
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

       
grote keverorchis Het Twiske 12 mei foto: Paul van Deursen 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 50  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. 
 

 
 

 

 
 
Amsterdam, 11mei 2020. 
 

AMSTERDAM WILDLIFE 
Velen van ons hebben de geweldige film van Martin gezien. 
Hierbij een herkansing voor degenen die de film hebben gemist of 
de film graag nog een keer willen zien 
 
 

Donderdag 21 mei draait AT5 om 16 uur en 23 uur in 
zijn geheel de film Amsterdam Wildlife. 
Op zondag 24 mei nog een keer om 11 uur. 
 
“Martin Melchers en programmamaker/presentatrice Merel 
Westrik laten (wilde) dieren zien die in Amsterdam, soms 
onverwacht, hun thuis hebben gevonden. Op de meest vreemde 
plaatsen in de stad zoeken en vinden ze dieren die zich in 
Amsterdam gevestigd hebben”. 

 
Natuurtuin Slatuinen zoekt vrijwilligers voor Taxon 
Expeditie.  

Ben je geïnteresseerd in natuur en biodiversiteit in de buurt?  Droom 
je wel eens over een ontdekkingsreis in de natuur? 
Dan ben je de geschikte persoon voor  Taxon Expeditie in Natuurtuin 
Slatuinen. 
Deze expeditie  vindt plaats in het kader van monitoring van 
biodiversiteit, onder leiding van Menno Schilthuizen, oprichter van 
Taxon Expedities, (taxonexpeditions.com), senior onderzoeker van 
Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Leiden, en schrijver van 
het boek Darwin in de Stad. 
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De expeditie houdt in dat vrijwilligers samen met professionals aan de slag gaan om insecten, 
spinnen, slakken  en dergelijke te inventariseren en op naam te brengen. Je draagt niet alleen bij 
aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek, maar brengt ook in kaart wat er zoal in de Natuurtuin 
leeft en beweegt. Dat kan tot verrassende resultaten leiden zoals vorig jaar  in het Vondelpark waar 
twee nieuwe soorten voor de wetenschap zijn ontdekt. Je hoeft geen kenner te zijn. Wel 
nieuwsgierig en leergierig. 
Alle vrijwilligers krijgen instructies. 
De expeditie vindt plaats op 18,19,20 en 21 augustus.  
We zoeken voor elke dag 7 vrijwilligers.   
Gelet op de opbouw van het programma krijg je voorrang als je alle vier de dagen mee kunt doen. 
Mocht dat niet lukken en wil toch mee doen geef dan bij aanmelding aan welke dagen kunt. 

Aanmelden kan als volgt: 
Stuur een email naar Slatuinen@telfort.nl, onder vermelding van naam, 
telefoonnummer, emailadres, alle data of  
data/datum dat je wilt komen en je motivatie voor deelname. 
Wij sturen een bevestigingsmail met de laatste informatie en contactnummer 

 
Het (voorlopige) dagprogramma is als volgt:  
• Ochtend (veldwerk): 9.30 – 12.00 u 
• Lunch (picknick ter plaatse): 12.30 – 13.30 u 
• Middagprogramma (laboratoriumwerk): 14.00 – 17.00 u 
• Gezamenlijk diner: 17.30 – 19.30 
• Avondprogramma: lezingen: 20.00 – 21.30 u. 
n.b. Voor lunch en diner wordt gezorgd. 
Uiteraard nemen wij de coronamaatregelen strikt in acht. In verband daarmee kan het zijn dat 
er nog wat wijzigt in programma en data. Deelnemers worden daarvan tijdig in kennis 
gesteld. 
Wil je meer weten over de  expeditie kijk dan op onderstaande link:  
www.taxonexpeditions.com 
Mogelijk dat jullie al in de krant gelezen hebben over de resultaten van de Taxon 
expedities in  2019 in  het Vondelpark en de Hortus. (zie 
link: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25842) 
of   
https://www.parool.nl/amsterdam/twee-nieuwe-insectensoorten-ontdekt-in-
vondelpark~b7b2a537/?referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=I
wAR0hlUI3QEIxMUYwkZlSaL3nFM5UL4tWtZM0RbXpDcQ6QkbSt-Ld-emqnMk 
 
Met vriendelijke groeten, 
Stichting Natuurtuin Slatuinen 
www.natuurtuinslatuinen.wixsite.com  
namens deze Nico Kuyvenhoven, secretaris 
 

TE GEK OM LOS TE LOPEN   door  Frans van der Feen 

 
Van een mede-KNNV-lid kregen we de tip voor een wandeling van Santpoort Zuid naar Santpoort 
Noord via de Kennemerduinen. Zij had hem gevonden op de Wandel Zoekpagina, met 
bovenvermelde naam. Die titel herinnert aan de tijd dat in Santpoort ooit maximaal 1300 patiënten in 
het gesticht zaten, die in een ‘warme’ omgeving de positieve invloed ondergingen van een actieve 
therapie. 
Die hebben we 13 mei gemaakt. Hoewel NS oproept om niet onnodig met de trein te gaan, hebben 
we dat toch maar wel gedaan. De oproep helpt, want de treinen zijn grotendeels leeg. 
 
Na een leuk paadje, vermoedelijk over een voormalig tracé van het spoorlijntje dat ooit was afgetakt 
naar psychiatrisch ziekenhuis Meerenberg, ging de wandeling over het terrein van dit oudste 
krankzinnigengesticht, dat overigens in 2002 is gesloten en waarvan de gebouwen inmiddels een 
woonbestemming heeft gekregen. 
Heerlijk om over de destijds door landschapsarchitect Zocher ontworpen binnentuinen te lopen. 
Er staan fraaie Rode beuken rond de vijver en een weiland was veranderd in één gele zee van 
Boterbloemen. Aan de oever een paartje Canadese ganzen met drie pullen. 

 
de nieuwe 
Vondelparkwesp  
(Bron: Kees van 
Achterberg) 
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Eénmaal in het duingebied voert de wandeling van 9 km naar de 
Oosterplas. Er stond een koude noordenwind – het was dan ook de 3e 
dag van de ijsheiligen, Sint-Servatius (ze hielden zich keurig aan de 
kalender), dus daar op een bankje ons brood op eten zat er niet in. 
De vogelwaarnemingen ter plaatse vergoedden echter veel. Van twee 
kanten klonken Nachtegalen en vanaf het meer, waar Kuifeenden 
zwommen hoorden we ook iets als een Dodaars. 
Speurend met de verrekijker ontdekten we maar liefst 4 Geoorde futen! 
Op een paar oude boomstammen verderop lunchten wij. Links zong een 
Zanglijster, rechts een Fitis, maar wat hoorden we voor onbekend 
geluid? Loes vond boven in een boom de zanger: een Gekraagde 
roodstaart (kleurig in het zonnetje). 

We moesten flink klimmen door het mulle zand, waarmee 
men de paden bedekt had (om de sporen van een eerder 
bosbrand weg te werken), om boven op de Starreberg te 
komen.Vervolgens kwamen we over een glooiende vlakte 
met tientallen bloeiende Meidoorns, prachtig! 
Voortdurend hoorden of zagen we Vinken. En Merels, 
wanneer hoor je die niet de laatste tijd? 
Bovenin één van die struiken zagen we een 
Roodborsttapuit zingen en in een andere struik een 
Grasmus. In de verte klonk een Braamsluiper. 

Aan het eind van de wandeling, nagenietend van al het fraais, rustten we op een bankje tegenover 
het omstreeks 1895 gebouwde grootste woonhuis van Nederland van Jacob Theodoor Cremer, een 
Amsterdamse tabaks- en theehandelaar, nu 4-sterren-hotel Duin en Kruidberg.  

 

12-05-2020  Hanneke Waller               Knikkende distel 
Van de week liep ik weer een rondje op Natuurpark Vrije Geer. De Echte koekoeksbloem stond volop 
in bloei. Langs het paadje van De Slenk bloeide Kleine ratelaar en begonnen Luzerne en Knoopkruid 
in bloei te komen. De Slenk ligt aan de Plesmanlaan. Vorig jaar stond daar op de stoep een forse 
Knikkende distel, een restant van vroegere uitzaai. Ik was zeer benieuwd of die daar weer zou staan. 
Na wat zoekwerk bleken er iets verderop in de berm tussen de weg en het fietspad 2 exemplaren te 
staan en aan de overkant van de weg ook nog 1. Deze distel zie je niet vaak in Amsterdam. Het is een 
soort van de duinen en het rivierengebied.  
Hij staat ook wel eens in het Westelijk Havengebied, waar immers veel duinzand is opgespoten. Ik 
vind het een bijzondere plant. De grote bloemhoofdjes van wel 3 tot 6 cm groot knikken inderdaad, ook 
al wanneer ze nog in knop zijn. Als het hoofdje uitgebloeid is, lijkt het wel een beetje op een dikke 
verfkwast die je gebruikt om een hoekje te kunnen schilderen. 
Mij viel op dat de Kruldistel veel groener is en de bladslippen daarvan zijn groter. Het verschil heb ik 
vastgelegd, want er stond gelukkig een exemplaar in de buurt. Voor wie de Knikkende distel met stijf, 
grijsgroen, behaard blad en harige omwindselbladen nog nooit gezien heeft, is dit werkelijk een kans 
die je moet grijpen. Zie bijgaande foto's en voor info over deze soort 
https://www.verspreidingsatlas.nl/0209.En nu maar hopen dat ze met rust worden gelaten als er weer 
gemaaid moet worden! 

           

 

 



      
----------------------------------------- 

 

 
 

JONG LEVEN IN HET TWISKE EN ILPERVELD 
 

    
       KIEVITPULLEN IN TWISKE                                           GRUTTOPULLEN IN HET ILPERVELD 

foto’s Paul van Deursen 
 

STANDPUNT KNNV-LANDELIJK 
Het landelijk bestuur van de KNNV ontving afgelopen week vragen van afdelingen over de mogelijkheden 
om na 1 juni weer te starten met activiteiten, zoals excursies. Vanmorgen is dit besproken in de LB-
vergadering. Hieronder het advies wat je wel en niet kunt doen. 
  
Advies van het landelijk bestuur: 
- Organiseer tot 1 juli 2020 geen openbare- of publieksexcursies. 

Hoi Paul, 
Ik zag ook een zwavelzwam, 
in de Japanse tuin in het 
Amstelpark op 1 mei. Met mijn 
telefoon gefotografeerd (niet 
zo’n beste kwaliteit).  
Groeten van Finette 
 



- Organiseer tot 1 juli geen fysieke groepsactiviteiten met meer dan 5 personen, ook al zou het technisch 
mogen. 
- Ontwikkel je digitale vaardigheden. 
  
Volg de overheidsmaatregelen en de plaatselijke verordeningen 
- Werk en blijf zoveel mogelijk thuis 
- Vermijd drukte 
- Blijf thuis bij klachten van jezelf of familieleden 
- Houdt 1,5 meter afstand 
- Was (vaak) je handen 
- Laat mensen zich vooraf aanmelden 
- Sta geen deelname toe als mensen klachten hebben zoals koorts en verkoudheid. 
- Niet carpoolen 
- Wissel geen verrekijkers, koffiemokken en andere materialen met elkaar uit. 
  
Maar wees wel actief, dus daarom ter inspiratie voorbeelden wat je wel kunt doen. 
De afgelopen maanden is door veel KNNV afdelingen van alles georganiseerd: 
- Online determinatiecursus (bijv. cursus Teleflora in Delfland) 
- waarnemingsroutes, met een kaart die van de website te downloaden is kunnen mensen individueel op 
pad (Amsterdam) 
- natuurbeheer in tweetallen. 
- bijpraten / vergaderen via Zoom e.d. 
- stoepplantjes een naam geven 
- fotowedstrijd organiseren 
- online natuurquiz, met elke week een vraag (en antwoord op de website) 
- maak prachtige nieuwsbrieven met mooie verhalen en foto’s 
- deel of ruil natuurboeken 
- deel informatie en foto’s via sociale media en website. 
- wandel in tweetallen 
- zoek een natuurwandelmaatje voor mensen die alleen zijn 
  
Afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, mogen vanaf 1 juni weer meer mensen samenkomen. 
Maar mogelijk worden alle maatregelen ook weer strenger als de besmettingsgraad toeneemt. 
De overheidsmaatregelen zijn leidend, samen met de afspraken binnen de diverse veiligheidsregio’s. We 
zijn kwetsbare mensen. 
De KNNV doelgroep bestaat uit veel mensen die vallen in de risicogroepen (leeftijd / evt. onderliggende 
kwalen). Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
  
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/veranderingen-na-11-mei 
  
Met vriendelijke groet, 
 Yvonne van Putten 
Bureausecretaris KNNV 

Tot besluit van deze Nieuwbrief 
Na de eerdere uitbarstingen van paarse dovenetel in februari/maart en het raapzaad, pinksterbloem en 
fluitekruid is het nu aan de scherpe Boterbloemen Hier in het Twiske in de avondzon 19 mei.  
foto: Paul van Deursen 
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