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Van het Bestuur.

We zijn als vereniging lid geworden van Groen Platform Amsterdam (GPA), een 
onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, dat zich richt op behoud 
en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam. Kennis, inzichten en be-
langen stemmen we zo mogelijk op elkaar af en we versterken onze maatschap-
pelijke betrokkenheid bij het groen in Amsterdam. De deskundigheid van het GPA 
is ruimtelijk in de zin van de straat, de buurt, de stadsdelen en de grotere groen-
gebieden in en rond de stad en inhoudelijk in de zin van leefbaarheid, recreatie, 
gezondheid, klimaat, natuur, ecologie, biodiversiteit. We kunnen samen de be-
trokkenheid en het draagvlak voor een groen, gezond en duurzaam Amsterdam 
vergroten. Het GPA hoopt een strategisch gesprekspartner voor de gemeente 
te worden maar vooralsnog heeft wethouder Laurens Ivens (Wonen, Bouwen, 
Openbare ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn, SP) geen zin in een vaste 
groene adviesgroep, maar hij staat wel open voor gerichte vragen, opmerkingen 
en aandacht. 
Het doel van KNNV afd. Amsterdam met betrekking tot deelname aan de GPA is 
vooralsnog behoud, versterking en een betere verbinding van de Amsterdamse 
hoofdgroenstructuur (de Scheggen), onze naamsbekendheid vergroten, contac-
ten opbouwen met andere organisaties, dat natuureducatie zo serieus mogelijk in 
het onderwijs opgenomen wordt en dat we in contact komen met jongere genera-
ties groenonderzoekers. 
We ondersteunen momenteel het behoud van de Schellingwouderscheg door sa-
men te werken met de actiegroep Groene Longen Amsterdam; op 12 oktober een 
druk bezochte paddenstoelen inventarisatie in het Vliegenbos o.l.v. Christiane 
Baethcke en volgend jaar een inventarisatie o.l.v. Geert Timmermans.

Dat er zoveel KNNV Amsterdam leden bij het afscheid van ons erelid Nico Scho-
newille op 23 november in De Nieuwe Ooster aanwezig waren was verwarmend 
en hopelijk ook ondersteunend voor Ans en andere nabestaanden. Hein Konin-
gen sprak daar namens het bestuur van de KNNV Amsterdam. In dit Blaadje is 
zijn speech evenals zijn in memoriam opgenomen; een samengestelde tekst met 
hulp van zeven andere leden. Ruime aandacht voor de inspiratie, energie, kennis 
en de diepe vriendschappen die Nico aan veel leden heeft meegegeven. 
 
Graag brengt het bestuur de komende algemene ledenvergadering op 21 maart 
alvast onder de aandacht. Komt allen om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te 
discussiëren over welke plaats we in het maatschappelijke debat innemen. De 
biodiversiteitsafname in de stad door o.a. intensieve recreatie, stadsuitbreiding 
en klimaatverandering vraagt om een cultuur maatschappelijke plaatsbepaling 
van het bestuur, wat we graag met de leden bespreken. Laat het ons weten op de 
komende ALV, 21 maart.

Carla Kuit, onze secretaris, is tot eind maart, zoals gewoonlijk, voor vrijwilligers-
werk in Afrika. Haar taak wordt overgenomen door Martin Camphuijsen, bereik-
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Redactioneel
Omdat op de traditioneel volle agenda voor Blaadje-de jaarverslagen van de 
werkgroepen- ook de in memoria voor Nico Schonewille kwamen houd ik dit re-
dactioneel ultrakort. Ik hou het bij de wens dat we aan het einde van 2020 mogen 
terugkijken op een jaar waarin er een verbod kwam op commercieel vuurwerk, 
de terugkeer van het nachttreinennetwerk, waardoor vliegen binnen Europa niet 
meer nodig is, een feit werd en de basis werd gelegd voor een algeheel skiver-
bod.

Tobias Woldendorp

baar onder hetzelfde email adres secretaris@amsterdam.knnv.nl. 
De administratie van de busexcursies is overgenomen door Jeannine Ebert 
(jeannine_ebert@hotmail.com) en Els Trautwein gaat de KNNV face book pagina 
beheren waarvoor alvast veel dank.
Rest mij nog ieder een fijne winter te wensen. Door de zachte winter is e.e.a. van 
slag; bepaalde vogels blijven, trekken niet naar het zuiden, sommige bloemen ko-
men al uit. Er is veel te ontdekken en te zien tijdens de excursies en te genieten 
van lezingen en de natuur om ons heen. 
 
Vriendelijke groet van Guus Muller

Jaarverslag Blaadje
 
Traditiegetrouw verschenen er vier Blaadjes, als vanouds prachtig vormgegeven  
door landschapsarchitect Rob van Dijk. De dikten ontliepen elkaar niet veel. We 
bleven tussen de 31 en 39 pagina’s. Ook dit jaar zijn we weer veel dank verschul-
digd aan het huidige bestuur en oud bestuurders, als Geert Timmermans en Hein 
Koningen, die elk kwartaal weer veel pagina’s wisten te vullen. Daarnaast zijn we 
dank verschuldigd aan actieve leden, in het bijzonder Frans (tekst, foto’s) en Loes 
(foto’s) van der Feen, Rob Biersma, Hanneke Waller en Jan Willem Wertwijn.
De redactie hoopt ook in 2020 op veel lezersbijdragen. 

Namens de redactie, Tobias Woldendorp 
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Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 2019
De paddenstoelenwerkgroep bestaat uit 10 leden, er is enige wisseling in de 
samenstelling opgetreden, sommige leden waren door tijdsdruk niet meer in staat 
de bijeenkomsten bij te wonen en doen niet meer mee. Maar wij hebben ook vier 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Wij hielden weer een winter- en een zomer-
pauze. De werkgroep is ongeveer twaalf keer bij elkaar gekomen, drie keer in de 
lente en dan in verband met de droge en hete zomer pas weer midden augustus.

Op 14 februari hadden wij een Valentijns-paddenstoelen pop-up excursie in het 
Ruige Riet, een gedeelte van het Sloterpark. Ten gevolge van het zachte weer 
stonden er uitzonderlijk veel paddenstoelen voor de tijd van het jaar. Traditiege-
trouw togen wij ook weer naar de boerderij van Wim Hoogendoorn in Kockengen. 
Op 12-9-2019 waren de leden van de paddenstoelenwerkgroep er op excursie 
(helaas door de hitte bijna geen paddenstoelen), maar wij hebben wel weer veel 
heerlijke appels en peren geplukt. Een natte herfst liet dan toch nog veel padden-
stoelen opkomen. Op 25-9-2019 hield ik een pop-up excursie in het Amsterdamse 
bos, wij vonden er naast veel andere zwammen wel meer dan honderd zeldzame 
Prachtmycena’s – Mycena crocata. Op 2-10-2019 leidde ik in het Spanderswoud 
een pop-up-excursie, het stond er ongelofelijk vol met de voor de zandgronden 
typische mycorrhizasoorten. 

Op 12 oktober inventariseerden wij op verzoek van de “Groene Longen” het 
Vliegenbos op paddenstoelen. Veel enthousiaste leden van de NJN, die er ook 
aan deelnamen, zorgden voor een vrolijke sfeer. Op 31-10-2019 hadden wij in 
de Slatuinen een paddenstoelenexcursie, hiervoor was zoveel belangstelling, 
dat er twee excursies gegeven moesten worden, een ervan werd geleid door Els 
Trautwein.

In de vochtige of zeg maar gerust natte herfst kwamen er veel bijzondere soorten 
op. Vermeldenswaard zijn in het westelijke havengebied in Abelenlanen de zeer 
zeldzame Vergelende netspoorrussula – Russula elegans en de Prachtamaniet 
– Amanita ceciliae. Ook onder Abelen, maar dan in Noord, werd de Rosse popu-
lierboleet - Leccinum aurantiacum gevonden. Een kleine witte paddenstoel, die al 
jaren in het Amsterdamse bos door het IVN werd gevonden en ten onrechte voor 
Kleine champignon doorging, kon door ons door middel van microscopisch onder-
zoek op naam gebracht worden: de uiterst zeldzame Smalsporige poederparasol 
- Cystolepiota adulterina, die maar bekend is van twee kilometerhokken. In het 
Ruige Riet stonden er plots meer dan honderd Kleverige aardtongen – Geoglos-
sum glutinosum. Er waren nog veel meer voor Amsterdam bijzondere waarnemin-
gen dit jaar, teveel om hier allemaal op te noemen.
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Op 9 december hebben wij het paddenstoelenseizoen feestelijk afgesloten. Carla 
Kuit als vertegenwoordiger van het nieuwe bestuur heeft met de paddenstoelen-
werkgroep kennis gemaakt. Wij hadden twee fotopresentaties, voor de pauze 
hield ik een PowerPointpresentatie met een overzicht van onze activiteiten en 
excursies in 2019. Ook kwamen de bijzondere paddenstoelenvondsten in  Am-
sterdam door onze leden aan bod.
 
Aansluitend kreeg Hanneke Waller het woord, zij overhandigde de paddenstoe-
lenwerkgroep een bijzonder waardevol cadeau, namelijk een hoogwaardige 
gloednieuwe Bresser microscoop. Bij deze nogmaals onze hartelijke dank, wij 
zullen van deze microscoop dankbaar gebruik maken.
Na de pauze hield Els Trautwein een presentatie over de bijzondere paddenstoe-
len die ze in het land heeft gefotografeerd.
Met 23 mensen was de avond bijzonder goed bezocht. Onder het eten van heerlij-
ke hapjes en wat drankjes was er ook voldoende tijd voor gezelligheid, met elkaar 
kennis te maken en in gesprek te gaan.

Christiane Baethcke

Feestelijke afsluiting Paddenstoelenwerkgroep  foto: Wanda Trautwein.
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Van de Ledenadministratie
Op dit moment heeft onze afdeling 304 leden. Wij blijven dus steeds net boven de 
drie honderd en zijn daarmee vrij stabiel.

Sinds het vorige BLAADJE hebben vijf nieuwe leden zich aangemeld:
Hester Siegersma, Dingeman Coumou, Jan van Arkel, Wendelien Halbertsma  
Marijke Wagner
Bij deze nogmaals van harte welkom!

De speciale introductie-activiteiten vinden plaats op en om de Sloterplas komend 
voorjaar 2020.
De nieuwe leden worden standaard uitgenodigd voor de minicursussen.

De contributies 2020 beginnen binnen te lopen, maar we zijn er nog niet dus bij 
deze nog een herinnering.
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.

Graag overmaken op: 

IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV afdeling Amsterdam.
Liefst onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, te vinden op het adres-
etiket van BLAADJE.
Om bezuinigingsredenen sturen wij geen acceptgiro en verzoeken wij onze leden 
de contributie over te maken per overschrijvingskaart of via telebankieren.

Deze oproep blijft actueel!!: 
De lijst van onbestelbare e-mails wordt langer. We krijgen regelmatig meldingen 
van te volle emailboxen of niet meer functionerende adressen bij het verzenden 
van het digitale BLAADJE en herinnering-e-mails.
Dus graag wijzigingen doorgeven aan: 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl

Privacywetgeving:
https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/privacy-verklaring
Onze ledenadministratie is landelijk georganiseerd.

Paul van Deursen ledenadministratie
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl
telefoon: 0206855047
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Jaarverslag projectgroep Minicursussen 2019
De projectgroep bestaat uit Christiane Baethcke, Martin Camphuijsen, Hein 
Koningen, Els Trautwein, Hanny van Wijgerden en Finette van der Heide (coördi-
natie).
We zijn in 2019 vier keer bij elkaar geweest. 

Minicursussen zijn overzichtscursussen om mensen kennis te laten maken met 
een bepaalde groep organismen. Ze bestaan (meestal) uit een theorie-avond en 
een excursie. We willen met deze minicursussen ook laten zien wat de KNNV 
inhoudt en dus nieuwe leden aantrekken. Door de PR voor deze cursussen wordt 
ook de naamsbekendheid van de KNNV vergroot. 

De minicursussen zijn vooral bedoeld voor niet-leden. We vragen een bijdrage 
in de kosten van € 15, die overigens in mindering wordt gebracht op de contribu-
tie als je lid van de vereniging wordt. Nieuwe leden mogen driemaal gratis een 
minicursus volgen. Dit is een besluit dat door het Landelijke bestuur van de KNNV 
genomen is, dus dit kan bij iedere plaatselijke afdeling zijn. 
Alleen als er nog plaats is kan je als bestaand lid meedoen met de minicursussen. 
Hier zijn dan geen kosten aan verbonden. 

Het programma van de minicursussen wordt door de projectgroep bedacht en 
voor iedere cursus levert de projectgroep een trekker, die locatie en contacten, 
inschrijvingen en betalingen in de gaten houdt. Els Trautwein zorgt voor de PR.

In 2019 zijn de volgende cursussen gegeven:
Minicursus Tuinvogels herkennen 12 januari 2019 Volkstuinpark Amstelglorie 
door Martin Camphuijsen
Minicursus Wilde bijen, bloemen en insecten maart en april 2019 driemaal 
theorie: een lezing op Amstelglorie door Pieter Breugel van EIS, met aansluitend 
excursies en een follow-up met workshop Wilde planten en hun bestuivers in het 
kader van de Bijentelling 2019. En samen met de IVN in de Hortus Botanicus 
door Anneke Teepe, die Dik Vonk van de KNNV Haarlem heeft vervangen omdat 
hij verhinderd was, waarvoor veel dank Anneke! De excursie vond plaats in de 
Artsenijhof in het Beatrixpark. 
Minicursus Stinsenplanten 3 april theorie in de Drijfsijs (Sloterpark), dagexcur-
sie in Haarlem za 6 april door Hein Koningen
Minicursus Wilde planten theorie 29 mei in tuinpark de Bretten, excursie aldaar 
1 juni door Hanneke Waller
Minicursus Dagvlinders en dag-actieve nachtvlinders Theorie 2 juli in tuinpark 
Rust en Vreugd, excursie (op het laatste moment verplaatst vanwege het weer) 
7-7 in het Flevopark door Trees Kaizer
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Minicursus Vogeltrek Theorie 4 oktober in de Flexbieb IJburg, excursie op 5 
oktober (vanuit IJburg naar de Diemer Vijfhoek, Vogeltrektelling) door Evert Pel-
lenkoft en Martin Camphuijsen

Voor 2020 zijn we bezig met opnieuw een programma Minicursussen. Nieuwe 
leden krijgen een mail, verder worden de cursussen bekend gemaakt via persbe-
richten en flyers, die via de locatie waar de theorie gegeven wordt worden ver-
spreid.
Een idee van de projectgroep is om in de toekomst als vervolg op de minicursus-
sen voor mensen die lid zijn geworden van de KNNV een determinatieavond te 
organiseren met behulp van de werkgroepen. 

Finette van der Heide

Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptie-
len (VAR)
In 2019 zijn door de werkgroep verschillende lezingen of inventarisaties georgani-
seerd. 
Op zondag 15 september 2019 is de Zuiderheide nabij Laren geïnventariseerd 
met als doel te kijken hoe het ervoor staat met de hagedissen en slangen op 
de Zuiderheide. Dat was het uitgangspunt van de excursie. In een ver verleden 
werden hier adder, gladde slang en zandhagedis gevonden. Momenteel alleen 
levendbarende hagedis, hazelworm en ringslang. De oogst was zeven levendba-
rende hagedissen. Leuk was de vondst van een gewone pad (juveniel). Onder de 
twintig plaatjes (neergelegd half april) werden helaas geen reptielen aangetrof-
fen. Andere waarnemingen waren o.a. sikkelsprinkhaan, mierenleeuw, boomvalk 
(2x), bruine winterjuffer, veelvraat, vliegenzwam, harsmannetje en hooibeestje. Na 
afloop op het terras nagepraat over de middag.
Zaterdag 12 oktober is een bezoek gebracht aan Texel. Het doel van het be-
zoek was om de recente verspreiding van de heikikker in de Kreeftepolder en de 
Zodenvlak te onderzoeken. Helaas hebben we geen heikikkers gevonden. Wel 
groene kikker-onbepaald (Moksloot en poeltje bij Den Aal) en juveniele rugstreep-
padden (4x) in de Kreeftepolder.
In samenwerking met Staatbosbeheer zijn zaterdag 23 november 2019 twee 
gebieden bemonsterd op vissoorten te weten de slotgracht van Fort bij Edam en 
de Zandbraak. Na ontvangst en koffie door Staatsbosbeheer op het fort zijn we 
gestart met de bemonstering van het fort (km. hok 133-503). Helaas was de slot-
gracht op een plek na, vrijwel overal te diep om met het waadpak aan het water 
met schepnetten te bevissen. Dit was dan ook alleen vanuit de rietoever mogelijk. 
De oogst viel dan ook tegen. Gevangen zijn 8x baars (6-8 cm) en ca. 25x vetjes.
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(2-6 cm). Bijvangsten waren tuimelaar (1x) en zwanenmossel (2x). De vangsten 
van de Zandbraak (km. hok 131-507) waren veel spectaculairder. Opvallend was 
de grote hoeveelheid (ca. 200 ex.) bittervoorn (1-6 cm) die werd gevangen. Ook 
talrijk (ca. 100 ex.) waren drie- en tiendoornige stekelbaarzen (1-4 cm). Verder 
werden 4x snoekbaarzen (11 cm), 1x karper (12 cm) en 6x rietvoorns (2-5 cm) uit 
de sloten geschept. Ook 1x bastaardkikker (subadult) kwam in de netten terecht
Zaterdag 14 december is het jaar afgesloten met een lezing van Ben Griffioen 
over de glas- en schieraal. In zijn lezing vertelde Ben over het onderzoek naar 
de intrek van glasaal en de uittrek van schieraal in het Noordzeekanaalgebied. 
De alen zijn op verschillende manieren gemerkt en gezenderd waardoor onder 
andere inzicht is verkregen in het migratiegedrag en de effectiviteit van de aange-
legde vispassages.

Alle inventarisatiegegevens van 2019 zijn via Telmee.nl doorgegeven en van alle 
activiteiten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen en beelden zijn te down-
loaden via: https://www.ravon.nl/Help-mee/Werkgroepen/Werkgroep-vissen-
amfibie%C3%ABn-en-reptielen-Noord-Holland
In 2020 worden er weer verschillende excursies georganiseerd. Het programma 
wordt in Blaadje en op de website bekend gemaakt.

Geert Timmermans & Edo Goverse

KNNV 2019 jaarverslag Werkgroep Stadsnatuurbeheer
De werkgroep is in 2019 vooral met en op Spoorzicht bezig geweest. Een wis-
seling van de Diemense wethouder plaatste planvorming bijna twee jaar in de 
koelkast. Tijdens de jaarlijkse kramenmarkt werd contact gelegd met de nieuwe 
wethouder. Helaas was de KNNV-vlag onvindbaar. En die vlag is hard nodig in 
een dorp dat denkt dat iedere groenclub IVN heet.

Er zijn plannen om het natuurpark om te vormen naar een dorpspark, en daartoe 
heeft B&W inmiddels een klein team van ambtenaren aangewezen. Er wordt ge-
brainstormd over verbreding van doelgroep en bruikbaarheid. Die discussie gaat 
op termijn breder en daardoor ondieper de samenleving in. De gemeente heeft 
het park opgenomen in een 15 kilometer lange paaltjesroute, maar de paaltjes 
waren voortijdig op. Af en toe kom je verdwaalde wandelaars tegen op de nieuwe 
zandpaden in het park want die staan nog niet op de gemeentelijke wandelkaart.

Er is weer zo’n 20 kuub zand op de paden verwerkt, risicovormende zieke essen 
en iepen zijn gekapt, er zijn plaagsoorten verwijderd. Ook de ingroei van wortels 
op leeg getrokken percelen is gemonitord. De vereniging van bos-en
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natuurterreineigenaren (VBNE) verwijst in een artikel over bestrijding van Cana-
dese kornoelje naar het resultaat van de aanpak van de werkgroep. 
Het jaar 2019 ging voortvarend van start met een groep van acht vrijwilligers van 
D’66 Doet en zes eigen vrijwilligers, die plaagsoorten afvoerden en een zandpad 
stortten tussen de park ingangen. Met vooraf een politieke excursie, en na afloop 
een vuur en warme soep. 
Daardoor kon de rest van het jaar geconcentreerd gewerkt worden aan onder-
houd achter op het terrein en werd deze ook bereikbaar (wat vroeger vanwege 
het winters moeras ondenkbaar was). 

Kleine anekdote:
Tijdens het zeisen met een Caribische metgezel ging het regenen. Ik ging snel 
schuilen onder een grote iep. Maar zij bleef staan en liet zich nat regenen. Na af-
loop zei ze: “Dit was een top-natuurbeleving: de vogels gingen zingen, de kruiden 
roken sterk, ik hoorde en voelde de regen op mijn huid. Dat kende ik niet meer als 
stadsbewoner. Ik voel me weer jong.” 

Toch bleek juist in 2019, door een vroeg ingevallen regenseizoen begin novem-
ber, het winterseizoen dit jaar voor klussen ongeschikt. Je moet stoppen als je 
paden stuk rijdt die je niet direct kunt herstellen. De vijvers liepen eerder over dan 
in de voorgaande jaren. Pad en bosgrond verweekten daardoor twee maanden 
eerder dan gepland. Alleen monitoren en het van het pad afzagen van net omge-
waaide bomen bleek nog mogelijk.

Werkgroep Stadsnatuurbeheer
Jan Willem Wertwijn

Folders en flyertjes
Wat? Wat voor organisatie? 
Vrijwel elke keer als je met iemand spreekt over de KNNV, blijkt spijtig genoeg dat 
mensen nog nooit gehoord hebben van onze vereniging.  
KNNV Afdeling Amsterdam is al op verschillende manieren bezig onze naamsbe-
kendheid te vergroten. Er is nu ook nieuw PR materiaal! 

De folder is een mooie uitgave geworden. Heel geschikt om aan mensen te geven 
die interesse hebben in de KNNV of om ergens neer te leggen (buurthuis, biblio-
theek, huisarts, kraam etc.) waar meerdere mensen er naar kunnen kijken. He-
laas kunnen we vanwege de drukkosten niet al te kwistig rondstrooien met deze 
folder. Daar hebben we de flyers voor. Er gaan er zes uit een A4tje. Hoe vaak 
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Staat van baten en lasten KNNV- Amsterdam  2019

komt het niet voor dat je tijdens een excursie of bij het fotograferen in de natuur 
wordt aangesproken door een nieuwsgierig iemand die vraagt wat je aan
het bekijken bent. Grijp deze kans, en offreer deze flyer. Wie weet heb je zo een 
nieuw lid geworven!

Zowel folders als flyers liggen in onze kast bij DNO. Ook zijn ze op de website te 
zien, onder het kopje ‘Actueel’. Het materiaal kan daar ook gedownload worden. 
En vooral de flyers zijn geschikt om zelf te printen (gebruik wel wat dikker papier).
Ik eindig met een oproep: excursieleiders maar ook andere KNNV’ers: neem 
naast determinatiegidsen, loepjes en kijkers voortaan ook wat flyers mee. 
Els Trautwein
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Balans december 2019  KNNV- Amsterdam
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Begroting  KNNV- Amsterdam 2020 voorlopig 24-01-2020
vast te stellen op ALV maart 2020
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Jaarverslag plantenwerkgroep
Op de gezamenlijke openingsavond van de KNNV Plantenwerkgroep en Floron
(2 april 2019) werd stilgestaan bij het feit dat Peter Wetzels in april 2019 tien jaar
coördinator was van de Plantenwerkgroep. Vanwege dit jubileum kreeg Peter van 
de KNNV een fraaie fles wijn. Ook werd hem een boombordje aangeboden op 
Arboretum De Nieuwe Ooster, waar de bijeenkomsten van de Plantenwerkgroep 
plaatsvinden. Zo zijn we als KNNV nog meer verbonden met De Nieuwe Ooster. 

De werkgroepavonden worden steeds drukker bezocht. Dit jaar waren er mini-
maal 6 deelnemers en regelmatig meer dan 12. Soms is er niet genoeg tafelruim-
te en moet er met tafels worden geschoven om iedereen een plaats te geven. De 
tafel ligt soms zo vol met planten dat we niet aan alles toekomen. Daarom zal er 
in 2020 in mei en juni, het hoogseizoen voor planten, elke week op dinsdagavond 
een bijeenkomst van de plantenwerkgroep zijn. 
Als in het naseizoen door slecht weer weinig materiaal aanwezig is gebruikten 
we de laptop en beamer om op internet interessante zaken te bekijken op waar-
neming.nl en verspreidingsatlas.nl. Aangezien tegenwoordig bijna alles digitaal 
te ontsluiten is, is het erg nuttig om te laten zien hoe deze en andere planten 
informatie te vinden is.

In 2019 zijn er 8 streep-excursies gedaan. Dit zijn excursies van de KNNV ge-
combineerd met Floron, waarbij een vierkante kilometer op planten wordt geïn-
ventariseerd.
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘De kleine kernen rond Amsterdam’. De kleine 
dorpen in de nabijheid van Amsterdam zoals Muiden en Assendelft zijn bezocht. 
Van het bezoek aan Ilpendam heeft Ietje van Dongen een verslag gemaakt. Dit 
verslag is bijgevoegd.
Daarnaast is een bezoek gebracht aan de vier natuurterreinen bij Bussum: Lae-
gieskamp, Gijzenveen, Koeienmeent en Cruijsbergen. 
Bij alle excursies zijn er veel soorten gevonden, behalve de vroege excursie in 
mei, was het aantal tussen de 200 en 300. Bijna altijd werden er bijzondere soor-
ten genoteerd. Heel vaak zijn dat nieuwkomers die door de opwarming Nederland 
weten te bereiken. 
Aan deze excursies kan iedereen deelnemen, ook niet-KNNV leden. Bij alle 
excursies was de opkomst goed. Tussen de elf en achtien deelnemers (veertien 
gemiddeld). Een van de deelnemers, Ietje van Dongen, maakt dan een verslag op 
Facebook> aan het einde van dit verslag is een voorbeeld bijgevoegd.

Naast de streepexcursies worden er ook hok-dagen gehouden onder leiding van 
Hanneke Waller. Deze hokdagen zijn alleen voor de leden van de plantenwerk
groep. Op deze dagen wordt met een of meerdere bezoeken een vierkante
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kilometer op planten geïnventariseerd. Ook bij deze excursies was de  opkomst 
goed, tussen de zes en negen deelnemers. Verder in het Blaadje is er een verslag 
van Hanneke bijgevoegd.

Peter Wetzels

Agenda ALV KNNV Amsterdam 21-03-2020
Het bestuur nodigt zo veel mogelijk leden van de afdeling Amsterdam uit voor de 
algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 21 maart 2020, 
aanvang om 19.30, zaal open vanaf 19 uur. Adres: kantine van Gedenkpark De 
Nieuwe Ooster (DNO), Rozenburglaan 5-7. Er kan gratis worden geparkeerd. De 
locatie is bereikbaar met tram 9 en bus 41. 

1  Opening door de voorzitter. Terugblik op 2019.
2  Ingekomen stukken en mededelingen.
3  Verslag van de algemene ledenvergadering 25 mei 2019.
4  Bespreking diverse jaarverslagen over 2019 (gepubliceerd in Blaadje 20-1).
5  Projectgroep minicursussen: terugblik en vooruitzicht door Finette van der Heide. 
6  Resultatenrekening 2019 en begroting voor 2019 (gepubliceerd in Blaadje 20-1),  
toelichting van de penningmeester en verslag van de kascommissie over 2019.
7  Verkiezing kascommissie: rooster van aan-en aftreden van de leden de 
kascomissie naar de situatie op januari 2020.
8  Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor  
de Vertegenwoordigde Vergadering van de KNNV voor het jaar 2020.
9  Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor  
de Beleidsraad in het najaar van 2020.
10 ANBI status KNNV Amsterdam; stand van zaken (i.o.m. Fons Bongers).
11 Nieuwe leden werven betekend nieuwe leden verwelkomen en betekend ook  
nieuwe leden hun plek laten vinden binnen de KNNV; wat vinden onze nieuwe  
leden zelf? (Peiling nieuwe leden).
12 Samenwerking met andere organisaties (zie Van het bestuur en jaarverslag in  
Blaadje 20-1).
13 Hoe vergaat het de soortgroepen zonder actieve werkgroep bij de KNNV  
Amsterdam (interviews bij wijze van jaarverslag?).
14 Installatie kwartiermakers Jubileum commissie 2026 afdeling Amsterdam;  
vaststelling startbudget en fondsenwerving.
15 Rondvraag.
16 Sluiting.
U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijke agendapunten toevoegen. Tij-
dens de vergadering kan dat ook, tenzij een kwart of meer van de stemgerechtigde 
aanwezigen zich daartegen verzet.
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Jaarverslag bestuur 2019.
Op de ledenvergadering van 25 mei is er een vernieuwd bestuur gekozen. Jan 
Timmer werd hartelijk bedankt voor zijn voorzitterschap, overgenomen door 
ondergetekende. De waargenomen functies van secretaris (Christiane Baethcke) 
en penningmeester a.i. (Paul van Deursen) werden officieel overgenomen door 
Carla Kuit en Fons Bongers. Samen met Martin Camphuijsen, Wim Hoogendoorn 
en Christiane vonden er vier vergaderingen plaats over onder meer overdracht 
van bestuurs- en organisatorische taken, kennismaking, evaluatie van busreizen, 
contact met De Nieuwe Ooster (125 jarig bestaan en vertrek directeur), contact 
met het landelijk KNNV bestuur, aandacht voor Amsterdamse groenknelpunten 
de financiële stand van zaken, ledenvraagstukken, verslag van bijgewoonde 
bijeenkomsten, ingekomen post, de communicatieborrel (6-1-’20) e.d.; oftewel 
het begeleiden van een levendige vereniging met vele werkgroepen, actieve en 
deskundige vrijwilligers. We zijn een gewaardeerde vereniging van veldbiologen 
met gespecialiseerde kennis over en in Amsterdam. Omdat milieu- en uitbrei-
dingsvraagstukken in Amsterdam scherp aan de orde zijn krijgen we veel vragen 
over stads-natuur, biodiversiteit en inventarisaties waar we zo goed en kwaad als 
het gaat antwoord op geven.

Als laatste en zeker niet het minste ontving de KNNV afd. Amsterdam een schen-
king van Peter Kilian en Hanneke Wallen in de vorm van een nieuwe Bresser 
microscoop, voor de paddenstoelenwerkgroep van Christiane Baethcke. 

Guus Muller

Fietsexcursie gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 2020
Start vrijdag  om 20.30 uur bij de aangegeven verzamelplaats.
Kom op de fiets (met verrekijker) we doen verschillende locaties aan.

29 mei    Oud West  Gerard Schuitemaker                 1e Helmerstraat 106
05 juni    De Pijp   Thea Dammen                               Daniel Stalpaertstr 4
12 juni    Oud Zuid   Frans Levelt                                Hygiëaplein1 
19 juni    Postjesbuurt   Margreet Bloemers                Bonaireplein 19
26 juni    Jordaan    Evert Pellenkoft   Zwembad         Marnixplein 1
03 juli     Nieuw West   Koen  Wonders                       Slotermeerlaan 1
10 juli     Westelijke Eilanden   Gert de Jong               Barentzplein

vriendelijke groet 
Evert Pellenkoft
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In memoriam : NICO SCHONEWILLE 1937-2019
Het overlijden van ons erelid Nico Schonewille op 17 december 2019 heb-
ben we moeten aanvaarden in grote verslagenheid. Nico: KNNV-man in hart 
en nieren, geïnteresseerd in vele gebieden van de natuur. Onze afdeling 
heeft zeer veel aan Nico te danken. Vanwege zijn grote verdiensten voor 
de KNNV afdeling Amsterdam werd hij op zaterdag 12 maart 2011 op de 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling benoemd tot erelid 
van de KNNV afdeling Amsterdam. Dit in memoriam geschreven door Hein 
Koningen met bijdragen van Finette van der Heide, Lida den Ouden, Han-
neke Waller (alle foto’s), Hanny van Wijgerden, Christiane Baethcke, Martin 
Melchers, Fred Nordheim en Peter Wetzels, die Hein voorzagen van informa-
tie, gegevens en foto’s om deze nagedachtenis te kunnen schrijven.
De tekst is gelardeerd met fragmenten van de afscheidsspeech die Hein Ko-
ningen bij de uitvaart namens de KNNV afdeling Amsterdam op 23 novem-
ber heeft gesproken. Deze zijn cursief in de tekst opgenomen.

Nicolaas Johannes Schonewille, geboren op 29 juni 1937 in Amsterdam, woonde 
daar ook het grootste deel van zijn leven. Hij maakte er de oorlog mee, de perio-
de waarin tegen het einde zijn vader om het leven kwam. Zijn moeder bleef achter 
met drie kinderen. Zij hertrouwde vrij spoedig. Zijn stiefvader borg alle foto’s en 
andere zichtbare herinneringen aan Nico’s vader weg. Over hem werd niet meer 
gesproken. Van zijn stiefvader moest Nico naar de lagere technische school om 
machinebankwerker te worden. Hetgeen ook geschiedde. Maar Nico’s interesses 
en droom waren heel anders: hij wilde onderwijzer worden, lesgeven. Kinderen 
de natuur bijbrengen.
Via avondstudie deed hij, naast zijn baan als bankwerker, de onderwijzersoplei-
ding. Hij werd onderwijzer op een school in Apeldoorn en had nog altijd een grote 
interesse in de natuur. Na vervolgens drie jaar biologie en twee jaar natuur- en 
scheikunde gestudeerd te hebben stapte Nico in 1975 over naar het middelbaar 
onderwijs. Al met al heeft hij 31 jaar voor de klas gestaan: 10 jaar basisonderwijs 
en 21 jaar middelbaar onderwijs.

“In 1965 hoorde Nico van een collega, op de school in Apeldoorn waar hij toen 
werkte, van het bestaan van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver-
eniging, de KNNV. Hij werd onmiddellijk lid want natuur trok hem aan en vond 
hij belangrijk. Terug in zijn geboortestad Amsterdam in 1968 meldde hij zich aan 
bij de Plantenwerkgroep, die toen werd geleid door Ger van Zanen (1929-2015). 
Volgens zijn zeggen werd hij daar verliefd op de KNNV-Amsterdam en dat is altijd 
zo gebleven: “omdat die club zo veel vreugde in mijn leven heeft gebracht” zei hij.
Toen het afdelingsbestuur hem in 1982 vroeg om mee te helpen een insecten-
werkgroep op te richten was hij direct enthousiast en zette zijn schouders onder 
de bestuurswens”. 
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Al gauw was de werkgroep een feit. Nico werd coördinator en deed dat tot 1996, 
dus 16 jaar. Altijd streefde hij er naar de schoonheid en onuitputtelijke vormenrijk-
dom van die kleine wezens te laten zien aan anderen.

Plantenwerkgroep
Daar werd hij volgens zijn zeggen verliefd op de KNNV afdeling Amsterdam en 
dat is altijd zo gebleven: “omdat die club zoveel vreugde in mijn leven heeft ge-
bracht”. Hij heeft het vaak gezegd.
Jarenlang was hij een actief lid van deze werkgroep, tot hij eind 2016 afscheid 
nam.
Na het terugtreden van Ger van Zanen ging Peter Wetzels de Plantenwerkgroep 
leiden. Nico vormde samen met Lida den Ouden en Chris van Hagen de harde 
kern van de leden van de werkgroep die meededen aan het “hokken”, het inven-
tariseren van wilde planten in een kilometerhok in Amsterdam.
In 2010 kwam de eerste druk van de Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eg-
gelte uit. Henk was een goede vriend van Nico en hij vroeg Nico om die eerste 
druk in het veld uit te proberen en te kijken of er fouten in stonden of verbeterin-
gen aangebracht konden worden. Nico heeft toen deze taak consciëntieus op zich 
genomen van 2010 tot en met 2016, toen hij stopte met de Plantenwerkgroep. 
Elke keer als er geïnventariseerd werd liep Nico met de “Eggelte” in de hand en 
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een loep om zijn hals de vondsten na te determineren. Hij schreef nauwkeurig 
onvolkomenheden in de “Ëggelte” op, maakte zijn mede-inventariseerders er ook 
op attent, vergeleek met de “Heukels” en besprak dit later met Henk Eggelte. Dit 
heeft geleid tot vele verbeteringen in de volgende drukken van deze veldflora en 
is een goede illustratie van Nico’s didactische gaven en passie voor de natuur.

Op de werkgroepavonden had Nico er veel aardigheid in om anderen kennis bij 
te brengen en om de schoonheid van de natuur te laten zien. Hij was dan ook do-
cent in hart en nieren. Zo had hij een keer voor onder de microscoop de vruchten 
van Beenbreek meegenomen. De zaden –een soort ‘spoeltjes’- hebben een licht, 
zachtroze tint: werkelijk schitterend: “zie toch eens hoe mooi ze zijn!”
Bij zijn terugtreden uit de werkgroep zwaaiden de leden hem uit met een ‘Uit-
zwaaiboek’ met geboekstaafde ervaringen en actiefoto’s.
Ook aan de Paddenstoelen- en de Mossenwerkgroep nam hij deel. Hij leerde er 
veel naar eigen zeggen. Zijn altijd goed gemutst zijn en humor droegen sterk bij 
aan de gezellige sfeer, getuigde een lid van de Paddenstoelenwerkgroep.

Insectenwerkgroep
In 1982 wilde het afdelingsbestuur graag een Insecten- en een Hydrobiologische 
werkgroep in het leven roepen. Nico werd gevraagd aan de eerste mee te 
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werken. Na enige tijd was de Insectenwerkgroep een feit. Wel klein van omvang 
maar met illustere namen als zweefvliegenkenner Volkert van der Goot, Henk van 
Halm en docent biologie Dr. J. Kabos. Nico vond dat deze werkgroep een vaste 
plek moest krijgen en daarom werd hij in 1983 coördinator. Dat deed hij tot 1996, 
dus 16 jaar. In Kabos en Van der Goot ontmoette hij zijn grote inspirators op het 
gebied van de entomologie. Vele jaren heeft Nico zich bezig gehouden met foto-
graferen en op naam brengen van met name vlinders, spinnen en bepaalde

kevers. Bovendien waren schitteren-
de foto’s het resultaat, vaak vakkun-
dig uitvergroot en in sierlijsten gevat. 
Hij hield van een aantal van deze 
foto’s de tentoonstelling “Vlinders en 
andere insecten” in december 2004 
– januari 2005 in Galerie ‘De Zoete 
Inval’ in Baarn. De aankondiging 
ervan luidde: “Deze juweeltjes van 
fotografeerkunst toont Nico Scho-
newille hier met een fascinerende 
selectie van: 24 foto’s. Uit duizenden 
afbeeldingen zijn de mooiste gese-
lecteerd.” Men kon ze ook aanschaf-
fen “met genummerd certificaat.

Vele van de door onze afdeling ge-
organiseerde veldexcursies, bezoe-
ken aan (natuur)musea en andere 
activiteiten maakte Nico mee. Hij 
genoot ervan.
Natuurzaken delen met anderen, 

erin wegwijzen, zijn verwondering kenbaar maken. De schoonheid, het bijzondere 
en unieke van de natuur laten zien. Als docent biologie in het onderwijs maar 
even zeer in de KNNV. Velen heeft hij daarmee geholpen. Hij deed het graag en 
met groot enthousiasme en plezier!
Nico had een zeer grote bewondering voor Eli Heimans –zijn grote inspirator- en 
Jac. P. Thijsse”.

KNNV Uitgeverij
In 1997 vroeg Paul Kemmeren, toenmalig uitgever bij de KNNV, Nico in de redac-
tie van de KNNV Uitgeverij zitting te nemen. Nico hechtte namelijk heel veel be-
lang aan taal, zeker waar die (zijdelings) didactisch bedoeld is. Hij trad dus graag 
toe tot de redactie want hij kreeg daardoor de kans invloed uit te oefenen op het 
vaak onnodig moeilijke taalgebruik in KNNV-uitgaven. Taal is toegang en pas door 
taal wordt betekenis aan dingen gegeven was zijn opvatting. 
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In 2007, na tien jaar stopte hij om gezondheidsredenen met het redactiewerk. 
In die tien jaar zijn veel boeken door zijn handen gegaan. Onder meer veel ‘In 
beeld’-boekjes. Belangrijke werken zijn ‘Hoverflies of Northwest Europe’ van Marc 
van Veen (samen met Ad Littel) en “De Europese families van muggen en vliegen’ 
van Pjotr Oosterbroek. Dit boek is ook in het Engels vertaald en heeft zeer veel 
lovende recensies gekregen. Het werd een mijlpaal in de entomologie genoemd. 

“Een ander huzarenstukje was zijn steun aan Henk Eggelte die het “Botanisch 
Woordenboek” samenstelde, een welkome hulp bij het op naam brengen van 
planten. Nico ging Henk ondersteunen om de uitgave steeds verder te verbe-
teren. Daarbij kwam de gedreven onderwijsman, die hem zo kenmerkte, naar 
voren.
Tevens steunde hij Henk Eggelte bij het werk aan zijn ”Veldgids Nederlandse 
Flora”, uitgegeven door de KNNV. Nico was een enthousiast pleitbezorger van 
deze bijzondere veldgids. Hij deed veel nuttige suggesties ter verbetering, gaf re-
dactioneel advies. Het alles om de duidelijkheid voor de gebruiker te verbeteren”.

Bestuur
Bij de Planten-, Paddenstoelen-, Mossen- en Insectenwerkgroep leerde hij veel. 
Nico zei altijd dat hij in het krijt stond bij de KNNV. Daarom trad hij in maart 1998 
toe tot het bestuur van de afdeling Amsterdam. Hij bleef dat doen tot maart 2011.

“In het kader van het 100-jarig bestaan van onze afdeling heeft Nico samen met 
ons lid Fred Nordheim het initiatief genomen voor het aanbrengen van een kope-
ren gedenkplaat ter ere van zijn held Eli Heimans bij de eeuwenoude ‘Heimans-
eik’ in Artis. “Ik heb het altijd heel eervol gevonden om op de stoel te mogen zitten 
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waarop eens Eli Heimans (mijn didactische held) en Jac.P. Thijsse zaten”, zei hij”.

Vooral dankzij Nico vond onze afdeling enkele malen achtereen een nieuw on-
derkomen voor haar binnen-activiteiten, vergaderingen en werkgroepen. Zoals 
we allen weten is een goed tehuis, een goed onderkomen, van levensbelang voor 
een vereniging. In de huidige tijd is dat in een stad als Amsterdam voor clubs met 
bescheiden financiële middelen erg moeilijk te vinden.
 Nico heeft in 2008, toen wij de Nivon zaaltjes aan respectievelijk de Polderweg 
en de Middenweg moesten verlaten, het initiatief genomen en vervolgens de 
overeenkomst met De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan geregeld waardoor wij ge-
bruik mochten maken van de kantine van de medewerkers. Na de bouw van het 
nieuwe beheergebouw aan de Rozenburglaan is Nico weer actief geweest bij het 
overleg met de toenmalige directrice, mevrouw Marie Louise Meuris, en mochten 
we het gebruik van de kantine, die hier veel beter bereikbaar is, voortzetten. We 
kregen de beschikking over zes kasten die op slot kunnen en sindsdien zijn onze 
spullen en (bescheiden) bibliotheek hier opgeslagen. Een enorme verbetering. 
We zijn de directie van De Nieuwe Ooster daar zeer dankbaar voor! Alle contac-
ten met de directeur en de beheerder liepen via Nico. Hij was de stuwende kracht 
achter de werkgroepen en zorgde voor materiaal (microscopen) en boeken.

In 2007, het jaar waarin de 300ste geboortedag van de grote plantkundige en 
systematicus Carolus Linnaeus (1707-1778) werd herdacht, heeft Nico ervoor 
gezorgd dat in elk Blaadje van dat jaar aandacht aan Linnaeus werd geschonken. 
In het eerste nummer schreef hij een uitgebreid artikel over hem, voorts zorgde hij 
voor vier verschillende portretten van deze grote wetenschapper op de omslagen 
van die Blaadjes. 
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Erelid
Voor zijn grote inzet en vele verdiensten voor onze afdeling heeft het afdelings-
bestuur Nico op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2011 tot 
erelid van de KNNV afdeling Amsterdam benoemd,

Zijn echtgenote Ans, aan wie hij zeer gehecht was, heeft hem altijd zeer gesteund 
en de nodige ruimte gegeven in al zijn activiteiten. Zij deelde zijn interesse in de 
natuur geheel. Waar dit voor haar mogelijk was vergezelde ze hem, altijd op de 
voor haar kenmerkende vriendelijke, bescheiden en belangstellende wijze. De 
KNNV is haar daarvoor zeer dankbaar!

De medemens Nico
“De aimabele Nico was een geliefd man in onze vereniging, voor eenieder altijd 
toegankelijk en behulpzaam op vriendelijke wijze. Zijn grote en geheel eigen 
gevoel voor humor was daarbij nectar en smeerolie. Voor zijn vele verdiensten en 
grote inzet voor onze afdeling is Nico op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergade
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ring van 12 maart 2011 tot erelid van de KNNV afdeling Amsterdam benoemd”.

Nico was voor eenieder altijd toegankelijk en behulpzaam, op vriendelijke wijze. 
Kenmerkend was zijn geheel eigen, rustige wijze van doen. Zijn grote, geheel 
eigen gevoel voor humor was kenmerkend, altijd in voor grappen en een goeie 
mop op z’n tijd. Hier proefde je de echte Amsterdammer. Nico hield zeer van 
gezelligheid, samen een jonkie drinken stond daarvoor symbool. Levensgenieter 
pur sang. 
Hij was erg gesteld op vriendschappen. Met verscheidene KNNV’ers was hij meer 
dan bevriend, hij deelde met hen zijn diepste maatschappelijke en politieke inte-
resses, opvattingen en overtuigingen.

Meer hobby’s
Naast zijn zeer brede belangstelling en passie voor de natuur en zijn deelname in 
slechts een klein aantal aspecten daarvan - ‘wij moeten ons als mens nu eenmaal 
beperken, helaas’- had hij ook andere interessevelden.
In zijn jongere jaren was hij een enthousiast voetballer. Dat deed hij bij Blauw-Wit, 
evenals Ajax een typisch Amsterdamse club. “En ook een goeie voetballer, van 
het betere niveau”, aldus de jongere Martin Melchers die er ook speelde en hem 
al kende.

Nico was gegrepen door het verschijnsel taal. Taal is alles. Zijn citaat hierover 
siert zijn overlijdensbericht. Hij zag het als een wonder dat de mens dit had weten 
te ontwikkelen. In velerlei klanken en vormen, vervolgens via leesbare tekens en 
letters kon vastleggen en doorgeven aan medemensen. Het werd een uitgebreid 
aandachts- en studieveld van hem. Later las hij de boeken van Herman Kuitert –
ethicus-theoloog en hoogleraar aan de VU Amsterdam- en raakte onder de indruk 
hoe deze man door woord en schrift theologische en geloofszaken kon uitleggen.

Zijn interesse in taal raakte aan die op een een ander terrein. Via het muziek-
schrift - ‘hoe is het mogelijk dat de mens muziekklanken in leesbare tekens wist 
te vatten- een ander wonder!’ was dat de muziek. Nico was wèg van Bach en via 
diens muziek begon hij een samenspel van jaren met anderen in een blokfluit-
groep. Een hartinfarct dwong hem zijn activiteiten te minderen. Dat ging hem zeer 
aan het hart maar hij moest keuzes maken en gaf zijn prachtige blokfluit weg.

Kalligrafie was weer een andere hobby. Nico heeft het uitgebreid beoefend. De 
door hem geschreven teksten liet hij soms vergezeld gaan van prachtige, fijnzin-
nig geaquarelleerde bloemen en planten. Hij bracht ze samen in een kloek en 
kleurig boekwerk: zijn taal- en kalligrafie magnum opus zou je kunnen zeggen.
Hij bracht ook korte uitspraken van pedagogen bijeen en kalligrafeerde ze in ver-
schillende kleuren en lettertypen bijeen op één vel papier. Hiermee gaf hij aan 
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voortdurend kritisch bezig te zijn een nog betere onderwijzer-docent en pedagoog 
te willen worden. “Wees iets en van uw zijn gaat opvoeding uit”, aldus Jan Lig-
thart, lag hem na aan het hart.

Tenslotte
Nico had nog veel plannen, zijn prachtige dia’s archiveren –digitaliseren ging hem 
te ver-, de vele dozen die hij nog met insecten en mossen had staan op naam 
brengen, tijd geven aan zijn kinderen en kleinkinderen. Er stonden nog ongelezen 
boeken in zijn kast. Het heeft niet zo mogen zijn.
Begin 2019 werd darmkanker met uitzaaiingen geconstateerd. Een behandel-
traject, met uitzicht op nog enige tijd van leven, werd ingezet, maar een niet 
geslaagde operatie werd hem fataal. We waren diep geschokt toen we van zijn 
overlijden op 17 november 2019 hoorden.

Bijna 55 jaar was Nico lid van de KNNV waarvan 51 jaar van de afdeling Amster-
dam. 

“Nico wist zich bij al dit werk gesteund door Ans, zijn geliefde vrouw. Op bijeen-
komsten en activiteiten waar dit voor haar mogelijk was vergezelde ze hem op de 
haar bescheiden en onafscheidelijke wijze. 
Na een lidmaatschap van de KNNV van bijna 55 jaar, waarvan 51 jaar van de 
afdeling Amsterdam is met het overlijden van Nico aan dit alles een einde geko-
men. We kunnen het nauwelijks beseffen, het moet nog doordringen. 

“De afdeling Amsterdam en de KNNV in het algemeen zijn Nico veel dankbaar-
heid verschuldigd voor alles wat hij heeft gedaan. Met groot verdriet nemen we 
vandaag afscheid van Nico. In onze KNNV-harten leeft hij voort als een unieke 
persoonlijke natuurvriend. Onze gedachten zijn bij Ans en de kinderen. Ik dank u”.

 Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en verloren in hem een toegewijd 
lid.
Velen van ons begeleidden hem zaterdag 23 november 2019 naar zijn laatste 
rustplaats op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Dat hij ruste in 
vrede.
Wat blijft zijn zeer dierbare herinneringen aan een unieke natuurvriend pur sang. 
In onze harten leeft hij voort.

Hein Koningen
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Openingsavond Floron Groot-Amsterdam - KNNV 
Afdeling Amsterdam 14 april 2020 

Het is een goede traditie dat het nieuwe botanische jaar geopend wordt met een 
avond voor Floron en de KNNV. Ton Denters zal zijn nieuwe stadsgids van plan-
ten introduceren ofwel waarom hij zich toch liet overhalen om een nieuwe versie 
te schrijven.

Dan de plannen voor 2020. In 2020 worden er weer hokken gestreept voor Flo-
ron. Er wordt bij deze streepexcursies in de eerste een á twee uur de tijd geno-
men om met een flora te determineren en foto’s te nemen. Zo mogelijk houden 
we pauze in een etablissement. Na de pauze ligt de nadruk meer op het inventari-
seren en gaat het tempo wat omhoog. Dit deel is meer voor gevorderden.
Tenslotte zal Hanneke Waller een exposé geven over de streepexcursies van 
afgelopen jaar 

Aanvang 20:00 in Kantine DNO
Programma
Dinsdagavond 14 april 2020
19:30    Zaal open 
20:00    Peter Wetzels opening
20:05    Ton Denters: Stadsflora van de Lage Landen. Een exclusieve special 
over zijn nieuwe gids die rond deze tijd zal verschijnen
20:45    Peter Wetzels: Vooruitblik PWG/FLORON 2020
21:00    Pauze voor koffie en thee.
21:15    Hanneke Waller: FLORON-excursies van D14 in 2019 met als thema de 
kleine kernen.
22:00    Sluiting

De avond vindt plaats in de kantine van de Groenvoorziening 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. 2 
minuten lopen naar de kantine.
Met vriendelijke groeten,

Peter Wetzels
Districtscoördinator Floronafdeling Groot-Amsterdam
www.floronamsterdam.nl & www.floron.nl
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Verslag van de hok-dagen in 2019
Dit jaar zouden we als proef op onze maandagse hok-dagen drie km hokken gaan 
inventariseren. Het werden er uiteindelijk vijf. Voorheen deden we in een seizoen 
maar één km hok en gingen we eens per vier weken, maar nu gingen we wat 
vaker. Soms zat er twee weken tussen, soms drie, afhankelijk van de data van de 
Floron-excursies die in het weekend plaatsvinden. 
In totaal zijn we acht keer op stap geweest, waarvan zeven keer een inventari-
satie. De bezochte kilometerokken brachten ons in Osdorp, bij het Osdorpplein 
en Tussen Meer (2 hokken), Noord, de wijk Elzenhagen (2 hokken) en Diemen/
Watergraafsmeer. Sommige hokken zijn twee keer bezocht en andere slechts 
één keer. We hadden altijd wel bijzondere waarnemingen. Wat niet op naam kon 
worden gebracht, werd meegenomen naar de werkgroepavond en soms zelfs 
thuis opgekweekt om te zien wat het was. De aantallen per km hok kwamen door 
dit systeem wat minder hoog uit, maar dat is geen probleem. We hebben in ieder 
geval gedurende het seizoen met veel plezier en enthousiasme de wilde planten 
bekeken. Bij twijfel werd menigmaal de App van IObs uitgeprobeerd om planten 
een naam te geven. Het geeft een goed gevoel wanneer de App het met ons 
eens is.

Op maandag 08-07-2019 hebben we een bezoek gebracht aan heemtuin Hei-
manshof in Hoofddorp, waar we een rondleiding kregen van Dick Gatsonides, die 
daar vrijwilliger is. Dick is sinds vorig jaar geregeld aanwezig op de werkgroep-
avonden. Iedereen was enthousiast over de vele bijzondere soorten die daar te 
zien zijn.

Het inventarisatieschema van dit jaar is goed bevallen, zodat we het volgend jaar 
op een vergelijkbare manier zullen doen.

Verslag van Ietje van Dongen van de streepexursie Ilpendam 21-07-2019, km hok 
125-497 

Onder leiding van ons immer enthousiaste Floron coördinator Peter Wetzels en 
verder vanuit Floron Noord Holland Midden Jeanet den Herder, districtscoördina-
tor aldaar (weet heel veel van grassen!) en nog twaalf andere plantenenthousias-
telingen.
Als je voor half elf  Ilpendam binnen was gekomen had je je nog verwelkomd kun-
nen voelen door Bijbels klinkend kindergezang. Vanaf het café het Wapen van Il-
pendam liepen we met een grote groep Ilpendam in. Direct al mooi ‘straatdesign’, 
al zullen de meeste bewoners dit waarschijnlijk niet zo zien: gehoornde klaver-
zuring ,rode schijnspurrie, postelein. We kregen geen erg bloemrijke graslanden, 
dijkjes of oevers te zien. Een oever met reukeloze kamille, een slootje met 
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particuliere boomgaard links en geklepelde dijk rechts, wel zwanebloem en mooi 
zicht op Ilpendam. Bij een bruggetje vanaf het van Oorschotplantsoen waar we ‘ 
natuurlijk keken naar kroos, wier en/of waterplant ontlokte dit toch bij Simon Pep-
ping de opmerking dat we ook wat meer de diepte in kunnen kijken. Hij zag een 
prachtige snoekbaars. In de Vinex-wijk waarbij Lida den Ouden bewoners ging 
uitleggen dat het onkruid (we zagen volgens Peter 261 soorten) dat zij tussen 
de tegels weghaalden precies was wat wij bestudeerden. Wij zagen er, al of niet 
verwilderde, ingeburgerde planten, kaardebol, een ganzenvoet (Chenopodium 
album x Chenopodium giganteum) en nog veel meer. Na enkele oevertjes moch-
ten we eindelijk (de groep was al bijna gehalveerd) met het pontje (vaart tot 18:00 
h, kosten 1,60 heen en terug) het N-H kanaal over. We mochten 135 meter lopen 
om in ons hok te blijven. Links van het fietspad loopt de Dorre Ilp. Dit veenriviertje 
kwam vroeger uit in het Purmermeer. In de Middeleeuwen werd er hier een dam 
aangelegd om het achterliggende gebied te beschermen tegen overstromingen. 
Daaraan dankt de plaats Ilpendam haar naam. Achteraf is het geologisch gezien 
een interessant stukje. We liepen door rietkragen en vonden een zompig pad over 
veenmos. Er staat moeraszoutgras, echt lepelblad, zompvergeet-mij-niet, ruwe 
bies, moerasrolklaver...... tja het was al na 16 uur, misschien achteraf wat te kort 
in dit gebiedje, gingen we weer terug richting bus, fiets, auto. Peter zag nog vier 
planten (op zijn terugweg als plantaholic) en was het meest tevreden over het 
zien van de ingesneden dovenetel en het echte Lepelblad. Eigenlijk wel aardig 
om iedereen eens te vragen wat hij of zij nu de mooiste vondst vond.

Hanneke Waller
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 1e kwartaal 2020 en 2e kwartaal 2020
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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Paddenstoelen-excursies
NB In overleg met Christiane Baethcke worden de paddenstoelen-excur-
sies voorlopig niet meer vooraf vastgesteld. Er doen zich vaak onverwachte 
situaties met paddenstoelen voor of (zeer) bijzondere soorten verschijnen 
op niet gedachte plekken. Christiane zal de excursies in pop-up vorm orga-
niseren. Deze worden aan u bekend gemaakt via email.

Zaterdag 15 februari 2020 Lezing: ‘De grote overtocht’ door Paul Wittkämper 
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 levens-
ritme heerst. Ruim 35 jaar geleden reisden we af naar dit hoge noorden, met als 
doel een reportage te maken over een grote overtocht van oeroude geweidragers: 
‘rendieren worden zwemdieren’. Ook zien we auerhoen en korhoen in deze omge-
ving.

Vrijdag 21 februari 2020 Sneeuwklokjeswandeling in het Amsterdamse Bos 
o.l.v. Ria Simon
We gaan de grote groeiplekken van het gewone sneeuwklokje opzoeken zoals die 
zich hebben ontwikkeld op de voedsel- en kalkrijke kleigrond van Het Bos Onder 
het al goed op leeftijd komende loofbos van zomereik, gewone esdoorn, beuk en 
es doet het zeer natuurlijk aan.
OV: van Amsterdam RNet bussen 347 en 357, uitstappen halte Kruiskerk, Amstel-
veen. Vanhier in westelijke richting lopen via de Charlotte van Montpensierlaan, 
spoorlijntje over en vervolgens de Nieuwe Karselaan naar de Amsterdamseweg 
(= ca. 10 min.). We verzamelen om 10.00 uur op de hoek Amsterdamseweg/Oude 
Karselaan in Amstelveen (dit is dicht bij de banpaal bij Park De Braak en het Van 
Leergebouw). Vanhier lopen we naar de sneeuwklokken. Daar on\ze wandeling 
gedeeltelijk over ruiterpaden gaat wordt daarvoor geschikt schoeisel aanbevolen. 
Onderweg kijken we naar alles wat bloeit en ons verder boeit.

Zaterdag 22 februari 2020 Knoppenexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Henk 
Wolters
We verzamelen om 11.00 uur bij de ingang van het Beatrixpark, Diepenbrock-
straat (tegenover Herman Heijermansweg). Duur van de wandeling 2 ½ uur.
Het park is zeer geschikt voor een knoppenexcursie. Er staan heel veel soorten 
op een niet al te groot oppervlak, met veel laag hangende takken waardoor het 
materiaal goed bereikbaar is. Ruim 250 bomen dragen een naambordje. Het
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park is met OV goed bereikbaar, parkeren is op zaterdag niet gratis. In het park is 
hoegenaamd geen schuilgelegenheid en in de winter is er geen mogelijkheid van 
horeca of toilet. Honden zijn in het park overal toegestaan, behalve in de Artsenij-
hof en op de kinderspeelplaats. Henk beschikt over een stemversterker (roeptoe-
ter geheten) voor het geval dat de groep groot is. 
Het park ligt tussen de A10, ring Zuid, de RAI en Beethovenstraat. Het park is ont-
worpen door stedenbouwkundige Jacoba Mulder en is in 1938 opengesteld. Ja-
coba Mulder was tevens ontwerpster van het Boschplan! Wij bezoeken een aantal 
markante delen in het park en kunnen de beelden bekijken die we ontmoeten.
Binnenkort verschijnt een bomenkaart van het park, zowel op papier als op de site 
van het park. Het Artsenijhof in het park wordt onderhouden door vrijwilligers. De 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark volgt de ontwikkeling nauwlettend.

Dinsdag 25 februari 2020 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 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. 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 
ontwikkelt. Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag uilenballen pluizen 
uit de omgeving van Amsterdam. Determinatietabellen en tandenborstels zijn 
aanwezig. Graag zelf een loep en pincet meenemen.

Zaterdag 7 maart 2020 Vroege stinsenplantenwandeling in de heemparken 
Amstelveen o.l.v. Ria Simon
OV: te bereiken met bus RNet 347 en 357 (vanaf busstation Elandsgracht), uit-
stappen halte Graaf Florislaan, Amstelveen – vanhier rechts Amsterdamseweg in 
en in de kniebocht daarvan bij de Pr. Bernhardlaan verzamelen we om 10.00 uur.

Zaterdag 21 maart 2020 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en na de 
pauze het onderdeel ‘Leden voor leden’. Plaats: Kantine DNO, aanvang 
19.30 uur
De nieuwe vorm van de traditie ‘Leden voor leden’ was vorig jaar een succes. 
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Daarom gaan we in deze vorm door: we vragen mensen die iets leuks hebben
meegemaakt in de natuur, iets bijzonders hebben gezien of iets bijzonders heb-
ben gedaan daar een presentatie over te houden, van minimaal 5 tot maximaal 15 
minuten. Alles mag, zolang het maar betrekking heeft op de natuur. In het bijzon-
der, maar dat is geen vereiste, de natuur in de omgeving. Ten behoeve van de 
presentaties zijn een laptop en beamer aanwezig. Presentatoren die van laptop of 
beamer gebruik willen maken, dienen hun presentatie aan te leveren op usb-stick. 
Voor deelnemers hebben we een aardigheidje in petto. 
Voordracht aanmelden bij: Geert Timmermans (t) 06-41821601, (e) harmat4@
xs4all.nl

Zaterdag 28 maart 2020 Busexcursie stinsenplanten naar het rivierengebied 
o.l.v. Hein Koningen & Lida den Ouden
Dit jaar bezoeken we enkele plaatsen met stinsenplanten in het rivierengebied.
tussen Gorinchem en Nijmegen. Rossum en Neerijnen liggen beide aan de Waal, 
de eerste in de Bommelerwaard aan de zuidzijde, de tweede in de Tielerwaard 
aan de noordzijde van de rivier. Dit gebied is lang niet zo rijk aan stinsenplanten 
als Friesland en Groningen, de Vecht of de binnenduinrand. De groeiplaatsen 
zijn bescheiden maar toch vormen zij onderdeel van het tuinhistorisch spectrum 
met stinsenplanten als onderdeel van de landschapsstijl. Het kan ons een goede 
indruk geven dat ook in het wat verder van het westen gelegen deel van ons land 
welgestelden bij hun fraaie huizen de laatste tuinstijl lieten aanleggen, waarvan 
siergewassen die we nu kennen als stinsenplanten een onderdeel vormden. We 
beginnen in Rossum waar we koffie/thee drinken en daarna de omgeving van 
het vroegere Huize Rossum (nu gemeentehuis) bezoeken. Hier had ooit ridder 
Maarten van Rossem zijn domicilie, nu is er nog slechts het tegen de Waaldijk 
aan gelegen Slotbos met stinsenplanten. Er groeien o.a. holwortel in wit en paars, 
vingerhelmbloem, gewoon sneeuwklokje, lenteklokje. Vanaf de dijk hebben we 
een fraai uitzicht over de Waal.
Daarna gaan we naar Neerijnen waar we de omgeving van het Huis en kasteel-
tuin en het slotbos bezoeken. Tot 2018 was er het gemeentehuis in gevestigd. In 
deze omgeving groeien o.a. bostulp, blauwe anemoon, breedbl. klokje en knik-
kende vogelmelk. Vanuit het Huis is een lange zichtas naar de Waaldijk, met 
holwortel, maarts viooltje, vingerhelmbloem, voorjaarszonnebloem. Aan de voet 
van de dijk o.a. holwortel, beemdooievaarsbek, voorjaars- zonnebloem. Het grote 
Slotbos, een echt wandelbos, het ‘slingerbos’, is niet spectaculair met stinsen-
planten begroeid zoals we dat kennen van Friese stinsen. Maar al wandelend 
rond het inpandige weiland zijn er verscheidene soorten te zien, o.a. de zeldzame 
kleine maagdenpalm waarvan kweekvormen (‘stinsenvormen’) donkerder en gro
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ter bloemen hebben dan de wilde, lieve-vrouwe-bedstro, tuinkamperfoelie.
We klimmen ook de Waaldijk op om te genieten van het zeer fraaie uitzicht over 
de Waal. Dit deel van de uiterwaarde is beschermd natuurgebied. De weg op de 
dijk is geen autoweg maar slechts fietspad. Tegen de flank van de dijk, aan rivier-
zijde, groeit tussen de basaltstenen een bijzondere vegetatie van zeer veel wit 
vetkruid maar er is ook een groeiplaats van wede, de oude verfstofplant waarmee 
tot de komst van de indigo als enige blauw geverfd kon worden. Verder een dijk-
beemdvegetatie met kenmerkende soorten, zoals grote centaurie, bermooievaars-
bek, glad walstro, echt knoopkruid – al is het voor al deze soorten nog te vroeg in 
het jaar om te kunnen bloeien. Wede begint wel al een bloemstengel te maken.
We kunnen ook de heel aardige, sfeervolle kasteeltuin bezoeken, met deels histo-
rische indeling, waar ook velerlei stinsenplanten zijn aangeplant naast botanische 
bolgewassen en andere kruidachtige siergewassen. Er staan twee oude kassen 
en leifruit. Voorts rust en stilte zoals we dat kennen van oude tuinen en hoven.
We hebben tijd voor een extra pauze: theedrinken in Het Stroomhuis, vlakbij. Met 
de bus maken we een tocht langs de Waal, over de Waaldijk voor beleving van 
het rivierenlandschap – van Neerijnen naar Varik, Ophemert en net vóór Tiel ke-
ren we om richting Neerijnen. We besluiten met pannenkoeken eten in Zaltbom-
mel. 
Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies!) – bij aanmelding graag aangeven 
waar u opstapt (WTC of Sloterdijk): 
8.30 uur station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stadsbus-
sen staan/stoppen;
8.45 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u 
er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-40364239 van Hein Koningen).

De kosten zijn € 35,-- en voor niet-leden introducés € 40,--. Aanmelden voor 
deelname bij onze penningmeester Fons Bongers, tel. 06-57623212, e-mail 
penningmeester@amsterdam.knnv.nl. De aanmelding is pas definitief na ont-
vangst van de deelnameprijs: over te maken op ING-rekening IBAN No. NL 
91INGB0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder vermelding van “busexcursie 28 
maart 2020”.

Zaterdag 11 april 2020 Vroege vogel fiets-excursie naar Diemerpark en Vijf-
hoek o.l.v. Tobias Woldendorp
We verzamelen voor deze vroege fiets-excursie om 05.30 uur aan de voet van de 
Nesciobrug, IJburgzijde. Nu al aangeven wat we allemaal kunnen verwachten is 
door het tweede bizar warme en later weer natte halfjaar bijna niet te doen. Naast 
fietsen lopen we een klein stuk in een drassig terrein. Aanmelden is niet nodig. 
Het nummer van Tobias is wel handig, dus als je te laat bent, bel 06 52143646. 



36

Vrijdag 17 april 2020 Stinsenplanten-excursie naar het Landgoed Beeckes-
tijn, Velsen-Zuid (Velsen), o.l.v. Ria Simon
Beeckestijn is een typisch 18e -eeuwse buitenplaats, in het verleden in bezit 
van Amsterdamse regentenfamilies. Zij werd geroemd om haar tuinen. Tot 1952 
was dat de familie Boreel en nakomelingen. Daarna kwam het in handen van de 
gemeente Velsen en sinds 2011 beheert Natuurmonumenten de tuinen en het 
parkbos van dit rijksmonument. De enorme tuin werd in fasen aangelegd, o.a. 
door de bekend landschapsarchitect Johann Georg Michael. Hij maakte voor het 
inmiddels toegevoegde achterpark een natuurlijk landschapspark met slingerende 
beek. Het is een voorbeeld van de eerste (vroege) landschapsstijl in ons land. Bij 
de landschapsstijl werden steeds meer fraai bloeiende bol- en knolgewassen ge-
bruikt. Planten die we nu kennen als stinsenplanten. Oktober 2017 werd een mix 
van 40.000 stinsenbollen geplant, bestaande uit o.om. sneeuwroem, krokussen, 
winteraconiet, narcissen, sneeuwklokjes, sterhyacinten, vogelmelk, Ital. Aronskel-
klenteklokje, boshyacint. Er is ook weidegeelster te vinden, deze heeft ook een 
groeiplek langs het openbare voetpad in de omgeving van de ingang van Beec-
kestijn. Aanbevolen wordt om de lidmaatschapskaart NM mee te nemen (i.v.m. 
eventueel bezoek aan het Huis).
OV: RNet bus 382 (ri IJmuiden), perron A) van NS-station A’dam-Sloterdijk 9.37 
uur naar IJmuiden. Uitstappen: halte Parkweg, Velsen-Zuid. Hier verzamelen we 
om 10.00 uur. 

Zaterdag 25 april 2020 Daslook fiets-excursie in het Amsterdamse Bos o.l.v. 
Hein Koningen
De laatste decennia heeft daslook zich in het Amsterdamse Bos spectaculair uit-
gebreid. Oorspronkelijk groeide dit in het voorjaar rijk bloeiende, wilde inheemse 
bosgewas alleen op het Vogeleiland, waar het was aangeplant. De toenmalige 
beheerder zaaide ook wel eens wat in de directe omgeving van deze toen prach-
tige heemtuin. Vanhier vond het zijn weg naar vele plekken in Het Bos. Daarbij zal 
het publiek wel een handje geholpen hebben, maar mogelijk zagen de beheerders 
van Het Bos zijn grote schoonheid en zorgden voor de werkelijke, grootschaliger 
verspreiding. Tegenwoordig vinden we er daslook op vele plekken en dat is tijdens 
de bloeitijd ervan werkelijk schitterend. Sommige van die plekken zijn wel vele 
duizenden vierkanten meters van oppervlak. Vooral met invallend zonlicht door de 
nog vrijwel bladerloze boomkronen waan je je soms even in de bossen van Zuid-
Limburg. En dat onder de rook van Amsterdam en Amstelveen! 
We starten onze fietstocht om 10.30 uur bij de KNNV-iep bij bezoekerscentrum 
‘De Molshoop’, aan de kop van de Bosbaan, bij de hoofdingang van Het Bos. De 
iep is gemakkelijk te herkennen omdat er een groene zitbank rondom is geplaatst. 
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Duur van de fietstocht ca. 2 ½ uur. 
Bij de hoofdingang van Het Bos bestaat de mogelijkheid een fiets te huren: aan 
de noordkant -direct achter de huizen van de A’veenseweg- staat het gebouwtje 
van de fietsenverhuur ‘de Boshalte’, open vanaf 10.00 uur - tel. 020-6445473. 
OV: bus RNet 347 en 357 (vanaf busstation Elandsgracht), uitstappen halte ‘van 
Nijenrodeweg’ bij de hoofdingang van Het Bos. 

Zondag 26 april 2020 Streepexcursie Bussum-Zuid 139-475 Excursieleider 
Peter Wetzels
Verzamelen om 10:30 bij de ingang van het Bastion Hotel aan de westuitgang van 
station Bussum-Zuid
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in het Bastion Hotel.
Bussum Zuid is een gevarieerd hok. Een groot heideveld, stroken bos, verschil-
lende begraafplaatsen, een spoorlijn en een lommerrijke villawijk. In de nazomer 
wordt dit hok voor de tweede keer bezocht. Sinds 1990 zijn er 334 soorten gevon-
den.
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 Bussum Zuid 

Zaterdag 9 mei 2020 Stinsenplanten-excursie naar Het Wildrijk bij St. Maar-
tenszee o.l.v. Ria Simon
Het Wildrijk is ontstaan na inpoldering van de oude zeearm De Zijpe in 1597. 
Ooit was het jachtgebied van rijke kooplui die er hun buitenhuis hadden. Het is 
een langwerpig bosgebied midden in de vlakke polder en daardoor al van verre 
zichtbaar. Maar nu toch vooral bekend door de honderden boshyacinten die er in 
het voorjaar bloeien in blauw, paars, roze en wit. Dan is het een sprookje! Vogels, 
(stekel)varens en mossen zijn er ook veel te horen en te zien.
Het Wildrijk is eigendom van Landschap Noord-Holland, sinds 1940 toen de eer-
ste aankoop plaats vond. Begunstigers van Landschap NH hebben vrije toegang, 
neem hun natuurpas dus mee. Er kunnen een aantal mensen gebruik van een 
pas maken. Het is een dagexcursie dus lunch en drinken meenemen.
OV: trein Amsterdam CS (ri Alkmaar) 9.09 uur, A’dam Sloterdijk 9.15 uur. Uitstap-
pen station Alkmaar en daar op bus 151 richting Julianadorp 10.12 uur. Uitstap-
pen halte Belkmerweg – hier verzamelen we ook. NB de tijden zijn bij benadering! 
Check kort tevoren of tijden nog correct zijn.
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Zondag 10 mei 2020 Streepexcursie Nigtevecht 130-476 Excursieleider Peter 
Wetzels
Verzamelen om 10:30 voor de hervormde kerk, Dorpsstraat 45.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in No100. Eten en drinken meene-
men.
Een oud klein dorp midden in het veenweidegebied. Er is wat nieuwbouw. Het 
Amsterdam-Rijnkanaal is met een sluis verbonden met de Vecht. Met een pontje 
gaan we ook naar de overzijde van de Vecht. Sinds 1990 zijn er 349 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 Nigtevecht.

Dinsdag 12 mei 2020 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone, fietsexcurside o.l.v. Geert Timmermans
Ook dit jaar weer een nachtegalen-excursie door dit ’s avonds stille natuurgebied. 
We fietsen door de Brettenzone en eindigen weer op station Sloterdijk. Onderweg 
luisteren we naar de Nachtegaal, Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger. Misschien 
horen we de Rugstreeppad en Veenmol. Nachtegalen zijn beroemd om hun mooie 
zang en in de Brettenzone is dit prachtig te horen. De zang bestaat uit een serie 
herhaalde, losse tonen die worden afgewisseld met krachtige rollers en trillers. 
Speciaal op stille avonden of nachten in het voorjaar is deze zang zeer indrukwek-
kend en soms tot op een kilometer afstand te horen. Start: 0m 19.30 uur van het 
Orlyplein (is voorplein) van NS-station Amsterdam Sloterdijk.
Mensen die willen deelnemen dienen zich per e-mail (harmat4@xs4all, nl) aan te 
melden.

Woensdag 27 mei 2020 Wandelexcursie naar en in landgoed Elswout, Over-
veen o.l.v. Ria Simon
In de 17e eeuw op de binnenduinrand ontstaan door zandafgravingen bestemd 
voor Haarlem en Amsterdam. Veel oude bomen, waterpartijen en in het voorjaar 
stinsenplanten. Het is een dagexcursie dus lunch en drinken mee.
OV: trein NS Sprinter ri Zandvoort/Zee, Amsterdam CS 9.56 uur, A’dam Sloterdijk 
10.02 uur. Uitstappen station Overveen en verzamelen voor het restaurant aan de 
perronkant om 10.25 uur. Vandaar lopen we naar Elswout in ongeveer een half 
uur. 
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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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