
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

              
Oké: flamingo’s in de Camarque, in de Ebrodelta, de Cota Doñana in grote getale gezien; 

maar Durgerdam 19 juli 2020!?! Foto: PvD. 
 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 54  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 
 

Ieder moment kan BLAADJE 2020-03 in de bus vallen. 
Onze leden die BLAADJE  en/of digitaal ontvangen, hebben het inmiddels in de 
mailbox gekregen. Onze BLAADJES kunnen ook ingezien/gedownload  worden 
op onze website. 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Blaadje%2020-03%20def.pdf 
 
Gezien het mooie excursie/activiteitenprogramma voor de komende tijd is onze 
KNNV-Amsterdam springlevend!!! 
 
 

 
 
Beste en actieve KNNVers, Ik stuur jullie deze informatie van het landelijk bureau door om alvast 
over na te denken. Met vriendelijke groeten van Carla Kuit, secretaris KNNV-Amsterdam. 

 
Weekend van de Veldbiologie 2, 3 en 4 okt 2020 

Inspiratie voor een lokale activitieiten 
Individuele activiteiten: 
 Stoepplantjes benoemen / Botanisch stoepkrijten 
 Eén op één activiteiten, een gaat op stap met één ander lid (of niet-lid)  
 Natuurontmoetingen of natuur-speeddate (bij een plant / biotoop / boom) 
 Excursie waar al een verslag van is uitdelen en nalopen op eigen tempo (dus niet in groep. 

Onderweg staan leden van de afdeling om uitleg te geven.  
 Mensen oproepen mensen om een verhaal of kort verslag te schrijven van ontdekkingen die ze die 

dag in de natuur doen. Deze verhalen plaatsen in het afdelingsblad of nieuwsbrief. Je kan er ook 
een verhalenwedstrijd van maken.  

 
Digitale activiteiten: 
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 Foto’s uitwisselen via Zoom of fotopresentatie buiten + deskundigen erbij, via een Facebookgroep 
of via een fotowedsstrijd. 

 Natuur-webinar met leden 
 Online of live natuurquiz 
 Bioblitz: Waarnemingen van twee gebiedjes verzamelen en ter plekke invoeren in waarneming.nl 

Waarnemingen van de 2 gebiedjes (kunnen ook tuinen / parken zijn) aan eind van de dag 
vergelijken. Wat is er gezien en waar zittende meeste soorten? Bijv. Soorten insecten, spinnen, 
slakken of vogels tellen of/en soorten grassen/orchideeën enz. Diverse werkgroepen van de 
afdeling kunnen hieraan meedoen. 

 Filmpjes maken uit iedere stad en dorp in ons werkgebied waarin we een gebiedje of 
natuurelement belichten en liefst ook onze betrokkenheid er bij. 

 Natuurfilmpjes maken en die via een link delen, natuurflitsen en waarnemingen digitaal delen. 
 Een activiteit in Waterrijk-West (Park Lingezegen), in samenwerking met IVN Rijn-Waal. De 

deelnemers worden verdeeld over groepjes die zich bezig houden met vogels of vissen of planten 
of mossen. 

 
Excursies: 
 Excursies organiseren: Vogelexcursies, paddenstoelenexcursies (kleibospaddenstoelen) en korte 

excursies over vlinders en insecten op een mooie plek (of in educatieve tuin) 
 Een natuurroute die iedereen op eigen gelegenheid kan lopen gedurende dat weekend, als pdf-

download met foto's en natuurweetjes over waar je onderweg langskomt ('als je kijkt zie je meer') 
 Online (determinatie) bijeenkomsten via Zoom 
 Natuurroute lopen met opdrachtjes / uitleg onderweg (speurtocht)  
 Waarnemingen van een gebiedje buiten op en grote poster of whiteboard schrijven  
 Een digitale lesbrief met enkele opdrachten over planten (mede geïnspireerd door onze digitale 

plantencursus die we in maart zijn gestart). Doelgroep is de belangstellende natuurliefhebber in 
Breda en omgeving . Men kan zich opgeven via de website voor deelname. We geven feedback en 
denken er aan om er ook nog een prijs aan te verbinden. We zijn overgestapt van een gewone 
basiscursus wilde planten naar een digitale cursus. De belangstelling  hiervoor is boven 
verwachting goed te noemen.   (Breda) 

 Actie: Leer de stoepplantjes herkennen in Rijswijk. Tijdens een wandeling om de stoepplanten te 
leren herkennen. Op straat worden de namen van de planten er bijgeschreven. 

 
Anders: 
 Natuurborrel buiten online met leden 
 Samenwerken met (natuur)jeugdorganisaties? Bijv. NJV / Scouting / middelbare school / kerken / 

dorpshuis (jeugdhonk) / enz. 
 Informatiekraam bij (door anderen georganiseerd) evenement in dat weekend in Heemtuin of park.  
 Tentoonstelling organiseren , bijv. Tentoonstelling “Kijk eens naar hommels” in de coöperatieve 

natuurwinkel Odin in Delft 
 Natuurbeheer: bijvoorbeeld in Delfland Reuzenberenklauwbrigade. Mensen vragen mee te helpen 

om de reuzenberenklauw uit te steken. Ieder neemt eigen gereedschap mee (spa, schoffel), Trek 
handschoenen en stevige schoenen aan.  

 Fotowedstrijd organiseren over lokale natuur, zoals in Delfland: thema is Natuur in Delfland.  
 

VOORAANKONDIGING 11e NOORD-HOLLANDSE NATUURDAG 
Johan Stuart  j.stuart@landschapnoordholland.nl 

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en dit jaar is deze op ZATERDAG 19 
DECEMBER 2020. Vanwege de corona-maatregelen weten we nog niet of de dag kan plaatsvinden in 
de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloterdijk of dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de 
herfst wordt de beslissing genomen. U kunt de datum wel alvast vrijhouden in uw agenda!  

 
Er is een nieuw bericht op  

https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/07/rugstreeppad/ 
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KNNV Maatjeswandeling in het Varkensland 

Simon Pepping 
In de communicatiegroep KNNV Wandelmaatjes op WhatsApp stelden Hetti en ik een wandeling voor 
over het Laarzenpad vanaf Watergang door het Varkensland. Hannie sloot zich aan. 

Overzicht van het Laarzenpad 

  
Het gelopen stuk en beschrijving van de wandeling 

 
Het eerste stukje loopt langs de huizen en tuinen aan de rand van het dorp. We bewonderden de 
planten, waaronder een bloeiende Kaardenbol, en de hommels daarop, onder enthousiaste reacties van 
de bewoners. Over het bruggetje begint het deel door het weiland. Daar lag een beetje van de 
gevreesde modder na de regens van de vorige dagen. In en langs de sloot zagen we o.a. Melkeppe, 
Grote Watereppe, Watergentiaan en een paar Lantaarntjes (juffers). Tussen het gras lag een jonge 
Oeverlibel verscholen. 
 
Het volgende stuk was helemaal droog. Het biedt niet het 
weidse uitzicht dat je in Waterland verwacht. Het pad slingert 
tussen twee groene muren van Riet, Braam, Wilg, Vlier en 
Berk, waarover en waartussen bloeiende Haagwinde, 
bloeiende Kamperfoelie en uitgebloeide Veelbloemige Roos 
klimmen. Op de bloemen van de Winde, Braam, Melkeppe, 
Gewone Engelwortel en Wilgenroosje waren Aardhommels, 
Akkerhommels, Steenhommels, Honingbijen en 
Zweefvliegen druk bezig nectar en stuifmeel te verzamelen. 
Ook zagen we enkele Witjes, Sprinkhanen, Lantaarntjes en 
Oeverlibellen. 
 
De beheerder van het pad, Nico en zijn vrouw, kwamen ons achterop terwijl zij hun vlinderroute liepen. 
Zij spannen zich in om het pad aantrekkelijker te maken voor wandelaars, vlinders en bijen door het 
breder te maken en te laten slingeren. Daardoor ontstaan er meer verschillende plekjes die aan de 
eisen van de dieren voldoen. Riethopen b.v. zijn een goede plek voor vlinders en libellen om op te 
warmen en de hommels maken er hun nest in. Ze wezen ons op de plek van een Aardhommelnest in 
een hoop oud riet en vertelden dat hier ook de zeldzame Moshommels leven. 
 

 



Tenslotte bereikten we via een klein bruggetje het open 
weiland. De oever is laag, nat en bloemrijk, met veel 
Moerasrolklaver. Hier zagen we paringswielen van Lantaarntjes 
en boven de sloot patrouillerende mannetjes Oeverlibel. Er 
vlogen veel Bruine Zandoogjes. Zeker één keer zagen we zeker 
een Moshommel, met zijn lichtgekleurde achterlijf. In de 
rietkraag aan de overkant groeit veel bloeiende Waterzuring, 
Waterscheerling en Grote Watereppe. In kale greppels, waarin 
lang water heeft gestaan, bloeit het opvallende Goudknopje. 
Regelmatig vlogen kleine motjes op. Als ze even verder gingen 
zitten, waren ze niet groter dan een streepje, en bijna niet meer 
te vinden.  

In de oeverzone zagen we witte motjes die met uitgestrekte vleugels op de natte modder gingen zitten. 
Het waren Kroosvlindertjes, een van de weinige soorten waarvan de rupsen in het water leven.  Vorig 
jaar zagen we hier regelmatig Argusvlinders. Dit jaar waren we iets vroeger in het seizoen en vlogen ze 
helaas nog niet. 
 
Omdat het al juli was lieten de vogels zich niet veel horen. Een enkele Kleine Karekiet zong nog in het 
riet. Het gemiauw van de Buizerd hoorden we de hele tijd. Ook een groep Scholeksters was luidruchtig 
aanwezig. Een groep Kieviten en groepen Spreeuwen foerageerden in de weilanden en vlogen af en 
toe op naar een andere plek. Grauwe Ganzen en Soepganzen bleven de hele dag op dezelfde plek. 
 
Aan het einde van het Varkensland rustten we uit op de hoge brug en 
keken uit over de ruige weilanden van het Varkensland, richting 
Ilpendam en de hoogste flat van Purmerend, en over de weilanden 
richting Broek, waar de boeren hun derde? snee gras binnenhaalden, 
zich niet bewust van de diversiteit aan planten en dieren die ze niet 
meer op hun land hadden. Op het Koninginnenkruid in een ruig hoekje 
zagen we nog een Kleine Vuurvlinder. 
 
We hebben genoten van deze wandeling onder een stralende zon en 
een licht verkoelend windje, waarbij we veel gezien hebben. 
 

Wulp-in-overijssel-oudste-in-europa- 
 
Via Nieuw Zeelandse vogelvrienden ontvingen we dit bericht, 
https://nos.nl/artikel/2340667 
- ontdekker-ringde-hem-in-1988.html 
 
Lies Gezang 
 
 

Al 30 jaar volgt Paul van den Boogaard het wel en wee v/d 
muurflora v/h Berlage Lyceum (Rijksmonument A’damse Pijp). Dankzij 

zijn inzet is deze flora bij herstelwerk van dit gebouw blijven bestaan. 
https://twitter.com/urbane_natuur/status/1284032053181390848 
 

    
 

Kroosvlindertje (foto Hanny) 

 

 

De 32-jarige wulp 

 

https://nos.nl/artikel/2340667
https://twitter.com/urbane_natuur/status/1284032053181390848


Drie leden van de KNNV A'dam (Carla Kuit, Peter Wetzels en ik) doen mee met het 
Project Monitoren botanische weiderand bij Water, Land & Dijken. 
Dit jaar is het in Assendelft. 
Ik heb hierover een artikeltje geschreven, dat zojuist in het Vrijwilligersnieuws van vandaag als link is 
rondgestuurd.Hierbij de link:  Hanneke Waller 
https://waterlandendijken.nl/wp-content/uploads/Vrijwilligers-monitoren-botanische-weiderand.pdf 

 
 

Nieuws uit onze Waterleiding duinen 
https://awd.waternet.nl/beheer/nieuwsbrief-natuuronderzoek/ 

 
 
 

Het steeds weer voortschrijdend seizoen: akkerdistels in het Twiske 

 
 

Nog even de flamingo’s van Durgerdam-IJdoornplas 
Terwijl we de flamingo’s bewonderden. streken 40 lepelaars neer: jong en oud 

    PvD 
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