AMSTERDAM,
DIE GROENE STAD

18 april 2020 tjiftjaf Twiske Foto: Paul van Deursen

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 48 om het onderling kontakt te behouden ten tijde van
de Coronacrisis. BIJDAGEN VAN HARTE WELKOM!!
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.

Graag was ik deze nieuwsbrief begonnen met een mooie foto van een oranjetipje. Maar wat
zijn ze – evenals de vele citroenvlinders – beweeglijk. Met name in het Twiske zag ik meerdere
exemplaren. Soms heel even neerstrijkend op een pinksterbloem. Maar het lukte mij niet.
Daarom een foto “geleend” van de Vlinderstichting. Paul van Deursen

pinksterbloemen Ilperveld foto: PvD

foto: Vlinderstichting

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/weer-een-topjaar-voor-het-oranjetipje

https://www.naturetoday.com/intl/nl/home

VAN ONZE VOORZITTER GUUS MULLER
Zie met name het stuk over de ontwikkelingsplannen van de Diemerscheg. Groet van Guus.
http://view.email.natuurmonumenten.nl/?qs=e9e2fab1c56f0c4890860f591f53ab33b1ef05ac8a91201c36d74
7797058e449de8720f69a2a38b5693197d412cecd1458e160759cb691cb03e9f277168a8c48ea9985b421e1087
f0ca9ad8ef0ed89f3

EVERT PELLENKOFT BERICHTTE:
Hallo KNNV leden en gierzwaluwvrienden,
Gisteren 22 april dacht ik ..."Ik zal en ik moet" en ik heb een uur gepost op mijn balkon in het zonnetje (ook
niet verkeerd) en jawel heel snel fladderend kwam er om 16 u een gierzwaluw voorbij, die weer snel ins Blaue
hinein verdween.
Ik kan niet echt door de buurt lopen of hoog op het dak zitten omdat ik sterf van de rugpijn ... een soort
lijfelijke lockdown (geen fysio). Maar vanochtend 23 april om 11 uur zag tot mijn grote vreugde vanuit mijn
raam drie gierzwaluwen boven de kolonie Marnixplein elkaar verschillende keren najagen ..echt baltsgedrag
dus. Deze adulte vogels zijn soms ook op zoek naar nestplaatsen. Bij Breskens werden er met Oostenwind
De komende week zal zo rond Koningsdag of iets later de "eerste golf of hoofdmacht" arriveren.
Ze komen nu in een noodtempo deze kant op vanuit Liberia, waar ze van de termietenvluchten profiteren om
energie op te doen . Dan kunnen ze hier in 5-7 dagen zijn. Met 720 km per dag en met gunstige zuidelijke
rugwind wel 1000 km per dag vliegen ze deze afstand van meer dan 5000 km ...echt ongelooflijk.
Apodophoria dus... euforie bij het zelf zien van Apodidae /Apus, de
eerste gierzwaluwen als voorjaarsfeest. Hebben jullie ze ook al gezien?
(Nergens tegen oplopen bij het naar boven kijken!)
Keep well en groeten Evert Pellenkoft
Aanvulling Paul van Deursen:
Laat ik die ochtend eveneens drie gierzwaluwen hebben zien vliegen
rond onze flat aan het Albatrospad in Noord, waar ieder jaar
gierzwaluwen broeden dankzij ingemetselde broedgelegenheden.
https://www.animalstoday.nl/gnvdd-gierzwaluw-100-dagen-feestvideo/
Voor hen die niet het GRATIS natuurnieuws per email van https://www.naturetoday.com/intl/nl/home
ontvangen is het onderstaande artikel heel veelzijdig en informatief en nu de KNNV bustocht stinsenplanten
niet doorging een mooie opsteker (veel planten waren toch alweer uitgebloeid door de vroege zachte lente).
“Een eiland van biodiversiteit, landgoedbeheer anno 2020” betreft een interview met Frans Ameschot,
beheerder van Buitenplaats Oosterhout bij Nijmegen:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=user-mailing&msg=26116
Vogels kijken in je eigen directe omgeving tuin of park is ten tijde van Corona populair
In een app van Vogelbescherming vindt u 93 algemeen in Nederland voorkomende vogelsoorten: van
huismus tot winterkoning. Heeft u een vogel gezien die u niet kent? Vul in hoe groot de vogel ongeveer was,
en welke kleur of kleuren opvallend waren. De app geeft een overzichtelijke lijst met de meest waarschijnlijke
vogel bovenaan. Duidelijke beschrijvingen helpen u de vogel op naam te brengen.
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken/app-tuinvogels
In Trouw staat dat de grossstadtdschungel /grote stadsjungle meer en meer een 'groen begrip' (stad met veel
groen) wordt. Zo stond bij hittebestendig wonen in steden dat bouwers het bos naar de bewoonde wereld
halen: 'Waar je ook kijkt, zie je dan bomen en struiken. Een soort stadsjungle. Terwijl urban jungle wordt
gebruikt in de sociologische betekenis die stadsjungle vroeger had: stad als een plaats waar wetteloosheid
heerst: overlast, illegale taxi's, crimineel geld dat welig tiert en agenten die machteloos toekijken: de

Amsterdamse ombudsman schetst een onthutsend beeld van nachtelijk Amsterdam. "Het centrumgebied
wordt 's nachts een urban jungle", beschrijft hij, "waar crimineel geld leidend is, en het gezag niet langer
aanwezig."
Niemand verwachtte dat de absurde groei van het toerisme in Amsterdam zou stilvallen.
Nu dus wel, wat een weldaad deze pas op de plaats met schonere lucht en minder herrie
voor bewoners en natuur, maar wel tegen een hoge prijs voor velen. In zijn boek 'Darwin
in de stad' laat bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen zien hoe verstedelijking de
evolutie van de natuur en dieren stuurt. In de toekomst leeft immers driekwart van de
mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen.
Menno komt ook voor in een Amsterdamse context in deze veelzijdige Arte
documentaire: https://www.arte.tv/de/videos/085382-000-A/evolution-imgrossstadtdschungel/
Nog een tip als je dan toch binnenblijft het Wildlife Film Festival Rotterdam plaatst op het ogenblik in WFFR
Online op YouTube korte en langere natuurfilms:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL74cFwdwsAixOzS1RlGPLrD_QEUVFLQUw

Virtuele plantenwandelingen door

Simon Pepping

Het wordt wat drukker op straat, en dan merk je dat een anderhalvemeterwandeling veel ruimte nodig heeft. Soms
is het beter om de wandeling te beperken tot een klein rondje. Al te snel weer thuis, kun je naar virtuele planten
gaan kijken. Dat zijn wel geen echte planten, maar het zijn wel echte mensen die hun plantenervaringen delen.
Op Twitter posten mensen onder de hashtag #wildflowerhourNL op zondagavond tussen 9 en 10 uur hun
plantenfoto's. Er zijn nog niet zoveel deelnemers, en er wordt weinig op elkaars foto's gereageerd.
Dit is een navolging van de hashtag https://twitter.com/wildflower_hour een initiatief van de Botanical Society of the
British Isles https://bsbi.org/ op zondagavond tussen 8 en 10 uur Britse tijd. Hier nemen veel meer mensen aan
deel. De BSBI is aanwezig met informatie en stimulerend commentaar, en kenners helpen beginners met ID van de
geposte foto's.
Het is leuk om te zien hoe groot het gebied is; noordelijke waarnemers zien planten
een week of twee later bloeien dan mensen in het zuiden. Het is ook leuk om kennis
te maken met de plantenrijkdom in Groot Brittannië. Zo waren er in de afgelopen
weken veel foto's met Blue Bells (Wilde hyacint); er zijn veel bosrijke omgevingen. Je
leert er Engelse plantennamen kennen. Hoe vindt je daar de Nederlandse naam bij?
1. Ga naar https://waarneming.nl/
2. Zet je taal op Engels, en zoek de soort op de Engelse naam. Je krijgt dan ook de
English Bluebell
wetenschappelijke naam te zien. Als je op de soort klikt, kun je op de soortpagina je
taal weer op Nederlands zetten, en dan zie je de Nederlandse naam.
3. Ga naar de Engelse wikipedia en zoek op de Engelse naam. Dan zie je ook weer de wetenschappelijke naam. Op
alle wikipedia pagina's staat ook een lijstje met overeenkomstige pagina's in andere talen. Zoek naar de Nederlandse
pagina en klik daarop. Dan zie je de Nederlandse naam.
4. Ga naar Google translate.
Er is op dit ogenblik bij https://twitter.com/wildflower_hour veel aandacht voor de
verschillende (micro)soorten Paardenbloemen. Recent is daar een presentatie over
geweest, die nu op YouTube staat: An Introduction to Dandelions. De BSBI heeft veel
identificatie materiaal op zijn website, o.a. over Paardenbloemen.
Ik volg o.a. https://bsbi.org/ op Twitter, en daardoor krijg ik nog wel eens een link door naar interessante
informatie op het web. De Natural History Society of Northumbria
https://www.facebook.com/naturalhistorynorthumbria/
post op zijn blog pagina opnamen van interessante voordrachten; zoek op ‘Online Talk’. Bijvoorbeeld een voordracht
getiteld ‘Plants behaving badly’ over uitzonderlijke voortplantingsmechanismen bij planten, wat tot speciale
problemen bij de soortindeling leidt. Er is ook een serie ‘Online Library’ met bijdragen over veranderingen in de
dierenwereld in Northumberland; die staat op mijn leeslijst.
Op Internet staat, behalve veel dat je niet wilt lezen, nog veel meer interessante informatie, ook over andere
soortgroepen en andere landen. Veel plezier.

29 APRIL: EEN RONDJE WATERLAND-OOST PAUL VAN DEURSEN
Eigenlijk wilde ik hier wat laten zien over een rondje Ilperveld, maar de actualiteit van gisteren haalde dat plan
in. Eergisteren begon het eindelijk te regen tot veler opluchting, waaronder deze houtduif die in afwachting van
de regen alvast was gaan zitten in de nog te vormen plas op het dak van mijn benedenburen.

Na de gebruikelijke ochtendkarwijtjes klaarde het gisteren op en het verfriste Waterland riep om een tochtje.
Dit wordt vooral een fotoverslag.
De nummers geven de locatie aan.
De ingang van het Vliegenbos is bij
mij om de hoek. Dus daar startte
de tocht.
0. Het Vliegenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegenbos

1. Het Schellingwouderbreekpark

Ten zuiden van de Schellingwouderbreek zijn nieuwe informatieborden aangebracht over geschiedenis en de natuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schellingwouderbreek https://www.facebook.com/schellingwouderpark/
2. Volkstuinpark Rust en Vreugd; vanaf de Breek via de historische Weersloot met zicht op Ransdorp en de
Wijkergouw. Achter het Kerkje van Schellingwoude ligt het Volkstuinpark Rust en Vreugd, bekend om zijn
natuurlijk tuinieren, evenals om de paddenstoelen excursies van Sharifah Meijerman en Chistiane Baethcke

https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/

3 De Liergouw met zicht op Ransdorp http://www.ransdorpertoren.nl/historie/raadhuis-rembrandt/

Tot mijn schrik is deze markante ophaalbrug gesloopt en ligt aan stukken ergens langs de kant van de weg:
zo staat hij nog op Google-maps
4 Durgerdammergouw. O.a. Intensieve varkenshouderij. Vandaag werd veel mest uitgereden.

Interessant was de ruil van delen van de IJdoornpolder (13) met boer Veldhuisen.

5 Fietspad langs Goudriaankanaal richting Holysloot.
Het fietspad volgt op enige afstand de restanten
van het Goudriaankanaal in de volksmond ook wel
Napoleonsvaart genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudriaankanaal
Hier gaat het erg leuk worden; zowel door de
weidevogels als de slootkanten-flora. Voor de flora
moet je wat later komen. Vogels zijn er het hele
jaar door. Vandaag zijn het vooral de grutto’s die je
ziet en hoort.

Al bij het begin van het fietspad zwom een paartje
KROONEENDEN.
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennisover-vogels/vogelgids/vogel/krooneend
Zullen zij dezelfde weg opgaan als de krakeenden, die nog
niet zo vreselijk lang geleden schuw waren en snel opvlogen
en nu rijkelijk vertegenwoordigd – soms meer dan de wilde
eend – en nogal : mak” geworden zijn??

Door de weiden verspreid, vooral aan de kant van Ransdorp, hoor en zie je grutto,s.
Dit paar – vrij dicht bij het fietspad – horen duidelijk bij elkaar. Zij is al bezig een nestje te draaien en hij laat
horen dat hij het helemaal mee eens is..........

Grutto’s zijn bijzonder kritisch op de hoogte van het gras- niet te laag en niet te hoog- , waarin zij willen
broeden. Kennelijk wordt deze plek goedgekeurd. Het ziet er ook wel uit als “grutto-gras”, met o.a.
opkomende zuring.

6. De tocht gaat door richting Holysloot. Altijd wel torenvalken te zien en wat vroeger in het seizoen
goudplevieren en zeer veel kieviten en ganzen, ganzen, ganzen. Nu nog een hele grote groep brandganzen.

Onderweg een stukje Holland, zoals wij het graag verkopen aan de toeristen. Ook Holysloot doet zijn best,
maar ik sla rechtsaf de BLIJKMEER in. Dit is een oude droogmakerij van een dijkdoorbraak met de boerderij:
“Ora Cogita et Labora”. Naast bidden en werken wordt er ook nagedacht. Een rijk gebied: qua vogels en langs
de ringvaart qua planten.

7. Vòòr de Blijkmeer steek je het Goudriaankanaal over, dat altijd de moeite van een plaatje waard is.
Ook wat later veel egelskop en pijlkruid te zien. Beschermde oevers.

In de Blijkmeer wordt “gerold” om de grasmat compacter te maken. Hier de paradoxale relatie tussen boer en grutto.

Zonder onderhoud geen grutto’s maar met onderhoud/maaien/bemesten gaan wel broedsels verloren. Hier heb ik
ook aan weidevogelnestbescherming gedaan. https://waterlandendijken.nl/nieuws/ Fietsers op de Zeedijk.
Aan de Waterlandse Zeedijk https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterlandse_Zeedijk wordt thans hard gewerkt. Daarover
misschien een andere keer.
9 Vanaf de Blijkmeer kun je kiezen over de dijk richting Uitdam of terug richting Amsterdam. Nu ging ik terug, omdat
ik ook nog even wilde kijken in de IJdoornpolder en het plas-drasgebied daar binnendijks bij Durgerdam.
De kronkelingen in de dijk geven de vele dijkdoorbraken aan, waardoor o.a. het Kinselmeer is ontstaan. Ook hier het
uitbundig bloeiende raapzaad. De wintervogels als brilduiker en nonnetje zijn weg. Een tureluur staat de poseren.

De luwtedam https://debrugkrant.nl/broedende-lepelaars-op-de-luwtedam/ laat ik even links liggen.

10 en 11 Aan het Kinselmeer vlucht een haas voor medewerkers van de dierenambulance, die een grauwe gans
zonder succes proberen te vangen.

12 Links de IJdoornpolder, rechtvoor de bedrijvige stad met zijn hijskranen, rechts binnendijks plas-dras Durgerdam.
Ook hier weer teveel foto’s. Om de nieuwsbrief niet te lang te maken, zal ik de volgende keer wat meer over de
IJdoornpolder laten zien.

https://mailchi.mp/nmtzuid/to-zoem-or-not-to-zoom?e=f05404d3d8
Met o.a. Woensdagavond 13 mei geeft Frank Anrijs een online lezing over ‘De Circulaire Tuin’.

TOT BESLUIT NOGMAALS DE OPROEP OM BIJDRAGEN AAN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

