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Vorige week zijn de leden, die werken aan de communicatie binnen onze vereniging bij elkaar geweest om 
een en ander op elkaar af te stemmen. 
Wij beschikken inmiddels speciaal voor Amsterdam over de volgende communicatiekanalen: 

 Ons kwartaalblad “Blaadje”, zowel op papier als digitaal 

 De website 

 Het ANN: het Amsterdams Natuur Net 

 De Nieuwsbrief 

 De Facebook pagina 
“Blaadje” is en blijft de kern van ons onderlinge kontakt.  De overige media zijn voor alle leden toegankelijk 
en kunnen ten allen tijde aangemeld of opgezegd worden. Ieder is vrij om er naar eigen inzicht al of niet 
gebruik van te maken. 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief nadere bijzonderheden van de lidmaatschappen.   
 

EEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI MOET BEGINNEN MET HET LANDJE VAN GEIJSEL. 
 
Inderdaad: op 15 februari was het al weer druk. Er zijn al 
veel grutto’s aangekomen, terwijl er erg veel wulpen waren. 
Ook wintertalingen, smienten, scholeksters, kieviten in 
overvloed en een enkele kemphaan en pijlstaart. Boven het 
landje baltsende buizerds, die vooral de wulpen leken op te 
jagen. wat tot mooie taferelen leidde. 
Traditiegetrouw het kaartje van de route naar het landje. De 
kaart in grotere resolutie wordt extra bijgevoegd: 
Met de auto naar Ouderkerk en de oostoever van de 
Bullewijk aanhouden tot aan het gemaal van van de 
Holendrechter polder. 
Op 16 februari berichtte Herbert Minter: 
Ik was er laat vanmiddag, nog even tot donker,duizenden 
meeuwen en spreeuwen die uiteindelijk toch ergens anders 
gingen slapen.7 snippen voluit in het zicht,18 kemphanen 
en een bonte strandloper en verder heel veel 
kieviten,scholeksters en grutto's. 

 
wulpen bij Geijsel  



 
genoeg te zien!! 

 
 

Vrijdag 20 februari stond er een excursie op het programma in de Hortus Botanicus. 
Helaas was Arend Wakker verhinderd om het 14-
koppige KNNV-gezelschap door de botanische tuin te 
leiden, maar hij had voor een goede vervanger gezocht, 
ook een rondleider, Henk Wolters. Vanuit de Orangerie 
gingen we direct naar de Drieklimatenkas, maar goed 
ook, want het regende flink. 
Henk schetste de geschiedenis van de Hortus, die in 
1638 was opgericht om chirurgijnen en apothekers van 
medische planten te voorzien. De rondleiding begon bij 
de Johannesbroodboom in de subtropische kas. Ernaast 
een Kurkeik. Aan de andere kant veel planten uit Zuid-
Afrika. 
In de nieuwe woestijnkas stuitten we meteen op een 
kleine Baobabboom, die maar twee maanden per jaar 
blad heeft. 
Er stonden ook bijzondere cactussen, enkele had men 
Schoonmoederstoel genoemd. In het tropisch 
regenwoud veel epiphyten, planten die in andere bomen 
hangen te groeien.  We moesten toch even door de 
regen lopen naar de Palmenkas uit 1912, gebouwd door 
Hugo de Vries, met veel heel oude bomen. 
In het volgende Blaadje leest u alles over deze 
schitterende excursie. 
Frans van der Feen   Foto’s Loes van der Feen 
 

 
NIEUWS-ACTIVITEITEN-LINKS IN EN OM AMSTERDAM 

 

Flamingo’s – in het wild – bij Durgerdam 
http://debrugkrant.nl/flamingos-het-wild-bij-durgerdam/ 
28-01-2015 Flamingo's bij IJburg. Foto Bob van den Broek 

Sinds zondag 18 januari 2015 huizen er wilde flamingo’s in de 

Kinselbaai tussen IJburg en Durgerdam. Dat is bijzonder, want 

deze vogels komen in het wild niet veel in Nederland voor. Bob 

van den Broek legde ze met zijn camera vast. Het gaat om een 

groep van vijf vogels: twee volwassenen en drie jongen. Ze zijn 

waarschijnlijk afkomstig van een populatie uit Zuid-Frankrijk 

(Camargue). 

De Kinseldam, ook wel Hoeckelingsdam genoemd, werd in 2002 aangelegd als natuurcompensatie voor de aanleg 

van IJburg, oorspronkelijk als luwtedam. Dat het ook als broedeiland voor veel vogels dienst zou doen, had niemand 

toen verwacht. 
 

Minisymposium bijen en vlinders in Amsterdam 
De gemeente Amsterdam organiseert op donderdag 5 maart 12.30-17.00 uur een 
minisymposium over bijen en vlinders in Amsterdam.  Doel van dit symposium is om u te 
informeren over de resultaten van lopende onderzoeken en kansen voor bijen en 
vlinders in Amsterdam en ook om uw ervaringen en ideeën te horen en te delen.  

 

 

 

 

http://debrugkrant.nl/flamingos-het-wild-bij-durgerdam/
http://debrugkrant.nl/wp-content/uploads/2015/01/Flamingos-bij-IJburg.-Foto-Bob-van-den-Broek-1024x561.jpg


Datum en tijd: donderdag 5 maart, 12.30 - 17.00 uur  Locatie: Stayokay, Timorplein 21, Amsterdam Deelname is 
gratis, maar beperkt. Aanmelden is verplicht. Meld u aan voor vrijdag 27 februari  via het  aanmeldingsformulier. 
Graag in deze aanmelding vermelden bij welke twee tafelgesprekken u het liefst aansluit en of u gebruik wilt maken 
van de 2-minuten flitspresentatie om uw bijen- of vlinderidee voor de stad toe te lichten.  
Vriendelijke groet, Geert Timmermans 
projectleiding Landschapsarchitectuur & Ecologie 
Ruimte & Duurzaamheid 
Gemeente Amsterdam 

 

Van half maart tot half april vindt ook in het Vondelpark een paddentrek 
plaats.  

In die periode kun je overal in het park leden van de Werkgroep Natuur Vondelpark bezig zien de padden, bruine 
kikkers en een enkele salamander op een veilige manier te begeleiden naar hun paarplaats. Het Vondelpark is 
namelijk niet een ideale plek voor de paddentrek. Brede lanen en diepe putten eisen een grote tol onder de 
trekkende amfibieën.  
Vlak voordat de paddentrek begint nodigt de Werkgroep alle 
belangstellenden uit voor een lezing over de paddentrek in het 
Vondelpark. Deze wordt gehouden op:  
Donderdag 26 februari om 19.30 uur  
In Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a 
Iedereen is welkom, actieve vrijwilligers en de natuurliefhebber.  
Toegang is gratis, maar vooraanmelding is gewenst.  
http://hetvondelpark.net/ 
 

 
 
 

Landelijke  Tuinambassadeursdag  op zaterdag 14 maart 2015 
http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/tuinambassadeurs 
 
Zaterdag 14 maart 2015 organiseren we de eerste Landelijke Tuinambassadeursdag. 
De dag is bedoeld voor Tuinambassadeurs van KNNV en ook voor diegenen die 
Tuinambassadeur zou willen worden. 
Kom ook naar deze inspirerende dag voor alle (aspirant-) Tuinambassadeurs en Geef je 
op. 
Er is volop gelegenheid  om andere Tuinambassadeurs te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen. 
Wanneer: Zaterdag 14 maart 2015 van  10.30 – 16.00 uur 
Waar:   De Tuinzaal  van Antropia  te Zeist  (naast het station Driebergen – 
Zeist) 

 

Zondag 15 maart 2015 

Lezing: Natuur aan Huis door Hans Peeters 
Plaats: De Rietschuur in het Amstelpark, aanvang 14.00 uur. 
Je ziet ze steeds meer verschijnen – natuurrijke erven op het platteland . Vaak goed verstopt, liggen ze als parels in 
het landschap. Ze zijn de trots van de bewoners, die hun paradijsjes vertroetelen voor de bloemen, dieren en een 
beetje voor zichzelf. Hans Peeters, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en auteur van het boek ‘Natuur aan 
Huis’ (uitgave KNNV), bezocht 35 van die erven. Hij doorkruiste Nederland en België om de mooiste tuinen en erven 
vast te leggen. Zoals in het boek ‘Natuur aan Huis’ laat hij zien wat jezelf op je erf of in je tuin kunt doen, om het 
aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Niet alleen vogels, maar ook zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
insecten krijgen alle aandacht. De presentatie staat boordevol praktische tips, zodat je na afloop direct aan de gang 
kunt. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om het boek ‘Natuur aan Huis’ aan te schaffen. 
De organisatie van de lezing Natuur aan Huis is een gezamenlijk initiatief van de KNNV, afdeling Amsterdam 
en IVN, Amsterdam. 
 

 

Nieuwe urbane planten in Amsterdam 
met eerste jaar waarin inburgering is geregistreerd 

http://www.frontlinie.nl/floron/Amsterdam_Nw%20flora_1990%282%29.pdf 
 
 
 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/item_224301/ruimte-duurzaamheid/aanmelden/
http://huisvandewijklydia.nl/
http://hetvondelpark.net/Main/ContactMe
http://hetvondelpark.net/
http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/tuinambassadeurs
http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/aanmeldformulier-tuinambassadeursdag
http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/aanmeldformulier-tuinambassadeursdag
http://www.frontlinie.nl/floron/Amsterdam_Nw%20flora_1990%282%29.pdf


Ook in 2015 zijn jullie weer van harte welkom in Govelin. 

De tweede helft van juni bloeien de roggeakkers weer. Dan ben ik weer in de 
Ferienwohnung en kun je je kampeermiddel weer neerzetten.   
Harry Huiusman en ik zullen op 21 juni weer een inleiding verzorgen. Kijk 
voor meer informatie op de website van Harry.  
http://www.kijkeensomlaag.nl/index.php/govelin-2015-roggelelies-en-
zwerfstenen 
Dit unieke akkercomplex is heeft helaas nog steeds geen duurzame 
bescherming. Veel (buitenlands) bezoek kan misschien helpen. Maak ook 
vrienden en bekenden opmerkzaam op deze boerennatuurparel. 

Fred Bos en Harry Huisman. 

 

 

 
Cursus bomen kijken op De Nieuwe Ooster 
http://denieuweoosterbomenpark.nl/category/exc/ 
Dinsdag 12 mei 2015  start de volgende  
bomencursus op De Nieuwe Ooster.  

 

 
Dagexcursie  aan arboretum  Poortbulten  zaterdag 9 mei  
Ieder jaar organiseert Het Arboretum een dagexcursie. Voor 2015 is de datum zaterdag 9 mei. Deze dag staat 
natuurlijk in het teken van het groen. We brengen een bezoek aan arboretum Poortbulten in het oosten van het land. 
Dit arboretum is aangelegd door Leonard Springer. Gidsen geven ons info en wetenswaardigheden tijdens een 
mooie rondleiding.  In de middag gaan we naar Landgoed Schovenhorst in Putten. 
De kosten voor deze dag bedraagt € 35,- voor donateurs van de stichting € 30,- Dit is inclusief vervoer, entrees, 
koffie/thee en gids. De lunch gebruiken we in de bus en deze dient u zelf mee te nemen. We vertrekken om 8.00 uur 
vanaf de parkeerplaats van De Nieuwe Ooster aan de Rozenburglaan en zijn ongeveer 18.00 uur weer terug. 
Gaat u met ons mee? 

 
Op 7 juni wordt voor de 9de keer de Amstellanddag georganiseerd 
De dag trekt jaarlijks honderden belangstellenden die zich na de feestelijke opening 
op de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over de (in 2014) 55 locaties in het 
gebied die de deuren die dag hebben geopend. Deze deelnemers variëren van 
zorgboerderijen en ateliers tot de Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk en 
van de waterzuivering Amstelveen tot de Urbanus kerk van Nes aan de Amstel. 
Voor 2014 was een van onze speerpunten om de ondernemers in het gebied die 
verbonden zijn met Amstelland, meer bekendheid te geven. Dit jaar zullen deze 
ondernemers een actieve rol spelen bij de organisatie en PR van de Amstellanddag.  
Zet deze dag vast in uw agenda, want dit wilt u niet missen. 
http://www.beschermersamstelland.nl/ 
 
Tot ziens in Amstelland! 
Stichting Beschermers Amstelland 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wester Amstel 

 
wandelpad langs de Amsteldijk-Zuid 
tussen Nes en Ouderkerk aan de Amstel 
erd 
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http://denieuweoosterbomenpark.nl/wp-content/uploads/2013/12/IMG_0126.jpg
http://www.beschermersamstelland.nl/


     
http://www.fetedelanature.nl/ 
     

 
https://www.ivn.nl/afdeling/amsterdam/activiteiten 
 
 

 
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2015 

. 

 
http://www.floron.nl/onderzoek/muurplanten 
Om jullie alvast warm te maken voor het  
komende inventarisatie jaar 2015. 
FLORON heeft 2015 uitgeroepen tot  

Jaar van de Muurplanten 

 
 

 
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/regionaal-
nieuws/artikel/3265384/stadsdeel-krijgt-ecozone-

bovendiep.aspx 

Het Jaar van......... 
 
http://www.natuurbericht.nl/?id=13082 

 

 
http://debrugkrant.nl/nieuwe-kwallensoort-

amsterdamse-haven/ 
 

 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgeb

ied/ijdoorn/route/fietsroute-ijmeer 
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"De Marsen" is een boerderij in het recreatie- en natuurgebied "Het 
Twiske" in Landsmeer, noordelijk van Amsterdam. De boerderij is open voor bezoekers. 

Op de boerderij vinden mensen die door een arbeidsbeperking (nog) niet toe zijn aan een 
betaalde baan een beschermde werkomgeving. In de winkel kunt u verse en lekkere 
biologische producten kopen, zoals eieren, zuivel van koe en geit, vlees van rund en varken 
en seizoen-verse groenten. Tijdens de zomerseizoen verkopen wij ook koffie, thee, sap, 
koek en lekkere biologisch boerderijs. Ma - Vr: 09.00 - 16.00 uur Zaterdag: 10.00 - 16.00 
uur 

Volg ook de plannen voor groenteteelt, slachttermijnen en andere acties en 
activiteiten voor bewoners uit de buurt via de nieuwsbrief of de nieuws-blog 
op onze website. 
Na de sluiting van het bezoekerscentrum in Het Twiske heeft IVN  Twiske op 
Zorgboerderij De Marsen een nieuwe locatie gevonden als startpunt voor 
haar activiteiten. https://ivn.nl/afdeling/twiske 

http://www.demarsen.org/ 
 
 

Plastic Whale houdt van Amsterdam. Samen met alle Amsterdammers willen we de stad 
plasticvrij maken. 

   
http://plasticwhale.org/    https://vimeo.com/88097577 

 

NADERE BIJZONDERHEDEN VAN DE LIDMAATSCHAPPEN 
 

1. REDACTIE BLAADJE:  Rob van Dijk & Tobias Woldendorp: t_woldendorp@kpnplanet.nl 
2. REDACTIE WEBSITE:  Geert Timmermans: webmaster@amsterdam.knnv.nl 
3. REDACTIE NIEUWSBRIEF: Paul van Deursen: ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 

AANMELDEN/OPZEGGEN ABONNEMENT NIEUWSBRIEF: 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 

 

     4. https://www.facebook.com/groups/331450210372681/  (inloggen met eigen Facebook-account) 
 

      5. HET AMSTERDAMS NATUURNET (ANN) is een e-mailservice, dat beoogt een platform te zijn voor een 

ieder die wat te melden heeft met betrekking tot de natuur in en rond Amsterdam. Dit kunnen waarnemingen van 
planten of dieren zijn, maar ook uitnodigingen voor bijeenkomsten, aankondigingen voor excursies, oproepen voor 
actie etc. 

Leden die iets mee te delen hebben kunnen een mail sturen naar het netwerk, die dit dan automatisch 
verspreid onder de aangesloten leden. In de titel van de mail verschijnt dan automatisch een vermelding van de 

herkomst [ANN]. Momenteel telt het ANN ongeveer 70 leden. Lidmaatschap is gratis en je kunt je altijd weer 
afmelden. 
Berichten dienen in principe betrekking te hebben op de natuur in en rond Amsterdam en een niet commercieel 
karakter te dragen. Bijlagen kunnen in principe niet meegestuurd worden, maar in overleg met de beheerder kan er 
wellicht een oplossing gevonden worden. 
De procedure om lid te worden is als volgt: 

1) Stuur een lege e-mail (dus een e-mail zonder tekst) naar Amsterdams_NatuurNet-
subscribe@YahooGroups.com 

2) Als het goed is ontvang je daarna een e-mail van Yahoo om je aanvraag te bevestigen. Het bevestigen kun 
je het makkelijkst doen door de e-mail te beantwoorden. Je kunt ook naar een pagina van Yahoo gaan (link 
staat in de mail). De laatste methode heeft de voorkeur van Yahoo, maar vereist dat je een Yahoo account 
hebt of aanmaakt. Voor het ANN zijn beide opties geschikt. 

3) De beheerder ontvangt vervolgens een aanvraag en kan dit honoreren. 
4) Als dit gebeurd is, ben je lid en kun je berichten ontvangen, en versturen naar 

Amsteredams_NatuurNet@YahooGroups.com . 
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