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UIT HET BESTUUR 
Het hele bestuur wenst u allen een goed 2010 waarin u weer veel geluk en plezier 
ervaart met de natuur. Zelf zie ik net een goudhaantje langs flitsen, vlak naast mijn 
computer, in de struiken voor mijn huis (er zit een raam met vitrage tussen, dus hij 
zag mij niet). Een heel kleurig, piepklein en snel vogeltje en ik ben helemaal verrast.  

Op dit moment is alles nog sneeuw en ijs, een ouderwetse echte winter en de vogels 
hebben het moeilijk. Door ze bij te voeren helpen we ze de winter door en kunnen we 
genieten van alle verschillende soorten en gedragingen. Het goudhaantje heb ik 
overigens nog nooit op de voederplank gezien, die komt kennelijk op een andere 
manier aan zijn voedsel. 

Gelukkig wordt onze kantine in gedenkpark De Nieuwe Ooster goed bereikbaar 
gehouden, en alle lezingen, werkgroepen en de algemene ledenvergadering gaan 
gewoon door. We zetten olielampen neer op de donkerste plaatsen, zodat u zich 
kunt oriÃ«nteren. In dit Blaadje vindt u de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering op 13 maart. Na de vergadering houdt Henry Hooghiemstra een 
interessante lezing met diaâ€ ™s over de gevolgen van de bosaanplant (Ã³nze CO2 
compensatie) in de Hoge Andes. 

Als u een week van tevoren een seintje wilt krijgen dat er een lezing of excursie gaat 
plaatsvinden kunt u uw e-mail adres aan onze secretaris Lida den Ouden opgeven. 

excursie-totaaloverzicht.htm


Zij zal de leden die daar prijs op stellen zo veel mogelijk een week van tevoren 
waarschuwen.  

Karin Wijnkoop doet haar best weer goede excursies te organiseren. Helaas heeft 
mijn oproep in het vorige Blaadje nog niet tot meer hulp voor Karin geleid. Denkt u 
erover na, het is van groot belang voor onze vereniging dat er voldoende lezingen en 
excursies op een goede manier plaats vinden en Karin kan dat niet allemaal af. Ook 
zijn we nog op zoek naar een coÃ¶rdinator voor de Vogelstudiegroep. Op woensdag 
24 maart komt de initiatiefgroep weer bij elkaar in de kantine van De Nieuwe Ooster. 
Onder andere zal dan nagepraat kunnen worden over het bezoek aan het Landje van 
Geysel in het weekend ervoor. 

We willen Willem Kolvoort graag heel hartelijk danken voor het belangeloos 
beschikbaar stellen van de illustraties die zijn vader heeft gemaakt. Omdat Marius 
Kolvoort heel veel fraaie tekeningen van dieren en planten heeft nagelaten be-
schikken we nu over een rijkelijk gevuld reservoir van illustraties voor Blaadje. 
Nog Ã©Ã©n aandachtspuntje: heeft u uw contributie betaald? Omdat we geen 
acceptgiroâ€ ™s meer sturen is dat wellicht aan uw aandacht ontsnapt. Het prettigst 
voor onze vereniging is het als u de contributie automatisch overmaakt, liefst in de 
maand november of december voorafgaand aan het verenigingsjaar. 
We wensen u weer plezier met dit eerste Blaadje van 2010 en zien u graag op de 
Algemene Ledenvergadering! 
Namens het bestuur, Finette van der Heide 

 
REDACTIONEEL 
De klimaattop is mislukt. Ondertussen leven we al weer bijna twee manden onder 
barre weersomstandigheden. Vliegen er grote zilverreigers laag door de 
Roetersstraat op weg naar voedselhulp te Artis. En hebben ook de roerdompen 
inmiddels de oostelijke binnenstad weten te vinden.. Tussen de koufronten door 
baltsen de gaaien met hoog opgetaste kuiven op de binnenterreinen en zingt ook de 
merelman weer â€ œheel speciaalâ€ •.En als er nog mussen geweest waren in mijn 
buurtje hadden die ook luid en schel van zich laten horen 
Ik verheug me op de zomers die moeten komen. Omdat het klimaat danig in de war 
is zullen er deze zomer er zich wel bizarre schouwspelen ontvouwen in de 
binnenstad. Ik verwacht dan ook een invasie van buidelmezen op het Kleine 
Rieteiland, tevens een bescheiden inval van scharrelaars op de Wallen en een heuse 
aanval van Bijeneters op de Bijenkorf.  
Maar in afwachting van deze nieuwe zomer moeten we de komende koude 
seizoenen zien te overleven. Gelukkig zijn er bij de KNNV afdeling Amsterdam veel 
nieuwe initiatieven om dichterbij de natuur te komen staan. Eindelijk weer een eigen 
Vogelwerkgroep en ook zijn er ideeÃ«n om de vissen en amfibieÃ«n te coachen. 
Hulde aan onze trekkers!!! 
Meld u aan om nieuwe werkgroepen nieuw leven in te blazen om de veranderingen 
in deze wondere wereld vast te leggen. 
Tobias Woldendorp 

VERSLAAFD AAN DE KRANENVLUCHT 
Wie eenmaal de vlucht van de kraanvogels heeft meegemaakt, wil dat vaker beleven. 
In het KNNV-gezelschap dat begin november 2009 naar het Diepholzer Moor trok, 



waren verschillende reizigers al eerder in Lac du Der geweest en ook wij grepen in 
ieder geval tijdens deze midweek alle gelegenheden aan om de kranen te zien. 
Hieronder een impressie: 
3 november 
Net aangekomen in ons hotel te Lembruch gingen we om 16.00 u weer â€ ˜ op 
stapâ€ ™. Kraanvogels zoeken. Daarvoor reden we naar het Rehdemer Geestmoor. 
Het was er al aardig druk met andere vogelaars. 
In het maanlicht 
De lucht vervuld met zwermen Kraanvogels. Vanuit een uitkijktoren konden we in de 
verte de vogels zien landen bij een plas, waarin ook al Toendrarietganzen zwommen. 
Prachtig kwam de volle maan op boven de vlakte. 
Schitterend om de vogels in de verte te horen schetteren.  
Om zes uur was het donker en gingen we terug. Om zeven uur wachtte ons een 
buffet met rollade, groenten en aardappelen; peertjes met kwark toe. Alle deelnemers 
wilden wel een vogellijst, waarop de eerste waarnemingen werden genoteerd. 
Morgenochtend moeten we (als we meewillen) om half zeven met de busjes mee. 
Dan gaan we naar dezelfde plek om de Kraanvogels naar de fourageerplaatsen te 
zien vertrekken. 
4 november 
â€ ™s Nachts regent het, maar we gaan toch en als we weer op het Rehdemer 
Geestmoor zijn klaart het al gauw op en zien we de maan weer. In de verte 
murmelen de vogels al en na korte tijd vult de lucht zich met tientallen slierten 
honderden roepende Kraanvogels, heel indrukwekkend. 
Wat later gaan ook de Rietganzen (aangevuld met Kol- en Nijl-) weer op de wieken. 
Die vliegen eerst wat slordiger voor ze in nette veeÃ«n gaan. Het lijken er haast nog 
wel meer dan de Kraanvogels. 
Rondom de uitzichttoren worden ook andere vogels waargenomen: Groenlingen, 
Ringmussen, Buizerd, Staart- en Koolmezen, Winterkoning, Merel, Toren- en 
Slechtvalk. 
Om half negen gaan we terug om te ontbijten. We kunnen ook een lunchpakket 
klaarmaken. Om half elf gaan we een wandeling bij de DÃ¼mmer See maken.  
Eenden See 
We stoppen ergens bij een Naturlehrpfad, waar we o.a. Zilverreigers zien. Maar dit is 
nog niet de goede plek die de reisleider bedoelde, dus gaan we nog naar een andere 
plaats, aan de zuidkant van het meer. Aan de ene kant van het dijkje zien we een 
troep Sijsjes, verder Pimpelmezen en we horen een Boomklever. We horen ook een 
Matkop en een Boomkruiper. Op het meer honderden eenden: Grote zaagbekken, 
Smienten, Dodaars, Wilde eenden, Tafeleenden, Kuifeenden, Brilduiker, Nonnetje, 
veel Futen, op de oever in kale bomen een Aalscholverkolonie. Bij of in de 
uitkijktoren eten we ons lunchpakket op en om twee uur, als ze daar net bomen gaan 
zagen, gaan we weer naar de bus, onderweg nog wat paddestoelen waarnemend. 
Dan gaan we op zoek naar fouragerende Kraanvogels. Vanuit de bus zien wehele 
troepen op maisstoppelvelden. Als we stoppen trekken ze zich direct terug naar het 
midden van de velden. We zitten lekker droog, zodat de regenbuien ons niet deren. 
5 november 
Voor de derde keer gaan we vandaag om half zeven naar het Rehdemer Moor om 
het â€ ˜ ontwakenâ€ ™ van de Kraanvogels mee te maken. 
Erik Eggenkamp meende door zijn telescoop ook enige aarzeling te hebben 
bespeurd bij sommige vogels, of ze wel zouden vertrekken. 
Vijfentwintig duizend kranen 



Uiteindelijk deden ze dat massaal. De ene zwerm na de andere ging op de vleugels. 
Het Was opnieuw een belevenis om de duizenden (25.000 volgens de man van de 
VVV) kranen formatie te zien vormen en al tetterend (of piepend als ze nog juveniel 
zijn) het luchtruim te vullen, terwijl het om je heen langzaam licht wordt.  
Na nog een laatste rommelige wolk Kraanvogels en Toendrarietganzen r afgewacht 
te hebben lopen we terug. Daar worden we nog verrast door een vrouwtje Blauwe 
kiekendief met die kenmerkende witte stuit, even later gevolgd door haar man: een 
schitterende blauwgrijze vogel. Terugrijdend zien we vier reeÃ«n in een groen 
knollenland. Nou en dan hebben we wel een uitgebreid ontbijt verdiend. Dat staat 
rond de feestelijk gedekte tafel voor ons klaar in â€ ˜ Zur Alten Postâ€ ™. 
Herfst in SchlÃ¼sselburg 
Om 10 uur rijden we richting Weser. Onderweg passeren we velden met hier en daar 
plukjes Kraanvogels, ook veel aspergeplanten die zich met hun kleur aan het 
jaargetijde hebben aangepast. Enkele Roeken langs de weg ontgaan ons niet, 
evenals een koppeltje Kolganzen. Het is een regenachtige dag, maar gelukkig heeft 
Erik op internet een aardige slechtweerattractie ontdekt, een ritje in een overdekt 
smalspoor door een veenderij. 
Eerst bezoeken we een feeÃ«riek dorp, SchlÃ¼sselburg, met volop vakwerkschuren 
en â€ “ huizen, veel in het mooie steenrood, omzoomd met bomen en struiken in alle 
herfsttinten. 
Tegenover de kerk een struik vol Huismussen. Daartussen ook een Ringmus. 
Bovenin een boom zitten een paar Turkse Tortels naar beneden te loeren (nieuw 
voor de daglijst). We moeten om 12 uur terug, richting Moorbahn, maar Erik laat zich 
overhalen om ons even een blik op de Weser te laten werpen, die hier behoorlijk 
breed blijkt te zijn. En we doen nog een nieuwe waarneming: twee Ooievaars. In de 
rivier een ouwe schuit met rustende Aalscholvers. Tegen enen bereiken we het 
Uchter Moor. Hier is in 2000 bij turfsteekwerkzaamheden het veenlijk Moora 
gevonden. Tot 2002 is in dit veen turf gegraven. Tegenwoordig wordt alleen nog een 
bovenlaag afgeschraapt en o.a. door het Nederlandse Intratuin verkocht als 
plantaarde. 
Nu is het een natuurgebied waar toeristen, zoals wij, met het smalspoorbaantje een 
tochtje kunnen maken om te zien waar nog voor het laatst turf is gestoken. In lange 
rijen liggen de turven opgestapeld. Met een kalm gangetje van 6 km trekt het 
locomotiefje het ene rijtuigje dat nu maar nodig is voort. Op het verste punt pauzeren 
we bij een uitzichttoren. Daar worden Kramsvogels en Koperwieken gezien. Het 
locomotiefje wordt aan de andere kant van het rijtuigje gerangeerd. Op de terugweg 
stoppen we bij een demonstratieplaats, waar te zien is hoe in vroeger tijden mensen 
voor zichzelf kleinschalig turf staken.  
6 november  
We gaan graag weer vroeg op om het dagelijkse ontwaak- en opvliegritueel mee te 
maken. 
Erik kent de route langzamerhand uit zijn hoofd. Het weer is beter en we maken een 
mooie zonsopkomst mee. Als extra krijgen we nu ook vier Wulpen, Blauwe 
Kiekendieven en een Klapekster. 
Na het ontbijt vertrekken we om half elf voor een bezoek aan de westzijde van de 
DÃ¼mmer See. 
Daar zien we veel Kokmeeuwen. Hier doen we opgetogen over een vogel waar we 
thuis onze neus voor ophalen: een Meerkoet, want die hadden we nog niet op de 
lijst, en ook wat Waterhoentjes. Verderop een Dodaars.  
Het pad komt weer bij het haventje uit, waar we dicht bij het meer kunnen komen en 



veel soorten eenden zien: Tafeleenden, Smienten, Krakeenden, Wintertalingen en 
Futen. 
Frans van der Feen 

 
MARIUS J.C. KOLVOORT 
Onderwijzer, leraar tekenen en kunstgeschiedenis, vogelliefhebber, illustrator, 
tekenaar en schilder. Oudere KNNVâ€ ™ers zullen zich hem zeker herinneren. De 
man die meer dan 50 jaar talloze boeken en bladen illustreerde. Zijn credo was: 
anderen laten delen in de vreugde en verwondering in de omgang met de natuur. 
Een andere vermaarde uitspraak van hem was: â€ œEn als ik daar dan ben vind ik 
eigenlijk alles mooi: het landschap, de bomen, insecten, bloemen, mosjes, een 
afgevallen blaadje, een veertje op hetâ€ •strand...â€ • Kolvoort vond het niet alleen 
maar mooi, hij heeft het ook allemaal getekend. Ik genoot altijd van zijn juwelen van 
pentekeningetjes in Natura. En nu kunnen we er opnieuw van genieten. Van de zoon 
van Marius, Willem W.Ch. Kolvoort, heeft onze redactie toestemming gekregen om in 
de toekomst de tekeningetjes van zijn vader uit Zien en ontdekken van J.A. Nijkamp, 
af te drukken in ons Blaadje.  
En ook langs deze weg willen wij Willem daarvoor hartelijk bedanken.  
Nico Schonewille 

WAT IS NETWERK NATURA 2000? 
In een notendop. 
De natuur in Europa (maar daar niet alleen!) staat onder druk. Wat is er aan de 
hand? 
- Europa telt 480 miljoen mensen; 
- al die mensen moeten ergens wonen en werken; 
- het verkeer breidt zich hoe langer hoe meer uit; 
- voor wonen, werken en verkeer is veel grond nodig; kortom er wordt een geweldige 
aanslag op de natuurgebieden gepleegd; 
- door de klimaatsverandering worden veel planten en dieren gedwongen naar het 
noorden op te schuiven. 
 
De Europese Unie heeft daarom in Europa honderden prachtige natuurgebieden 
aangewezen (in Nederland alleen al 162!) die niet mogen verdwijnen: bossen, 
heiden, duinen, graslanden, steppen, moerassen, rivieren, meren en zeeÃ«n. Om de 
grote verscheidenheid aan planten en dieren (=biodiversiteit) in al deze gebieden 
veilig te stellen, hebben de lidstaten met elkaar afgesproken hun eigen aandeel in 
het geheel in bescherming te nemen. Er zijn daartoe richtlijnen en beheerplannen 
opgesteld en de lidstaten hebben beloofd over de gang van zaken iedere vijf jaar 
verslag uit te brengen. Het bijzondere nu aan Natura 2000 is de netwerkvorm: de 
natuurgebieden zijn/worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden (ecologische 
structuur). Dit maakt het mogelijk dat planten en dieren, als dat nodig is, kunnen 
uitwijken naar plaatsen die gunstiger voor ze zijn. 
Wie â€ œallesâ€ • wil weten over Natura 2000 verwijs ik naar:  
www.natura2000.nl en http://www5.knnv.nl/natura2000 en de brochure Â´Het 
netwerk Natura 2000Â´. 
 
En wie â€ œallesâ€ • wil weten over de Europese natuur in Nederland kan terecht in 
de schitterende, driedelige uitgave van de KNNV met de titels: Laag Nederland, 

http://www.natura2000.nl/
http://www5.knnv.nl/natura2000


Hoog Nederland en Zee en kust onder redactie van: Joop SchamineÃ© & John A.M. 
Janssen.  
Nico Schonewille 

MEERJAREN BELEIDSPLAN EN DE ANBI 
Sinds januari 2008 worden wij door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Voor ANBIâ€ ™s gelden speciale, voordelige, belastingregels bij erven, schenken en 
giften. 
Een ANBI moet een actueel (meerjaren)beleidsplan hebben, waarin inzicht wordt 
gegeven in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Het plan 
moet inzicht geven in de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop 
de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling en de 
besteding van het vermogen van de instelling.  
We hebben mede om aan deze eis te voldoen een Meerjaren beleidsplan voor onze 
afdeling opgesteld, deze wordt gepubliceerd in Blaadje 2010/1. Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering zal uw instemming met dit plan worden gevraagd, met name de 
laatste paragraaf over het financiÃ«le beleid is hierbij belangrijk. 
Namens het bestuur, Lida den Ouden 

MEERJAREN BELEIDSPLAN KNNV AFDELING AMSTERDAM 
1. Doelstellingen 
De doelstellingen van de KNNV, opgenomen in de statuten, zijn het richtsnoer van 
ons inhoudelijk beleid. Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming zijn de 
doelen die ons binden en boeien. Van tijd tot tijd is een herbezinning nodig op de 
wijze waarop deze doelen tot uitvoer worden gebracht. Dat kan aanleiding zijn om dit 
plan aan te passen.  
Natuurbeleving  
Vooral het excursieprogramma, de lezingen en de cursussen zorgen voor invulling 
van de natuurbeleving. 
Natuurstudie 
Binnen de vereniging wordt het inhoudelijke werk vooral gedaan binnen de 
werkgroepen. Maar ook vele individuele leden zijn er actief mee bezig. 
Naar vermogen worden deze werkzaamheden door de vereniging gesteund. 
Natuurbescherming 
De basis voor natuurbescherming ligt in de waarnemingen, die door werkgroepen en 
individuele leden worden gedaan. 

2. Middelen 
De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren. 
Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de 
doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen.  
- De vereniging geeft het blad â€ œBlaadjeâ€ • uit. 
- De vereniging heeft een website waarop de activiteiten en resultaten worden 
gepubliceerd. 
- De vereniging heeft een aantal werkgroepen, die zich met verschillende 
soortengroepen bezighouden. In veel gevallen worden systematisch waarnemingen 
verzameld en doorgegeven aan landelijke, gegevens verzamelende organisaties.  
- De vereniging heeft een natuurbeschermingssecretaris, die de relevante 
ontwikkelingen in de regio volgt en waar nodig en mogelijk probeert bedreigende 



activiteiten voor natuur en milieu tegen te gaan. 
- De vereniging organiseert lezingen. 
- De vereniging organiseert cursussen. 
Als promotiemiddelen worden verder gebruikt: 
- Folders 
- Marktkraam bij groene manifestaties. 
- Publicatie van lezingenprogramma. 
- Publicatie van het cursusprogramma. 

3. Financieel beleid 
Aan het financiÃ«le beleid ligt ten grondslag de wens de inhoudelijke doelstellingen 
zo goed mogelijk te dienen. 
- De vereniging verwerft zijn inkomsten uit de volgende bronnen: 
a. De door de leden betaalde contributies 
b. Schenkingen en legaten 
c. Incidenteel tegen kostprijs verlenen van diensten aan derden. 
- Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door aangehouden saldi op 
bankrekeningen, vermeerderd met vorderingen op debiteuren en verminderd met 
schulden aan crediteuren. 
- De omvang van het vermogen wordt bepaald door de wens om op ieder moment te 
kunnen voldoen aan de noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de reguliere 
verenigingsactiviteiten. Er is geen reden om de omvang van het vermogen in 
belangrijke mate te vergroten dan wel te verkleinen. Wel wordt een zogenaamde 
â€ ˜ ondergrens van het vermogenâ€ ™ aangehouden, dat wil zeggen een bedrag 
waarover in principe niet (blijvend0 kan worden beschikt. Deze ondergrens bedraagt 
â‚ ¬ 1500,-. 
- Er is derhalve geen plan voor besteding van het vermogen.  

JAARVERSLAG BESTUUR 2009 KNNV, afdeling Amsterdam 
In het jaar 2009 is het KNNV-bestuur van de afdeling Amsterdam weer flink actief 
geweest. We hebben zeskeer een bestuursvergadering gehouden. 
Helaas heeft Karin Wijnkoop besloten om in 2010 te stoppen als contactpersoon 
excursies en lezingen. Het is erg veel werk voor Ã©Ã©n persoon, zeker als ook je 
telefoon en internetverbinding langdurig uitvallen. Voor komend jaar zijn we op zoek 
naar leden die in een lezingen- en excursiecommissie actief willen zijn, Karin zal ze 
inwerken. 
Op 21 januari is er een extra algemene ledenvergadering gehouden, waarbij de 
jaarrekening en balans over 2007 en het verslag van de kascommissie over 2007 
werden behandeld en goedgekeurd. Op 14 maart was de reguliere jaarlijkse 
algemene ledenvergadering, waarbij Wendy Bach Kolling voor drie jaar werd 
herkozen in de kascommissie. Na de pauze hield Martin Melchers, stadsecoloog, een 
fraaie dialezing over â€ œwonderbaarlijk Amsterdamâ€ •. 
Op 14 juni was er een â€ œOpen dagâ€ • in ons nieuwe onderkomen op DNO, 
iedereen kon zien hoe prettig we daar gehuisvest zijn. Er was een bomen- en 
stadsvogelexcursie over het gedenkpark geleid door Henk Wolters en Evert 
Pellenkoft en er waren hapjes en drankjes voor wie dat wilde. We hopen dit volgend 
jaar te herhalen.  
In het kader van de actie: aandacht voor Natura 2000 gebieden (de landelijke KNNV 
heeft hiervoor een subsidie van het ministerie van LNV gekregen) hebben wij in 
samenwerking met Natuurmonumenten drie vaarexcursies in de Botshol gehouden, 



begeleid door Jan Simons van de KNNV en Sietze de Jong van Natuurmonumenten. 
Alle excursies waren overboekt, veel deelnemers waren geen KNNV-lid maar hadden 
in de krant erover gelezen. De excursies waren erg gezellig met leuke waarnemingen 
in een mooi natuurgebied. Misschien herhalen we het dit jaar nog een keer.  
Op de Vertegenwoordigende Vergadering (VV) en bij de Beleidsraad in het voorjaar 
van 2009 waren Finette van der Heide en/of Lida den Ouden als afgevaardigde 
aanwezig.  
Yvonne Swerissen verzorgt de ledenadministratie. Het â€ œopschonenâ€ • van het 
ledenbestand is nu klaar, de niet betalende leden zijn geroyeerd ( we moeten 
namelijk wel â‚ ¬ 17,50 voor hen afdragen aan het landelijk bestuur). .  
Evert Pellenkoft zit namens onze afdeling in de landelijke Promotiecommissie van de 
KNNV. 
De website werd regelmatig geactualiseerd door Geert Timmermans. Karin Wijnkoop 
zorgde voor het lezingen- en (mini)excursieprogramma en tweemaal een 
busexcursie. De busexcursies waren beide keren nagenoeg vol- 
geboekt en er was ook veel belangstelling voor van de KNNV-Haarlem. 
De redactieleden Tobias Woldendorp en Rob van Dijk worden ook hartelijk bedankt 
voor het elke keer Vervaardigen van Blaadje, waarbij de kopij soms (te) laat werd 
aangeleverd. 
Onze lezingen en vergaderingen worden nu gehouden in de kantine van Gedenk-
park De Nieuwe Ooster (DNO) aan de Kruislaan. Ook de werkgroepen komen hier nu 
bijeen. Het is een mooie ruimte. We beschikken (dank zij de inzet van Nico 
Schonewille en een gift van Ger van Zanen) nu over 6 afsluitbare kasten, waar de 
werkgroepen hun spullen en microscopen kunnen opbergen. We richten er een 
bibliotheek in en het bestuur kan alle archiefspullen kwijt. Enkele kasten worden door 
de Vogelwerkgroep Amsterdam als archief gebruikt. Aan de wand van onze zaal 
hangen mooie kleurenfotoâ€ ™s, gemaakt door Nico Schonewille. Ook het IVN-
Amsterdam gebruikt deze ruimte nu voor lezingen en cursussen.  
2009 was o.a. het jaar van de egel. We besteedden hier aandacht aan met artikelen 
in Blaadje en een lezing van Els Poel. Er is, voor de elfde keer, een algemene 
inventarisatiedag geweest in juli, georganiseerd door Geert Timmermans. Dit keer 
werd het natuurterrein Cruysbergen in Bussum bezocht.  
Het Amsterdams Natuur Net (ANN) ging van start. Deze e-mailservice waar iedereen 
iets kan melden over de natuur in en rond Amsterdam werd opgezet door Jan 
Timmer. Er zijn nu ongeveer dertig leden en wie wil kan zich aanmelden bij Jan. 
We waren aanwezig in de landelijke KNNV-kraam bij de fiets-en wandelbeurs in de 
RAI. En we stonden met onze kraam op de 2e Stadsvogeldag in Frankendael, de 
natuurmarkt in het Amstelpark en de boerenmarkt op het Stadionplein. Hiermee 
krijgen we naamsbekendheid en ook enkele nieuwe leden. Veel actieve leden 
hebben ons geholpen als excursieleider, als lezingengever en als doorgever van 
veldbiologische waarnemingen.  
Blaadje was weer zeer lezenswaardig. Op de ALV is besloten om door te gaan met 
de omslag in kleur. We hopen dat alle inzenders van kopij dit met hetzelfde 
enthousiasme blijven doen en roepen iedereen op zijn natuurervaringen in te 
zenden. 
De werkgroepen zijn actief bezig geweest. Het aantal werkgroepen is nu vijf. Verder 
is er een Vogelstudiegroep in oprichting. Hiervoor wordt nog een coÃ¶rdinator 
gezocht. Wie biedt zich aan? 
Dankzij een subsidie van â‚ ¬ 900,- van de Stichting fondsen van de landelijke 
KNNV konden we een mooie stereomicroscoop aanschaffen voor de werkgroepen.  



Ger van Zanen is na meer dan 40 jaar gestopt als leider van de planten- en (bijna 50 
jaar) paddenstoelenwerkgroep. Peter Wetzels volgde hem op als leider van de 
plantenwerkgroep en Maurice van de Molen leidt nu de paddenstoelenwerkgroep. 
Alle werkgroepleiders, Ger van Zanen, Badda Beijne-Nierop, Aat van Selm, Chris 
van Hagen en Peter Wetzels en Maurice van der Molen hartelijk dank voor jullie 
inzet. 
Op de laatste werkgroepavond van de Planten- en Paddenstoelenwerkgroep, in 
december, werd Ger van Zanen in het zonnetje gezet. Er waren veel (oud)leden van 
de werkgroepen aanwezig. Finette v.d.Heide bedankte Ger voor zijn jarenlange, 
tomeloze inzet voor de werkgroepen. Ger kreeg diverse cadeaus. Er was een 
diavoorstelling verzorgd door Nico Schonewille en de film â€ œHaring in het IJâ€ • 
van Martin Melchers werd getoond (helaas met te zacht geluid, maar Martin gaf zelf 
een toelichting). Gelukkig blijft Ger wel actief lid van de werkgroepen en we hopen 
dat hij dat nog jaren kan doen. 
Het bestuur heeft zich ook dit jaar actief opgesteld in het beschermen van bedreigde 
natuur. Jan Timmer houdt zich nog steeds bezig met het behoud van het terrein van 
de voormalige Muiderkruitfabriek als natuurgebied. Een definitief besluit is nog niet 
genomen. We hebben een protestbrief geschreven tegen het opheffen van de Hortus 
van de Vrije Universiteit (het plan is er woningen te plaatsen voor de studenten). Ook 
veel andere KNNV-ers hebben de protestbrief ondertekend.  
Namens het bestuur, Lida den Ouden 

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor de algemene 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 13 MAART 2010, 
AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 18.45 uur 
Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), Kruislaan (ingang vlak bij 
de Middenweg) tegenover het Robert Kochplantsoen.  
Na 21.00uur kan men gratis parkeren. De locatie is goed bereikbaar met tram 9 en 
bus 40 Wilt u tussen 18.45 en 19.15 uur arriveren? Om 19.25 wordt het hek gesloten.  
Koffie en thee zijn gratisAGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2009 (gepu-bliceerd in 
Blaadje 2009/2). 
4. Bespreking diverse jaarverslagen over 2008 (gepubliceerd in Blaadje 2009/1 en 
2). 
5. Jaarrekening en balans over 2009, verslag van de kascommissie over 2009 en de 
begroting over 2010 (wordt gepubliceerd in Blaadje 2010/1). 
6. Verkiezing kascommissie. 
Toelichting: in 2009 bestond de kascommissie uit 3 leden. Hein Koningen, Wim 
Nierop en Wendy Bach Kolling. Wim is statutair aftredend per 10-03-2010. Wim stelt 
zich herkiesbaar. 
7. Verkiezing van het bestuur.  
Toelichting: dit jaar treden statutair als bestuurslid af Finette van der Heide, Nico 
Schonewille en Karin Wijnkoop. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar.  
8. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor 
de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV van voorjaar 2010. 
Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen 



als afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde. 
9.Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
Beleidsraad in het najaar 2010 en het voorjaar 2011.  
Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen 
als afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde.  
10. Verhoging van de contributie in 2011  
11. Meerjarenbeleidsplan KNNV afdeling Amsterdam (wordt gepubliceerd in  
Blaadje 2010/1). 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoegen. 
Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij minstens een kwart van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.  
Na de vergadering en de pauze verzorgt Henry Hooghiemstra in het kader van 
â€ ˜ leden voor ledenâ€ ™ een lezing over boomaanplant in de hoge Andes van 
Ecuador. 
Namens het bestuur, Lida den Ouden, secretaries 

JAARVERSLAG PLANTEN- EN PADDENSTOELENWERKGROEP 2009 
De werkgroep kwam dit jaar in totaal 18 maal bijeen, 8 maal in het voorjaar (maart-
juni) in de IPABO-school aan de Jan Tooropstraat 136, Ã©Ã©n maal in het veld, nl. 
de zogenaamde Open-dag in de Nieuwe Ooster (o.a. plantenwerkgroep en 
paddenstoelenwerkgroep, o.l.v. N.Schonewille en G.van Zanen; op zondag 14 mei), 
en 9 maal in de herfst (augustus- december), inmiddels niet meer in de IPABO-
school meer in het gebouw in de Nieuwe Ooster.  
Tijdens de bijeenkomsten in het voorjaar werden , zoals bekend ook in vorige jaren, 
de avonden besteed aan demonstratie en determinatie van planten- en 
paddenstoelenmateriaal.  
Nog steeds waren Nora van der Meijden en Hans Schut sterk met het demonstreren 
van (voor hun bekende) plantensoorten, zowel wilde als gekweekte planten uit tuinen 
en plantsoenen.  
Wegens werkzaamheden in de Amstelveense Poel in de zomer waren veel percelen 
bijna totaal onbegaanbaar voor orchideeÃ«ntellingen; in mijn zakagenda staat alleen 
woensdag 8 juli vermeld, maar gegevens voor de resultaten zijn niet meer terug te 
vinden. Met ingang van het herfstseizoen is de leiding van deze werkgroep 
overgedragen van Ger van Zanen naar Peter Wetzels en is de locatie verhuisd van 
de IPABO-school naar de Nieuwe Ooster.  
Zoals altijd gebruikten wij ook daar binoculair en literatuur (o.a. Heukels, Eggelte en 
een Botanisch woordenboek eveneens van Eggelte ), bovendien konden we nu 
bezittigingen, in bezit van de werkgroep (dus van de KNNV) opgeborgen konden 
worden in onze eigen kasten in de gang : KNNV-binoclair, boeken enz. enz.. Naast 
de gewone determinaties heeft Peter ook sleutels ter beschikking gesteld voor 
determinatie van plantenmateriaal zonder bloemen !!, resultaat: uitgeprobeerd en 
werkt prima.  
Paddenstoelmateriaal bij deze werkgroep kon uiteraard alleen voorlopig 
macroscopisch ongeveer op naam gebracht worden; 100% lukte dat natuurlijk alleen 
op zeer opvallende modellen, kleuren enz; bij minder dan 100% zekerheid moest het 
materiaal mee naar huis om daar microscopisch te bewerken.  
Door de wisseling van de leiding, i.c. het zoeken naar een opvolger van Norbert 
Daemen zijn er in 2009 geen gegevens binnengekomen over het onderzoek naar de 



wilde flora in kilometerhokken in district Groot Amsterdam, die in dit verslag vermeld 
kunnen worden.  
De ledenlijst van deze werkgroep is up to date en uitgedeeld door Peter Wetzels en 
vermeld 29 personen (compleet met naam, voornaam, adres, postcode, telefoon, evt. 
mobiel, emailadres). Alle 29 personen zijn nooit tegelijk aanwezig; 8 daarvan zijn 
zelfs helemaal nooit meer waargenomen.  
Ger van Zanen 

 
JAARVERSLAG PADDENSTOELENWERKGROEP VOOR MICROSCOPIE 2009 
De werkgroep kwam dit jaar 10 maal bijeen, drie in het voorjaar (april-juni) en zeven 
in de herfst (augustus-december), de eerste drie ten huize van de Familie Vriens, de 
volgende zeven in de Nieuwe Ooster. (P.S. tijdens de tweede ronde was 
ondergetekende op 14 sept. afwezig, want dit was in de buitenlandse werkweek van 
de NMV). Ook deze werkgroep heeft met ingang van het herfstseizoen een nieuwe 
leider gekregen:  
Maurice van der Molen als opvolger van Ger van Zanen.  
Twee grote inventarisaties op paddenstoelen bij de Amstelveense Poel hebben we 
gehouden op 16 oktober en 19 november en verder zijn er incidentele waarnemingen 
tijdens andere bezigheden opgeschreven, nl;  
a. zaterdag 25 juli, een privÃ© voorverkenning door Ger van Zanen voor de excursie 
voor 1 augustus  
b. zaterdag 1 augustus, excursie Amstelveense Poel van de NMV (waarbij uiteraard 
ook enkele leden van onze werkgroep aanwezig waren)  
c. maandag 12 oktober s middags excursie van onze werkgroep in het park van de 
Nieuwe Ooster, o.l.v. Maurice v.d.Molen; verzameld materiaal kon gebruikt worden 
bij de bijeenkomst s avonds op de zelfde dag.  
Na de zomerse periode, waarin veel percelen in de Amstelveense Poel slecht 
begaanbaar waren, konden we in de herfst de zowel de oeverpercelen als de 
binnenlanden weer redelijk inspecteren. De jaarlijst van alle paddenstoelsoorten van 
2009 in de Poel is nog in bewerking.  
Enkele min of meer bijzondere soorten (al of niet nieuw) zijn de moeite waard hier te 
vermelden: Alnicola escharoides (Elzezompzwam, op diverse percelen), Lactarius 
helvus (Viltige maggizwam); 
Ons spektakelstuk is : Pholiota henningsii (Veenmosbundelzwam), een Rode- 
Lijst-soort, al vele jaren in perceel 9418 (en soms ook in 9416) gevonden, maar dit 
jaar niet alleen in de binnenlanden waargenomen, maar ook op een oeverperceel nl. 
9411; Cortinarius urbicus  
(Bleke wilgegordijnzwam), Alnicola sphagneti (Veenmoszompzwam, nieuw voor de 
Poel!), Lactarius lilacinus (Lila melkzwam), Plicaturopsis crispa (Plooivlies waaiertje), 
Psilocybe elongata (Bleke moeraszwavelkop): soort uitsluitend voorkomend op 
vochtige veengrond, in vele percelen gevonden, nu in perceel 9418 naar schatting 
meer dan duizend exemplaren.  
De ledenlijst van deze werkgroep is nogal wat wisselvallig; vanaf 2005 zijn de + acht 
oorspronkkelijke leden daarna aangevuld tot + 16 personen; daarnaast zijn er ook 
toevallige deelnemers een keer meegeweest, maar per excursie was het aantal 
deelnemers bijna nooit meer dan acht.  
Ger van Zanen 



OPROEP VOOR HET OPRICHTEN VAN DE WERKGROEP VISSEN, AMFIBIEÃ‹ N 
EN REPTIELEN 
Al tijden loop ik met idee om binnen de KNNV, afdeling Amsterdam een Werkgroep 
Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen te starten. Naast mijn eigen fascinatie en 
enthousiasme voor deze soortgroepen is het ook leuk om deze passie en kennis te 
delen met anderen en over te dragen. Een mooie aanleiding voor de start van een 
â€ ˜ Amsterdamseâ€ ™ werkgroep is de geplande verschijning van zowel een Noord-
Hollandse verspreidingsatlas van amfibieÃ«n en reptielen eind 2010 als een 
geplande verspreidingsatlas van vissen in 2011. De Amsterdamse gegevens mogen 
hier natuurlijk niet in ontbreken.  
Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie 
van vissen, amfibieÃ«n en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van 
harte welkom. Het is de bedoeling dat de werkgroepleden hun kennis vergroten en 
delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, 
monitoren en het beschermen van diverse soorten van vissen, amfibieÃ«n en 
reptielen. 
De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen 
van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de 
verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieÃ«n en reptielen in Noord-
Holland en in het bijzonder die van Groot-Amsterdam. Daarnaast kunnen er gerichte 
veldexcursies worden georganiseerd naar binnen- en buitenland.  
Per jaar zal er een aantal werkavonden worden georganiseerd. Gedurende de 
werkavonden wordt de nadruk gelegd op kennisoverdracht in de vorm van lezingen 
over de morfologie, ecologie, leefgebieden, gedrag en het beschermen van de 
diergroepen. Maar ook het leren determineren van bijvoorbeeld visbroed kan de 
revue passeren.  
Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is 
welkom. De werkgroep Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen zal in haar activiteiten nauw 
samenwerken met het RAVON (Reptielen AmfibieÃ«n Vissen Onderzoek 
Nederland). 
Wanneer je geÃ¯nteresseerd bent in de activiteiten van de werkgroep geef je dan op 
bij mij (harmat4@xs4all.nl) en bij voldoende interesse (>5 personen) gaan we 
starten. Dus wie doet mee? 
Geert Timmermans 

 
VOGELLIEFHEBBERS OPGELET! 
Op maandag 22 maart willen Fred Nordheim, Martin Melchers, Evert Pellenkoft, Jan 
Timmer en ondergetekende een derde poging doen om een VOGELSTUDIEGROEP 
van de grond te krijgen. Zoâ€ ™n vogelstudiegroep is iets anders dan een 
vogelwerkgroep zoals de Vogelwerkgroep Amsterdam. De bedoeling is om 
bijvoorbeeld Ã©Ã©n keer in de maand bij elkaar te komen in de kantine van De 
Nieuw Ooster (â€ œons clubhuisâ€ •) en dan een aspect uit het vogelleven onder de 
loep te nemen. Onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen zijn: wat is een 
vogel? waar moet men op letten? communicatie tussen vogels: vogelzang; 
nestbouw, voortplanting, verscheidenheid aan eieren, gezinsleven; vogeltrek, 
vinkenbaan, ringen, hoe vinden ze de weg? slaapplaatsonderzoek; verband tussen 
snavels en voedsel; bos-, weide- en duinvogels, enz.; vogels groepsgewijs 
bespreken: eenden, ganzen, zwanen, meeuwen, mezen, roofvogels, uilen, 
zangvogels, enz. enz. 
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Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we gemerkt dat er belangstelling genoeg is. 
Het wachten is op iemand die aan zoâ€ ™n studiegroep leiding zou willen geven. 
Vergeet u vooral niet elders in dit Blaadje het stukje van Evert Pellenkoft te lezen. 
Nico Schonewille 

COÃ– RDINATOR LEZINGEN EN EXCURSIES GEZOCHT! 
We zijn naarstig op zoek naar een of meerdere leden die het excursie- en 
lezingenprogramma inhoud willen geven. We streven naar een commissie, met 
Ã©Ã©n persoon die zitting neemt in het bestuur en eindverantwoordelijk is. Karin 
Wijnkoop, die deze functie nu bekleedt, wil hem graag in de loop van dit jaar 
overdragen.  
De lezingen- en excursiecommissie vervult een sleutelfunctie in onze vereniging. Het 
is van vitaal belang dat deze taak op een goede manier wordt uitgevoerd. Daarom 
roep ik alle leden en met name diegenen die graag meedoen aan de excursies op 
erover na te denken en zich aan te melden. Dit is een kans om meer inhoud aan uw 
lidmaatschap te geven en u uit te leven op een interessant programma! 
De functie-eisen zijn dat u over een brede belangstelling voor natuur en over een 
behoorlijke mate van geordendheid beschikt. 
Neem contact op met Finette van der Heide of Lida den Ouden als de lezingen en 
excursies u dierbaar zijn en als u aan het programma mee wilt werken. 
Finette van der Heide 

ROOS VAN ROSMALEN 
Kort geleden ben ik bij onze bijna 90-jarige Roos van Rosmalen en haar 93-jarige 
man Arnold op bezoek geweest. Arnold maakt het goed, maar Roos zit aan haar 
stoel gekluisterd na een nekoperatie die misschien beter niet had kunnen 
plaatsvinden. Roos is en blijft echter opgewekt. Wat een voorbeeld! 
Na afloop van ons gezellig borreluurtje, kreeg ik van Roos twee grote dozen met 
standaardwerken op het gebied van planten mee voor onze bibliotheek. Heel veel 
dank, Roos. De plantenwerkgroep is er heel blij mee. 
Nico Schonewille 

WAARNEMINGEN 
26 december 2009: op onze terugreis van familiebezoek in Overloon kwamen we op 
tweede kerstdag op de A50 in een file terecht. In de omgeving van de Waal, bij de 
afslag Beuningen, vloog laag en heel kalm een kraanvogel over ons heen (Nora van 
der Meijden en Hans Schut). 
9 januari 2010: in de berk achter â€ ˜ t huis (Betula pendula â€ œTristisâ€ •) in 
Bussem 12 koperwieken (Nora en Hans) 
10 januari 2010: vlak achter het raam achter het huis tussen vier gewone vinken: een 
keep (Nora en Hans) 
11 januari 2010: Om 16.30 uur werd de Betula pendula â€ œTristisâ€ • bezocht door 
3 kramsvogels. Vlak achter het raam twee fel vechtende koperwieken. 

ï·¯ 


