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Bij deze de vraag of er onder ons enthousiastelingen zijn, die de redactie van de Nieuwsbrief 
(tijdelijk) willen overnemen. Vormgeving en inhoud geheel naar eigen inzicht, dus je kunt er al je 

creativiteit op los laten. 
Stuur een mailtje naar Paul van Deursen, ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 

 
Het eerste bericht is van Hanny van Wijgerden, bedoeld voor de vorige Nieuwsbrief, maar dat is toen op 

de een of andere manier niet doorgekomen. Dus alsnog: 

 
Wandeling in Park Frankendael met Carla en Guus met als doel onze 

camera’s beter te leren kennen 
Wij hebben ondemocratisch besloten op 4 december Park Frankendael te bezoeken met bovenvermeld doel. Het 
was een zeer winderige, meest zwaar bewolkte dag, met weinig andere parkbezoekers. 
Via de ingangspoort naast Huis Frankendael lopen we eerst op een 
grasveld af, waar kinderen onder begeleiding bootjes van 
wilgentenen hebben gevlochten, ter herinnering aan de slag tussen 
Spanjaarden en Watergeuzen, die in 16zoveel hier op het 
Diemermeer heeft plaatsgevonden. Dit meer was een doorbraak van 
de Zuiderzee, later droog gemalen. (De huidige Watergraafsmeer ligt 
nu 5 m onder NAP.) 
Even verderop staat een groep van 21 reigers te wachten om door 
een vrouw gevoerd te worden met hele pakken brood. Ook een grote 
groep duiven doet zich hier tegoed. We lopen door naar de Kas, waar 
we een portemonnee bij een toegangshek zien liggen. Hierin zit geen 
geld, maar wel een bundeltje cards, waarop ook een mailadres is 
vermeld.  
Wij mailen ter plekke één van onze telefoonnummers door, waarop we even later gebeld worden, en horen dat er 
gelukkig ook geen geld in de beurs had gezeten. 
Via het personeel van de Kas dragen we de vondst over. Hier nemen we tevens een coffee-to-go.  

Door een dame worden we vermanend op onze mondkapjesplicht gewezen, 
waar we totaal niet meer aan gedacht hadden.  
Daarna doorkruisen we de tuin en zien bloeiende cyclaampjes en viooltjes, 
Bernagie, en Zegekruid in een spinaziebed. Carla en ik proberen hier onze 
macro uit, terwijl Guus toe- en rondkijkt. In een Kardoenvrucht zijn zaadjes gaan 
ontkiemen tot kleine, groene blaadjes: een bijzonder gezicht. 
De kelkblaadjes van de Kardoen zijn licht omgebogen, i.t.t. die van de erop 
gelijkende Artisjok, die glad aansluiten.  

 
TobyJ https://commons.wikimedia.org 
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Een stralend gele bloem trekt onze aandacht, op Plantnet 
gedetermineerd als Rudbeckia fulgida, waar we een beetje aan 
twijfelen (de kroonblaadjes lijken wat te ver omgekruld). In een 
ander bed staan kolen met de bloeiwijze op de top van een 
uitstekende stengel: een broccoli-soort? Elders gele, bovengronds 
uitstekende knollen, die smaken naar koolraap: Guus gaat er één 
die al bovengronds ligt koken. 

Gekrijs van Halsbandparkieten; een Heggenmusriedeltje; geluidjes 
van andere beestjes die camera-piepjes blijken te zijn. Als 
gewoonlijk vliegt de tijd terwijl we hier rondkijken. 
Teruglopend naar het heemtuingedeelte, komen we langs 
uitgebloeide Heemst, een brakwatersoort, familie van 
Kaasjeskruid. Dan een Escher-ervaring bij bladeren op het water. 
Ik film een Krakeend, maar weet nog niet hoe het af te spelen.  
Thuis blijkt er daarvan geen opname te zijn, maar wel onbedoeld 
van grond en struiken daarna. Inmiddels heeft Carla een filmpje 
laten zien van een Krakeend elders met vogelgriep: draait almaar 
rondjes.  

Een decoratief takje met paarse besjes tekent zich af tegen het riet 
aan de andere kant van het pad. 
Wat zal de telefunctie daarvan maken? De mijne vergroot maar 10x, 
die van Carla 30x. Maar draaiend aan de ring rond de lens, is er een 
nog verdere vergroting mogelijk (daarna nog uit te zoomen). Om te 
focussen in de verte is een tikje op het scherm effectief. Het resultaat 
stelt me niet teleur. Helaas vinden we geen insect om de macro echt 
uit te proberen.  
We slaan een pad vol Taxussen in. De grote smakelijke gele bessen van een bepaalde soort hangen er niet meer 
aan natuurlijk. De hele Taxusplant is giftig, behalve het zachte deel van de bes: maar slik de zaadpit binnenin niet 
door! De Ginkgo is nog niet helemaal kaal, zijn kortloten steken af tegen de lucht. De Follie op het eiland is niet 
meer toegankelijk: de brug erheen is weggehaald om graffitispuiters te weren.  
Op het volgende grasveld staat een Zilvermeeuw woest te trappelen naar 
wormen. 
In de heemtuin zien we nog een Kleine pimpernel in bloei komen, een 
Platte tonderzwam, een door Guus al gespot opvliegend Winterkoninkje, die 
tegenwoordig koning heet.  
Aan een waterkant zoeken we het nestholletje van de hier sinds enige jaren 
broedende IJsvogel, maar het blijkt door bladeren aan ’t zicht onttrokken. 
Aan de overkant lacht Marilyn Monroe ons toe op een blikken bus, die Guus 
straks gaat scoren.  
In de kruidentuin zien we dat de meeste Buxushaagjes al vervangen zijn door Struikkamperfoelie van een mooie 
donkergroene kleur.  
Vóór het huis staat een Kastanje met gebruikelijk licht gedraaide stam en een Beuk met zeer langwerpig getande 
blaadjes, waar Plantnet geen antwoord op heeft. 
We krijgen zin in een warme chocolademelk, waarop Guus ons trakteert met een stukje smakelijke, met kokos 
bestrooide notentaart. We zetten ons even aan de lange tafel voor het huis, en opgewarmd en weer afgekoeld 
gaat ieder zijns weegs. 

Hanny van Wijgerden 

           
   beemdooievaarsbek                         “Marilyn”                              bernagie 

 

Nominaties gevraagd voor de Heimans en Thijsse Prijs 20 21 
 
Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven en 
bevlogen wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel enthousiasme 
werkt aan het warm maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om 
zijn/haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur?  
Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven voor zijn 
haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 20 21 

https://www.heimansenthijssestichting.nl/ 

 

 

 
Callicarpa americana met telelens 

 

 

https://www.heimansenthijssestichting.nl/


De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van 
personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli 
Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw 
baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, 
o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. De 
Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw en een oorkonde. 
Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en 
Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is h iervoor een formulier beschikbaa r. 
Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat ook op de 
website van de stichting staat. 
In 2019 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming 
van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en 
inhoud heeft ge geven , in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vele jaren vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van 
De Levende Natuur. 
Alle prijswinnaars staan vermeld op onze website  http://www.heimansenthijssestichting.nl Kandidaten kunnen tot 
uiterlijk 1 5 maart 20 21 worden aangemeld (door te mailen naar amm.vanhaperen@gmail.com 
Nadere informatie: 
Anton van Haperen , telefoon 06 53649434 e mail: amm.vanhaperen@gmail.com 

 

de Wilmkebreekpolder 
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/02/fotowedstrijd-wilmkebreekpolder/

 
Wij nodigen alle omwonenden van de Wilmkebreekpolder uit om foto’s van de de polder en directe omgeving te 
maken. De laatste maanden zijn we hard bezig geweest om onze verouderde website eens flink op te schudden 
en wij zijn trots op het resultaat! Er is alleen één manco: ons fotobestand is nogal verouderd. Daarom doen wij 
een oproep aan alle buurtgenoten om foto’s van ‘het mooiste poldertje van Nederland’ te maken. 
 

Welke is de echte Roze Look? 
Simon Pepping 

In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik over Allium trifoliatum. Ik gebruikte daarvoor de 
informele Nederlandse naam Roze Look. Hanneke Waller wees me erop dat de naam 
Roze Look al gebruikt wordt als Nederlandse naam voor Allium roseum, een looksoort 
met echt roze bloemen. Daarom blijft Allium trifoliatum zonder Nederlandse naam, tenzij 
je kiest voor Driebladig Look, die ook in het duits gebruikt wordt, zie de mooie website 
www.BlumeninSchwaben.de. Daar vind je ook een lijst met 155 Allium soorten, met 
duitse en engelse naam. Een grote grabbelton van soorten, waaruit ook kwekers van 
tuinplanten geput hebben met een ruime keuze aan Sieruien als gevolg. 
https://www.verspreidingsatlas.nl/8107 
https://www.peternyssen.com/nl/allium-roseum.html 

 
 

 
https://nmtzuid.nl/agenda/ 
Woensdagavond 24 februari geeft Caspar Janssen speciaal voor NMTzuid een online lezing over de 
boer van de toekomst. https://nmtzuid.nl/agenda-item/caspar-janssen-24feb/ 
 

Stadsflora 
Uit het boek "Stadsflora van de Lage Landen" van Ton Denters. Ook in mijn geboortestad  (Rotjeknor) wordt de 
stadflora druk bestudeerd. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCFfycS3oRs&feature=youtu.be 

 
foto internet 
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Landje van Geijsel en de  Grutto’s 
http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4315500/Ks4Q36gLVGcyfyR 

 

 
Nog maar eenshet kaartje: Bij beter weer is een twee aan twee pop-excursie misschien binnenkort 
mogelijk!! De donkergele lijn is de fietsroute vanaf de Spaklerweg:  Vanaf station Holendrecht via de 

Oudekerkerplas. 

 
 
 
 

Het jaarlijks terugkerende 
spektakel op het Landje van 
Geijsel is weer begonnen. Herbert 
Minter stuurde onlangs al twee 
foto’s met grutto’s , pijlstaarten, 
slobeenden, koeten, smienten 
en er komt nog veel meer. 
Nu is ook de mogelijkheid om 
grutto’s op het ijs te zien staan!

 

http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4315500/Ks4Q36gLVGcyfyR


 
https://www.mnh.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ 

Laatste nieuws over Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  
Dit komt ook onze weidevogels ten goede 

Ambachtelijke zachte kaas bij Dikhoeve in Amsterdam 
Kaasmakers Willem en Laura beheren de kunst van het kaasmaken. Op hun zuivelboerderij Dikhoeve 
maken ze kaas van volle, romige schapenmelk. Extra bijzonder is dat zij de kazen op écht 
ambachtelijke wijze, met de hand, maken. Al hun producten zijn biologisch. Ze gebruiken geen 
kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en geven de natuur zo veel mogelijk de ruimte. Neem 
eens een kijkje bij de Dikhoeve aan de Nieuwe Gouw 51 in Amsterdam (Ransdorp). Open in de 
weekenden van 12:00 tot 16:00 uur. Naast de Dikhoeve zijn er nog tal van andere duurzame adresjes in 
Noord-Holland. Wil je weten wie er bij jou in de buurt duurzame producten verkoopt? Neem dan snel 
een kijkje op www.goodfoodclub.nu. 
 

 
FLORON’s Basiscursus flora online 

https://www.floron.nl/Actueel/Cursussen/Basiscursus-flora 
Inhoud van de cursus 

Met de basiscursus leer je families en soorten herkennen, maar ook determineren met behulp van 
determinatiesleutels uit de Heukels’ Flora van Nederland. In het lesmateriaal van deze cursus komt een 
breed scala aan onderwerpen. De belangrijkste hebben we voor je op een rij gezet: 
 
    Botanische woordenschat 
    Indeling van het plantenrijk 
    Opbouw van de Heukels’ Flora 
    Determineren van planten met de Heukels’ Flora 
    Herkennen van de tien grootste plantenfamilies 
    Herkennen van de vijftig algemeenste plantensoorten 
    Je gaat zelfstandig speuren naar planten bij jou in de buurt 
    Hulpmiddelen om jouw kennis over planten verder te verdiepen 
    Hoe je jouw plantenkennis kunt gebruiken om de natuur te beschermen 
    Waar je andere plantenkenners kunt ontmoeten en wat zij doen 
De inhoud van de lessen is afgestemd op planten die op dat moment in bloei staan. De cursus is 
samengesteld door een team van ervaren docenten en plantenkenners. 
 

Om winters te eindigen: kauwtjes in gevecht om de pinda’s Amsterdam-
Noord 
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