
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

              
17 april 2020 pimpelmees nestelt in spouw woning Fazantenweg. Foto: Paul van Deursen 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 47  om het onderling kontakt te behouden ten tijde 
van de Coronacrisis. 

 
REDACTIE BLAADJE:  Rob van Dijk & Tobias Woldendorp: t_woldendorp@kpnplanet.nl 
WEBSITE:   Christiane Baethcke: baethcke@solcon.nl  
REDACTIE NIEUWSBRIEF: Paul van Deursen:ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
FACEBOOK :   https://www.facebook.com/groups/331450210372681/ (inloggen met eigen 
Facebook-account) 
Het Amsterdams Natuurnet (ANN) Amsterdams_NatuurNet-subscribe@YahooGroups.com. 

 
De oproep om ervaringen van onze leden met elkaar te delen, nu al onze activiteiten stil 
liggen, werd al snel beantwoord. Hierbij de eerste bijdragen. Schroom niet en stuur in!! 
 
Welke natuurminnende Amsterdammer herinnert zich niet de slag om het weilandje de Vrije Geer? Het 

weilandje is gespaard en is nu een prachtig natuurpark. HANNEKE WALLER stuurde het volgende 

bericht: 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurpark_Vrije_Geer 

Voor de vrijwilligers van Natuurpark Vrije Geer in Sloten, Gemeente Amsterdam, heeft Hanneke Waller 
afgelopen winter een cursus (presentatie) in elkaar gezet met "Te monitoren soorten".  
Dit is in het kader van de monitoring flora die daar dit jaar zou starten, maar voorlopig niet kan doorgaan.  
Deze cursus is zodanig opgezet dat deze ook kan worden gebruikt als zelfeducatie/naslagwerk.  
Nu er in deze tijd zo veel activiteiten in de natuur geen doorgang kunnen vinden en her en der  
digitale alternatieven worden aangeboden, is het idee opgekomen om deze cursus ook beschikbaar te 
stellen aan de leden van de KNNV Amsterdam. Zo hebben wij hen in ieder geval al iets te bieden waarmee 
ze bezig kunnen zijn met de natuur en hun plantenkennis kunnen opfrissen of uitbreiden. 
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De te monitoren soorten zijn bepaald door stadsecologen Florinda Nieuwenhuis en Florentijn Vos van de 
Gemeente Amsterdam, samen met de twee gemeentelijke beheerders van Natuurpark Vrije Geer, Ruud 
Lutterhof en Marina den Ouden. Zij hebben een lijst opgesteld van plantensoorten  
die voor het beheer nuttig zijn om te monitoren. Wel mede gebaseerd op soorten die in het gebied zijn 
waargenomen en in de Verspreidingsatlas zijn ingevoerd. 
 
De cursus staat inmiddels op de pagina van de Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, helemaal onderaan 
de pagina. De grootte is (voorlopig) 26,5 Mb, zodat de foto's niet onscherp worden.  
De directe link is  
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Cursus_monitoring_flora_Vrije_Geer_0.pdf 
We hopen dat jullie hiermee ook in je eigen buurt van de natuur kunnen blijven genieten. 
Voor diegenen die meer willen weten over Natuurpark Vrije Geer, zie  
https://slotenoudosdorp.nl/dorpsraad-en-werkgroepen/natuurpark-vrije-geer. 
Met vriendelijke groet, 
Hanneke Waller 

Ommetjes 
Frans van der Feen 

Naast het gebod om thuis te blijven staat de minister-president ons gelukkig ook toe om af en toe een 
ommetje te maken. Van die aanbeveling maken wij dankbaar gebruik, al wordt het bij ons vaak een ‘om’. 
 
De geschiedenis leerde ons dat het nu mooi zou zijn in het Thijssepark, waar we meestal met Ria Simons 
doorheen wandelen. We hebben het nu samen gedaan en het was inderdaad op zijn allermooist met de 
diverse sleutelbloemen, Bosanemonen (witte en  roze gebloste) en Gagel.  
Erheen zijn we langs de bloeiende Krentenboompjes in het Amsterdamse Bos 
gefietst. Ter plaatse hebben we park De Braak er ook nog maar even bij 
genomen. Misschien gaan we nog wel een keer! 
Op een andere dag zijn we gaan struinen door het Geuzenbos, langs de grote 
grazers en terug door het heel wilde gebied, waar we ook wel eens een 
Nachtvlinderexcursie hadden. We hoorden er meerdere Cetti’s zangers en zelfs 
een Roerdomp. 
Net als een groot deel van ons oratoriumkoor kregen we met het corona-virus 
te maken, maar gelukkig zijn deze tochtjes inmiddels weer mogelijk. We 
konden ook naar het landje van Gruyters. https://landjevangruijters.nl/  Veel 
Kluten daar, maar ook Grutto’s, enkele Bergeenden en gelukkig Wintertalingen; 
die hadden we nog nauwelijks gezien dit jaar. 
Alleen ben ik een rondje gaan fietsen naar Oostzaan en via het Twiske naar 
Landsmeer. Wat hebben we een geluk dat het zulk mooi weer is, anders 
moesten we echt binnen zitten. En wat is het overal prachtig en hoor je de 
vogels goed zingen. Merels hoor je bijna de hele dag. In het Twiske zongen heel 
veel Fitissen.  

De vroege vogel-excursie over de Diemer zeedijk ging ook al niet door. Toen zijn 
we zelf maar gegaan, op stille zaterdag. Het was allesbehalve stil. Al die 
thuiswerkende mensen gingen op hun vrije zaterdag rennen, wandelen of 
wielrennen. 
We vonden half vijf van huis nu wel erg vroeg, dus we waren er om 9 uur. Dan 
ontbreekt wel het wakker worden van de vogels en de aarzelende zang van de 
Blauwborsten. Bovendien mis je de zonsopgang. Nu scheen hij de hele heenweg 
uit Geuzenveld in ons gezicht. 
We moesten het doen met Fitissen, Zwartkoppen en Dodaars. Ook leuk trouwens! 
In de Vijfhoek ook een Goudvink. En tot slot onze eerste Nachtegaal. Toen ik er 
een tweede keer kwam, klonken die van alle kanten! 
En in de weekends trekken we ons terug op de volkstuin in voorjaarstooi.  

Frans van der Feen   (Kievitsbloemen in de volkstuin) 
 

 

 
Roze bosanemonen in het 

Thijssepark 
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SIMON EN HETTI PEPPING OP PAD 
We wandelen nu veel in het Twiske en het Purmer Bos. Afgelopen week zagen we duidelijk hoe de lente 
zich ontvouwt. Veel vogels zijn weer terug: De Rietzangers hebben nu alle geschikte rietvelden en -zomen 
bezet, mannetje aan mannetje zingen ze om het luidst, met af en toe een zangvluchtje. In grotere 
rietvelden snort de Snor. We hoorden de Roerdomp hoempen, luid en duidelijk. Kieviten, Grutto's en 
Tureluurs broeden in de graslanden van de Haal en het Oostzanerveld en komen af en toe luid roepend 
over. De Oeverzwaluwen foerageren boven de weilanden of het water, samen met de Boerenzwaluwen. 
Af en toe laat een Blauwborst zich zien of horen. We zagen ons eerste Visdiefje. De Bruine Kiekendief 
jaagt weer over de velden. En als je waarneming.nl volgt, zie je nog meer vogelsoorten langskomen. 
Ook het plantenleven gaat voort. De Oeverzegge is in bloei gekomen, de eerste langs het koude water. 

    
De Grauwe, Bos- en Katwilgen zijn alweer uitgebloeid. Ze hebben enorme hoeveelheden stuifmeel en 
nektar aangeboden. Ongetwijfeld hebben veel wilde bijen zoals de Vroege Zandbij daarvan geprofiteerd. 
Nu komen de Schiet- en Amandelwilgen in bloei. De mannetjes zijn schitterend geel. 
En natuurlijk de vlinders. Veel Witjes. In het Purmer Bos veel Oranjetipjes. 

HETTY LITJENS 

Hetty stuurde een paar interessante links o.a. over haar waarnemingen 
en acties voor de nauurbescherming in ZUID-OOST (Gaasperplas) 
 
“Wie leuke dingen wil zien, kan bijvoorbeeld deze site bezoeken”: 
https://vimeo.com/showcase/6559427 
O.a. oude opnames van de Grielen in de Kennemerduinen (ja, die had 
je toen nog...) 
Vogels in mijn tuin 
https://vimeo.com/403389947 
https://vimeo.com/406576386 
 
 
 

 

Blijf thuis en doe mee met de #natuurdichtbij fotochallenge 

https://www.mnh.nl/nieuws/blijf-thuis-en-doe-mee-met-de-natuurdichtbij-fotochallenge/ 
 
 
 

 
In de tuin van Hetty: vrouwtje 

grote bonte specht 
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DE WILMKEBREEK: GRUTTO’S BINNEN DE RING IN AMSTERDAM –NOORD 
Paul van Deursen 

 

 
Wilmkebreek vanaf de Landsmeerdersdijk 19 april 2020 

 
De WILMKEBREEK in Amsterdam-Noord is een oude droogmakerij na een dijkdoorbraak met alle 
karaktertrekken van het Noord-Hollands veenweide landschap. En dát binnen de ring van Amsterdam. 
Een wonder dat het nog bestaat. 
https://www.wilmkebreek.nl/ 
Bovenstaande foto is op 19 april jl. gemaakt vanaf de Landsmeerderdijk tussen Kadoelen en 
Oostzanerwerf. Met een kijker is de breek goed te overzien. Ook met het blote oog kan men al grutto’s 
waarnemen in deze tijd van het jaar. 
De natuur wordt heel goed geïnventariseerd door een groep vrijwilligers. 
https://www.wilmkebreek.nl/grotedoc/Weidevogeltellingen%202020.pdf 
De breek is met de fiets heel goed te bereiken vanaf de pont.  Er is weinig verkeer op de dijk; dus lopen is 
ook een mogelijkheid. Goed te combineren met een tocht door het Twiske of andere delen van 
Waterland. 
 

      
grutto 19 april 2020 

 
één van de vele scholeksters 19 april 2020 

 
Over het Twiske en Ilperveld – allemaal om de hoek - graag in een volgende Nieuwsbrief. 
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