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Beste lezers, 
 
Bij deze ontvangt U de eerste Nieuwsbrief van de KNNV-Amsterdam in een  nieuwe reeks. Om 
verwarring te voorkomen worden deze genummerd met romeinse cijfers. De opmaak is zo eenvoudig 
mogelijk gehouden. En ook subjectief. Al eerder heb ik laten weten het motto van Jan Strijbos te volgen: 

“Al zwervende vergaar ik”. 
Maar dit geldt voor ons KNNV-ers allemaal. Dus verslagen van “zwerven” en “vergaren” zijn van harte 
welkom, zodat deze Nieuwsbrief gemaakt wordt “voor leden van leden”. 
 
En ik heb ook een paar “stokpaardjes”: 

Te beginnen bij    HET LANDJE VAN GEIJSEL 
 
De eerste grutto’s zijn al waargenomen door o.a. Herbert Minter. 
https://waarneming.nl/ maakt het ons wel makkelijk om vanuit de 
luie stoel te kijken wat er gezien wordt:  
https://waarneming.nl/locations/142862/observations/?   
maar “niets is spannender dan de eigen waarneming”. 
Mijn eerste waarnemingen waren tot nu toe begin februari, maar 
ook hier doet de klimaatsverandering zich waarschijnlijk gelden. 
Traditiegetrouw plaats ik hierbij het (fiets)route kaartje: 
Ook hier heeft de tijd mij ingehaald en kan iedereen makkelijk met 
de smartphone aan het stuur de weg en eventuele alternatieven 
vinden. 
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/landje-van-
geijsel      
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Misschien een idee om ook eens een “pop-up” tochtje met elkaar te maken. Via het Nieuwsbrief bestand kan 
ik zo’n bericht rondsturen. Laat het mij weten. 
 

Een goede tweede is:     DE WILMKEBREEK 
https://www.wilmkebreek.nl/.  

 
een filmpje over de Wilmkebreek 

https://www.vogelbescherming.nl/video/zpDH614r 
Binnenkort gaat het weidevogelseizoen ook daar beginnen. 
Vanaf de Landsmeerderdijk ten westen van de afslag Kadoelerweg (voormalig Zuideinde) is uitstekend 
zicht op deze polder/droogmakerij, dat tot nu toe de uitdijende stad heeft overleefd. 
In vorige Nieuwsbrieven heb ik daar al berichten over gegeven en zal dat graag ook dit jaar doen. 
 
De Wilmkebreek laat zich goed combineren met een tocht door: 

 
 vervolgens HET TWISKE 

https://www.twiske-waterland.nl/ 
 

Het Twiske heeft een lange geschiedenis. Ooit een waterverbinding tussen het IJ en de Wijde Wormer en 
nog lang een onbegaanbaar gebied, o.a. beroemd om het woudaapje.  

https://twiske.info/historie/ 
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/ivn_landschapsverhaal_-_het_twiske_0.pdf 

Niet alleen “natuurhistorisch” maar ook historisch interessant, zoals de oude industrie aan het Luijendijkje. 
https://www.oudheidkundigevereniginglandsmeer.nl/Templates/Luijendijk.html 

 
In de komende Nieuwsbrieven zal ik graag verslag doen.  Misschien ook eens een “pop-up” tochtje met 

elkaar te maken. Via het Nieuwsbrief bestand kan ik zo’n bericht rondsturen. Laat het mij weten. 
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en wat zijn wij toch gelukkig dat WATERLAND nog zo intact is. 

Deze week weer een rondje gemaakt en wat foto’s “gescoord” hier zomaar een paar..... 

           
Op weg naar Zuiderwoude:   winterakonieten in de tuin van de pastorie te Zuiderwoude 

      naast het bruggetje ieder jaar veenpluis 

          
vlucht kieviten     dobberende tafeleenden in de Gouwzee 

 
overal enorme groepen smienten (overigens niet alleen vogels maar ook prachtige luchten) 

        
dobberende smienten (het waaide flink)  en biddende torenvalk (M) 



                                                 
de grote zilverreiger is langzamerhand “gewoon”      maar dit zijn voor mij nieuwe bewoners aan de 

 Poppendammergouw: alpaca’s. 

 
En de Rozewerf en “het PAARD” in de zon in de verte mogen niet ontbreken.....en Flevoland op de achtergrond.... 

Dit waren dus wat “stokpaardjes”. 
 

MAAR ER GEBEURT NATUURLIJK VEEL MEER: 
Op de valreep kregen wij het verzoek om een petitie te ondertekenen voor de aanvraag Referendum 
Hoofdgroenstructuur rond te sturen:  “Het kan nog: help om het schaarse groen van A'dam te 
beschermen” 
Wij kregen de volgende reactie:  
“Dank jullie wel voor het delen van het initiatief. 
Op 7 december en 10 januari hebben we de boel op stelten gezet bij de Stopera, daarnaast ingesproken 
en hebben de 3 dames en 2 heren het referendum aangevraagd. Heel erg blij met de 18.000 
ondertekeningen. 
Anna Costello Schwartz” 

                    
 
 
Vorig jaar kregen we dit bericht: 
“We gaan weer natuur bij maken in Noord!  Graag nodig ik KNNV leden van afdeling Amsterdam uit 
voor het volgende bomenplant event op 17 december 2022  
We gaan met diverse inheemse boompjes twee mini bossen aanleggen als schuil, broed en 
voedselnatuur voor dieren in Noord. 
Het wordt leuk want ook een aantal  studenten  van Future Planet Studies (UvA) die een onderzoek doen 
naar guerilla gardening en daarvoor een tool kit moeten maken komen” 
Floor Hallema 
Foor berichtte onlangs:“De plantdag is op het laatst verzet wegens de vrieskou! 
Deze wordt nu of 29 januari of half februari. Ik laat het je weten.  
Hij vindt plaats in het Rietland en bij de Schellingwouderbreek. Twee locaties bij elkaar op dezelfde dag.” 
 
Dit wordt gevolgd door de Nieuwsbrief. 

Ten slotte: 
Er valt veel meer te melden, maar ik moet nog een beetje oefenen met het verzenden via het nieuwe 
mailadres.  
Dus is dit de eerste Nieuwsbrief in de nieuwe reeks. Ik kijk uit naar jullie bijdragen voor de volgende. 
Beste groet, Paul van Deursen  


