
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

            
Het voortschrijdend seizoen geeft ook een voortschrijdende flora.  

Inmiddels bloeit het Glidkruid in Het Twiske. Foto: PvD  

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 53  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 

Op dit moment is BLAADJE 3 in de maak. Hierin staat het nieuwe 
activiteitenprogramma en de nieuwe corona-voorwaarden. 

 
KNNV Wandelmaatje vervolg 

Omdat de excursies beperkt zijn en de KNNVers er graag met elkaar de natuur in gaan heeft het 
bestuur een Whatsapp-groep ingesteld: KNNV wandelmaatje met als doel dat KNNV-ers hiermee 
onderling contact kunnen opnemen om iets te ondernemen.  
Je kan zelf wat voorstellen, bijvoorbeeld: Ik ga dan en dan daar en daar naartoe. Wie gaat er mee? Of 
je kan je aansluiten als een ander iets voorstelt. Liever niet al die duimpjes of emojies. Natuurlijk 
houden we rekening met de Corona-richtlijnen: niet meegaan als u symptomen heeft, anderhalve meter 
afstand houden, geen materialen (kijkers, koffiebekers of wat u ook bij u heeft) uitwisselen. Wie hiervoor 
belangstelling heeft kan zich opgeven bij de secretaris: secretaris@amsterdam.knnv.nl. Geeft u uw 06-
nummer op en u wordt toegevoegd aan de App. 
Inmiddels bestaat de groep uit 6 personen. Het wachten is op de eerste activiteiten. 

 
Zomer in het Thijssepark 

Frans van der Feen 
 
Bij gebrek aan excursies waren we dit voorjaar zelf al 
twee keer naar het Thijssepark in Amstelveen geweest. 
De tweede keer spraken we daar Walter Busse, die 
samen met Josien verantwoordelijk is voor de 
heemparken in Amstelveen. We kenden ze van onze 
vakantie in 2019 in het Zwitserse Clarezia, waar ze 
altijd de Bloemenweek leiden. Walter vertelde ons toen 
dat hij het Thijssepark eigenlijk ’s zomers op zijn 
mooiste vindt. 
Op 3 juli zijn we gaan kijken en we werden verrast hoe 
anders het park er nu uitziet. Veel andere planten, 
ongelooflijk grote varens en lekker rustig. 
Na afloop hebben we ook nog een ronde gelopen door 
De Braak met een bezoek aan de kwekerij, die ook een 
lust voor het oog is. 
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De BRAAK 

 

 
https://nextcity.nl/wp-content/uploads/2020/06/200605_programmaboekje-screen-XS.pdf 

 
Onlangs is de Floron film uitgekomen met de presentatie van het boek ‘  

Stadfsflora van de lage Landen’ van Ton Denters en Aafke van 
Nierop.  
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26193 
Er is al een mooie indruk door  uitgebreide selectie van het boek te lezen bij een 
boekhandel. https://media.standaardboekhandel.be/-
/media/mdm/dante/product/5ec4bb94a66840.47209634.pdf 
 

              
           Microklimaatbak 

                   

 
Om nog eens rustig door te lezen. 

Ook onze KNNV is hierbij betrokken 
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Mooie publiciteit voor de KNNV-Amsterdam 
https://vrijetijdamsterdam.nl/algemeen/de-stad/knnv-enthousiaste-

natuurliefhebbers-die-graag-de-natuur-intrekken/ 
 

 
 
 

Gezocht: 1 miljoen handtekeningen om bijen en boeren te redden 
https://www.velt.nu/red-bijen-en-boeren 
 
Doe mee! 
We komen samen uit de hele Europese Unie om te pleiten voor een bij-
vriendelijke landbouw: voor de boeren, onze gezondheid en het milieu! 
 
 
 

De rondleidingen door het bomenpark kunnen weer doorgaan!  
https://denieuweoosterbomenpark.nl/agenda/ 
 

 
Taxon Expeditie in Natuurtuin Slatuinen op 18,19,20 en 21 augustus aanstaande. 

 
Mede door jullie publiciteit hebben we inmiddels voldoende vrijwilligers om de expeditie uit te voeren 
onder leiding van deskundigen. Op dezelfde dagen  s avonds organiseren de Taxon mensen een aantal 
lezingen in MidWest aan de Cabralstraat 1. 
Tijdens deze lezingen wordt stilgestaan bij de resultaten van die dag, en worden ook diverse thema s 
door  diverse experts  belicht en besproken 
We hebben een grote ruimte gevonden waarin goed kan worden geventileerd en waarin op gepaste 
corona afstand zeker 30 deelnemers passen. Vanwege corona maatregelen  verzoeken we deelnemers 
zich vooraf in te schrijven  bij info@taxonexpeditions.com onder vermelding van datum /data van de 
lezingen die men wil bezoeken. 
 
Natuurtuin Slatuinen  Nico Kuyvenhoven 
 

Het programma   
 
DINSDAG 18 AUGUSTUS:  
19.30 - 19.45 Dag 1: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)  
19.45 - 20.30 Lezing "Bodemleven" (Prof. Dr. Matty Berg, VU)  
20.30 - 21.00 Lezing "You Can Be Darwin, Too!" (Dr. Iva Njunjić, Taxon Expeditions, Engelstalig)  
WOENSDAG 19 AUGUSTUS: 
19.30 - 19.45 Dag 2: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)  
19.45 - 20.15 Lezing "Motten & Beroemdheden" (Drs. Bart Van Camp, Agentschap Natuur & Bos, 
België)  
20.15 - 21.00 Lezing "Spinnen!" (Drs. Peter Koomen, Natuurmuseum Fryslân) 
 
DONDERDAG 20 AUGUSTUS: 
19.30 - 19.45 Dag 3: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)  
19.45 - 20.30 Lezing "Insectenrijk", incl. discussie (Drs. Aglaia Bouma, auteur boek Insectenrijk) 
  
VRIJDAG 21 AUGUSTUS: 
19.30 - 19.45 Alle expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)  
19.45 - 20.15 Lezing "Stadsecologie in Amsterdam" (Drs. Remco Daalder, stadsecoloog)  
20.15 - 21.00 Presentatie "Darwin In De Stad" (Prof. Dr. Menno Schilthuizen) 
 
 

 
Excursie Marken 
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Tocht naar het Kennemermeer 
Frans van der Feen 

 
Hoewel niet aangekondigd in het Blaadje hebben Loes en ik samen toch 
maar de traditionele excursie naar de flora van het Kennemermeer 
gemaakt, 7 juli. 
De bus die we hadden genomen reed maar tot de Dennekoplaan en 
vanaf daar zijn we gaan lopen. Het desolate havengebied van IJmuiden 
was opgevrolijkt met veel wilde bloemen in de berm. 
Net voorbij bushalte camping De Duindoorn zagen we rechts een 
wandelpaadje. Dat hebben we geprobeerd. Ging langs bunkers en 
afweergeschut en dan over het duin ook richting strand. 
We troffen er een onbekend plantje en de app PlantNet gaf aan dat het 
Grijskruid was. 
Een andere bijzonderheid daar was Alfalfa. 
Nog weer even een kijkje bij de Zeekool in dat rommelige hoekje en toen 
langs de Zeeaveruit naar de koffie. Bij de strandpaviljoens was men druk 
bezig de terrassen te ontdoen van een hele laag zand, die er het 
afgelopen weekend met de storm overheen was gewaaid. 
Bij paviljoen Noordzee konden we terecht. 
Het was de enige mooie dag die week en al gauw liepen we in het 
zonnetje te kijken naar de wilde bloemen, die thuis zo kunnen worden 
opgenoemd, als u hier eerder bent geweest: 
Ratelaar, Parnassia, Geelhartje, Bitterling. 
Het gebied stond boordevol Akkerhoningklaver en Moeraswespenorchis. 
 

Er waren ook vogels: Veel Gierzwaluwen, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Zwartkop, 
Zanglijster, Rietgors, Rietzanger, Duinpieper en Heggenmus. 
Baardmannetjes die we hier ook zagen ontbraken. 
Iets bijzonderder vonden we het Liggend walstro en de Honingorchis. Ook 
stond er één Engelwortel. Verder nog Aardbeiklaver. 
Een voor ons nieuwe plant (volgens de boeken veel voorkomend…) vlakbij 
het water was het Gevleugeld hertshooi. 
Vlinders waren er ook. We noteerden in ieder geval Klein koolwitje en Bont 
zandoogje. 
Er scharrelden nog wel wat meer plantenliefhebbers genietend en 
gewapend met camera rond. 
Duizendgulden kruid konden we nog nauwelijks vinden, wel Teer 
guichelheil! 

 
 

Bescherming Oeverzwaluwen in Amsterdam 
https://adam.waarneming.nl/waarneming/view/194951128 
Datum  2020-06-25 
Aantal  50 bezet nest 
Gebied  Amsterdam - Noord [NH] 
Waarnemer Ruud Vlek 
samen met Joost Janmaat de kolonie met een rood-wit lint en 2 
borden 'niet betreden tot september' afgezet.   
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Stichting Beschermers Amstelland 
https://www.beschermersamstelland.nl/ 

1. Ontwikkelingen in Amstelland 
De Amstellanddag ging helaas niet door en we zetten nu in op zondag 6 juni 
2021 om in het vijftiende jaar van de SBA een Amstellanddag te organiseren.  
Het is niet alleen aangenaam maar ook erg nuttig om Amstelland onder de 
aandacht te brengen.  
De cultuurhistorisch beroemde groene long, de Amstelscheg, moet groen blijven, zeker in een tijd van 
klimaatverandering waarin groen kan zorgen voor frisse lucht, koelte, het vasthouden van water en 
een plek om te ontspannen dichtbij de stad. 
Provincie en gemeentes zijn constant bezig in allerlei verbanden plannen te maken neergelegd in 
omgevingsvisies, beheerplannen, toekomstschetsen, energiestrategienota’s, natuurplannen, etc.. Het 
bestuur van SBA is er altijd bij om mee te praten en zo nodig in te spreken wanneer dat nodig is. 
Niet alleen verdedigen we het groen (de bomen langs de A9 in de Ronde Hoep), hebben we bezwaren 
geuit tegen een windlocatie in het noorden van de Amstelscheg in de Duivendrechterpolder, steunen 
we op allerlei manieren de boeren, de beheerders van het landschap, maar ook pleiten we voor het 
voortbestaan van het historische gebouw het Jagershuis in Ouderkerk. Met dit werk gaan we 
voortvarend door. 
2. De aankondiging 
Op zaterdag 26  september willen we samen met de boswachter van Landschap Noord Holland 
en enkele weidevogeldeskundigen een ochtend organiseren waarop we u bijpraten over de 
weidevogels in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder en aansluitend een wandeling maken naar 
het reservaat in de Ronde Hoep.  
De bijeenkomst begint om 10.30 uur. U kunt zich opgeven via info@beschermersamstelland.nl. U 
krijgt daarna bericht waar we verzamelen. 
3. De vraag 
Steeds herhalen we op allerlei plaatsen de waarden van het gebied. Onze vraag is of u ons kunt 
helpen door ons te schrijven of te mailen over uw beleving van het gebied.  
Wat vindt u belangrijk en waarom? Wat heeft Amstelland u te bieden? Welke plekken vindt u uniek. 
Welke zorgen heeft u over het gebied en waar moeten we ons als Stichting Beschermers Amstelland 
op richten? Via onze nieuwsbrief zullen we uw bijdragen delen. Wellicht kunnen wij ook nieuwe 
woorden van u meekrijgen om het gebied nog beter te kunnen verdedigen. Mailt u ons op het bekende 
adres: info@beschermersamstelland.nl 
Tot slot. U kunt ons helpen door in uw omgeving mensen te vragen donateur te worden van onze 
stichting. Het aantal donateurs daalt en dat mag eigenlijk niet. De overtuigingskracht van onze 
argumenten wordt ook versterkt door het feit dat we spreken namens een groot aantal donateurs. 
  

Renske Peters (voorzitter) 

Hans Buijze (secretaris) 

 

De Wilmkebreekpolder in beeld en geluid 
Vogelbescherming Nederland maakte een impressie van de weidevogelgroep Wilmkebreekpolder. Het 
gebied ligt midden in Amsterdam-Noord en het is relatief klein (niet groter dan 20 hectare) maar er 
broeden aanzienlijke aantallen weidevogels. Tijdens de provinciale weidevogel coördinatorendag in 
2018 waren we bij hen te gast (foto). Waar een relatief kleine groep groot in kan zijn! 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/weidevogels-beschermen-in-de-
stad?utm_source=VDjuli20&utm_medium=e-mail&utm_campaign=VDjuli20 

 

 
Ten slotte: 

om de Nieuwsbrief niet te lang te maken, worden de vervolg-uitstapjes naar de Volgermeer met nadruk 
op de flora en het Twiske in de volgende nieuwsbrief wat uitgebreider belicht. 
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