
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

       
Ik maakte deze foto in onze volkstuin van de jaarlijks terugkerende Rietorchis,  

ingeklemd tussen de tegels en een paal. Loes van der Feen 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 51  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. 
 
 

 
In de duinen van Castricum langs de weg door het Infiltratie-

gebied groeien gewoon Groene asperges! 
Groeten, Frans van der Feen 

 

https://nmtzuid.nl/  
 
Nu er deze zomer nauwelijks sportcompetities 
zijn en zelfs het EK Voetbal niet doorgaat, 
organiseert Dus Wat Gaan Wij Doen 
(DWGWD) een competitie van een heel andere 
orde. Het NK Tegelwippen! Met twee titanen in 
de hoofdrol: Amsterdam versus Rotterdam. 
https://www.duswatgaanwijdoen.nl/nk-
tegelwippen/ 
De klassieker dus. De Boomtuin Gang 
op de foto is meteen losgegaan met een 
stoeptuin in de Vechtstraat. 
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Stille Kern         Simon Pepping   

De beperkingen in verband met covid-19 worden langzamerhand versoepeld, dus een bezoek aan de Stille 

Kern in het Horsterwold (Flevoland) kwam weer binnen bereik. Dit is één van mijn favoriete natuurgebieden 

omdat natuurlijke processen in het beheer een grote rol spelen. 

Bij aankomst keken we vanaf de heuvel op het centrale meer uit. Dit 

heeft geen duidelijke afvoer, zodat het waterpeil sterk wisselt. Het 

heeft glooiende oevers, zodat flinke stukken land afwisselend onder 

water of droog staan. Nu stond er heel veel droog. Het meer leek 

wel in drieën gesplitst, doordat de tussenstukken droog waren 

gevallen. In het ondiepe deel groeit altijd veel Waterzuring. Die 

stond nu op de droge oever. Er groeide ook veel Rode Waterereprijs 

en Wolfspoot. Er stond nog genoeg water voor een paartje 

Dodaarzen, waarvan we de roep achter de rietkraag hoorden. Aan 

de overkant graasde de grote kudde Konikpaarden. 

De Meidoorns waren al uitgebloeid. Nu bloeiden de Vlieren, Rode 

Kornoelje en Rozen volop. De Hondsrozen en Egelantiers waren 

getooid met witte, roze en roze-rode bloemen. Ook de Bramen 

bloeiden, zij het nog niet volop. Overal zongen vogels, meest 

Zwartkoppen, Tuinfluiters en Grasmussen.  

Jammer genoeg zagen we bijna geen vlinders. Alleen een paar 

Atalanta's trokken snel voorbij. In dit bos zijn veel Essen 

aangeplant, en de Essentaksterfte heeft er veel gedood.  

Maar er staan ook bomen die de ziekte doorstaan hebben, sommige met een stel dode takken, andere vrijwel 

onaangetast. Ook jonge Essen stonden er groen bij, de hoop voor de toekomst. Eiken zijn eveneens veel 

aangeplant. We hebben geen Eikenprocessierupsen gezien. Was het nog te vroeg om de nesten te vinden, of 

werkt de natuurlijke regulering hier goed? 

Bij het kleine meertje merkten we ineens hoe hard de wind waaide als je geen 

beschutting had. In de luwte van een bosje pauzeerden we. Dat gaf ons de tijd 

om te proberen alle Dodaarzen tegelijk boven water te zien. We kwamen tot 9 

individuen. In de brede rand van Waterranonkel hadden ze twee nestjes 

gebouwd. Er lag wat wits in. Misschien waren het eieren die deels met 

waterplanten aan het zicht onttrokken waren. Groene Kikkers kwaakten. Hele 

kleine kikkertjes die juist uit het water gekomen waren sprongen rond. 

Oeverlibellen vlogen heen en weer, niet alleen hier bij het water, maar ook 

over de paden in het bos. 

Op de terugweg zagen we een grote groep Spreeuwen in de vochtige graslanden foerageren. Dat is het mooie 

van dit gebied: veel ruimte voor de natuur, en daardoor leefgelegenheid voor veel soorten. 

 

 

 
vrouwtje oeverlibel 



     

Bloeiende struiken, o.a. Rode Kornoelje                       Een nestje van Dodaarzen in de bloeiende Waterranonkel 

o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Hetty en Johan Janssen 
Polder Culemborg 
https://waarneming.nl/locations/73338/ 

 
Vanmiddag zag ik een Argusvlinder in het 
Twiske. Het is altijd leuk om weer een 
exemplaar van deze schaars wordende 
vlinder te zien. 
De plantenwerkgroep is al twee keer 
bijeengekomen via internet, op het 
vergaderplatform Jitsi Meet. 
Daarover in de volgende Nieuwsbrief   
Simon Pepping 

 
Christiane Baethcke en Lida den Ouden: 
Grote Keverorchissen in het Sloterpark 2 
juni 

 
IK WILDE ZO GRAAG EEN WIELEWAAL ZIEN 
Herbert Minter 
 
Op https://waarneming.nl/  waren elke dag nieuwe foto's te zien 
van wielewalen in Polder Culemborg. Dat is een zandput 
omzoomd met populieren 200meter ten oosten van de A2 bij de 
afslag Culemborg. Moed gevat om om 05.00 op te staan zodat 
ik daar om 06.30 mijn kans kon grijpen. 

https://waarneming.nl/locations/73338/
https://waarneming.nl/


Om 05.45 de Utrechtse brug over. Dan krijg je al gauw aan je linkerhand een 
stuk verdronken bos. Met 100 km per uur zag ik daar vanuit een ooghoek het 
silhouet van een reusachtige roofvogel op een kale tak. Een plaatje uit de Lucky 
Luke: Gieren in dode boom, die het water uit de bek loopt bij een revolverduel, dat 
dreigt. Fata morgana of kilometers omrijden om het zeker te weten.  
Ik kies voor linea recta naar de wielewaal. 
Om 06.30 stoel uitgeklapt op prachtig uitzichtpunt over het water van de zandput op rijen populieren. 
Vrijwel meteen roept een wielewaal uit die populierenrijen en herhaalde dat regelmatig maar van waar 
precies? Het waren veel populieren en ver weg. Door de wind bewegende takken leken een tijd lang 
een vogel en dan toch weer niet. 
Ondertussen gele lissen vol kevers, zingende zwartkop, vinken, winterkoning, roodborst, merels, 
zanglijster. Futen, boerenzwaluwen, nijlganzen. Een snelle boomvalk en een geschrokken ijsvogel. En  
verderop passerende vogelaars die kennelijk een beter uitzichtpunt wisten. 
Om 09.04.00 zie ik van oost naar west over het water in kaarsrechte vlucht een geelzwarte vogel.  
Om 09.04.02 wielewaal gezien!. 
En inderdaad andere vogelaars hadden vaker en van dichterbij een wielewaal gezien daar maar ik had 
ook een prachtige ochtend. 
Een paar dagen later op" Waarneming" bleek een troep van 16 vale gieren de dag voor mijn excursie 
laat in de middag boven Zaandam gezien te zijn. Een overnachtende vale gier langs de A2 was 
misschien niet helemaal van de gekke. 
 
UPDATE WILMKEBREEK 

 
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/05/update-weidevogeltellingen-9/ 
 
UPDATE BOERENLANDVOGELS 

 JONGE GELE KWIKSTAARTEN 
http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4284800/mQ4nc4S7tVn37Df 
 
GROENVISIE AMSTERDAM 2050 
Er is een hoop te doen over de Groenvisie Amsterdam 2050  
Namens de KNNV-Amsterdam heeft onze voorzitter Guus Muller een reactie gegeven, die binnenkort 
te lezen is op onze website. 
Tot donderdag 25 juni 2020 kunt u uw reactie 
geven op het voorstel voor de Groenvisie 
Amsterdam 2050. Laat deze kans niet voorbij gaan. 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-
beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-
amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050-leefbare-
stad/ 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ondanks-het-
bouwen-moet-de-stad-ook-vele-malen-groener-
worden-a4000213 

 

 
Foto: NRC Handelsblad 
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