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Van het Bestuur
Allereerst grote dank aan Jan Timmer, Paul van Deursen en Christiane Baethcke 
die met hun bestuurlijke werk de vereniging lange tijd ondersteund en (mede) 
gedragen hebben. Zij hebben voor voortgang en ontwikkeling gezorgd. Klinkt 
makkelijk, maar vraagt om visie, doorzetting en energie. Christiane blijft aan als 
bestuurslid en Paul blijft de ledenadministratie doen. Zo blijft hun kennis en erva-
ring binnen het bestuur behouden.

Tijdens de extra algemene ledenvergadering op 25 mei jongstleden is er een 
nieuw dagelijks bestuur gekozen met Carla Kuit (secretaris), Fons Bongers (pen-
ningmeester) en mijzelf als voorzitter, ondersteund door Christiane Baethcke, 
Martin Camphuijsen en Wim Hoogendoorn als leden. Dank aan de aanwezige 
leden die ons kozen en daarmee hun vertrouwen toonden. Wij als nieuw bestuur 
mogen in deze speciale tijd onze afdeling sturen en beheren; een tijd waarin er 
veel in beweging is. Wereldwijd sterven veel dier- en plantsoorten uit, wordt er 
grootschalig natuurhabitat vernietigd, is er een klimaatverandering gaande en een 
mondiale plastic- en CO2 vervuiling, een fijnstof vergiftiging en een tijd vol recrea-
tiedruk en intensieve landbouw, vee- en visteelt, om een aantal zaken te noemen. 

Vanuit de landelijke discussie komt de kritiek tot zeer nabij; dat we onze hand in 
eigen boezem kunnen steken, ons eet-, leef-, woon-, koop- en reisgedrag ver-
anderen. Zijn we daartoe wel in staat? Ieder worstelt met zijn gewoontes die niet 
altijd stroken met wat het beste zou zijn. Ik wil hier geen preek houden, het is 
ieders eigen vraagstuk. Ik weet mijn antwoord niet en de veranderingen die ik in 
mijn leven toepas schat ik in als onvoldoende. Vreemd genoeg gaat een en ander 
samen met terugkeer, stabilisatie en uitbreiding van de wolf, inmiddels een roedel 
met 3 tot 5 jongen, van de bever en vele vogel- planten- en insectenexoten etc. 
etc.

Wat doen we daar als natuurhistorische vereniging mee? Als lid van de KNNV 
afdeling Amsterdam zie ik een indrukwekkende lijst van activiteiten en overtuigde 
vrijwilligers om gezamenlijk naar buiten te gaan om onze kennis over die natuur te 
vergroten en over te dragen. Ik zou haast zeggen ga snel naar buiten nu het nog 
kan; maar ik moet niet overdrijven. 
 
Weg van het wereldspektakel. Het mooie van de KNNV activiteiten is hoe nauw-
gezet en aandachtig we de natuur inventariseren, bespreken, benoemen en 
categoriseren. Trots op hoe vertrouwd en verfijnd we ons doel uitvoeren. Vanuit 
onkunde groeien naar kunde en begrip. Om te beschermen van wat er nu nog is 
aan natuur en haar te beleven. Voor mij en hopelijk voor velen rustgevend, verbin-
dend en fijn. 
Een mooie en ontspannen zomer gewenst.

Guus Muller, voorzitter
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Redactioneel
De Stadsnatuur heeft het er maar moeilijk mee. Hoe leg je in vredesnaam een 
Stadsduif uit dat er na drie maanden gedogen toch echt iets veranderd op het 
fietspad? Feit is dat de hoeveelheid roadpizza drastisch is toegenomen sinds de 
definitieve datum van 1 juni dat snorfietsers naar de rijweg verwezen worden. 
Zo’n vogel hippend op zo’n blauw vak weet toch helemaal niet dat de snorders 
hier massaal onder een hoek van vijfenveertig graden de weg opschieten? En wat 
denkt zo’n vogels als hij ineens in Amstelveen opduikt, waar het net weer anders 
geregeld is. Hopeloos.

Vervolgens lees ik op een auto de reclame-uiting  Natuurlijk bezorgd! Hoezo 
natuurlijk?  Natuurlijk is als je te voet of fiets naar de winkel gaat om iets te kopen. 
Natuurlijk is geenszins dat je een product op internet gaat bestellen om het ver-
volgens te laten bezorgen.

En wat te denken van de fauna om en in (toch ook stadsnatuur) Artis? Amper 
hersteld van het helse vuurwerk bij de jaarwisseling zijn beesten urenlang van 
slag door honderden aanzwellende sirenes van het kinderfeest in de dierentuin. 
Ik onderschrijf de doelstelling ernstig zieke kinderen een bijzondere avond te 
bezorgen van harte, maar waarom moet dit vergezeld gaan met een Sodom en 
Gomorra aan auditief geweld?  

Terwijl ik vandaag bij 30 graden in een glazen doos op het dak zit te werken dreigt 
er een tweede On-Nederlandse zomer op rij aan te komen.  Met grote verschui-
vingen op het gebied van onze fauna. Het aantal cetti’s zangers aan de grenzen 
van de stad rukt op. Ik heb ze op mijn wandelingen de stad uit al op minstens acht 
locaties gehoord. Ook in het Naardermeer hebben mederedacteur Rob en ik ze al 
roeiend daar dit voorjaar voor het eerst op meerdere locaties gehoord.  Wedden 
dat de roodmus volgend jaar aan de stadsgrens broedt?  Vorige week zag ik in de 
Diemervijfhoek in een uur tijd drie hoornaren. Voorlopig nog de Europese variant 
van deze respect afdwingende reuzenwesp, maar de Aziatische variant rukt op. 
Heel geruststellend.

Het vernieuwde bestuur van de KNNV Amsterdam (welkom!)  zal lokaal en 
globaal weinig aan deze omissies kunnen doen, maar zal zich zeker inzetten de 
komende jaren de stadsnatuur en die in het wijde buitengebied te faciliteren met 
recreatieve bezoeken dan wel het bevorderen van de kleine wetenschap, zowel 
binnen als buiten.

Tobias Woldendorp 
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Trekkers gevraagd!
Ook al ben je geen landbouwer, je kan ons toch helpen. We vragen namelijk men-
sen die kunnen assisteren bij de organisatie van een minicursus: de zogenoemde 
trekkers. 

Het minicursus programma in Amsterdam loopt nu ongeveer twee jaar. De KNNV 
afdeling Amsterdam (en ook andere afdelingen) organiseert deze cursussen om 
mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de KNNV. We 
hopen hierdoor meer leden en een grotere naamsbekendheid te krijgen. Minicur-
sussen bestaan meestal uit een theorieavond en een excursie.
Dagvlinders, libellen, stinsenplanten, wilde planten, paddenstoelen, tuinvogels 
en wilde bijen zijn al aan bod geweest.  En we zijn er nog heel wat van plan. Er is 
één probleem, je raadt het al: we hebben te weinig trekkers. 

Wat zijn ongeveer de taken van een trekker? Of eigenlijk eerst wat hoef je niet 
te doen? De inhoudelijke kant van de cursus is in handen van de cursusleider.  
Ook heb je geen zorgen over de publiciteit. De trekker is wel in het kort verder de 
regelneef/nicht van het gebeuren. Zo zorgt hij of zij voor de locatie voor het theo-
riegedeelte,  checkt de aanmeldingen, heeft contact met de deelnemers en maakt 
een deelnemerslijst. Ook zorgt de trekker voor zaken als kopiëren van hand-outs, 
het aanwezig zijn van laptop, beamer en scherm. Op de excursie dag ondersteunt 
de trekker de cursusleider. 
Veel gebeurt natuurlijk in overleg met de cursusleider. Ook is er in de projectgroep 
al veel kennis over bijvoorbeeld allerlei mogelijke cursuslocaties.  

Het leuke aan deze job is dat behalve dat je er zelf ook weer wat van leert, en met 
allerlei mensen in contact komt, je inzet maar van korte duur hoeft te zijn. Maar 
misschien vind je het wel zo leuk dat je vaker trekker wil zijn! Voor meer informatie 
wend je je tot Christiane Baethcke – email: baethcke@solcon.nl.

Els Trautwein –  projectgroep Minicursussen 

Van de Ledenadministratie
Eind juni stond het ledenaantal op 316. Enkele leden hebben aangegeven het 
lidmaatschap het volgend jaar niet te verlengen. Al met al toch een stijgend leden-
aantal.
Sinds het vorige BLAADJE hebben zich zeven nieuwe leden aangemeld: An-
nemarijn Bulsin, Roos van Oosten, Taco Bakker, Ietje van Dongen, Anja van der 
Lingen, Lilli-jan Rohof, en Geertje Berveling. Bij deze nog een hartelijk welkom!
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De wens om voor onze nieuwe leden speciale introductie-activiteiten te organise-
ren blijft actueel, maar is door de ernstige onderbezetting van het bestuur van de 
afgelopen tijd nog niet gerealiseerd. 
Nu het bestuur is uitgebreid gloort er weer hoop. 
De nieuwe leden worden wel uitgenodigd voor de minicursussen
Het blijft wel op de agenda staan. Het bestuur zoekt leden, die hierbij behulpzaam 
willen zijn. Meld je aan!

Tijd voor de contributie 2019. 
Een aantal leden hebben hun contributie voor 2019 nog niet overgemaakt. Graag 
hiervoor aandacht.
 
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

De papieren verzending van BLAADJE  blijft een probleem. PostNL bezorgt lang 
niet altijd alle BLAADJES. Reclameren kan niet. Wij kunnen altijd op verzoek 
BLAADJE nasturen. Wij wilden overstappen naar SANDD, maar deze blijkt nu 
door PostNL te worden overgenomen!
“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:
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.
De algemene financiële situatie van de vereniging is nog steeds positief. De 
veranderde voorwaarden van de busexcursies lijken vooralsnog financieel mee te 
vallen.
E.e.a. wordt nog doorgerekend en het nieuwe bestuur zal binnenkort de mening 
van onze leden over de busexcursies peilen. 

Op 25 mei vond  een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Hier werd 
naast o.a. een nieuwe voorzitter ook de benoeming van een nieuwe penning-
meesternieuwe bekrachtigd.
Fons Bongers is de nieuwe penningmeester. Hij beheert nu de “penningen” op 
onze zakelijke ING-rekening en het email-adres penningmeester@amsterdam.
knnv.nl.
Declaraties kunnen nu bij Fons worden ingediend.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje zitten we nog in het proces van over-
dracht, maar e.e.a. zal binnenkort zijn afgerond. 

Paul van Deursen
“ex-plaatsvervangend penningmeester ad interim”.

Vijfenveertig vroege vogels!
Vanaf 2015 is er jaarlijks een vroege vogel-excursie onder leiding van Tobias Wol-
dendorp, die slechts aan een enkel piepje genoeg heeft om ze te herkennen.
In 2014 zochten we vroege vogels in het Amsterdamse bos, voor mij in ieder 
geval dichter bij!
De tocht door de donkere stad heeft ook wel z’n bekoring. Onderweg hoor je de 
eerste vogelzang. Net als in 2016 als eerste een Roodborst, maar toen was ik wel 
al bij OLVG locatie West. Bij de A10 een Winterkoning en vanuit het Erasmuspark 
liet een Zanglijster zich horen.
Pas bij de Nassaukade klonk de eerste Merel en bij het Rijksmuseum zelfs twee. 
Het is een stuk drukker op straat dan in 2016. 
Bij de Ruysdaelkade een Turkse tortel en toen pas weer in het Oosterpark (daar 
mag je tegenwoordig doorheen fietsen) een Merel. Vanuit het Sciencepark liet 
een Koolmees zich niet onbetuigd. Het Flevopark is nog in diepe rust. 

Een uur later, om 5.20 was ik bij de voet van de Nesciobrug en daar verscheen 
al gauw Tobias, toen Hanny, daarna Jurgen en verderop sloot Berno zich bij ons 
aan, allen in de omgeving woonachtig, overigens, op Hanny en mij na, allen
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oorspronkelijk uit het oosten des lands afkomstig.
We fietsten de Diemer Zeedijk op, na een Zwarte kraai te hebben genoteerd. Al 
gauw volgden Merels en daar klonk het onbeholpen deuntje van een Blauwborst. 
Verderop nog twee.
Tegen het eind, waar we de rode oostelijke hemel tegemoet fietsten het metalige 
geluid van een Cetti’s zanger.
We moesten de oren spitsen om een Snor vanuit het riet te horen.Al gauw begon 
het een kakofonie te worden van vogelgeluiden, Rietzanger, Krakeend, veel Win-
terkoningen, Grauw ganzen, Fitissen, eindelijk een Tjiftjaf, diverse Zanglijsters.
Tobias hoorde ook nog een Boomkruiper.

Vijfhoek
Het was een koude nacht geweest, de begroeiing wit van de vorst. 
Aan het eind van de dijk kom je bij de Vijfhoek, de jungle die sommige deelne-
mers terug doet denken aan het Surinaamse oerwoud. Voor het eerst sinds jaren 
hoefde je hier niet door diepe plassen te waden. We werden volop beloond met 
veel Zwartkoppen, in het riet een broedende Knobbelzwaam, de hinnikende 
Dodaars, enkele Cetti’s zangers, Zanglijsters, Winterkoningen, een Pimpelmees, 
zelfs een Goudhaantje (die konden we ook zien boven ons), Grote bonte specht 
(Jan Timmer had hier pas een Kleine bonte specht gezien), een Vink, in het meer-
tje aan het eind een paartje Kuifeend. Boven Pampus brandde de oranjerode zon.
Hoogtepunt was op de terugweg een Goudvink, die we hoorden en toen weg 
zagen vliegen.

Deelnemers aan de excursie
foto: Frans van der Feen
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De terugweg
Het werd tijd om terug te keren. Bij de huisjes hoorden we een Groenling en Huis-
mussen. In een plas naast het Amsterdam-Rijnkanaal zwom een Slobeend; nu 
hoorden we hier drie Cetti’s zangers op een rijtje!, terwijl een Zilvermeeuw over 
kwam vliegen.
Verderop nog Houtduiven, een Ekster, een Fazant.
We staken door naar de andere oever tegenover IJburg. Achter ons lachte een 
Groene specht.
Bij de brug nog Aalscholvers en Kleine mantelmeeuwen.

Om 10 voor acht waren we terug op ons uitgangspunt en gingen onze eigen 
wegen terug.
Tobias hoorde bij de Schellingwouderbrug (vlak bij de stad) nog een Cetti’s zan-
ger en er zwom een groep Krooneenden.
We konden tevreden terugkijken op de vroege vogels, 45 had Tobias geteld!

Frans van der Feen 

Groot spikkelschijfjes bij de vleet in biologische zaai- 
en stekgrond
“Hoezo zeer zeldzaam? Ik heb er wel tien!”
Ik had wat oude moestuintjes van de AH gezaaid in een kleine plastic kweekkas. 
Op bio-stekgrond van de Intratuin. Lange tijd gebeurde er weinig. Wel kwam er 
iets op dat leek op een Zwart kluifzwammetje (Helvella lacunosa) en ook kwamen 
er leuke slijmzwammetjes op. Spannend! Ik had foto’s gemaakt met mijn mobieltje 
en die aan Christiane Baethcke gestuurd, die mij d.m.v. sporenonderzoek aan de 
juiste naam hielp. Het was het Gebundeld netpluimpje, Stemonitis fusca. Ik dacht 
zelf al aan het Roodbruin netpluimpje,  Stemonitis axifera, vanwege de transpa-
rantie, maar dat kwam omdat veel van de donkerbruine sporen al waren gevallen. 
Christiane kwam bij mij op de tuin en tuurde mee in mijn kweekkas. Hee, riep ik: 
ik zie nog iets, dat lijkt wel een plat bekerzwammetje! Zij nam het bekertje mee 
naar huis. Samen met de ‘Helvella’, die nog steeds geen steel had. Merkwaardig! 
Er kwamen steeds meer van die platte bekerzwammetjes. Onder Christiane’s mi-
croscoop bleken dit exemplaren van de zeer zeldzame (zzz!!!) Ascobolus behnit-
ziensis Kirschst (NMV-code 0554220). 
En die Helvella? Dat bleek dus óók het Groot spikkelschijfje! De zwam zag er wel 
anders uit, maar sporen liegen niet! Hij deed gewoon zijn naam eer aan en was 
behoorlijk aan de maat, namelijk wel meer dan een centimeter, wat dus groot is 
voor een Spikkelschijfje. Lang leve de biologische zaai- en stekgrond!

Mirjam Niemans
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Gebundeld netpluimpje; foto:  Christiane Baethcke Groot spikkelschijfje op stekgrond; foto: Christiane 
Baethcke

Marken, eldorado voor weidevogels
Het is zaterdag 20 april, een ideale dag voor een voorjaars-vogelexcursie op 
Marken. Stralend weer, lekker zonnetje, bescheiden fris briesje. Dat was vorig 
jaar wel anders. Toen was het nogal buiig en bar koud. En toch waren er op die 
dag negen deelnemers gekomen, waarvan sommigen zelfs op de fiets. Het is dan 
ook een raadsel waarom we nu maar met zijn vijven zijn, inclusief excursieleiders 
Jos Brouwer en Carla Kuit. Daarvan had niemand met dit mooie weer de fiets 
gepakt. Je bent trouwens vanaf metrostation Noord al in een half uur met de bus 
op Marken. De wegblijvers hebben beslist wat gemist. 

We starten de dag op een bijzondere melkveehouderij op Marken, waar sinds 
een jaar of tien zeer actief aan weidevogelbescherming wordt gedaan. Een paar 
jaar daarvoor had de laatste echte boer zijn bedrijf op het voormalige eiland 
beëindigd. Het weiland stond sindsdien te verruigen, ondanks enkele nog actieve 
hobbyboeren. Dat bleek slecht te zijn voor de van oudsher grote populatie broe-
dende weidevogels op het voormalige eiland. Vanuit de behoefte om hier wat aan 
te doen werd de Stichting Veehouder op Marken opgericht. Deze liet een grote 
schuur bouwen en kreeg het beheer over grote stukken weiland. Er werd vervol-
gens een boer gezocht die hier een modern melkveebedrijf wilde komen runnen. 
Daar was echter wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: de populatie 
weidevogels moest op peil worden gehouden. Een niet eenvoudige opdracht! 

Boer Wim Terlouw uit Emmen ging samen met zijn vrouw Jeanine en hun kinde-
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Film Het wonder van Marken (affiche internet) Grutto op lantaarnpaal; Foto: Maddie Bartels

Bij boer Wim Terlouw; Foto: Maddie Bartels
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ren een jaar of negen geleden deze uitdaging aan. Hij is erin geslaagd om zowel 
een renderend melkveebedrijf op te zetten als om de populatie weidevogels in 
korte tijd weer te laten groeien. Dankzij zijn beleid is de situatie nu vrij stabiel 
geworden, wat een bijzondere prestatie is. Er broeden zo’n 150 tot 200 paren wei-
devogels, met name kieviten, grutto’s (ca. 70), tureluurs en scholeksters. Terlouw 
wordt als boer dan ook als het visitekaartje van Marken beschouwd. 
In 2016 verscheen de film Het wonder van Marken (door Musch&Tinbergen). 
Deze documentaire geeft een mooi beeld van het reilen en zeilen van dit speciale 
boerenbedrijf in relatie tot de weidevogels. 

Aan de houten picknicktafel op zijn erf gezeten legt boer Wim Terlouw ons uit hoe 
hij het beschermen van weidevogels aanpakt. Een bevlogen man die achter zijn 
onderneming staat. Hij benadrukt daarbij dat het gaat om een gezonde balans 
tussen idealisme en een moderne professionele bedrijfsvoering. Er moet namelijk 
ook gewoon voor brood op de plank worden gezorgd. 

Terlouw beheert 60 hectare weidegrond, ruim voldoende voor de 80 melkkoeien 
en enkele tientallen jongvee. Er wordt extensief beweid, dus met gemiddeld 
minder dieren per hectare. Percelen die niet nodig zijn voor het vee worden 
geschikt(er) gemaakt voor weidevogels. Daartoe wordt het grondwaterpeil pe-
riodiek met een pomp verhoogd. Na de broedtijd wordt dit peil weer omlaag 
gebracht. Weidevogels houden van natte gebieden: lekker hoog kruidenrijk gras, 
met o.a. zuring, paardenbloemen en boterbloemen voor de beschutting en veel 
voedsel. Sommige delen worden zelfs tot plas-dras gebied getransformeerd. 
Om hoog gras te krijgen wordt het maaien in de broedtijd uitgesteld, soms zelfs 
tot na juni. Tegen die tijd zijn ‘gewone’ boeren al toe aan een tweede maaibeurt. 
Daarnaast worden er nesten tegen het vee beschermd met nestbeschermers of 
schrikdraad. Om ook bijen en andere insecten een betere kans gegeven zaait 
Wim Terlouw tegenwoordig ook bloemrijk zadenmengsel op randen van gebieden, 
met o.a. cichorei, klavers en phacelia. Dankzij het feit dat hij een beheersvergoe-
ding voor het beschermen van weidevogels ontvangt kan boer Terlouw genoegen 
nemen met een mindere opbrengst. 

Er zijn helaas ook andere bedreigingen voor de kwetsbare en op de grond broe-
dende weidevogels. Zo zijn er meeuwen en reigers. Soms wordt er een vos of 
hermelijn waargenomen. Maar vooral kraaien gedragen zich als niets ontziende 
predators. Met vallen wordt geprobeerd om ze te vangen en ook wordt soms aan 
jagers toegestaan om ze af te schieten. 

Vol verwachting gaan we na dit leerzame boerderij bezoek op pad, onze kijkers 
en telescopen in de aanslag. Eerst lopen we een stuk tussen de weilanden van 
boer Terlouw door. Grutto’s vliegen luid en opgewonden roepend om ons heen of 
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houden de wacht op een lantaarnpaal. De eerste scharrelende kievitspullen 
ontdekken we tussen het opgeschoten gras en verderop zien we er nog meer. 
We lopen vervolgens via buurtschap de Rozewerf de dijk op. Daar herinneren 
de bijzondere golfbrekers ons aan woeste en stormachtige tijden, die je je van-
daag nauwelijks voor kunt stellen. We turen wat af door de kijkers en telescopen 
en bespieden parende tureluurs, twee concurrerende grutto-mannetjes en het 
paringsvoorspel van een koppeltje grutto’s. Een groepje kemphanen vliegt steeds 
opnieuw op en strijkt elders weer neer. Twee stevige hazen sprinten over de 
weidepercelen. Er worden ook o.a. slobeenden, een wintertaling, goudplevieren, 
een krooneend en tapuiten gespot. Algemenere soorten zijn er in overvloed, zoals 
vele tientallen brandganzen op een nogal kaalgevreten weiland, grauwe ganzen 
met jongen, kuifeendjes en futen op het IJsselmeer. Een paartje knobbelzwanen 
zwemt statig in de sloot. 
Tegen de helderblauwe lucht met hier en daar wat onschuldige wolkjes steken de 
veelsoortige op- en overvliegende vogels prachtig af. Sappige groene weilanden, 
rijk bloeiende dijkranden met geel raapzaad en wit fluitenkruid, groene houten 
Zaanse huizen met witte kozijnen en rode daken: Hollandser kan de lente niet! 

De dijk brengt ons uiteindelijk in de haven, waar het altijd wel een toeristisch ge-
doetje is, vooral als de boot uit Volendam net is aangekomen. Toch is er nog een 
zonnig en rustig plekje voor ons vrij op het terras van Taverne de Visscher. Tevre-
den over deze prachtige en ook leerzame dag strijken we daar nog even neer. 
 
Maddie Bartels

 

Kijken op de dijk; Foto: Maddie Bartels De Rozenwerf en golfbrekers; Foto: Maddie Bartels
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Minicursus wilde planten
In de serie minicursussen die de KNNV Amsterdam geeft om nieuwe leden te 
trekken, is voor het eerst een minicursus wilde planten gegeven. Toen mij het ver-
zoek bereikte om zo’n cursus te geven, bleek dat er daarvoor nog geen cursus-
materiaal (presentatie) voorhanden was, ook niet bij de landelijke KNNV. Zoals 
verwoord door Bart Heijne van het landelijk bestuur van de KNNV in Blaadje 19-2, 
is het de ambitie van het landelijk bestuur om diverse minicursussen voor alle 
afdelingen beschikbaar te hebben om ze te kunnen geven voor hun leden en om 
niet-leden te interesseren. Gelukkig bestond er wel een beginnerscursus wilde 
planten die door de IVN en het KNNV gezamenlijk is opgezet. Van het landelijk 
bureau KNNV kreeg ik toestemming om hiervan gebruik te maken.

De “trekker” van deze minicursus (MC) was Christiane Baethcke. Zij heeft zo 
haar contacten en al snel ontstond het idee om deze MC op Tuinpark de Bretten 
te geven, in de kantine. Genoeg natuur en wilde planten in de buurt om daar ook 
een excursie te kunnen houden. Op de achtergrond heeft het team dat de MC’s 
organiseert weer veel werk verricht.

Lida den Ouden en ik hebben nagedacht wat er in zo’n korte tijd (1 avond) behan-
deld zou kunnen worden in een MC wilde planten. We waren het erover eens dat 
de composieten zeker niet mochten ontbreken.
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Ik wilde ook aandacht schenken aan de moeilijkheden waar ik zelf tegenaan ben 
gelopen toen ik ging proberen wilde planten op naam te brengen.

Daarna maakte ik een selectie uit het materiaal van de beginnerscursus en vulde 
die selectie aan met eigen tekst en foto’s. Een flinke klus, maar het uitzoeken en 
een presentatie maken was voor mijzelf ook leerzaam. Herhaling is immers de 
beste manier om dingen beter te onthouden.
De hoofdonderwerpen van de MC wilde planten zijn:
- Wat zijn wilde planten en waar kom je ze tegen?
- Van kijken naar zien: wilde planten bestuderen is een kwestie van anders leren 
kijken.
- Kenmerken waar je op kunt letten.
- Benoemen van de 10 meest voorkomende plantenfamilies.
- Je hoeft niet alles te onthouden, als je maar weet waar je het kunt opzoeken.

De gedachte was dat er veel belangstelling zou zijn voor een MC wilde planten, 
maar het aantal aanmeldingen bleef tot op het laatst toe spannend. Uiteindelijk is 
er op woensdagavond 29 mei 2019 een presentatie gegeven voor 16 deelnemers, 
met begeleidende personen erbij zaten er zo’n 20 personen in de zaal, waarvan 
een aantal met een huisje op het tuinpark. Lida bediende de laptop. Het was een 
enthousiast publiek en de korte quiz aan het eind werd erg op prijs gesteld. Ach-
teraf bleek 2 uur toch wat aan de krappe kant. Voor een volgende keer lijkt 2,5 uur 
inplannen beter.
De volgende dag kregen de deelnemers de presentatie met bijbehorende tekst, 
quiz en A4 met diverse soorten beharing van planten per email als digitale hand-
out.

Foto: Lida den Ouden
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Op zaterdagochtend 1 juni 2019 was er een korte excursie die vertrok vanaf de 
parkeerplaats van Tuinpark de Bretten met acht deelnemers. Langs de Seine-
weg en het Brettenpad, parallel aan de N200, bekeken we o.a. vlinderbloemen, 
schermbloemen, ruwbladigen en natuurlijk diverse composieten. De beharing, de 
bloemen en de bladen werden met een loep bestudeerd en men zag de verschil-
len. Iedereen heeft klierharen, gaffelharen en sterharen gezien. Bloemen werden 
ook van onderen bekeken, net zoals je dat met paddenstoelen moet doen. Ook 
hier heeft Lida geassisteerd, waardoor het allemaal prima verliep.
Het landelijk bureau KNNV toonde vanaf het begin belangstelling voor deze MC 
en vroeg al voor het maken toestemming of deze landelijk gebruikt mag gaan 
worden. De presentatie wordt inmiddels daarvoor geschikt gemaakt.

Hanneke Waller

De Natuurtuin Slatuinen – een groen pareltje in 
Amsterdam-West
Het was in het voorjaar, en  de zoveelste kletsnatte dag op een rij.  En toch gin-
gen we op stap: Hein, Christiane en ik.  Op naar de Slatuinen, waar we uitgeno-
digd waren om over samenwerking te praten. 

De ingang van de Slatuinen ligt - niet erg verrassend - aan de Slatuinenweg, een 
deel van een kerkpad dat aangelegd was zodat de bewoners van buurtschap de 
Baarsjes makkelijk naar de Petruskerk in Sloterdijk konden lopen. Langs het pad 
werden groentetuinen aangelegd, vandaar de naam Slatuinenpad. Later werd dit 
de Slatuinenweg. 

Het is een aangenaam ogend straatje met lage huisjes, maar eenmaal binnen 
staan we echt verbluft.  Wat een prachtig stukje natuur is dit! Nou stukje, het ter-
rein is toch wel 4000 m2 groot.  De vele bomen maskeren voor een groot deel de 
omringende huizenblokken. Het is een echt paradijsje met vogelbosjes, struwe-
len, een poel met kikkers, een moeras en houtwallen. 

Buurtbewoners hebben er voor gezorgd dat dit verwilderde binnenterrein om-
getoverd kon worden tot de natuurtuin die het nu is. En het zijn de vrijwilligers 
samen met de vaste kracht Marijke die ervoor zorgen dat de biodiversiteit in stand 
gehouden en zelfs vergroot wordt. 

Op de website is een lijst van plantensoorten gevonden tijdens een inventarisatie 
in 2016. Wie weet wat er allemaal nog meer te vinden is. We zijn in ieder geval 
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van plan om in de herfst eens goed te kijken naar de paddenstoelen die hier vast 
ook welig tieren. 

Van harte aanbevolen deze plek dus, ja zelfs als het regent! Op donderdag en 
zondagmiddag kan je hier genieten van rust en natuur.  Op afspraak (en op open 
dagen) worden ook rondleidingen gegeven. Ook kan het Slatuinhuis gehuurd 
worden voor een dag(deel). De ruimte is tevens geschikt als werkplek. 

De Slatuinen zijn open op elke zondagmiddag van 13 tot 16 uur, elke donderdag 
van 9 tot 17 uur (april tot en met september), of van 10 tot 16 uur (oktober tot en 
met maart). Entree gratis. 
Wij waren erg blij met ons bezoek, zien mogelijkheden voor verdere samenwer-
king, en hebben er een mooie mogelijke minicursuslocatie bij!

Contact en info 
Mail: slatuinen@tiscali.nl 
Website:  www.natuurtuin-slatuinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Slatuinen/
Telefoon: 020-4124361
Ingang tuin: Slatuinenweg 45, de Baarsjes, Amsterdam-West 

De statuinen in de zomer.
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Vogelen in Bargerveen
In de stromende regen stonden we zaterdag 15 juni te wachten op de Groengrijs-
bus voor een busexcursie. Daar kwam de ‘Eberhard’ aanrijden met vrijwilliger 
Henk Hospes aan het stuur.
Met die benaming wordt de oud-burgemeester geëerd. De naam die op de bus 
prijkt heeft hij zelf geschreven en de bus is door hem ‘gedoopt’ en de burgervader 
heeft hem zelf ‘ingereden’.

Jonge Zeearenden
Ons eerste reisdoel was koffie drinken op Schokland, waar we zelfs iets te vroeg 
arriveerden. Toch werden we snel bediend, met een dikke plak cake erbij.
We konden nog even op deze bijzondere plek ronddwalen, waarna we koers zet-
ten naar de Jan Nap-toren op het Kampereiland, een vogelkijktoren ter ere van de 
grote vogelkenner, voorzitter van de vogelwerkgroep IJsseldelta. 
We moesten een kleine weg in en toen met de touringcar achteruit een modderig 
weggetje op, waar we te midden van velden Gerst, Aardappelen en Suikerbieten 
uitstapten om ons doel te bereiken. Helaas bleek de toren gesloten, afgekeurd…
Niettemin konden we vanaf de dijk toch het enorme nest zien van de Zeearend, 
hoog in een boom. Daarin twee gestalten van al forse juveniele arenden.
Er werden ook Rietgors, Rietzanger, Grasmus, Gierzwaluwen, Kiekendief en 
Koekoek gezien.

Veertig lepelaars!
Het was inmiddels droog, maar nog bewolkt en er waaide een koude wind. Gauw 
de bus maar weer in. Nu naar de Kamper enk. De IJssel stroomt ten oosten van 
Kampen in het Zwarte Water. 
Omdat Kampen altijd te lijden had van overstromingen bij hoog water, is er in het 
kader van ‘Ruimte voor de rivier’ er nu een geul ten zuiden van Kampen naar 
het westen gegraven. Deze geul trekt veel vogels aan. In het met riet begroeide, 
oudere gedeelte broeden onder meer roerdompen. Verder zitten er zwarte sterns, 
zomertalingen, geoorde futen en steltkluten. Afgelopen tijd zijn er ook witwang-
sterns en witoogeenden gezien.
Vanaf de brug over dit water speurden we naar deze mogelijkheden. Terwijl we 
‘uit ons hemd waaiden’ zagen we wel al gauw Zwarte sterns vliegen en Oever-
zaluwen. Er landde een groep van uiteindelijk veertig Lepelaars. Vanaf de brug 
keken we boven op een paartje Geoorde futen.
Enkele deelnemers gaven de voorkeur om plantjes te gaan kijken. Die stonden 
er ook volop aan de oevers: Leeuwentand, Smeerwortel, Klaver, Kamille, Koren-
bloem, Phacelia en heel bijzonder: Dubbelkelk!
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Zalkerbroek
Na de koffie en de koude uitstapjes moest er geplast worden. We stopten bij 
wegrestaurant Zalkerbroek. De plassers stapten opgelucht weer in en de bus reed 
ons nu naar Bargerveen Noord. Daar konden we van 2 tot 4 rondzwerven en ons 
gezelschap ging een verschillende groepjes uiteen, de snelle lopers, de dralers, 
vogelaars, plantenminnaars.
Inmiddels liepen we heerlijk in het zonnetje te wandelen. Wat direct opviel was 
het vele Vingerhoedskruid in diverse kleuren. Daar werden de nodige foto’s van 
gemaakt. 

Grauwe klauwier
Er waren diverse meertjes en plassen. In het eerste  zat een grote groep Grauwe 
ganzen. Een Zanglijster liet zich voortdurend horen en het aflopende riedeltje van 
Fitissen was niet van de lucht. De deelnemers die als laatste uit de bus waren 
gestapt hadden al direct een Grauwe klauwier gespot. We hoorden een Tuinflui-
ter, er vloog een Buizerd over en in een volgende plas zaten Dodaars te hinniken. 
Evert Pellenkoft die voortdurend het luchtruim afspeurt en langs de toppen van 
de bomen kijkt ontdekte een opvallend witte Buizerd gezeten tussen enkele kale 
takken. 
Was aanvankelijk gewezen dat als je helemaal rechtdoor liep er een theehuis 
kwam. Bij nader inzien bleek dat aan een ander pad te liggen. Enkele busexciur-
siereizigers gaven er de voorkeur aan om een tijdje te verpozen bij het gezellige 
theehuis met tuin d’Aole Pastorie. Ze werden er door de bus gebracht en aan het 
eind van de middag weer opgehaald.

Een ander groepje KNNV’ers ontdekten een Gekraagde roodstaart en ook een 
Grauwe klauwier. Er waren distels met Distelvlinders en tegen de stam van een 
boom werd een bundel Eikenprocessierupsen gevonden. Er waren veldjes met 
Veenpluis, omringd door Veenmos. Leuk om te fotograferen, maar je kon ook lelijk 
in het Veenmos wegzinken.Er groeide Liggend walstro, Tormentil, velden Kleine 
ratelaar en er was veel van dat mooie gele Kroontjeskruid. Lida plukte een takje 
met fijne witte bloemetjes, Grasmuur.
Wij wandelden terug over een smal pad met veel Lantarentjes, een Heideblauwtje 
en je kon er van de rijpe paarse krenten genieten.

Hoogtepunt
Ondanks het volle programma hielden we toch nog tijd over. Laten we nog even 
naar de Grauwe klauwier gaan kijken, die al een aantal malen was gesignaleerd 
op een grote steen in het veld.
Gerard Schuitemaker vond het geen goed idee om weer allemaal uit te stappen, 
dus we vogelden nog even vanuit de stilhoudende bus. Al gauw werd de vogel 
ontdekt in de struiken en later nog een tweede. Nu kon eindelijk (bijna) iedereen
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theehuis d’Aole Pastorie; 
Foto: Loes van der Feen

Oud veenspoortje; Foto: Loes van der Feen Eikenprocessierupsen; Foto: Loes van der Feen

Distelvlinder; Foto: Loes van der Feen
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de Grauwe klauwier zien en constateren dat grauw niet de lading dekt van deze 
prachtige vogel met bruine rug, grijze kop, zwarte oogstreep en iets roze buik. 

Tot besluit naar Hattem
Nu ging het naar kanocentrum VADESTO, waar je ook pannenkoeken kunt eten. 
We installeerden ons in het zonnetje op het terras met schitterend uitzicht over 
een riviertje en met bomen omzoomde velden met koeien. Wie had dat vanmor-
gen kunnen denken, toen we door de regen reden?

Inmiddels kwam het bericht binnen dat ook de FNV met grote meerderheid had 
ingestemd met het pensioenakkoord. Voor verscheidenen in ons gezelschap bete-
kent dat o.a. een paar maanden eerder met pensioen!

Bij deze uitspanning zou je, volgens de aankondiging, aan het buffet je droom-
pannenkoek kunnen samenstellen. Dat kwam niet helemaal uit de verf. Er waren 
weliswaar pannenkoeken met spek, appel en naturel, maar het beleg was vrij 
beperkt. Je kon wel onbeperkt eten, maar moest voor elke pannenkoek betalen; 
dat was ons niet duidelijk gemaakt.
Deze methode ging overigens wel sneller dan vorig jaar in Twente. Het blijkt nogal 
lastig om een restaurant te vinden waar men een groep pannenkoeken wil ver-
strekken, zonder dat je er al te lang op moet wachten. 

We genoten nog van Ooievaars op een nest en jonge Boerenzwaluwen die op 
een lijn gevoerd werden door hun ouders. Rondspeurend werd een Breekscheen

Vingerhoedskruid; Foto: Loes van der Feen

juffer gezien, de blauwe of de witte en een 
fraaie Oeverlibel.

Met gezwinde vaart reden we terug naar Am-
sterdam. Boven Amersfoort zagen we maar 
liefst 10 luchtballonnen zweven. Tegen het 
eind van de reis bedankte Christiane voor de 
ontspannen manier waarop Gerard Schuite-
maker voor het eerst zo’n busexcursie geleid 
had en voor het voortreffelijke chauffeurs-
werk van Henk Hospes.

Het was weer een gezellig uitstapje!

Frans van der Feen
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 3e kwartaal en 4e 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
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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Vrijdag 12 juli 2019 Gierzwaluwexcursie Westelijke Eilanden o.l.v. Gert de 
Jong
Het is een fietsexcursie, die verschillende locaties aandoet – verrekijker meene-
men. Start: 20.30 uur Barentzplein

Zondag 21 juli 2019 Streepexcursie Ilpendam kilometerhok 125-497. Excur-
sieleider Peter Wetzels 
Verzamelen 10.30 voor Het Wapen van Ilpendam, Dorpsstraat 7. De excursie 
duurt tot 16.00. Koffie/theepauze in Het Wapen van Ilpendam.
Dit Swiebertjesdorp in het veenweidegebied bestaat uit oude bebouwing. Er is 
een kerkhof, een parkbos. Ook een stuk van de droogmakerij Purmer (kleigrond) 
ligt in dit hok. Met een pont over het Noord-Hollands kanaal (€ 0,80) kunnen we 
de oevers van de Dorre Ilp bezoeken.
De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met 
een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de 
soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie 
van Peter Wetzels met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel 
Aanmelding Ilpendam

Zondag 4 augustus 2019 Wandeling over het Laarzenpad o.l.v. Simon Pep-
ping
We maken een wandeling door het veenweidegebied Varkensland in Waterland. 
We lopen over het Laarzenpad van Watergang naar Broek-in-Waterland. Onze 
veenweidegebieden staan voor een ingrijpende verandering. De diepe ontwate-
ring –het water staat veelal 60 cm onder het maaiveld in Waterland- verteert het 
veen en zorgt voor bodemdaling. Dit kan niet lang meer zo doorgaan.  Maar een 
hoge waterstand maakt het moeilijk om met een goed inkomen te boeren. Hoe 
nu verder? We lopen dwars door het Varkensland. Hier staat het water op het peil 
van de Waterlandse boezem; dat is een minder diepe ontwatering. Veel land is 
eigendom van Staatsbosbeheer. Het wordt beheerd voor weidevogels en rietmoe-
ras. We kijken hoe het met de veeteelt en de natuur gaat.
Start excursie: om 10.10 uur bij bushalte Watergang Dorp, Reismogelijkheid 1. 
Vanaf CS met EBS lijn 305, vertrek 9.49u, aankomst 10.02u. Reismogelijkheid 
2. Vanaf station noord met EBS lijn 307, vertrek 10.05u, aankomst 10.09u. In 
Broek-in-Waterland nemen we de bus terug. De dienstregeling kan veranderd 
zijn. Controleer daarom vóór vertrek de actuele bustijden. In Watergang is geen 
café meer. In Broek-in-Waterland kunnen we uitrusten bij een kop koffie of met 
een pannenkoek.
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Zondag 4 augustus 2019 Streepexcursie Assendelft kilometerhok 111-498. 
Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om 10.30 voor de RK Kerk Sint Odulphus, Dorpsstraat 572. De ex-
cursie duurt tot 16.00. Koffie/theepauze in Het Wapen van Assendelft.
Dit dorp in het veenweidegebied heeft naast de Dorpsstraat met oude bebouwing 
een aantal nieuwbouwwijken. Ook ligt er in het hok een kerkhof en drie volkstuin-
complexen. In 1990 is het hok voor het laatst bekeken.
De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een 
flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soor-
ten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van 
Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel 
Aanmelding Assendelft

Zaterdag 10 augustus 2019 Plantenexcursie Kennemermeergebied, IJmui-
den o.l.v. Hein Koningen
Voor de vroege(re) soorten bezochten we dit gebied op 22 juni jl. Deze keer wil-
len we de soorten zien die veel later in de zomer bloeien., zoals duingentiaan, 
parnassia, zilt torkruid en misschien ook nog teer guichelheil, geelhartje, zomerbit-
terling. We hopen natuurlijk ook andere te vinden als bonte paardenstaart, wellicht 
dwergbloem, e.a.
OV: RNet bus 382 (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Amsterdam-Sloterdijk 
8.54 uur naar IJmuiden. Uitstappen: halte IJmuiden aan Zee = eindhalte plm. 9.35 
uur. Hier verzamelen we om dezelfde tijd.

Vrijdag 23 augustus 2019 Nacht van de Vleermuis o.l.v. Fons Bongers 
In het kader van de Internationale Nacht van de Vleermuis wordt in 2019 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, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis, maar mogelijk ook voor Amsterdam zeldzame soorten als water-
vleermuis en …???
Verzamelen om 21.00 uur bij de ingang van het Flevoparkbad (is zwembad is 
eindhalte tram 3 en 14).

Vrijdag 30 augustus 2019 Nachtvlinderonderzoek volkstuincomplex Eigen 
Hof o.l.v. Trees Keizer
In de nacht van 30 augustus 2019 vindt de Nationale Nachtvlindernacht (NNN) 
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weer plaats. In dat kader organiseert de KNNV, afdeling Amsterdam samen met 
volkstuinvereniging Eigen Hof op vrijdag 30 augustus een nachtvlindernacht op 
het volkstuincomplex. 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 21.00 uur en eindigt rond 01.00 uur. Locatie: volkstuinencom-
plex Eigen Hof, Sloterweg 1171, 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.

Zaterdag 31 augustus 2019 Duinpieperpad-wandeling tussen Zandvoort a/
Zee en de Zeeweg bij Bloemendaal a/Zee o.l.v. Ria Simons
Vroeger werden de duinen rond de kustdorpen door de bewoners gebruikt voor 
wat eenvoudige activiteiten, zoals het herstellen van de visnetten door de vrou-
wen, het houden van wat vee en de aardappelteelt op de zogenaamde ‘landjes’ 
die bijna overal verdwenen zijn maar hier nog soms in gebruik zijn of anders in het 
landschap zijn te herkennen. Men noemt zo’n gebied het zeedorpenlandschap, 
het heeft ook een speciale flora o.a. geoorde silene, wilde peen.  
Het is een hele dag excursie, lunch en drinken én een loepje meenemen.
OV: vertrek Sprinter NS richting Zandvoort/Zee: Amsterdam CS 9.26 uur, A’dam 
SD 9.32 u. Uitstappen: eindpunt Zandvoort/Zee. We verzamelen op het perron 
aldaar. Terug met de bus vanaf de Zeeweg naar station Haarlem.

Zondag 1 september 2019 Streepexcursie Muiden kilometerhok 133-482. 
Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om 10.30 op de parkeerplaats aan de Lange Muiderweg aan de Zuid-
kant van Muiden. De excursie duurt tot 16.00. Koffie/theepauze op het terrein van 
Café Ome Ko. Muiden is een klein havenstadje met veel kademuren. Zo klein als 
het is heeft het een eigen jaren 70 nieuwbouwwijkje. Samen met wat vestingwer-
ken en met een stuk laagveenweide is dit een gevarieerd hok. In dit hok zijn ooit 
drie zeldzame varens gevonden: noordse streepvaren, rechte driehoeksvaren en 
zachte naaldvaren.
De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een 
flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soor-
ten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van 
Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel 
Aanmelding Muiden 

Zaterdag 7 September 2019 Busexcursie naar Wieringen o.l.v. Carla Kuit. 
In 2015 zijn we al eens bij Den Oever gaan kijken. Deze keer gaan we de hele 
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dag op het voormalige eiland doorbrengen. 
Onze gids die dag is Wim Tijsen, een geboren Wieringer en vogelman in hart en 
nieren. Hij kent alle interessante plaatsen en zal ons ook een en ander vertellen 
over de cultuurhistorie van Wieringen, bijvoorbeeld hoe belangrijk het wier voor 
het eiland was. Er is zelfs een ‘wierdijk’ die niet voor niets zo heet. Het fijne ervan 
kunt u op 7 september horen. Natuurlijk gaan we naar de hoogwatervluchtplaat-
sen aan de wadkant, waar het vol met niet gemakkelijk te determineren vogels, 
want al in winterkleed, zal zijn. Op de voorexcursie hebben wij onder andere 
kluten, zilverplevieren en een paar soorten kleine strandlopers te zien. Ook de 
plantenmensen kunnen hun hart ophalen. In september zal er niet meer veel over 
zijn van de Tengere distel, die maar in drie uurhokken in Nederland voorkomt, 
maar we gaan wel de schorren op om daar de vegetatie te bekijken. Denk aan 
bijvoorbeeld zeekraal, lamsoor, zeeaster, het heerlijk ruikende zeealsem. Anders 
moet je hiervoor helemaal naar de Waddeneilanden. Neem dan wel laarzen mee 
en iets om ze in te pakken, want we willen de bus graag schoon houden. 
We starten met koffie en zelfgemaakte appeltaart. Een goed begin van wat verder 
een mooie dag belooft te worden. Neem zelf wat mee voor de lunch. We besluiten 
de dag zoals gebruikelijk met een pannenkoek, deze is voor eigen rekening.
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 06-23234518 van Carla 
Kuit of stuur een sms naar dit nummer).
De kosten zijn € 37,50,-- en voor niet leden introducés € 42,50.
Aanmelden voor deelname bij Lida den Ouden, op tel. 020-6412761 of per email: 
lida.denouden@hetnet.nl. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de 
deelnameprijs: 
over te maken op ING-rekening IBAN No. NL 91INGB0003506096, t.n.v. KNNV-
A’dam, onder vermelding van ‘busexcursie 7 september 2019’.

Woensdag 11 september 2019 Excursie naar heempark De Braak in Amstel-
veen o.l.v. Ria Simon
Voor deze excursie van ongeveer 3 uur gaan we naar Heempark De Braak waar 
we ook de heemkruidenkwekerij bezoeken. Neem ook wat te eten en te drinken 
mee.
OV: te bereiken met de buslijnen 347 en 357 vanaf busstation Elandsgracht, Am-
sterdam. Uitstappen: halte Graaf Florislaan, Amstelveen en lopen in 12 minuten
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naar verzamelpunt hoek Prins Bernhardlaan/ Amsterdamseweg, waar we verza-
melen om 10.30 uur.

Zondag 15 september 2019 Streepexcursie Zwanenburg kilometerhok 110-
488. Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om10.30 bij de driesprong Leeweg en Werenweg. De excursie duurt 
tot 16.00. Koffie/theepauze in Koffie bij Kaatje (een paar honderd meter buiten het 
hok). Een industrieterrein en een woonwijk. Ook loopt het spoor Amsterdam Haar-
lem door het hok. Het lijkt een saai hok maar in 2018 zijn er in het hok ten oosten 
meer dan 300 soorten gevonden.
De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een 
flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soor-
ten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van 
Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel 
Aanmelding Zwanenburg

Zaterdag 21 september 2019 Zomerexcursie fiets en wandelen door de Oe-
verlanden o.l.v. Gerard Schuitemaker  
We fietsen naar ‘De Oeverlanden’ en wandelen door het park. Aandacht voor de 
vegetatie en de vogels. We zullen wellicht de groene specht zien en horen. Zijn 
er jongen? De ransuilen hebben vier jongen. Er zijn dit jaar voldoende muizen. 
De ontwikkeling na de bomenval na de stormen zullen we waarnemen en hoe de 
vegetatie reageert. De duur van de fietstocht en wandeling is ongeveer twee uur. 
Fiets en veldkijker meenemen.
Vanaf 12.45 uur verzamelen bij begraafplaats ‘Huis te Vraag’, op de hoek van het 
Spijtellaantje, Amsterdam.
Informatie: Gerard Schuitemaker, tel. 020-6164759 en email: gangbaar-37@
hetnet.nl

Paddenstoelen-excursies –   NB  Vanwege de zeer droge en daardoor voor 
paddenstoelengroei zeer ongunstige weersomstandigheden zijn er geen 
paddenstoelen-excursies gepland door Christiane Baethcke. Zodra de om-
standigheden hiervoor weer gunstig zijn zal Christiane pop-up paddenstoe-
lenexcursies organiseren. Deze worden aan u bekend gemaakt via email.

Zaterdag 12 oktober 2019 Herfstwandeling Middenduin aan de Duinweg in 
Overveen o.l.v. Ria Simon
Een binnenduingebied met veel variatie; steile duinen, voor een deel bebost, en 
vochtige valleien. Dus paddenstoelen, vogels en misschien zien we ook nog
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de wisenten die hier al enige jaren zijn. Het is een hele dag excursie, dus lunch, 
water en kijker meenemen.
OV: Sprinter NS richting Zandvoort/Zee van Amsterdam CS 9.56 uur, A’dam SD 
10,02 uur. Uitstappen: station Overveen en verzamelen vóór het restaurant aan 
de perronkant om 10.20 uur.

Zaterdag 19 oktober 2019 Lezing: ‘Algen of wieren, een wereld van kleuren 
en vormen, en velerlei nuttige toepassingen’ door Jan Simons en Lex Dop. 
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hoofdgroepen van de algen. 
Hierbij horen ook de blauwalgen of Cynobacteria die een prominente rol gespeeld 
hebben in de vroege evolutie van de eukaryonten 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 16 november 2019 Wandeling van ongeveer drie uur in het Amster-
damse Bos o.l.v. Ria Simon
We kijken naar alles wat we tegenkomen dus kijker, loepje en ook water en iets te 
eten meenemen. We starten om 10.30 uur bij de KNNV-iep voor het Bezoekers-
centrum ‘De Boswinkel’. Vanaf de bushalte ‘van Nijenrodeweg’ (lijnen 347 en 357 
vanaf busstation) Elandsgracht) 5 minuten lopen.
 
Dinsdag 19 november 2019 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
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 ra-
den 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 in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerk-
groep gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen van 
nestkasten. En met succes. Op dit moment broeden er ongeveer 130 paar kerkui-
len 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 muizen-
stand en met welke soorten zich ontwikkelt. Om deze trends te onderzoeken gaan 
we dinsdag 19 november en dinsdag 17 december uilenballen pluizen uit de
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omgeving van Amsterdam. Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. 
Een loep en pincet zelf meenemen.

Zaterdag 14 december 2019 Lezing: over glasaal en schieraal door Ben Grif-
fioen Plaats : Kantine DNO, aanvang 20.00 uur. 
De paling, ook wel aal of vollediger Europese aal (Anguilla anguilla) is een trekvis. 
De meeste palingen bereiken tussen vijf en vijftien jaar verblijf in het zoete water, 
bij voldoende voedselaanbod, het schieraalstadium en zwemmen zo´n 6000 km  
terug naar de paaigronden op grote diepte in de Sargassozee. De paling is een 
zogenaamde katadrome vis die opgroeit in zoet of brak water en zich voortplant 
in zee. De larven trekken geholpen door de golfstroom in twee jaar terug van de 
Sargossozee naar Europa.
De hoeveelheid glasaal die in Nederland binnentrekt is sinds eind jaren tachtig 
van de 20e eeuw afgenomen tot 1 à 3% van het gemiddelde niveau uit de jaren 
zestig. In de rest van Europa ziet men een vergelijkbaar beeld. Op 11 juni 2007 
hebben zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties onafhankelijk van elkaar 
besloten om beschermingsmaatregelen voor de Europese paling te nemen. De 
achteruitgang van de paling komt door verschillende oorzaken, waarvan één van 
de belangrijkste de commerciële palingvisserij is. Tot 2009 was de commerci-
ele vangst op paling ongeveer 920 ton per jaar en de vangst door sportvissers 
ongeveer 200 ton per jaar. Tevens werd de intrekkende glasaal tot 2009 massaal 
gevangen: in Europa werd ongeveer 97% van de glasaal weggevangen. De glas-
aal werd gebruikt voor de kweek van paling in Nederland, Zuid-Europa en Azië 
en voor het uitzetten in Nederlandse polders. Andere oorzaken van achteruitgang 
zijn ziekten, watervervuiling en de gemalen van polders en de turbines bij water-
krachtcentrales waarbij massaal palingen worden vermalen. 
Drie jaar geleden is er in het Noordzeekanaalgebied een groot onderzoek gestart 
naar de intrek van glasaal en de uitrek van schieraal. De alen zijn op verschillen-
de manieren gemerkt en gezenderd waardoor onder andere inzicht is verkregen 
in het migratiegedrag en de effectiviteit van vispassages.
Ben Griffioen werkt bij de Wageningen Marine Research en leidt het onderzoek.

Dinsdag 17 december 2018 Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert 
Timmermans
Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
Toelichting zie Uilenballenpluisavond 19 november 2019.
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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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