twee waren vanuit de polder op weg naar het spoortalud om daar 
te overwinteren. De excursie werd op de parkeerplaats van Stadszigt beëindigt 
toen er door iemand werd geroepen “Hé daar kruipt een ringslang”. Een kleine 
slang kroop onder een stilstaande tractor. Het dier werd snel onder het voertuig 
vandaan gehaald en kon goed worden bekeken voordat het weer n het grasland 
werd losgelaten. Het dier was nog niet uit het zicht of een tweede melding van 
een ringslang werd gedaan. Bezoekers hadden gezien hoe een ringslang door 
een auto was aangereden op de Meerkade (toegangsweg naar Stadszigt). Het 
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Heikikker (Rana arvalis) foto Edo Goverse 
 

dier was behoorlijk beschadigd maar leefde nog wel. Wat te doen? Doodmaken 
of loslaten? Uiteindelijk werd besloten om de natuur zijn werk te laten doen en is 
de ringslang losgelaten. Jammer van het einde  van de slang maar toch was de 
dag meer dan geslaagd met genoemde waarneming van een heikikker in een nog 
onbekend kilometerhok. 

Geert Timmermans & Edo Goverse

Heikikker in detail foto Geert Tim-
mermans

Heikikker (Rana arvalis) foto Edo 
Goverse

 
Heikikker in detail foto Geert Timmermans 
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Mini cursus dagvlinders 

Volop zomer, kortom de tijd om dagvlinders eens in het zonnetje te zetten in de 
reeks mini cursussen van de KNNV Amsterdam. Onze berichten in kranten had-
den effect gehad: op de vrijdagavond 20 juli waren er welgeteld 26 mensen in het 
‘Pluspunt’ in Geuzenveld.  Zij konden genieten van de mooie introductie van Trees 
Kaizer over deze prachtige wezens.  Zelfs voor onze ervaren excursieleidster en 
ook met behulp van een (al of niet lieftallige) assistente was de groep te groot om 
een rondleiding te geven die voor alle deelnemers nog leuk zou zijn. Er werden 
daarom twee excursies gegeven, allebei in het Siegerpark, een klein maar fraai 
paradijsje aan de Sloterweg. 
Het waren weer ongelooflijke warme dagen tijdens de excursies. De deelnemers 
– gewapend met vlinderzoekkaarten  trotseerden de hitte en kwamen gewoon 
opdagen. Trees ging voorop, al zwaaiend met haar vlindernet. Helaas hielden de 
meeste vlinders het zelf wel voor gezien. Je kan het ze niet aanrekenen: de ex-
treme droogte had veel bloeiende planten de das om de gedaan, en de overlevers 
waren zeer spaarzaam met de nectarproductie. Toch waren het leuke tochten 
waar in ieder geval een aantal verschillende vlindersoorten gespot kon worden. 
Voorafgaand aan de vlinderpresentatie van Trees is ook onze eigen KNNV even 
in de schijnwerpers gezet. En ook deze cursus heeft weer een aantal nieuwe 
leden opgeleverd. 
Met dank aan de Vlinderstichting voor het beschikbaar stellen van materiaal. 

Christiane Baethcke en Els Trautwein

knnv vlinders 21-07-2018
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Een stelletje bessen in de Braak

Vier KNNV-ers verzamelden zich dinsdag 4 september voor een rondleiding door 
rijksmonument Heempark De Braak. Gedurende de excursie sloten nog enkele 
leden zich aan, zodat we inclusief Ria Simon met ons achten genoten van wat er 
nog te zien was in deze trots van Amstelveen, het park met fraaie waterpartijen. 
Heel wat nog!
Vooral de diverse besdragende struiken vielen op. Meteen bij de ingang zagen we 
al de Kardinaalsmuts met zijn roze rode aparte vruchtjes, Lijsterbessen, Kornoelje 
met zwarte bessen, Gelderse roos, Aalbes, Rode meidoorn, glanzende Hulst met 
rode bessen, Rode bessen in de Lelies van dalen, Zuurbes (Berberis vulgaris) 
met oranje vruchtjes, Hondsroos met bottels, Sleedoorn met blauwe bessen, Eén-
bes (ook blauw), exotische Cranberries (!) en Vossenbessen.
We kijken even om het hoekje bij de Heemkwekerij, waar Hein Koningen ons en-
kele jaren geleden rondleidde (hij heeft er gewerkt). Daar zien we een Middelste 
ganzerik.
De Braak is het eerste heempark dat in Amstelveen (onder leiding van Chris 
Broerse) op veengrond aangelegd  langs een overgebleven waterplas van het 
vroegere Karnemelksegat. Een plas die in de zestiende eeuw  is ontstaan na een 
doorbraak van de Nieuwe Meer.
We zien een Hemelsleutel en lopen het Kwekerspad in langs een perk Brede 
stekelvaren met erachter Gagel. Dat is een plant waarmee dank zij de etherische 
oliën in de plant vlooien werden bestreden in de bedstede, of gebruikt werd bij de 
fabricage van bier.
Op de plas zien we Schrijvertjes schaatsen. Verderop een voorname enorme 
Koningsvaren en op de volgende hoek weer Gagel.  
Er staat Wilde Bertram en langs het pad staan Himalayaberken met zilverwitte 
stam.

Rechtsaf gaan we richting Hoge brug. Aan de overkant van een watergang staat 
een Blauwe reiger op een prooi te loeren.
Telkens komen vliegtuigen over en dan kunnen we Ria Simon even niet verstaan. 
Ze wijst een Hangende zegge aan, die zowel van de strenge winter als van de 
droge zomer te lijden heeft gehad.
Paardenstaart langs het pad, een gruwel in menige tuin. Hop klimt in een mei-
doorn.
Dan slaan we het Van Leerpad in, welke naam nog herinnert aan de vatenfabriek 
van de Joodse familie Van Leer die hier in het verleden tegenover was.
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De Lelies van dalen zijn ingebed in Goudveil. Mooi beeld!
De wandeling gaat langs Mansoor (de paarse bloemen zitten er al niet meer in) 
en Genadekruid, wat nog wel wit bloeit. Verder Penningkruid. Enkele minieme 
plantjes zijn Klein glidkruid en Klimopklokje.
Drie soorten heide treffen we  hier aan, de gewone, Dophei en Lavendelhei.
Bijzonder is de Kruisbladgentiaan. Er staat ook Klokjesgentiaan.

App
Als we met al onze ‘deskundigheid’ een plantje niet kunnen determineren of de 
naam wil ons niet te binnen schieten raadpleegt één van de deelnemers Plantnet. 
Als je daarmee een foto maakt doet hij een suggestie welke plant het met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou kunnen zijn. Handig!
Liggend hersthooi wordt op naam gebracht en we worden verrast door Parnassia.
Bij lange paarse bloemen twijfelen we of het Aarereprijs of Langbladige ereprijs is.
Het Maarts viooltje (sic)  gaat inmiddels gewoon weer  bloeien!
We treffen nog meer varens: Dubbelloofvaren en Tongvaren. In een open veldje 
heeft de Steenbreek zich al in fraai mooi najaarsbruin gehuld.
We lopen het Bospad op en treffen daar Groot schaafstro, familie van de paar-
denstaart.
Dan nog een veld Adderwortel en langs een aparte half liggende Haagbeuk gaan 
we naar de uitgang.
Op de Amsterdamseweg staat een Banpaal, een grote naald op een sokkel.
Hier mochten in het verleden ballingen niet verder de stad in. ‘Uiterste palen der 
ballingen’ lezen we.

Frans van der Feen

Brede stekelvaren; foto Frans van 
der Feen
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Een doorkijkje; foto Fran van der FeenEenbes; foto Frans van der Feen

Mededeling exoten in Nederland

De KNNV werkt samen met de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) 
aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Minis-
terie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). 
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade 
kunnen aanrichten. Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het 
gaat om het signaleren van potentieel invasieve exoten. 

In dit project heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal informeren over 
specifieke soorten via  haar nieuwsbrieven, website en in Natura.

Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de Exoten-nieuwsbrief via: www.
ravon.nl/nieuwsbriefexoten. Kijk op Exoten wordt dan automatisch toegezonden. 
Deze gratis digitale nieuwsbrief vol interessante informatie over exoten in Neder-
land verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het 
Signaleringsproject Exoten. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilli-
gers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 4e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019
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

Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interes-
sant en belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, 
wetenschappers en beleidsmakers in Nederland. Af en toe geeft een exoten-
waarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om de 
inheemse natuur te beschermen.

Alle voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden op de projectwebsite van de 
KNNV: http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-invasieve-soorten

Geert Timmermans
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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.

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 november 
en dinsdag 18 december uilenballen pluizen uit de omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen een loep 
en pincet.
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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: ‘Tuin er niet in’, over Invasieve exoten, 
door Maik Janssen werkzaam bij FLORON Plaats: Kantine DNO, aanvang 
20.00 uur.
Exoten zijn planten of dieren die via menselijk handelen in ons land terecht zijn 
gekomen. Een klein deel verwildert zo erg dat het een bedreiging vormt voor onze 
inheemse planten of dieren en soms zelfs voor de mens (ze zijn giftig of leiden 
tot hooikoortsklachten). Deze laatste groep exoten noemen we dan ‘invasieve 
exoten’. Deze lezing verhaalt hoe de exoten in Nederland terechtkomen, hoe we 
moeten handelen om te voorkomen dat ze in de natuur terecht komen en laat ook 
zien hoe we moeten omgaan met invasieve exoten als het toch fout is gegaan.
Floron is in samenwerking met de NVWA bezig met een grote bewustwordings-
campagne rondom invasieve exoten. Onderdeel van deze campagne is het 
verzorgen van lezingen voor onder andere KNNV/IVN en andere ‘groene’ partijen. 
In de lezingen komen verschillende invasieve exoten en hun problematiek aan de 
orde en ook hoe men kan bijdragen aan de bestrijding van invasieve exoten. De 
focus ligt vooral op de flora maar ook enkele invasieve diersoorten zullen aan de 
orde komen (denk bijvoorbeeld aan verschillende Amerikaanse rivierkreeften). 

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
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Zaterdag 1 december 2018 10e Noord-Hollandse Natuurdag, 10.00 – 16.00 
uur.
Het programma bestaat uit maar liefst twaalf presentaties in twee parallelle ses-
sies rond het thema ‘nieuw elan voor Noord-Hollandse natuur’ en een informatie-
markt. Vele stands van natuurorganisaties en bedrijven met allerlei artikelen, zo-
als tweedehands natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor allerlei andere 
dieren, natuurreizen en kunst. NH-natuurliefhebbers zijn welkom (reserveren niet 
nodig). 
Locatie: Aristozalen in Aristogebouw, Tempelhofstraat 2, 1043 EC Amsterdam (is 
zuidzijde station Sloterdijk). 

Zaterdag 15 december 2018 Lezing: ”De grote overtocht” door Paul Witt-
kämper Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur
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 
levensritme heerst. Ruim 35 jaar geleden reizen 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 
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 18 december
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uilenballen pluizen uit de omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen een loep 
en pincet.

Zaterdag 12 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst Kantine DNO, aanvang 
19.30 uur 
Voordat de lezing begint wensen en proosten we met elkaar op een goed, natuur-
rijk 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 Beek-
man. Zijn onze grootste watervogels nou wild of exoot? Of zijn het ontsnapte 
parkvogels?  En hoe zit dat met die kleurfase van de jongen (grauw of wit)? Ko-
men die witte echt uit Polen? Je kunt knobbelzwanen natuurlijk ook beschouwen 
als moderne weidevogels. En zitten ze dan het hele jaar op boerenland? Wat eten 
ze eigenlijk? Profiteren ze vooral van mals boeren gras of eten ze ook waterplan-
ten? Veroorzaken ze nou echt zoveel schade voor de boer dat deze prachtige 
vogels bestreden moeten worden? En wat doen die grote groten ’s zomersop het 
IJsselmeer en de Randmeren? Gaat het goed met onze zwanenpopulatie? Hoe 
zit het met de aantallen? Toe- of afnemend? Waardoor sterven ze? Hebben ze 
natuurlijke vijanden? Hoeveel jongen brengen ze groot? En is dat voldoende om 
de populatie op peil te houden of leiden de grote families tot ongeremde groei 
en worden knobbelzwanen uiteindelijk een plaag? Hoe zit het met die eeuwige 
trouw? Is de band van een zwanenpaar echt voor het leven of toch niet? En zijn 
knobbelzwanen nou standvogels of trekken ze ook en zo ja, hoe ver dan? Eco-
loog Jan Beekman van de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen bestudeert 
de knobbelzwanen al bijna 40 jaar. Hij neemt ons mee in het verrassende leven 
van deze prachtige vogels en vertelt over hun levenswijze, de broedbiologie en 
de trek. Allemaal kennis die vergaard kon worden door tellingen, veldobservaties 
en het ringen van bijna 25.000 knobbelzwanen en hun jongen. De lezing wordt 
natuurlijk opgevrolijkt met prachtige plaatjes. 

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 te laten doorgaan. In dat geval moeten deelnemers de excursie-
leider 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
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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. 

Zondag 10 februari 2019 (!!) NB : in het vorige Blaadje (18-3) staat deze excur-
sie abusievelijk aangekondigd voor zaterdag 9 februari 2019.Bezoek aan Hortus 
Botanicus o.l.v. Gerard Schuitemaker
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 
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: over Madagaskar door Jan Timmer en 
Arend Wakker Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Jan Timmer en Arend Wakker hebben in september 2017 een avontuurlijke reis 
gemaakt van een maand in Madagaskar. Op deze avond laten ze de KNNV mee-
genieten.
Madagaskar is door haar formaat, geïsoleerde ligging en variatie, bijna een 
continent op zich. Het heeft een zeer diverse flora en fauna, waar je iedere keer 
verbaasd staat hoe zich hier zoiets heeft kunnen ontwikkelen. Als Darwin in plaats 
van de Galapagos eilanden op Madagaskar was terechtgekomen, dan zou de 
kans best groot zijn geweest dat zijn evolutietheorie bedacht was op basis van 
lemuren of vanga’s i.p.v. Darwinvinken. 
Madagaskar is niet alleen erg uitgestrekt maar ook heel divers; regenwoud, al-
lerlei droge bossen, savanne en halfwoestijn komen er allemaal voor, maar liggen 
ook allemaal heel geïsoleerd ten opzichte van elkaar. Hierdoor bestaat het eiland
Madagaskar ecologische gezien eigenlijk uit een groot aantal kleine eilanden. 
Hetgeen een enorme radiatie aan soorten tot gevolg heeft. Voeg hierbij een ta-
melijk gebrekkige infrastructuur en vaak moeilijk bereisbaar terrein en je hebt een 
land waar nog echt wat te ontdekken valt. Madagaskar is één van de zeer weinige 
landen waar de afgelopen tien jaar nieuwe vogels, zoogdieren en reptielen zijn 
ontdekt.
De reis ging voor een deel door bekende natuurgebieden, maar ook naar zeer 
afgelegen, weinig bezochte streken. Dit leverde een aantal zeer bijzondere waar-
nemingen van nauwelijks bekende en soms pas heel recent ontdekte planten- en



32

dierensoorten op. Zoals  diverse zeldzame lemuren. Veel bijzondere vogels, maar 
ook reptielen, zoals bijvoorbeeld allerlei kameleons, van een paar centimeter tot 
meer dan een halve meter. Gekko’s die eruitzien als een verdord blad en luizen 
die we voor korstmossen hielden. En natuurlijk de baobab bomen met hun gewel-
dige formaat en uniek uiterlijk.
Natuurlijk laten we jullie een deel van onze schat zien. De planten en dieren 
waren soms zo bizar dat we moeite hadden om zelfs maar te denken aan determi-
natie.
Natuurbehoud is ook een onderwerp apart. Het grootste probleem is dat grote 
stukken land semipermanent in brand staan. Oplossingen zijn eenvoudig te ver-
zinnen maar moeilijk toe te passen.
De ontmoetingen met de bevolking komt natuurlijk ook aan de beurt. Het was 
vooral het aspect wat de reis tot een onvergetelijke, indrukwekkende, ongewisse, 
avontuurlijke en soms komische onderneming maakte. De armoe, de voorou-
derverering, de vele talen en de enorme afstanden over slechte wegen, dit alles 
maakte de reis voor ons heel bijzonder.

Vrijdag 22 februari 2019 Sneeuwklokjesexcursie in het Amsterdamse Bos 
o.l.v. Ria Simon
Vorig jaar moest deze wandeling geheel onverwacht worden verschoven naar een 
andere datum vanwege het onverwacht koude winterweer met felle NO-wind, met 
gevoelstemperaturen van min 10—15 °C. Daarom plannen we hem dit voor-
jaar opnieuw. In het Amsterdamse Bos groeit op verscheidene plekken Gewoon 
sneeuwklokje, op enkele plekken zelfs massaal. Deze plekken willen we bezoe-
ken. Wanneer in het vroege voorjaar deze pretentieloze lenteboden massaal hun 
bloemen tonen onder het nog bladerloze geboomte proeven we in Het Bos een 
stinsensfeer. Vele tientallen jaren geleden werden kleine aantallen bollen uitge-
plant door bollenkwekers. Op de voedselrijke kleigrond en de inmiddels humeuze 
strooisellaag zijn deze kleine aantallen uitgegroeid tot vele honderdduizenden 
exemplaren die voor een prachtig bolletjesbos zorgen. We verzamelen om 10.00 
uur op de hoek van de Amsterdamseweg / Oude Karselaan in Amstelveen, dit is 
dichtbij de banpaal bij Park de Braak en het van Leergebouw. Vanhier lopen we 
naar de sneeuwklokken. Daar onze wandeling gedeeltelijk over ruiterpaden gaat 
wordt daarvoor geschikt schoeisel aanbevolen. Onderweg kijken we naar alles 
wat bloeit en ons verder boeit. Het zal een ruime halve dag excursie worden.
OV: van Amsterdam RNet bussen 347 of 357, uitstappen halte Kruiskerk, Amstel-
veen. Vanhier in westelijke richting lopen via de Charlotte van Montpensierlaan en 
Nieuwe Karselaan naar Amsterdamseweg / Oude Karselaan (= ca. 10 min.).
 

.
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Zaterdag 9 maart 2019 Jaarlijkse Algemene ledenvergadering en na de 
pauze het onderdeel ‘Leden voor leden’ Plaats: Kantine DNO, aanvang 19.30 
uur. 
‘Leden voor leden’ gaan we dit jaar iets anders aanpakken dan andere jaren. We 
willen meer mensen betrekken. Daarom vragen we mensen die iets leuks heb-
ben meegemaakt in de natuur, iets bijzonders hebben gezien of iets bijzonders 
hebben gedaan daar een presentatie over te houden, van minimaal 5 tot maxi-
maal 15 minuten. Alles mag, zolang het maar betrekking heeft op de natuur. In het 
bijzonder, maar dat is geen vereiste, de natuur in de omgeving. Ten behoeve van 
de presentaties zijn laptop en beamer aanwezig. Presentatoren die van laptop of 
beamer gebruik willen maken, dienen deze aan te leveren op usb-stick. Voor deel-
nemers hebben we een aardigheidje in petto.
Opgeven bij : Geert Timmermans (t) 0641821601 (e) harmat4@xs4all.nl

Vrijdag 22 maart 2019 Stinsenplantenexcursie Haarlemmer Hout e.o. en de 
tuin van het Provincie Huis o.l.v. Ria Simon en Hein Koningen
We kijken speciaal naar de bos- en de weidegeelster. Het is een hele dagexcur-
sie, lunch, water en kijker mee. 
OV: vertrek bus 80 (ri Zandvoort) van busstation Elandsgracht 10.01 uur, uitstap-
pen halte ‘Tempelierstraat’, Haarlem, ongeveer 10.40 uur en daar verzamelen 

Vrijdag 5 april 2019  Bezoek aan de Tuin van Kapitein Rommel te Castricum 
o.l.v. Ria Simon
Bezoek van ongeveer een halve dag en eventueel daarna nog naar het Huis 
van Hilde met archeologische vondsten. Lunch en drinken meenemen. OV: trein 
Amsterdam CS 9.39 uur (ri Alkmaar/Den Helder), station Sloterdijk 9.45 uur. We 
verzamelen in de hal van station Castricum.  

Zaterdag 13 april 2019 Vroege vogel fiets-excursie naar Diemerpark en Vijf-
hoek o.l.v. Tobias Woldendorp 
Vorig jaar moest hij vanwege een ongeplande, maar verdiende vakantie verstek 
laten gaan, maar dit jaar is Tobias er weer bij.  We verzamelen voor deze vroege 
fiets-excursie om 05.30 aan de voet van de Nesciobrug, IJburgzijde. Nu al aan-
geven wat we allemaal kunnen verwachten is door het afgelopen bizarre halfjaar 
met zijn excessen in warmte en droogte bijna niet te doen (zie redactioneel). 
Naast fietsen lopen we een klein stuk in een drassig terrein (Cettizanger!)
Aanmelden is niet nodig. Het mobiele nummer van Tobias is wel handig, dus als 
je iets te laat bent, bel 06 52143646.
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Donderdag 18 april 2019 Jaarlijkse stinsenplanten-excursie in het Dr. Jac.P. 
Thijssepark, Amstelveen o.l.v. Ria Simon
Lunch en drinken en niet te vergeten loep mee. OV : te bereiken met bus 347 of 
357 vanaf busstation Elandsgracht, uitstappen halte ‘Graaf Florislaan’, Amstel-
veen – vandaar is het ongeveer 12 minuten lopen naar het verzamelpunt hoek 
Amsterdamseweg/Prins Bernhardlaan, Amstelveen, vanwaar we om 10.30 uur 
starten.

Tweede helft april 2019 Weidevogelexcursie Marken o.l.v. Jos brouwer en 
Carla 
De precieze datum wordt nog bekendgemaakt in Blaadje 1 209 en op de website.
We beginnen deze excursie met een bezoek aan een boer die meedoet met een 
programma voor de bescherming van weidevogels. Marken is nog een relatief 
goed weidevogelgebied en vanaf de dijk kunnen we de vogels bekijken zonder 
ze te verstoren. Eind april kunnen de kieviten al jongen hebben. Voor de andere 
weidevogels is dat nog wat vroeg. 
De excursie wordt geleid door Jos Brouwer en Carla Kuit, beiden actief in de 
weidevogelbescherming. Er komen twee telescopen mee, een voor de langere en 
een voor de minder lange excursiedeelnemers.
Door de komst van de Noord-Zuidlijn vertrekken er geen bussen meer van het 
Centraal Station naar Marken. Wel vanaf station Noord. De dienstregeling voor 
april is nog niet bekend. In ‘Blaadje’ 19-1 wordt de verbinding bekendgemaakt.
Degenen die graag op de fiets willen komen doen dit samen met Gerard Schuite-
maker. Verzamelen om 9.15, vertrek 9.30 uur op het punt waar de Insulindeweg 
overgaat in de Zuiderzeeweg. In dit geval graag opgeven bij Gerard Schuitemaker 
telefoon: 06-82206607. We beginnen een beetje laat. Met mooi weer zullen we tot 
in de tweede helft van de middag op Marken blijven. Neem dus eten en drinken 
mee. Aan het eind van de excursie is er gelegenheid om nog wat na te praten in 
de plaatselijke horeca al dan niet met appeltaart. 

Zaterdag 11 mei 2019 Stinsenplantenexcursie Bloemendaalse Bos en Th-
ijsse’s Hof te Bloemendaal o.l.v. Ria Simon
Er is een grote variatie aan stinsenplanten, struiken en vogels. Ook is er een 
bezoekerscentrum. Het bos is bekend om de vele bosanemonen.  Het is een hele 
dag-excursie dus lunch, drinken en loep maar ook kijker mee. 
OV: Amsterdam CS, 9.11 uur Sprinter ri Beverwijk/Heemskerk, A’dam Sloterdijk 
9.16 uur. We verzamelen na aankomst van de Sprinter  bij de uitgang van het sta-
tion Bloemendaal. Vanaf hier lopen we naar ons startpunt bij het Bloemendaalse 
Bos.
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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, 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)
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