
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

       
Vandaag vond ik op de Kalfjeslaan een zwavelzwam Marjo van den Haak 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 49  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. 

 
Beste mensen, 
Van Rutte moesten we tot gisteren vooral thuisblijven. Als 
natuurliefhebbers lukte ons dat allemaal waarschijnlijk niet zo 
goed. Het is me we redelijk gelukt om buiten de drukte te blijven. 
Hilverbeek is een buitenplaats van Natuurmonumenten in 's 
Graveland.  Deze buitenplaats is veel minder bezocht dan het 
nabijgelegen Gooilust en Schaep en Burg. Ik was op 5 mei in 
Hilverbeek. Tot mijn verbazing vond ik er een verse zwam,op 
beuk, vermoedelijk een goudvliesbudelzwam. Vandaag vond ik 
op de Kalfjeslaan een zwavelzwam. 
Marjo van den Haak 7 mei 2020 

 

DE JAARLIJKSE DIALOOGDAG VOOR GROENE VRIJWILLIGERS IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND 

 
 
https://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten/evenementen/dialoogdag-2020-geannuleerd 
https://www.ivn.nl/provincie/noord-holland/aanmelden-dialoogdag-2020 
 
 

 

Op. woensdag 27 mei zou de jaarlijkse Dialoogdag voor groene 

vrijwilligers in de provincie Noord-Holland plaats vinden. Een moment om 
elkaar te ontmoeten en om inspiratie te delen.  
Omdat een evenement op locatie momenteel niet mogelijk is hebben we 

besloten er een interactief webinar van te maken. Gedeputeerde 

natuur van Noord-Holland Esther Rommel verzorgt de aftrap en daarna 
gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van 2 thema’s. 
Zie de links voor verdere informatie. 
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ER BLOEIEN NU HEEL VEEL PLANTEN 
De bermen staan vol met bloeiend Fluitenkruid en 
Scherpe Boterbloem. 

In het Twiske bloeien Grote Ratelaar (niet zo veel), 

Echte Koekoeksbloem, Pinksterbloem, Oeverzegge, 
Veelbloemige(?) Veldbies, Veldzuring, Reukgras, 
Rode Klaver, Hondsdraf, Witte Dovenetel. In lage 
graslanden zie je soms heel klein de Tijmereprijs.  
De Meidoorns staan nu volop in bloei, en geuren 
heerlijk. De Schietwilgen, Gewone Vogelkersen en 
Lijsterbessen staan mooi in bloei. Ook de 
Paardenkastanjes bloeien. De Essen komen in blad. 
De Eiken staan al behoorlijk in blad en in bloei. 
Simon Pepping  3 mei 2020 
 

                      
 

https://www.deruigehof.nl/  Abcouderstraatweg 77 1105AA AMSTERDAM   
https://www.facebook.com/DeRuigeHof/# 
 

Opvallend veel mensen zoeken de natuur op, zo ook onze natuur. Er worden veel rondjes gelopen, 

er ontstaan spontaan ‘’olifantspaadjes’’, kinderen worden gewezen op leuke plantjes en er wordt dagelijks 
gebruik gemaakt van de vele bankjes op het erf waardoor men op voldoende afstand van elkaar kan genieten 
van de bloemenpracht. Fijn dat we mensen mooie terreinen te bieden hebben in deze verwarrende tijden! 
Soms wordt er op een andere manier genoten, met muziek, drank en vast wel goed gezelschap. Minder prettig 
voor passerende wandelaars, maar zolang de eigen rotzooi meegenomen wordt en er geen kampvuur aan te 
pas komt ook geen grote ramp. 

Vooral ’s morgens kunt u zonder drukte genieten van de vele vogelgeluiden op Klarenbeek en de Riethoek. 

De koekoek, blauwborstjes, Cetti’s zangers en natuurlijk de ijsvogels zijn goed te zien en te horen. De ijsvogels 
hebben jongen en zijn nu heel regelmatig te zien met visjes; op maandagmiddagen en woensdag de hele dag is 
de hut gratis toegankelijk. Er zijn schoonmaakdoekjes aanwezig en de deur van het Tuinhuis staat open, daar 
kunt u uw handen wassen. 
Graag tot ziens, op afstand, Linda Theunissen 

REACTIE VAN GUUS MULLER OP HET VORIGE ARTIKEL  VAN HANNEKE WALLER. 
Wellicht al bekend, maar ik las in de laatste 'Ons Amsterdam' (nr. 5, mei 2020) pagina 45, dat er EEN FILM VAN 

DRIE DELEN van een half uur met als titel 'De slag om weilandje Vrije Geer' vanaf 17 mei op 

www.geheugenvanwest.nl  te bekijken is. Een film over 25 jaar terug toen per referendum gekozen werd om 
geen bouwplan voor een woonwijk, maar wel om voor de natuur te kiezen.  Groet van Guus. 
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Teaser van nieuwe documentaire: 'Grutto! De vlucht van een iconische weidevogel over de 
wereld'  
De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste documentaire van Ruben Smit (bekend van WAD en de Nieuwe 
Wildernis). De crew volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal en Nederland naar Estland. Je krijgt 
alvast een indruk in de mooie teaser. Wij zijn trotse partner in deze documentaire. Een groot deel van de 
grutto's broedt in Noord-Holland en samen met vrijwilligers en boeren doen wij er alles aan om deze sierlijke 
vogel te beschermen voor de toekomst. 
http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4282340/Ks4Q36gLVGcyfyR 
 
NAMEN  NOEMEN........ 
Carla Kuit en anderen stuurden de link over de acties om met 
krijtjes de namen van wilde planten op straat aan te geven in Groot-
Brittannië . Een idee voor ons?? 
 
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-
just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-
forgotten-flora-aoe?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
Ook in Frankrijk gebeurde dit al; net name in Toulouse. (Met 
permissie; misschien wel de leukste stad van Frankrijk PvD) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=psKTl47Q
mdM&feature=emb_logo 
 
 
 
 
ONZE WERKGROEP NATUURPARK SPOORZICHT KREEG EEN MOOI ARTIKEL IN “DAAROM DIEMEN MAGAZINE” 
https://werthof.home.xs4all.nl/ 

Voorjaar 2020 zou het Daarom Diemen Magazine uitkomen. Vanwege de Corona-maatregelen wordt het niet 
huis-aan-huis verspreid, Maar hier is de link naar het Daarom Diemen Magazine met o.a. aandacht voor 

Natuurpark Spoorzicht op pagina 25: Daarom Diemen Magazine  

(Screenshot: click de link om beter te kunnen lezen) https://daaromdiemen.nl/magazine2020/mobile/index.html 
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