
AMSTERDAM, 

DIE GROENE STAD 

              
Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) 

Gezien eind oktober in een stukje levend veen Oostzaan.( PvD) 

Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 56  om het onderling kontakt te behouden ten 
tijde van de Coronacrisis. 

 BIJDAGEN VAN HARTE WELKOM!! 

 
https://www.knnv.nl/amsterdam 

 
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 

 
LET OP!! 

 
Er is een fout geslopen in de opmaak van BLAADJE van de aankondiging: 

 

Zaterdag 30 januari 2021 Vogelexcursie zee- en kustvogels naar de Zuidpier van 
IJmuiden o.l.v. Fons Bongers. 
Start excursie 10.30 uur. Er is plek voor maximaal 15 personen. .  
Deelnemers dienen zich per email (fonsbongers@hotmail.com) aan te melden. 

Het is dus fonsbongers@hotmail.com ZONDER afbreekteken! 
 

EVENEENS WEGGEVALLEN DE AANKONDIGING  
 

KNNV Fietsexcursie Waterland “Geologie, Geschiedenis en Landschap” 
12 december a.s. 

We verzamelen om 10:00 uur. De plaats hoort u na aanmelding 
Waterland is een veengebied dat ruim duizend jaar geleden door Westfriezen in 
gebruik genomen is.  
Maar de geologische geschiedenis begon natuurlijk veel eerder. 10.000 jaar geleden 
lag hier een leeg land achtergelaten door de IJstijden. Op de polaire vlakten zetten  
zich dekzanden af, later gevolgd door zeeklei. En op de zeeklei kwam veen tot 
ontwikkeling met een grootschalig gewelfd hoogveengebied al resultaat. Het was een 
bijzonder drassig landschap waar zich vrijwel geen mens in waagde, hetzij voor een 
enkele jachtpartij vanuit bootjes. 
Vanaf misschien al de 8ste eeuw, maar zeker vanaf de 10de eeuw werd het gebied  
toegankelijker door klimaatsverbetering. Westfriezen trokken vanuit de kuststeek 
binnen en begonnen het veen te vergraven voor akkerbouw.  
Door deze ontginningen en de noodzakelijke ontwatering klonk het veen dusdanig in 
dat het in de middeleeuwen te nat werd voor akkerbouw en de boeren overgingen op 
veehouderij.  
Omdat tegelijk de zeespiegel steeg werden vanaf 1300 dijken en dammen aangelegd 
om het water buiten te houden. Maar de zee bleef stijgen en het veen bleef zakken en 
als dan ook nog de wind uit de verkeerde hoek woei en aanwakkerde tot storm kwam 
het tot soms grote overstromingen, de laatste maal in 1953.   
 

 
Deze 5 meter hoge paal 
geeft aan hoe hoog 
vroeger het veen heeft 
gelegen.  
(foto: Oneindig Noord-
Holland) 
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Dit alles heeft de nodige sporen nagelaten in het landschap. We gaan onderweg zien hoe en waar de eerste 
ontginningsdorpen ontstonden. Ontginningen die vervolgens aan de wandel gingen om beter gebruik te maken 
van het veranderende landschap. Lichte verhogingen in een weiland of een kronkel in een sloot wijzen ons de 
plaats waar boerderijen gestaan hebben. Plaatsnamen zoals Schellingwoude verraden ons iets over de aard van 
het landschap van 1000 jaar terug. Dezelfde aanwijzingen vinden we in de aard van de veengrond waar we langs 
fietsen, is het bosveen, rietveen of mosveen. 
 
De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 had grote gevolgen voor het zoet/brak/zout regime van de 
waterhuishouding. Als veldbiologen gaan we natuurlijk op zoek naar brakwaterplanten. En we vergeten de 
overige levensvormen niet als die zich aandienen!    
 

De excursie is een hele dagexcursie en eindigt om ca 16:00 uur. Neem wat te eten mee, we 
zoeken onderweg een lunchplek.  
Gelieve vooraf aan te melden bij Arend (a.wakker@tele2.nl of 06-22218475). Het aantal 
deelnemers zal mede afhangen van de RIVM maatergelen van het moment. 

 
 

Zwammen in Artis 
Els Trautwein 

 
Er valt veel te beleven in onze Amsterdamse dierentuin, dat staat buiten 
kijf. Tal van beesten en planten van over de hele wereld laten zich 
bewonderen. Een rots voor de apen, een volière voor de vogels, een kas 
voor de varens, een huis voor de maki’s en een heus plein voor de 
mensen, waar het erg druk is rond voeder- en borreltijd. Maar naar een 
onderkomen voor paddenstoelen kan je lang zoeken. Geen wonder, 
deze geheimzinnige organismen laten zich lang niet zo makkelijk 
opkweken als planten! Om zwammen te zien kijk je niet in de verblijven 
maar in de stukken hier tussen in: in de plantenperken, onder de bomen, 
in de grasveldjes. Wat zou hier te vinden zijn?  
Het zijn niet alleen paddenstoelenliefhebbers en – kenners die hier 
natuurlijk in geïnteresseerd zijn, ook Artis zelf wil meer weten over de 
mycoflora die het park rijk is. In Artis werkt men aan een project om 
zoveel mogelijk leven in Artis buiten de collectie om in kaart te brengen, 
het Artis stadsnatuur project. Fungi krijgen extra aandacht.  
 
Via een samenwerking met Naturalis (coördinator Jorinde Nuytinck) wordt mogelijk ook een studentenproject 
opgezet om het ondergronds mycelium in kaart te brengen via DNA analyses. En, yes, yes, yes, om de 
bovengrondse vruchtlichamen van de zwammen in kaart te brengen heeft Artis de paddenstoelenwerkgroep 
van de KNNV benaderd.  

En zo kwam het dat op 1 september even een nieuwe attractie te zien was: 
een groepje kruipende en knielende mycofielen gehuld in Artisblauwe 
hesjes. Rob Chrispijn en Gerard Koopmanschap waren hier ook bij. De 
oogst was zoals al gevreesd door de lange droogte erg mager, slechts 5 
soorten zijn er gezien. Een maandje later hebben we een nieuwe poging 
gewaagd, en waren blij verrast met het totaal van 42 soorten. En er zaten 
leukerds tussen! Geheel verstopt in een holle boomstam, maar toch door 
ons gespot, vonden we de schubbige oesterzwam. Schijnt een parasiet te 
zijn, hoewel dat niet helemaal zeker is. Maakt niet uit: het was een nieuwe 
soort voor ons. Vlakbij stond ook de zalmzwam, een paddenstoel die alleen 
op iep groeit.  
 
 

Zo mooi, Hans Dorrestijn heeft over de zoektocht van een mycoloog naar 
deze zwam een gedicht geschreven. Helaas niet te vinden op internet, 
maar wel gepubliceerd in Champignons in de Jordaan van Rob Chrispijn.  
 
De overgrote meerderheid van de paddenstoelen die we gevonden 
hebben behoren tot de groep van de saprofyten, de afvalopeters, 
oftewel de vuilnismannen/vrouwen van de natuur. Vier van de soorten 
die we vonden worden tot de parasieten gerekend. En ook slechts vier 
soorten die in symbiose leven met bomen. Jammer, want Artis is 
speciaal geïnteresseerd in deze symbionten. 

 

 
de schubbige oesterzwam 

 
de zalmzwam 



We hoopten er meer tegen zouden komen. Misschien was het ook wel wat laat in het jaar, misschien was het te 
droog geweest.  
Kijkend op waarneming.nl bij  zie ik ook bijzonder weinig meldingen van deze mycorrhizavormende paddenstoelen. 
Rob heeft tijdens een tweede solo tocht ook geen enkele hiervan gevonden. Symbionten gedijen alleen in 
voedselarme omstandigheden die in Artis weinig te vinden zijn.  
Met natuurbeheer gericht op verschraling zou de situatie voor dit type paddenstoelen  in Artis verbeterd kunnen 
worden.  
Volgende week mogen we weer op stap, nieuwe belevenissen volgen. 
Met dank aan Christiane voor de microscopische determinaties, en aan Ton en Rick van Artis.  

 

INVENTARISATIE LOENDERVEENSE PLAS / WATERLEIDINGPLAS 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterleidingplas 

 
Christiane, Els, Lida en de vrijwillige natuurgids Ellen van Waternet hebben op een mooie dag op verzoek het voor 
het publiek verboden gebied van Waternet in de Loenderveenseplas een paddenstoeleninventarisatie gedaan. Het 
gebied omvat een stukje loofbos, een dijklichaam en schrale landjes. 
Met name werd gezocht naar wasplaten: gevonden werden de zwart wordende wasplaat en de puntmutswasplaat. 
Er werden verder ruim dertig andere soorten paddenstoelen gevonden. 

        
foto’s Lida den Ouden 

         
puntmutswasplaat        waterleidingplas   zwart wordende wasplaat 

 

          

Dit jaar hoefde je niet ver te gaan om 

paddenstoelen te zien: Lida den Ouden zag in haar straat in 
Bovenkerk deze merkwaardig vergroeide Prachtvlamhoed 
(Gymnopilus junonius)  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterleidingplas


Herfstimpressie 
 van Herbert Minter 

 

 
                                                                                                       een verkleurende esdoorn 

 

                              
scharrelende fazant                                                                         platanen op de Europa boulevard          

 

Fietstochtje Twiske Oostzanerveld Wijde Wormer Jisperveld 
Lida den Ouden en Paul van Deursen 

 
Ruim 50 jaar na de aanleg van het Twiske kunnen we wel 
zeggen, dat het Twiske als aangeplant natuur/recreatiegebied 
volwassen is geworden. Over het Twiske met al zijn aspecten 
kan een heel boek geschreven worden. Nu alleen een paar 
herfstindrukken van een rondje op de fiets beginnend en 
eindigend bij de middelste parkeerplaats langs de Lange Jap 
(afslag Den Ilp), met de forse abelen in  herfstkleuren. 
Al direct een ontmoeting met een onderzoeker naar wantsen, 
die met een soort linnen raamwerk de dieren uit de bomen 
opving en ons een paar exemplaren liet zien en 
wetenswaardigheden over de wantsen en meer vertelde. Een 
inspirerend begin. 

 
 
 
Ons eerste doel was het veengebiedje langs het oude 
Luijendijkje. Nu een fietspad, waar je het Twiske aan de 
noordkant verlaat en het Oostzaner Veld inrijdt. 
Dit is een prachtig stuk levend veen, waar het hele jaar 
rond wel iets te zien is als kleine ronde zonnedauw, 
tormentil, vele mossensoorten, veenpluis etc. Nu willen 
we graag paddenstoelen zien. 
 

 
 
 

 
paddenstoelen groeiend in een  

Kaukasische vleugelnoot. 

 

 



                                                                                                    
 
We worden snel beloond met een aantal waarnemingen: 

   
      Draadsteelmycena.    Gewoon vuurzwammetje    Rossige melkzwam 
 
 

 
 
 
De overkant van het fietspad laat de diverse stadia van de vervening zien: rietland, berken/lijsterbes opslag en 
mosveen. Zeer dras en moeilijk begaanbaar   Met de kijker zagen we nog gewone weidechampignons: 

                   

Het veen is juist 
gemaaid en de 
opslag van riet, 
berk, lijsterbes 
en de tamelijk 
dominante 
appelbes is 
verwijderd. De 
felrode restanten 
van de appelbes 
zijn uit de verte 
al te zien; maar 
ook de smalle 
stekelvaren. 

 
Het voormalige Luijendijkje 

Lida wilde dit exemplaar thuis nader bestuderen/determineren: 

                              
 

 
 

Valse veenmosgordijnzwam  
Cortinarius huronensis     zeldzaam 
inheems 
bij berkje in veenmos. Lamellen 
verkleuren donkerroodbruin met KOH. 
Preparaat sporen met congorood, 1 
streepje is 3,5 mu. Preparaat basidium 
met 4 sporen en korrelig lichtgeel 
materiaal in KOH-preparaat. 
 



Langs de spoorlijn Zaandam Hoorn fietsend, bereikten wij na de spoorwegovergang de ringdijk van de 

Wijde Wormer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijdewormer 

 
Altijd weer een indrukwekkende gedachte dat de Wormer met wind- en handkracht al in het begin van de 17e eeuw 
is drooggelegd. 
Vóór we de diepe droogmakerij inrijden worden we bij een slibdepot verwelkomd door een roodborst. In het 
trekseizoen zie je hier vaak tapuiten. 
Ondanks het steeds intensiever wordend maaibeleid staan er een 
aantal bereklauwen in bloei; druk bezocht door strontvliegen (ach, als 
het beestje maar een naam heeft....) 
Dwars door de wijde Wormer – over de snelweg Purmerend – 
Afsluitdijk -  naar het Jisperveld. Bij de noordelijke ringdijk houden wij 
pauze.  
Hier bevindt zich een gemaal. Smienten, aalscholvers, wilde eenden 
en krakeenden bevinden zich in en langs het afwateringskanaal. 
Het informatiebord leert ons, dat gewerkt wordt aan waterberging; 
gecombineerd met natuurontwikkeling. De drie eilandjes met 
schelpenlaaag b.v. dienen als broedplaats voor visdiefjes. Wij zien 
wel een klein foutje op het bord. De (moeras?)rolklaver wordt 
benoemd als dotterbloem. 

  
Het Jisperveld is druk bezocht door smienten en grauwe ganzen.  
Via de Beemsterringvaart en Neck fietsen we weer terug naar het 
Twiske met een teveel aan foto’s. We besluiten dan toch maar met 
een hommage aan onze meest talrijke wintervogel: de Smient. 
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