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Zou het liggen aan het prachtige weer dit jaar, dat er weinig tijd overgebleven is voor het maken van 
Nieuwsbrieven?  Er was geen winter, het voorjaar begon vroeg en de zomer en herfst waren zonniger dan 
normaal. De dip in augustus maakte ik niet mee, omdat ik toen aan de Franse westkust was, met zeer 
aangenaam weer en veel grutto’s en lepelaars op trek. Alle reden om vaak het veld in te gaan om – zoals 
Elie Hijmans dat treffend noemde – de “natuursport”  te bedrijven.... 
Inmiddels is Blaadje 4 verstuurd met veel verslagen van de afgelopen activiteiten en een mooie agenda 
voor de komende winter. 

De Nieuwsbrieflezers, die ons Blaadje niet ontvangen kunnen het nalezen op: 
http://amsterdam.knnv.nl/frameActueel.htm 

De eerste nieuwsbrief van het komend jaar zal weer een uitgebreide agenda bevatten: nu wensen wij  
iedereen met deze fraaie Kerstroos (helleborus niger), die alweer “de kop opsteekt” in de Amsterdamse 
geveltuinen       EEN GOED 2015. 
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GRAAG BEGIN IK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN 2014 MET EEN PAAR WAARNEMINGEN VAN 
ONZE LEDEN EN IMPRESSIES VAN ONZE ACTIVITEITEN: 

VALSE MELKBOLEET, URBANE SOORT? Jan Willem Wertwijn en Petra Kerkhof 
Bij voorbereiding van een lezing over paddenstoelen in Diemen kom je soms 
soorten tegen die je niet verwacht. In een buurttuin onder Zwarte den 
stonden onverwacht boleten met een  kleverige hoed. 
Met donkere klierpuntjes op de steel en ingegroeide vezels in de hoedhuid. 
Er zijn maar twee soorten suillus met ingegroeide hoedvezels, 
Fijnschubbige boleet, en Valse melkboleet. 
Alleen de laatste heeft donkere klierpuntjes, is zeldzaam, achteruitgaand, en 
vooral bekend van de duinreep. In stedelijk gebied wordt veel gerommeld 
met grond. Zand van diverse herkomst wordt gebruikt als 
ophogingsmateriaal. In 1998 werd deze buurt opgehoogd met zeezand. 
Levende krabben en verse schollen werden in de voortuintjes gestort. 
Waarschijnlijk was dat zand geschikt om bij deze al wat oudere den 
groeikansen te bieden voor deze duinreepsoort. Je vraagt je dan af of deze 
soort veel vaker voorkomt in urbaan gebied, en niet zo zeldzaam is als 
mycologen langs de kust denken. 
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=303801 

 
 

DUIZENDGULDENKRUID 
 

 
 

 
 

EXCURSIES LEIDDEN OOK DIT JAAR WEER VAAK TOT INTERESSANTE DISCUSSIES OF 
BIJZONDERE MOMENTEN: 

 

        
Excursie Amsterdam-west   (nacht)vlinderlezing 15 november De Nieuwe Ooster 

 

 

Tijdens excursie o.a. bij het Kennemermeer werd 
het duizendguldenkruid in meerdere varianten 
waargenomen: Hanneke Waller maakte een mooi 
tableau van de verschillende soorten. 
Ook de prachtige bloem van Teer guichelheil: 

 

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=303801


 
 

SCHEPNETTEN IN HET FLEVOPARK 
Voor het Flevopark (Amsterdam Oost) zijn er plannen om de vijverpartijen en sloten op korte termijn te baggeren. 
Over de precieze samenstelling van vissoorten is weinig bekend. De grotere wateren worden op 2 december met de 
zegen en elektrisch afgevist. De werkgroep was gevraagd om vooral de kleine waterpartijen en sloten met 
schepnetten te bemonsteren. Zaterdag 29 november, 10.00 uur verzamelden zich op de hoek van de Valentijnkade / 
Kramatweg circa 25 deelnemers. Niet alleen leden van de werkgroep maar ook mensen die via de faceboekpagina 
van de Vrienden van het Flevopark waren geattendeerd op deze activiteit. Het was koud (3˚C) maar helder en 
zonnig weer. 

  
vetje   rivierdonderpad  

         
             kroeskarper 
 

De Nieuwsbrief van het Arboretum van de Nieuwe Ooster besteedde veel aandacht 
aan het vertrek van Louise Meuris en de komst van Annet Doesburg  Gezien onze 

nauwe betrokkenheid bij de Nieuwe Ooster wordt hier de integrale tekst weergegeven: 
HTTP://ARBORETUM-DENIEUWEOOSTER.NL/ 

 

Daar gaat ze……….. 

Marie-Louise Meuris neemt afscheid van De Nieuwe Ooster. Met grote bezieling 

heeft zij de bedrijfsvoering van De Nieuwe Ooster  vanaf november 1997 geleid. Het 

arboretum en onze stichting hebben een ontwikkeling kunnen realiseren mede 

dankzij haar steun en meedenken. Ook is zij een trouwe deelneemster aan onze 

stichtingsexcursies. Tijdens de laatste excursie naar Rotterdam hebben wij Marie-

Louise benoemd tot erelid van de stichting. Ook al gaat zij het bedrijf De Nieuwe 

Ooster verlaten, wij hopen en verwachten dat zij aan onze excursies blijft 

deelnemen. Marie-Louise, dank voor alles wat je in jouw functie als directeur van De 

Nieuwe Ooster voor het arboretum hebt gedaan. De bomen en wij buigen diep voor 

je!  

 

 

5 ooievaars 
Misschien leuk om in de volgende Nieuwsbrief de 
waarneming te vermelden van maar liefst 5 
ooievaars (en nog 1 om de hoek op een dak aan 
de Cort van der Lindenkade) in Geuzenveld, Van 
Karnebeekstraat, woensdag 20 augustus. 
Hartelijke groeten van Loes en Frans van der 
Feen 
 

http://arboretum-denieuweooster.nl/


 

Daar komt ze……….. 

De één gaat, de ander komt.  Annet Doesburg gaat Marie-Louise opvolgen. Na een kennismakingsgesprek is duidelijk dat 

Annet uit een familie komt met een groene achtergrond. Haar opa kweekte fruit en had als hobby het veredelen van  dahlia’s. 

Met haar man Martin betrok zij haar eerste huis met een tuintje in de Wieringermeer. Daar is het groen ge-experimenteer 

begonnen. Voor het uitbreiden van haar kennis werd zij lid van Groei en Bloei en ontwikkelde ze vooral een liefde voor de 

Hosta, Helleboris en rozen. Wanneer zij een bezoek brachten aan haar oom in het oosten van het land bezochten ze met z'n 

allen het arboretum Poort Bulten in De Lutte. De meeste affectie heeft zij voor kastanjebomen, omdat deze haar doen denken 

aan de tuin van haar opa en oma. In het algemeen houdt Annet van gebruiksbomen, waarbij de vrucht van de boom nog een 

functie heeft.Als Annet met de komende excursie meegaat, kunt u zelf met haar kennismaken.  

Afscheidswoordje 

Het is alweer 17 jaar geleden dat ik voor het eerst het terrein van De Nieuwe Ooster opliep. Johan had pijnklachten aan zijn arm. Hij zat zich 

in de portiersloge te vervelen en schreef daarom maar een detective die zich op het gedenkpark afspeelde. Met de bomen ging het ook al niet 

goed, er was een grote achterstand in onderhoud.  

En zie, hoe het nu is! Johan is voorzitter van de Stichting Arboretum, hij geeft rondleidingen, is een inspirerend docent. En er verscheen een 

fantastisch bomenboekje in plaats van een detective. En ook de bomen doen het goed, ze groeien en bloeien, de voorraad breidt uit, en er is 

niks geen achterstand meer.   

Ik kan met een gerust hart weggaan. Met zo’n frontman, met dat deskundige bestuur, met al die bevlogen vrijwilligers, voorspel ik de Stichting 

Arboretum een gouden toekomst. En daar maak ik straks graag onderdeel van uit, alleen op een andere manier. Tot op het volgende 

Arboretum uitje! 

Marie-Louise Meuris 

Een ander geweldig bericht over De Nieuwe Ooster: 

De Nieuwe Ooster wint Gouden Piramide 

 
 

 
 
 
 
 

EEN PAAR LINKS 
Voor degenen, die de stortvloed aan informatie in natuurtijdschriften weleens te machtig wordt is hier een 
mooie link om de “bomen en bossen” een beetje uit elkaar te houden: 

HTTP://NATUURTIJDSCHRIFTEN.NL/NATUUR

 

Minister Bussemaker reikt de trofee uit aan Marie-Louise Meuris, directeur De Nieuwe 

Ooster 

Op 22 november 2014 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap de Gouden Piramide 2014, de Rijksprijs voor inspirerend 

opdrachtgeverschap, uitgereikt aan begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster 

in Amsterdam. 

De Nieuwe Ooster krijgt de prijs voor de meerjarige restauratie van het park en de 

gebouwen. De Gouden Piramide werd in het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in Den Haag in ontvangst genomen door Marie-Louise Meuris, 

directeur van De Nieuwe Ooster. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag 

van 50.000 euro en een architectuurplaquette. 
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zaterdag27 december 2014 11:00 uur: WANDELING 

PLANTENJACHT AMSTERDAM 
HTTP://WWW.FRONTLINIE.NL/FLORON/ 

 
 

WANDELEN ROND AMSTERDAM 
http://www.bollenstreek.info/media/bollenstreek/org/documents/2-wandelroutenetwerk-az-def-lr.pdf 

 

Arboretum Nieuwe Ooster Bomencursus 2015 Klik hier voor info en aanmelding. 

De data voor de komende bomencursus zijn bekend. Het worden vier dinsdagavonden in mei, nl: 
5,12,19 en 26 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur. 

 

AKTIVITEITEN IVN AMSTERDAM 
Speuren in het Amstelpark, voor kinderen 
zondag 04 januari 2015, 13:30 
Noord-Holland:  
Amsterdam 
Winterwandeling in het Beatrixpark: winterkenmerken en winterbloeiers 
zondag 04 januari 2015, 14:00 
Noord-Holland:  
Amsterdam 
Winterwandeling Amstelpark 
zaterdag 10 januari 2015, 13:00 
Noord-Holland:  
Amstelpark 

ONZE AKTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD 
JANUARI 2015 

 
JANUARI 2014 

 
Zaterdag 18 januari, lezing: ‘De slechtvalken van Amsterdam en omgeving’ door Jos Blakenburg 

Zaterdag 25 januari: Teylers Museum te Haarlem o.l.v. Hein Koningen 

 
FEBRUARI 2014 

Zaterdag 15 februari, lezing: ‘Eli Heimans 1861-1914’  

 
MAART 2014 

Dinsdag 4 maart, FLORON avond o.l.v. Peter Wetzels 

Zaterdag 8 maart, Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 29 maart, dagexcursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen o.l.v. Ria Simon 

 

EN LAST BUT NOT LEAST ONZE NIEUWE FACEBOOKPAGINA: 
IEDEREEN KAN OP ZIJN EIGEN MANIER BIJDRAGEN AAN ONZE AMSTERDAMSE FACEBOOKGROEP, DIE 

DOOR THEA SEINEN IS OPGEZET. BIJ SOMMIGE LEDEN HEEFT DAT EEN KLEIN MISVERSTAND 
OPGELEVERD. DEZE PAGINA IS EEN EXTRA EN KOMT NIET IN DE PLAATS VAN ONZE ANDERE 

COMMUNICATIEMIDDELEN: 
 

https://www.facebook.com/groups/331450210372681/permalink/331571473693888/ 
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