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Het stroeve op gang komen van dit voorjaar heeft een groot aantal KNNV-ers niet 
verhinderd eropuit te trekken of zich te spoeden naar de kantine van De Nieuwe Ooster. 

Deze Nieuwsbrief zal omkijken naar onze excursies van de afgelopen tijd. 
 

Op 28-02-2015 was  de geslaagde wandeling rond de Amstelveense Poel o.l.v. Finette van der Heide. 

foto’s van Hanneke Waller 

   
de uitleg over het Veenmos     Oranje aderzwam 

 
een Gele trilzwam 
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Op 3 maart vond de traditionele FLORON-avond plaats: Peter Wetzels vertelde over verleden en toekomst van het 

floron-onderzoek en liet een aantal nieuwe vondsten zien. Valentijn ten Hoopen vertelde over de activiteiten van de 
muurplantenwerkgroep en zijn waarnemingen van de eikvaren op de Amsterdamse bomen m.n. de iepen en Nienke 
Torensma over haar afstudeerproject. 

 

     
 

Vrijdag 13 maart 2015 Stinsenplantenwandeling Park de Braak, Amstelveen o.l.v. Ria Simon 
Opkomst 14 personen, prachtig weer. Foto’s en tekst van Hanneke Waller. 
Er bloeide nog niet veel. De Holwortel begon net. De Vingerhelmbloem was nog niet uit. 
We keken aan het eind rond op de Kwekerij en namen o.a. een kijkje bij het bloeiende Dwerggras. Ernaast stond 
een piepklein Kandelaartje dat net in bloei was. Al met al een geslaagde wandeling in park De Braak. 

         
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al van verre roken we de heerlijke geur van Sarcococca, 
een bodembedekker.Heel bijzonder als je een aantal 
maanden geen bloemengeur hebt waargenomen. 
Diverse personen gaan door de knieën om aan de kleine 
bloemen te ruiken. 
 

De Paarse schubwortel was op 1 plek net in bloei. 
De Stengelloze sleutelbloem stond her en der ruim 
in bloei: mooie lichtgele vlekjes met pril lichtgroen 

blad op de verder vrij kale grond. 
 

Trees vond eitjes van een insect 
onder het blad van een Tongvaren: 

Het blad van 
Daslook heeft 
een soort plooi 
aan de 
onderkant 
 

De Gaspeldoorn stond al in 
bloei. Voor mij een 
verrassing dat die al in 
maart bloeit. 

Op het pad De 
Doorbraak: op de 
voorgrond Wilde gagel 
met op de achtergrond 
bloeiende heide bij de 
nog kale Taxodiums: 



Zaterdag 14 maart 2015  Algemene Ledenvergadering in de kantine DNO 
 

 
De algemene jaarlijkse ledenvergadering verliep in een gemoedelijke sfeer en na de pauze toonde en vertelde 
Christiane Baethke onderhoudend en ter zake kundig over haar waarnemingen van paddenstoelen vooral in het 
westen van de stad. 

 

         
 
Zondag 15 maart 2015 Lezing: Natuur aan Huis door Hans Peeters in de De Rietschuur in het 

Amstelpark,  
De organisatie van de lezing Natuur aan Huis is een gezamenlijk initiatief van de KNNV, afdeling Amsterdam en 
IVN, Amsterdam. In die zin historisch te noemen!! 

 
 
 
 



 
 
Zaterdag 21 maart 2015 Stinsenplanten in het Hugo de Vriespark, Abcoude, o.l.v. Ria Simon en 
Hein Koningen 
Foto’s Hanneke Waller en Paul van Deursen  
We verzamelden om 10.00 uur bij de bushalte van bus 120 busstation Amsterdam Bijlmer Arena. De bus gaat door 
het oude centrum van Abcoude. Het Hugo de Vriespark, gelegen op de hoek van de Hoogstraat en het Marktvelt, is 
genoemd naar prof.dr. Hugo de Vries (1848-1935), Het park kent een groot sortiment stinsenplanten. Thans is het 
gehele terrein eigendom van de gemeente Abcoude en openbaar park. 
Het weer was nogal druilerig, maar bedierf de sfeer niet: de gezamenlijk gedronken chocola na de excursie smaakte 
des te lekkerder. 

  
Het blauw van de Sneeuwroem is al te zien voordat we het hek door zijn 

 

 
Hein Koningen geeft geduldig uitleg en adviezen aan de dame die namens de Gemeente meeliep met haar 
inventarisatielijst: 

           
Vanaf het bruggetje zicht op het Japans hoefblad langs het water, met op de achtergrond een bloeiende Kerspruim: 
 
 
 
 



 
Japans, wit en groot hoefblad bij elkaar..... 

   
Petasites japonicus      Petasites albus  Petasites hybridus 

 
Tussen het massaal aanwezige sneeuwroem en wat scilla’s ook 
Puschinia’s 
De Puschkinia-soorten bloeien dan de scilla en 
Sneeuwroem (Chionodoxa) zodat ze in het voorjaar 
echt bij de allereerste bloeiers horen. Het geslacht 
Puschkinia is genoemd naar de Russische graaf 
Apollos Apollosvich Mussin-Pushkin, een in 1805 
overleden plantkundige die veel planten in de 
Kaukasus verzamelde. 

 
 
 

 
Zo kennen wij onze leden: er werd veel gekeken en gediscussieerd.  
 
 
 

 
Een berichtje uit onze plantenwerkgroep 

 
Plantgenoten, 
Hierbij een link naar een stukje dat ik heb geschreven over de Parnassia, 
inclusief foto’s. 
Het staat op de site van Duinen en Mensen, 
http://duinenenmensen.nl/over-de-bloei-van-parnassia/. 
Met vriendelijke groet, 
Hanneke Waller 
 
 

 
In de volgende Nieuwsbrief kijken we weer over de grenzen van onze afdeling heen met veel links 

en activiteiten. Bijdragen blijven altijd zeer welkom. 

 

 

 
...een verdwaald anemoontje.... 

 

http://duinenenmensen.nl/over-de-bloei-van-parnassia/

