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Beste lezers, 
 
Bij deze de tweede Nieuwsbrief van de KNNV-Amsterdam in een  nieuwe reeks.. 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”.  
De Nieuwsbrief wordt niet te lang: rond  5 “A-viertjes” en de  opmaak wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. 
 
Te beginnen met een kort “foto” verslag van onze  

Nieuwjaarsbijeenkomst gevolgd door de lezing van 
Michiel Boeken over de Roodsnavelkeerkringvogel op Saba op 28 januari jl. 

Voor mij en vele anderen was dit de eerste kennismaking met “Buurtsalon Jeltje”. Een royale ruimte van alle 
gemakken voorzien. Gunstig gelegen in de stad en bereikbaar met openbaar vervoer. De ouderen onder ons zullen 
vele en vaak gemengde herinneringen hebben aan het oude Wilhelmina Gasthuis - WG - , maar daar was hier niets 
meer van te merken. 

          
De inloop                  Voorzitter Guus opent de bijeenkomst en 

memoreert de afgelopen jaren en de nieuwe bedrijvigheid van de vereniging. Het ledenaantal is gegroeid en de 
agenda van onze activiteiten is flink toegenomen. En ook BLAADJE 2023-1 is beduidend dikker. 
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Er volgt een oproep van het bestuur om de plaats van Hein in te nemen. Meld je aan!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorzitter bedankt alle actieve leden; in het 
bijzonder ons ere-lid Hein Koningen, die thans de 
Lezing en Excursie-programma-commissie na vele 
jaren gaat verlaten. Hein krijgt het boek: 

  
 

“In 20 ontzettend interes-
sante verhalen vertelt Hans 
Mulder hoe de kijk op de 
natuur door de westerse 
samenleving in de loop der 
tijd (tussen 1500 en 1900) 
veranderde. Met prachtige 
illustraties van vogels, 
insecten, draken en veel 
meer”. (een review op 
Bol.com) 

Inmiddels heeft gastheer Gerard Schuitemaker de glazen gevuld 
en toasten wij allen op het welzijn van de KNNV-Amsterdam en 
van elkaar.  
 
Vervolgens doofden de lichten en kon de lezing beginnen: 
De volgende screenshots geven slechts een globale indruk van de 
presentatie van Michiel Boeken, die zeer gedegen onderzoek heeft 
gedaan op Saba, waarvan hij met prachtige beelden helder, 
gedetailleerd en enthousiasmerend verslag deed. 
 

 

 

 

 



   
 

     
 

en natuurlijk viel er ook nog gezellig na te praten 

 
Een kleine opmerking: Nu wij onze vertrouwde personeelskantine van de Nieuwe Ooster niet meer gebruiken, 
zullen we moeten wennen aan andere locaties en ook aan andere gewoontes. Op de oude locaties hielpen een 
aantal leden spontaan met het opruimen en aan kant maken van de ruimte na de lezingen en andersoortige 
bijeenkomsten. Nu was het minder duidelijk en kwam het opruimwerk vooral terecht bij de organisatoren Carla Kuit 
en Gerard Schuitemaker, waarvoor veel dank.  
Graag wat helpende handen in de toekomst. Misschien moeten wij, zoals vele verenigingen doen, een soort 
“barcommissie” instellen, zodat het beter georganiseerd gaat worden. Een idee voor het bestuur? 

 

VAN ONZE LEDEN 
 

Kleine witte beestjes 
Nadat enkele stekjes op water waren gaan wortelen heb ik ze 
opgepot in kleine terracottapotjes met biologische potgrond, dat was 
in november vorig jaar. De stekjes groeiden goed, maar na enkele 
weken waren op de potgrond veel kleine witte beestjes te zien, die 
rondliepen en soms een sprongetje maakten van 1-2 cm. 
Springstaarten dus. Daar zijn er honderden verschillende van. Deze 
zijn wit, 1-3 mm lang, hebben zes pootjes, 2 antennes op de kop, 
geen ogen en dus een springvork onder de buik. Zie foto, gemaakt 
met de smartphone door de binoculair.   
Liet de foto zien aan Geert Timmerman en hij heeft de foto 
doorgemaild naar Matty P. Berg. Matty is universitair docent ecologie 
van levensgemeenschappen aan de VU en specialist op het gebied 
van springstaarten. Hij mailde terug: niet te determineren van een 
foto; kun je hem in alcohol 70% aanleveren. Dat heb ik gedaan, 
enkele exemplaren in een buisje met alcohol verzameld, viel nog niet 
mee, en naar hem gebracht. 
Enkele dagen later mailde hij terug: dit is:                                                       Folsomia candida (fam. Isotomidae). 

 



Komt veel voor in parken en tuinen en is ook al eerder in potgrond gevonden. Om ze te determineren worden ze in 
natronloog gestopt, opgelost eigenlijk en het skelet blijft over. De details weet ik niet. 
Als je op internet kijkt, kom je vooral veel sites tegen over de verdelging van springstaarten, maar ze doen geen 
kwaad aan de planten. Ze leven op vochtige plaatsen, in de strooisellaag van mijn potten en leven van rottend 
organisch materiaal en schimmels, ze verwerken dus eigenlijk bladafval tot compost.  
Mijn plantjes groeien goed en ook met de springstaarten gaat het goed. Weer wat geleerd. 
Lida den Ouden      2-2-2023 
 
“Was 31 januari even in “de Braak”, hier in Amstelveen en daar stond de Paarse schubwortel alweer een beetje in 
bloei. Lente?  Vriendelijke groet, Lida den Ouden.” 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Braak_(Amstelveen) 

 
Ter Herinnering: Ons eerste BLAADJE van dit jaar is uit. 

https://amsterdam.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/42/2023/01/Blaadje-23-01.pdf 
 

Nachtvlinders van Groot-Amsterdam 2022. 

Bijzonder uitgebreid mooi geillustreerd jaarverslag van onze leden Trees Kaiser en Edo Goverse 

“Jaarverslag van de nachtvlinderinventarisaties met lamp en laken.” 
Edo Goverse & Trees Kaizer KNNV-Afdeling Amsterdam 4 januari 2023 

https://amsterdam.knnv.nl/kennisbank/nachtvlinderonderzoek-groot-amsterdam-
2022/?fbclid=IwAR1QfYIgHqSrGcgwscn0VY-mJDXMI4zWramCkRGwOIxGw78dmcR7Ou0AQUM 

 
 

Links en ingekomen Post 
 
Iedere zondagmorgen word ik blij verrast met een bericht 
van: https://www.stadsplanten.nl/ 
Vaak een feest van herkenning: alledaagse stadsplanten 
met interessante beschrijvingen en foto’s maar ook veel 
“nieuwigheden”.  
Voorbeeld: 
https://www.stadsplanten.nl/2023/01/bredabloem/ 

 
                  eendagsbloem (Tradescantia virginiana)  ofwel “Bredabloem” 
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Het is niet te verbazen, dat de natuur van het nabije Twiske ook onder druk staat. Al lang geleden werd ik op 

de vingers getikt door de beheerders als ik sprak over “natuurgebied”. Nee, “recreatiegebied” werd ik verbeterd..... 
Gelukkig bestaat een groep mensen, die in de bres springen voor de natuurlijke waarden van het 
http://www.hartvoorhettwiske.nl/ zij verdienen ons aller steun bij o.a. de strijd tegen de evenementen. 

 
 

Vervolg Landje van Geijsel 
 

Het is spannend op het landje. Het is een komen en gaan en het wordt nog drukker. Op 4 februari waren de kieviten 
de dominante groep. Een paar grutto’s zijn er al. Aan de horizon boven de Ouderkerkerplas enorme wolken 
smienten, die al lijken te popelen om weg te gaan. Hun conditie is indrukwekkend. De toeschouwers bij Geijsel 
verschillen nogal eens van mening over de redenen van deze vliegbewegingen: een roofvogel als slechtvalk, 
verstoring door een bootje met vissers (zoals vaak op de Stooterplas in het Twiske), onderhoud van de conditie? 
Het spektakel is er niet minder om. Hier een paar plaatjes gemaakt op 4 februari. 

                      
Via de Ouderkerkerplas met de smienten naar              het Landje van Geijsel: op de achtergrond de verbreding A9, 
 

 
Kieviten: beeld van een klein deel in de plas 

 
en in de lucht. 

 
Een bijzondere waarneming was de leucistische kievit. 

   
 

Leucisme is een afwijking bij 
dieren en mensen die leidt tot 
een verminderde pigmentatie. 
Leucisme lijkt op albinisme en 
wordt daar soms mee verward. 
Leucisme resulteert in een 
vermindering van alle types 
huidpigment. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuc
isme 
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Bij het vallen van de avond constateerde Herbert Minter een massaal vertrek en werd het een stuk stiller op het 
Landje.  

 
Nog wat foto’s van andere bezoekers: 

   
twee grutto’s licht gekleurd en scholeksters                      paartje van de vele slobeenden 

         
paartje wintertaling                                             en naast de dijk een haas 

 
Dit was de tweede Nieuwsbrief in de nieuwe reeks. Graag foto’s, berichtjes, verslagen van activiteiten als pop-
upexcursies, mini-cursussen etc. etc. sturen aan nieuwsbriefknnv@hotmail.com. 
Aan/afmelden voor de Nieuwsbrief naar hetzelfde email adres.  
 

 
Zomaar een tafereeltje : 

heeft dit witte paartje duiven onlangs nog een bruiloft opgevrolijkt en vervolgens de vrijheid verkozen?? 
de grauwe ganzen zijn er nieuwsgierig naar..............Oudekerkerplas 4 februari  

Een deel van de smienten boven de 
Oudekerkerplas.  
Er zat kennelijk iets in de lucht.  
 
“Boven de Diemer Vijfhoek 3757 overvliegend 
noordoost totaal van middagtelling van drie uur. 
tussen de 250 en 500 meter hoogte aan uit ZW en 
door. Nog wat vroeg om naar Oost-Europa te 
vertrekken, maar opmerkelijk is dit op een na hoogste 
aantal ooit wel “.Guus van Duin 
https://waarneming.nl/observation/263118491/  
.. 
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