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Door omstandigheden is het uitbrengen van de Nieuwsbrief dit jaar nog niet op gang gekomen. Excuus aan de trouwe 
inzenders Frans van der Feen, Finette van der Heide en alle anderen. Zojuist is Blaadje 3 van dit jaar in de bus gevallen, 
waarin weer mooie verslagen met foto’s, die ook via de website te bekijken zijn in het digitale Blaadje.  
 
Wel werden de komende activiteiten zoveel mogelijk met een “herinneringsmail” doorgegeven. Ook hebben we er een 
nieuw fenomeen erbij: de POP-UP activiteiten. Dit verdient enige uitleg. Soms zijn er op korte termijn waarnemingen of 
excursies te doen, die niet in BLAADJE vermeld zijn  Bij voorbeeld een paddenstoelen-excursie, omdat er plotseling veel 
paddenstoelen te zien zijn. Nu het emailadressen-bestand weer op orde is, kan iedereen met een (functionerend) 
emailadres op korte termijn worden uitgenodigd voor een dergelijke activiteit. Alle leden worden bij deze uitgenodigd 
om eens na te denken om zelf een dergelijke activiteit te organiseren en dat door te geven aan de ledenadministratie of 
overige bestuursleden, die dan de mailing kunnen verzorgen. We hebben natuurlijk ook onze facebook-pagina, maar er 
bestaat bij een aantal leden een zekere terughoudendheid om daar gebruik van te maken. 
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Nu onze website vernieuwd is, zal de Nieuwsbrief nog incidenteler worden uitgebracht. Leden, die het maken van de 
Nieuwsbrief in de toekomst voor hun rekening willen nemen, zijn van harte welkom!! Laat dat weten aan Paul van 
Deursen 
 

Verslag van onze eerste POP-UP-excursie 
Zo werden onze leden uitgenodigd voor de eerste pop-up excursie. 
“Beste allemaal, Morgen, 9 juli, houd ik om 13.00 een mini paddenstoelenexcursie op het parkeerterrein volkstuincomplex De 
Bretten Seineweg 16. Stadsbus 69 stopt er heel vlakbij. Op het parkeerterrein staan Abelen en eiken in perken, op dit moment 
staan er volop hun mycorrhiza zwammen. Ontelbare russula’s, vezelkoppen, harde populierboleten en nog meer! Bij voldoende 
belangstelling is er mogelijkheid om nog het stukje Brettenzone tussen Haarlemmerweg en sloot langs de Seineweg eraan vast te 
knopen! Christiane Baethcke” Met negen leden verkenden we het gebied.  

        
Zo leerde ik een manier om te determineren: een sneetje in de 

lamellen en de verkleuring van het melksap te bekijken 

       
het ontbrak niet aan handboeken..... 

    
Harde populierboleet                               Platte tonderzwam                                        Paarssteelspleetvezelkop    Populiermelkzwam   

Lijst van waarnemingen  
‘Pop-up’ mini- paddenstoelenexcursie volkstuincomplex  
‘De Bretten’ 9-7-2016 
Paarssteelspleetvezelkop - Inocybe pusio 
Vlokkige vezelkop - Inocybe flocculosa 
Aarddrager - Inocybe splendens 
Populiervezelkop - Inocybe squamata 
Geelbruine spleetvezelkop - Inocybe rimosa 
Geraniumrussula - Russula pelargonia 
 

Populiermelkzwam - Lactarius controversus 

Harde populierboleet - Leccinum duriusculum 

Kruipwilgrussula - Russula persicina 

Gewone fopzwam - Laccaria laccata 

Witstelige zadelkluifzwam - Helvella latispora  

Zwavelmelkbekerzwam  - Peziza michelii 

Gespleten franjezwam - Thelephora anthocephala 

Onsmakelijke kamrussula - Russula pectinatoides 

Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 
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Boek over Jacob Walters, vogelonderzoeker 
Martin Melchers heeft een paar jaar gewerkt aan een publicatie over zijn ornithologische leermeester Jacob Walters. 
Inmiddels is het boek bijna klaar om naar de drukker te gaan.   
Jacob Walters, door Martin eerbiedig 'meneer Walters' genoemd, was een productief mens. Hij publiceerde in zijn leven 
140 artikelen, waarvan de meeste over vogels gaan. Zijn werkgebied omvatte vooral Amsterdam, met name de nieuwe 
opspuitingen voor havenuitbreiding, en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit was het toneel van zijn diepgravende 
studies naar bijvoorbeeld de broedbiologie van enkele plevieren, en zijn soms tientallen jaren omspannende 
broedvogeltellingen. Lees hier meer over Jacob Walters. 
Lijvig boekwerk 
Inmiddels is het boek voltooid. Het verschijnt half oktober en zal in eigen beheer worden 
uitgegeven. Dat betekent dat er er een unieke oplage van 250 genummerde exemplaren wordt 
uitgebracht. Het boek is 530 pagina’s dik, wordt in kleur gedrukt, met een harde kaft.  Het wordt 
verkocht tegen de kostprijs. In de bijlage alvast een voorproefje van hoe het boek eruit gaat zien. 
 
Voorintekening 
De voorintekening voor liefhebbers gaat als volgt: 
Bij ophalen van het boek. Je bestelt het boek door 39,50 over te maken op rekening: NL30INGB0005141838 t.n.v. 
Martin Melchers Stadsecologie Amsterdam, onder vermelding van voorintekening boek Walters.De boeken worden in 
volgorde van betaling gereserveerd. De exacte datum van de boekpresentatie is nog niet bekend, maar zodra ik weet 
waar en wanneer het is, ontvang je een uitnodiging. Op de boekpresentatie kun je dan je genummerde exemplaar 
komen ophalen. 
Bij verzending. Verhoog het bedrag met 10,00 euro verzendkosten en maak het bedrag van 49,50 over op rekening: 
NL30INGB0005141838 t.n.v. Martin Melchers Stadsecologie Amsterdam, onder vermelding van voorintekening boek 
Walters. 
Zaterdag 11 juni 2016 Handekenskruiden en moeraskartelblad – excursie naar het Kennermerstrand, IJmuiden 
o.l.v. Hein Koningen 

          
11-6-2016 een heleboel moeraskartelblad met Tata-steel op de achtergrond en nog veel meer leuks was er natuurlijk. 
We waren met 7 personen, Lida en Ouden 
 

Onze reis naar Turkije was een groot succes. Zie voor de foto’s en verslag  
https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/buitenlandse-natuurreis-2016-naar-g%C3%BCzelcamliturkije 
 

 

 

https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/buitenlandse-natuurreis-2016-naar-g%C3%BCzelcamliturkije


Enkele activiteiten elders 

 
http://www.fogol.nl/ 
 
6 augustus 17:00u Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats? 
EUR 49,50 inclusief biologisch Italiaans pastabuffet en presentatie van zwarte stern onderzoeker Jan van der Winden 
Inmiddels traditie, onze zwarte stern excursie in augustus! Zullen de duizenden zwarte sterns de Kreupel weer kiezen als 
rustplaats?  
13 augustus 17:00 Vleermuizen op het IJsselmeer en de Kreupel 
EUR 49,50 inclusief biologisch Italiaans pastabuffet en presentatie van Frank Aarts (Tauw) 
Tijdens deze tocht bekijken we eerst alle vogels, maar halen we op de terugweg de Bat detectors tevoorschijn. Vorig jaar 
bleken er veel vleermuizen langs te vliegen. We hebben natuurlijk een beetje geluk nodig met het weer. 
 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht 

 

http://www.agv.nl/actueel/nieuws/archief/2016/juli/planten-en-mossels-voor-schoner-water-sloterplas/ 
Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft op dinsdag 5 juli proefconstructies met waterplanten geplaatst aan de zuidkant 
van de Sloterplas in Amsterdam. Dit als deel van een meerjarig onderzoek naar het verbeteren van de waterkwaliteit van 
het stadsmeer met onderwaterplanten en quaggamossels. 

Pendelboot Amsterdam-Ouderkerk met gids  
http://www.agv.nl/actueel/agenda/evenementen-2016/pendelboot-amsterdam-ouderkerk-met-gids 
Datum 27 augustus 2016  t/m 28 augustus 2016 
Locatie diverse op- en afstapplekken 
Deze zomer (op 16/17 juli en op 27/28 augustus) vaart er twee weekenden een bootdienst tussen Amsterdam en 
Ouderkerk. Aan boord van de boot zal een gids aanwezig zijn die de bezoekers vertelt over de historie van het 
Amstellandgebied en het waterbeheer in deze omgeving. 
 

  
http://www.flevopark.nl/ 
 

https://afdeling.ivn.nl/afdeling/amsterdam 
Zaterdag 27 augustus: Vogelexcursie Naardermeer Een excursie voor de 'net niet meer beginnende' 
vogelliefhebber. We wandelen rond het Naardermeer. Meenemen: verrekijker, kleding geschikt voor het 
weerstype (inclusief regenkleding), eten en drinken. 
  
 

Zondag 28 augustus: Wandeling in het Vliegenbos Voor velen een onbekend park in Amsterdam   
Noord. Het Vliegenbos is het oudste stadsbos in Amsterdam, oorspronkelijk bedoeld om de arbeiders 
recreatie in de natuur te bieden. Het is een bos met fraaie iepen, planten, vogels en nog veel meer.  
 

Zondag 28 augustus: Stadsnatuur langs de Dijkgracht We gaan wandelen in het hart van de stad waar 
vroeger de vloot van de VOC schepen lag aangemeerd. Van de OBA wandelen we naar de Dijksgracht. Dit 
is een gebied met tussen de stadsdrukte ook verstilde plekjes. En op de kop van de Dijksgracht vinden we 
zelfs nieuwe stadslandbouw! Wat groeit hier en wat leeft hier?  

 
http://www.anemoon.org/ 

http://www.eis-nederland.nl/home 

In het weekend van 17/18 september, vieren we dat het 
Flevopark 85 jaar bestaat. 
Een prima gelegenheid om stil te staan bij de waarden van het park, en ons als Vrienden 
sterk te maken voor een groene en biodiverse toekomst van het park, en hier meer mensen 
uit de buurt bij te betrekken.  
Christiane geeft een KNNV-paddenstoelen-excursie en er komt een klein KNNV-kraampje 

 
IVN 
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