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Van het Bestuur
Met het grotendeels loslaten van de Coronaregels, komen
ook onze activiteiten weer op gang. De eerste bijeenkomst
van de vogelcursus voelde meteen weer vertrouwd aan en
iedereen had er veel zin in, zowel de docenten als de cur
sisten. De fotocursus is ook weer begonnen en als je dit
leest is er weer een rondleiding geweest in het Thijsse
park. De bomencursus komt er aan en eind maart is de
kennismakingsbijeenkomst voor de natuurgidsen in op
leiding. Désirée Kumar geeft in juni een korte cursus over
medicinale planten bestaande uit een lezing en een ex
cursie.
Op de volgende bladzijde vind je de aankondiging voor de
foto-avond van 29 maart.
Kortom, het bruist en gonst weer in de vereniging.
Op pagina 13 stelt Ina Wisselink zich voor als aspirant-
bestuurslid. Zij gaat taken van Lennie Stegeman en Jan
van Willigenburg overnemen.
Henk Breij

Wij zijn blij met uw kopij.
Graag inleveren voor 10 mei 2022

Adres voor bijeenkomsten en cursussen
"De Arc"
Jeanne d' Arclaan 8 te Amstelveen

foto Guido Klerk

2

maart 2022

De Groene Zegge
IVN Amstelveen - maart 2022

Inhoud

Foto-avond
Dinsdag 29 maart gaan we nog een keer een poging
wagen om de foto-avond van de grond te krijgen.
In november kon deze avond vanwege het virus he
laas geen doorgang vinden, maar we vonden het
programma te mooi om het zo maar te laten lopen.
We willen met niet meer dan 40 personen in de Arc
bijeen komen, zodat we weer met een vooraanmel
ding werken.
Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar:
fotoavond2022@gmail.com
Nadat je een mail hebt verzonden krijg je van ons
bericht.
Wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Als iedereen weer iets meeneemt, is er wat te eten
en te drinken, wij zorgen voor koffie en thee.
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Programma foto-avond
19.00 – 19.30 uur : inloop met koffie of thee
19.30 – 19.35 uur : opening
19.35 – 19.40 uur : kastanjeboompje door Nel Bolt
19.40 – 19.55 uur : winter in Noord Europa door
Marga Ronhaar
19.55 – 20.25 uur : teloorgang van het Ouderkerkerbos door Piet en Marry
de Boer
20.25 – 20.55 uur : pauze
20.55 – 21.10 uur : Patagonië: Perito Moreno
Gletsjer en los Glaciares
door Wieneke van Rossum
21.10 – 21.25 uur : de schoonheid van de
Bovenkerkerpolder
door Elly de Kruyff
Elly is helaas verhinderd, maar
haar presentatie loopt ook
zonder haar aanwezigheid.
21.25 – 21.45 uur : de paddenstoelen van 2020 en
2021 door Henk Breij

IVN Amstelveen
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Jaarverslag 2021
Van het bestuur
Het tweede jaar onder corona-bewind. Soms vergaderen
in de Arc, dan weer digitaal als de besmettingen opnieuw
oplaaien. Veel energie en tijd gestopt in de nieuwe Na
tuurgidsenopleiding, die we samen met Amsterdam en
Twiske organiseren. In oktober werden kennismakings
bijeenkomsten georganiseerd in Buurthuis Jeltje in Am
sterdam.
Iedereen was zeer enthousiast. Aanvankelijk zou de oplei
ding in januari 2022 van start gaan, maar ook hier zorgt
de pandemie weer voor wat frustratie. De startdatum
hebben we moeten opschuiven naar maart 2022.
De aspirant-gidsen, met wie we allemaal een kennisma
kingsgesprek hebben gevoerd, waren zeer gemotiveerd en
zullen op termijn een mooie aanwinst zijn voor onze ver
eniging.
De paddenstoelencursus kon gelukkig nog doorgaan,
maar door de grote onzekerheid over de gevolgen van de
nieuwe corona-variant, viel de fotoavond van half no
vember in het water, evenals de middag over de Boven
kerkerpolder die eind november op Wester-Amstel zou
plaats vinden. Veel tijd in gestopt, wethouder Gordon kon
ook en dan gaat het toch weer niet door.
Hans Noltes schreef een mooi boekwerk over de polder.
Aad en Henk leverden hier wat hand- en spandiensten.
Het boek is te koop bij diverse boekhandels (o.a. Blanken
voort, Venstra en Bruna).
We laten ons echter niet uit het veld slaan door die tegen
slagen, we houden de goede moed erin! Op naar een beter
2022:
In het voorjaar beginnen we weer met een vogelcursus en
ook de foto- en de bomencursus gaan weer van start, hier
en daar wel met wat aanpassingen omtrent het aantal
deelnemers.
Ina Wisselink is sinds de tweede helft van 2021 mee gaan
draaien in het bestuur om, na goedkeuring van de ALV
van 2022, op termijn het penningmeesterschap van Len
nie Stegeman over te nemen.
De genderbalans in het bestuur is dan ook weer helemaal
in evenwicht.
We gaan met goede hoop het jaar 2022 in!
[GR1]Welke Henk?

geschubde inktzwam
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foto Henk Breij

smalbladige essen

foto Harry den Hartog

Bomenwerkgroep
Het was een schraal jaar voor de bomenwerkgroep. De
voor mei 2021 geplande cursus ‘15 inheemse loofbomen
leren kennen’ ging vanwege de Coronacorona-beperkin
gen niet door.
Onze maandelijkse bijeenkomsten en excursies hebben we
moeten afgelasten. Wel mailden we elkaar interessante
artikelen en informatie over (boom)exposities in het land.
In september en oktober hebben we elkaar toch weer even
live gezien, wat leuk was. We hebben ons verdiept in het
thema ‘Ecologie van de boom ondergronds’ met de focus
op zwammen waarbij een wereld voor ons open ging ten
aanzien van de onverwachte relaties die er zijn.
In september zijn we op excursie gegaan naar het ‘Arbo
retum de Nieuwe Ooster’; werkelijk een aanrader; het is
er prachtig, je mag er overdags vrij wandelen en er han
gen bordjes op de (soms erg oude) bomen.
Voorts hebben we samen met de plantenwerkgroep ‘het
voormalig arboretum VU’ aan de Kalfjeslaan bezocht. Dat
was leuk en inspirerend vanwege de verschillende invals
hoeken en diversiteit aan verhalen die naar boven kwa
men. Er staat overigens een mooie Sequoia sempervirens,
kustmammoetboom, waarvan de stam heerlijk zacht aan
voelt.
Jeanine Brederoo
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Fotografiewerkgroep
Dit jaar was nog steeds niet normaal en dat was goed te
merken aan onze activiteiten.
Die vonden de eerste helft van het jaar vooral plaats in
Amstelveen en directe omgeving.
Zo gingen we naar het Thijssepark, het Broersepark en
het Vogeleiland in het Amsterdamse Bos.
Ook hadden we een door Jeannette georganiseerde digitale
avond waarop we elkaar onze foto’s lieten zien. Het was
fijn dat we op die manier contact konden hebben.
Vanaf september was er meer mogelijk en konden we met
een excursie naar de Noordpier bij Wijk aan Zee om vogels
te fotograferen en een maand later naar ‘s- Graveland
voor het herfstbos en de paddenstoelen.
Daarna was het opeens weer afgelopen.
De avond in samenwerking met de paddenstoelengroep en drieteenstrandloper
foto Diana Erkelens
onze bijeenkomst in de Arc konden door de lockdown
geen van beiden doorgaan en ook de excursies gingen niet
meer.
Gelukkig hielden we wel contact via de groepsapp en le
verden we foto’s aan voor verschillende doeleinden.
We hebben dit jaar geprobeerd er het beste van te maken
en dat is ook zeker gelukt, maar toch hopen we dat vol
De Groene Zegge
gend jaar alles weer als vanouds wordt.
Elly Riemens
De Groene Zegge, 37e jaargang, verscheen in 2021 in de
laatste maand van elk kwartaal. De totale oplage was on
geveer 1100 exemplaren. Toezending aan alle leden, do
nateurs en een aantal bevriende relaties. Ten opzichte van
2020 waren er geen wijzigingen in de vormgeving.
Door het coronavirus is ons activiteitenoverzicht met ex
cursies, cursussen etc. opnieuw komen te
vervallen. Drukker is nog steeds Editoo uit Arnhem, ook
het verzenden gaat via Editoo.
Over de verzending zijn wij niet altijd tevreden: er gaat zo
hier en daar wel eens wat mis, waarvan het moeilijk te
puntbijvlieg
foto Piet de Boer
achterhalen is waar dat gebeurt.
Ook dit jaar hebben onze columnisten en andere auteurs
Insectenwerkgroep
weer hun best gedaan de Groene Zegge inhoudelijk van
goede en informatieve artikelen te voorzien en dat is aar
In 2021 zijn we zes keer bij elkaar geweest. Vanwege de
dig gelukt. Ook op onze fotowerkgroep kunnen we altijd
ook dit jaar weer geldende regels, pasten wij vooral het
een beroep doen.
vervoer aan, d.w.z. op eigen gelegenheid naar de plaats
Allemaal hartelijk dank daarvoor.
van bestemming.
Jaarplan
Virus en regen dienende hebben wij het van tevoren op
Elk jaar maakt de redactie een tijdsplanning waarin per
gezette programma creatief aangepast. De excursie naar
kwartaal aangegeven wordt wanneer de verschillende
Wijk aan Zee verviel, een andere keer werd de datum op
zaken ingeleverd (kopij) of klaar voor Editoo moeten zijn.
geschoven vanwege het weer. Maar we zijn wel traditie
We komen dan niet voor verrassingen te staan.
getrouw naar het Vogeleiland en het Bovenland bij Elsen
Initiatief van een werkgroep
hove geweest en twee keer naar het Schinkelbos.
De Vogelwerkgroep en ook de Bomenwerkgroep heeft en
De altijd heel succesvolle avond in november ging niet
kele malen een werkgroeplid gevraagd
door. Op die avond brengt iedereen wat in, leuke vond
een stukje te schrijven over een onderwerp binnen de in
sten, mooie foto’s of een insectensoort extra belicht. De
teressesfeer van de werkgroep en dit als kopij aangebo
foto’s van Piet en Marry de Boer zijn altijd juweeltjes. Ook
den. Het leuke is dat het andere werkgroepen inzicht geeft
de nachtvlinderavond ging niet door.
in waar deze werkgroepen mee bezig zijn
Volgend jaar gaan we met nieuwe energie een mooi vol
programma maken.
De redactie stelt het op prijs als andere werkgroepen ook
De werkgroepsleden willen graag betrokken worden bij
iets dergelijks gaan doen; er zijn genoeg onderwerpen te
projecten om de insectenstand te verbeteren, zoals het
bedenken. Het kan de betrokkenheid bij de vereniging
inventariseren van bermen die zijn ingezaaid met bloem
vergroten nu corona onze bijeenkomsten in de weg zit.
rijke planten. Bij een grotere soortenrijkdom van insecten
Voor de Groene Zegge komt er meer variatie in beeld en
hebben de weidevogels, met name de jongen meer voedsel
dat willen we graag.
en daardoor meer kans te overleven.
Positief is ook dat er zo langzamerhand wat meer reacties
Wij juichen daarom dan ook een nauwe samenwerking
komen dat men de Groene Zegge waardeert.
met de plantenwerkgroep en de weidevogelwerkgroep toe.
Redactie de Groene Zegge
Els Poel

IVN Amstelveen
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Paddenstoelenwerkgroep

Plantenwerkgroep

Dit jaar voor het eerst sinds twee jaar weer de padden
stoelencursus gegeven. We hadden zeer enthousiaste
deelnemers, waarvan een aantal de Natuurgidsenoplei
ding gaat doen. Een groot deel schoof later aan bij de
paddenstoelenwerkgroep, zodat we de laatste avond een
groot aantal deelnemers mochten verwelkomen.
De fotoavond in samenwerking met de fotowerkgroep
moesten we dit op het laatste moment helaas afblazen,
maar wat eenmaal in het vat zit, verzuurt zeker niet. Dit
voorjaar nog maar eens proberen.
We hebben in de herfst veel excursies gegeven en er was,
zeker in de tweede helft van oktober, heel veel te zien.
De jaarlijkse excursie naar landgoed Nijenrode leverde
naast mooie paddenstoelen een grote opkomst op.
Jenny en Henk Breij

De oorspronkelijk excursieplanning van de plantenwerk
groep is flink door elkaar geschud. Door corona gingen de
eerste drie niet door. De vierde was als enige gepland bui
ten Amstelveen naar het Kennemerstrand. Omdat autorij
den met elkaar niet zo handig was, is een eerder vervallen
excursie alsnog ingelast.
En zo zagen we elkaar pas voor het eerst op 16 juni in het
Thijssepark. Officieel mocht je met niet met meer dan vier
personen, maar we waren meteen met een flinke groep en
hebben de lange avond goed benut.
Inventarisaties zijn uitgevoerd op het boerenbedrijf van
Ronald Braam aan de Amstel en aan de Middenweg BP. In
beide polders is het heerlijk tussen de weilanden.
Tijdens een excursie langs de Poel hebben we weer even
gerepeteerd welke soorten oorspronkelijk in onze omge
ving groeien.
De kwekerij in de Braak is al vaak de afsluiting van het
seizoen geweest. Het aantal bloeiende soorten loopt in
augustus op de meeste plaatsen terug. In de kwekerij is
het dan nog steeds fantastisch. Hier kwamen maar liefst
dertien mensen op af.
Besloten is nog een extra excursie op zaterdag 30 oktober
te houden. Deze vond plaats in het voormalig arboretum
samen met de bomenwerkgroep. Helaas zat het weer
tegen, maar een ontmoeting met leden van een andere
werkgroep vond ik voor herhaling vatbaar.
Henk Glas

duivelsbroodrussula

foto Henk Breij

Rondleidingen
Op 10 oktober 2021 stuurde Bas ten Asbroek in een bege
leidend schrijven de volgende tekst: “de eerste IVN-rond
leiding na de corona-lockdown. We moeten weer een
beetje blij worden”. Het stond bij een aankondiging voor
de paddenstoelenrondleiding.
De blijdschap was echter van korte duur.
Nog twee rondleidingen volgden: een in de Braak en een
in het Broersepark, waar de weergoden ons ook al niet
gunstig gezind waren.
Dat was het voor 2021. Er is nog wel een buurtrondleiding
geweest vanuit Alleman, op initiatief van Els Poel. Een
kleine maar betrokken groep had zich hiervoor aange
meld.
En op de website staan digitale rondleidingen.
Maar … het rooster voor 2022 ligt er. Dat hadden de gid
sen toch nog mooi rond kunnen krijgen. Nu maar hopen
dat het ook uitgevoerd mag worden.
Désirée Kumar
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berm Bovenkerkerweg

foto Henk Glas

PR en Columns
Dit jaar hebben onze vaste columnschrijvers twee weke
lijks mooie en inspirerende columns voor het Amstelveens
Nieuwsblad geschreven. Met onderwerpen als de mysteri
euze kerkuil, dartelende oranjetipjes, zachte donsvoetjes,
breedvoetvliegen en verdwenen dieren konden we genie
tend kennis vergaren en ideeën op doen voor onze rondjes
buiten.
Met ingang van dit jaar worden onze columns ook gepu
bliceerd op de website van Mijnamstelveen.nl.
Diana Erkelens

maart 2022

Vogelwerkgroep
Wat een jaar weer!
We konden maar 2x keer bij elkaar komen, in september
en oktober. In november ging bijna alles weer dicht. Ex
cursies gingen mondjesmaat door met maar een paar
mensen. We hadden een hele leuke excursie in het Hoge
Dijkpark (Abcoude) onder leiding van Hans Doorenbosch.
die daar bij de Ruige Hof als vrijwilliger werkt.
De Roofvogels en Uilencursus in het voorjaar moest helaas
worden afgelast.
De oeverzwaluwwand is weer schoongemaakt in maart.
Het aantal broedgevallen bedroeg 32.
Gierzwaluwtellingen in de St. Josephlaan en rond het Wil
helminaplein zijn zoals gewoonlijk ook weer uitgevoerd.
In de straat en rond het plein waren dit jaar minder nest
stenen bezet. Dit is mogelijk te wijten aan de aanwezig
heid van een vrouwtje sperwer die achter wegvliegende
gierzwaluwen aanging bij beide kolonies.
We zijn naar de pier in IJmuiden geweest, waar we janvan- genten langs zagen komen, zeker 10 zeekoeten en
een kuifaalscholver. Maar ook bruinvissen.
In september is het cursusteam toch maar, op hoop van
zegen, begonnen met de voorbereidingen voor de voor
jaarsvogelcursus in 2022. Alleen weten we nog helemaal
niet of die cursus wel door kan gaan. Cursusinformatie
staat ook op de website en er zijn zelfs al aanmeldingen
geweest voor de cursus. Nu maar hopen dat de cursus
doorgang kan vinden.
Marleen heeft deelgenomen aan de Algemene Ledenver
gadering en het Coördinatorenoverleg.
Marleen Andriessen

badderende huismussen

foto Elly Riemens

Weidevogelbescherming
Het coronavirus zorgde er ook in 2021 voor dat de start
avond fysiek niet door kon gaan. Gelukkig worden steeds
meer mensen handig met digitaal bijeen komen en kon
het op die manier wel doorgaan. De evaluatie met barbe
cue werd wel een fysieke en ook dit keer weer een ge
slaagde bijeenkomst. Het veldwerk (zoeken en bescher
men van nesten en monitoren) stond niet ter discussie en
kon wel doorgaan, omdat het allemaal buiten plaatsvond
en mits maar de anderhalve- meter regel werd gehand
haafd.

IVN- kraam
Er zijn in Amstelveen regelmatig wijkfeesten, een Am
stellanddag of andere leuke activiteiten waar actief Am
stelveen zich laat zien. Dat is ook de belangrijkste functie
van de IVNIVN- Kraam: Amstelveners laten zien hoe leuk
en actief de vereniging is, contacten leggen met verwante
organisaties, en babbelen: wat kunnen wij met elkaar
doen, of voor elkaar? En ondertussen genieten van de ge
zelligheid.
En dat gaan we volgend jaar weer doen, zodra de corona
remmen los zijn.
Bas ten Asbroek

krakeend met 13 vliegvlugge pullen.

Website
Dit jaar zijn er geen wijzigingen aangebracht aan de web
site. Nieuwsberichten en activiteiten, als die al door kon
den gaan, hebben natuurlijk een prominente plek gekre
gen.
Er zijn onder de tab ‘filmpjes, blog etc.’ links geplaatst
naar leuke filmpjes van Henk Breij die het kijken zeker
waard zijn. Ik noem er twee: ‘Stilte in het Schinkelbos’ en
‘Paddenstoelen en vogels’.
De huidige website bestaat alweer zo’n vijf jaar. Dit is oud
als je bedenkt hoe snel de digitale wereld verandert. Daar
om is binnen IVN Landelijk besloten dat alle afdelingen in
2022 overgaan naar een nieuwe site. Deze zal gebruik
maken van nieuwe technische mogelijkheden en het hui
dige zoek- en kijkgedrag van de bezoekers van de site
beter ondersteunen.
Jeannette Schenk

IVN Amstelveen

Resultaten nestbescherming 2021
In 2021 hebben 52 vrijwilligers van de werkgroep Weide
vogels van IVN Amstelveen samen met 34 boeren in Am
stelland aan weidevogelbescherming gedaan. Hierbij is
nauw samengewerkt met de Agrarische Natuurvereniging
De Amstel/Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid en
gebieds-coördinator Mark Kuiper. In 2021 zijn in totaal
461 nesten van weidevogels gevonden (2020: 379 nes
ten!). Van 375 gevonden nesten is het uitkomstresultaat
bekend: 62,4% is met succes uitgekomen. Het verlies door
predatie was met 26,7% relatief hoog in vergelijking met
2020 (22,2%) en is daarmee bijna net zo hoog als in 2017.
Het verlies door agrarische werkzaamheden zoals bemes
ten en maaien was lager (2,2%) dan in andere jaren
(2020: 6,6%), en beduidend lager dan het verlies door
predatie.
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Slechts 110 nesten werden – mede door het late maaien
als gevolg van een zeer natte maand mei - daadwerkelijk
beschermd tegen landbouwactiviteiten. Het uitkomst-
percentage van deze daadwerkelijk beschermde nesten
was 70,9%. Predatie was met 15,1% ook onder daadwer
kelijk beschermde nesten de grootste verliesoorzaak, zij
het lager dan in andere jaren (2020: 15,0%).
Broedsucces
Het broedsucces van de grutto (uitgedrukt in percentage
broedparen met bijna vliegvlugge kuikens rond 24-28
mei) was onvoldoende in de Duivendrechterpolder (waar
schijnlijk slechts één van de 15 gruttoparen bracht jongen
groot), maar ruim voldoende in de Bovenkerkerpolder en
Ronde Hoep. De grutto’s in de Holendrechterpolder be
haalden een broedsucces 58,3% en die in de Kalslagerpol
der bij Uithoorn 80,0%. Voor heel Amstelland komt het
broedsucces van de grutto op meer dan 90%; dit is daar
mee ruim voldoende om de natuurlijke sterfte te compen
seren. Belangrijkste oorzaak van dit goede resultaat was
de late start van massaal maaien door de langdurige regen
in de maand mei. Het slechte resultaat in de Duivendrechtse polder kwam door hoge predatie, onder andere
door vossen. Van de andere soorten weidevogels zijn geen
harde gegevens bekend over het broedsucces, ook die
hebben in 2021 - waarschijnlijk ook door de langdurige
regenval redelijk wat jongen grootgebracht.

eerste gruttokuiken van Nederland op 22 april 2021 in de Middelpolder

Overige monitoring
De inventarisatie van vlinders in de Bovenkerkerpolder
leverde ook dit jaar weer met name in augustus verras
sende aantallen (enkele tientallen) Argusvlinders op. De
bermen van de Middenweg (en Bietenkaai) worden door
de Agrarische Natuurvereniging De Amstel en betrokken
boeren mede gericht op vlinders beheerd. IVN Amstelveen
levert daartoe jaarlijks enkele malen een maaiadvies aan
de ANV. Behalve langs de Middenweg werden toen ook
veel Argusvlinders aangetroffen in de bloemenstroken
langs de maispercelen van de familie Van Blaaderen. De
Vlinderstichting kwam op verzoek van de vrijwilligers
langs en noemde het qua aantallen Argusvlinders ‘uniek
in Nederland’.
Aad van Paassen

Allergroenste kabinet ooit?
Het kabinet Rutte IV heeft ambitieuze plannen op milieu
gebied. Na het ‘groenste kabinet ooit’ (Rutte III) moet dit
dan wel het allergroenste worden. Onder de liefst 20 mi
nisters zijn er twee met milieu als werkgebied: Jetten
(Klimaat en Energie) en Van der Wal (Natuur en Stikstof).
Maar de ministers met portefeuille staan sterk met hun
eigen departement: Adriaansens op Economische Zaken
en Klimaat en Staghouwer op Landbouw, Natuur en Voed
selkwaliteit. Kan ‘klimaatdrammer’ Rob Jetten het opne
men tegen het bedrijfsleven van Adriaansens en de asfalt
lobby van Harbers (Infrastructuur en Milieu)? De doorge
winterde VVD’er Harbers heeft al aangekondigd te streven
naar uitbreiding van wegen en spoorwegen, en het vlieg
verkeer niet te willen beteugelen. Gaat de hiervoor beno
digde ruimte ten koste van natuurgebied, of van land
bouwgrond? In het laatste geval krijgt Staghouwer met
boze boeren te maken.
Christianne van der Wal moet proberen de stikstofbelas
ting, met name in natuurgebieden, omlaag te krijgen. Het
viel mij op dat zij in het tv-interview na de beëdiging van
het kabinet het woord ‘natuur’ niet noemde. Haar collega
De Jonge (nu op Volkshuisvesting) zei veel woningen te
willen bouwen ‘met aandacht voor de natuur’. Wat gaat
dat concreet betekenen bij de afweging tussen woningbe
hoefte en natuurbehoud? Het blijkt dat provincies, waar
onder ons eigen Noord-Holland, nu al creatief omgaan
met vergunningen voor uitstoot van stikstofverbindingen
bij nieuwbouwprojecten: dan wordt een bedrijfssluiting
van jaren geleden of op grote afstand meegeteld als ver
mindering van stikstofbelasting. Johan Vollenbroek van
MOB kan zijn borst natmaken.
Het recente verzet tegen de kap van een bos bij Born is
gesmoord om de autofabriek daar te kunnen uitbreiden.
Plaatselijke natuurorganisaties zijn gepaaid met ‘natuur
compensatie’ op andere plekken. Zoals ook IVN heeft ge
constateerd: daarmee krijg je een oud bos niet terug.
Grote kans dat het met te veel betrokken ministers gaat
zoals altijd: op den duur winnen economische en electo
rale belangen het van natuur en milieu. Misschien is over
vier jaar de uitstoot van CO2 en NOx omlaag gebracht,
maar is natuur het kind van de rekening.
Helaas moet ik vaststellen dat de natuur in Nederland op
mijn oude dag veel slechter af is dan in mijn jonge jaren.
Waar zijn de orchideetjes in de duinen en de roepende
grutto’s, wanneer ik naar mijn werk in de Utrechtse Uit
hof fietste, gebleven?
Gert-Jan Roebersen.
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Duivelsnaaigaren en gaspeldoorn
De titel van dit stuk zou je kunnen gebruiken als krachtterm zonder te vloeken. Zo is het hier niet bedoeld. Het gaat
over planten.
In 2014 heb ik aan het begin van de zomer in Bretagne gekampeerd. We stonden aan de noordkust en konden vanaf de
camping in beide richtingen wandelen over het kustpad. Het pad was nog niet gemaaid en je liep letterlijk over de
bloeiende planten. Het aantal soorten was enorm. Naast het pad groeide veel gaspeldoorn. Dit zijn aan brem verwante
struiken met lange doorns. In de gaspeldoorn zaten mooie, maar niet veel bloemen. De bladeren van deze struik zijn
omgevormd tot doorns. Ook het eind van een twijg vormt een doorn. Het zijn harde, lange, sterke en scherpe doorns. Je
loopt niet zomaar door een groepje gaspeldoorns heen, ook niet met dikke kleren aan. De naam gaspel betekent gesp.
Je kan een doorn gebruiken als gesp. Tegenwoordig hebben we veiligheidsspelden. Die zijn wat vriendelijker in gebruik.
Op een gegeven moment werd mijn aandacht getrokken door veel witte bloemetjes in de gaspeldoorn. De struik zelf
bloeit met grote gele bloemen, dus wat was hier aan de hand? Het was een plant die ik kende van de kwekerij in De
Braak. Daar groeide hij in brem: duivelsnaaigaren. Dit is een parasiet. De plant heeft zelf nauwelijks bladgroen en kan
niet leven zonder gastheer. Duivelsnaaigaren is de volksnaam voor warkruid. Warkruiden zijn verwant aan windes, die
ook met hun stengels om andere planten draaien. Windes hebben echter gewoon wortels in de grond en bladen met
bladgroen. Het zijn dus zelfs geen halfparasieten.
Het warkruid waar ik mee te maken had, was klein warkruid. Dat zit vaak op vlinderbloemigen, waar gaspeldoorn
onder valt. Kenmerkend zijn de roze stengels en de vijftallige bloemen.
Ik besloot een gaspeldoornplantje van een paar centimeter groot mee naar huis te nemen. Binnen een paar jaar was hij
uitgegroeid tot een aardige struik. Tot mijn plezier begint hij elk jaar al in december te bloeien. En hij blijft bloeien tot
het eind van het voorjaar. Uitbundig met grote bloemen. De onderkanten van de stengels hebben de neiging kaal te
worden. Om toch een mooie struik te hebben, knip ik elk jaar de kaalste tak vlak boven de grond af. Daar komen dan
weer jonge takjes.
Al een tijdje speel ik met de gedachte de struik te verplanten van de achter- naar de voortuin vlak voor het keuken
raam. Een geliefde plek voor inbrekers om het huis te betreden wordt dan verdedigd op een natuurlijke manier, waar
zelfs een koevoet geen raad mee weet.
Henk Glas

Plantenwerkgroep
agenda 2022

gaspeldoorn

foto Henk Glas

Eindelijk gaat de plantenwerkgroep weer eens de berm
van de Bovenkerkerweg bekijken. In 2020 zat hij er niet
bij, in 2021 ging de excursie door corona niet door. In
beide jaren was de berm daar zeer de moeite waard.
Dit jaar worden beide heemparken, het Thijssepark en de
Braak, bezocht.
Tien jaar geleden is de plantenwerkgroep voor het eerst
een hele zaterdag weg geweest. Het Gerendal in Zuid-
Limburg was de eerste bestemming. We hebben daar toen
onder andere tien soorten orchideeën zien bloeien. Het is
wat verder rijden, maar voor herhaling vatbaar.
Inventarisaties bij stalhouderij Braam en aan de Midden
weg van de Bovenkerkerpolder hebben een vaste plek ge
kregen in de agenda. Op beide plaatsen kan je heerlijk ge
nieten van het weidse polderland.
Ook de kwekerij in de Braak is een vast onderdeel. Hier is
het juist een klein stukje waar heel veel soorten staan.
Naast leden van de plantenwerkgroep zijn alle andere
leden welkom bij de excursies. Naar Zuid Limburg gaan
we met de auto, verzamelen om 8:30 uur bij de Escapade.
Aan het eind van de dag gaan we in Limburg ergens eten
en en rijden daarna weer naar huis. De exacte agenda
volgt. Alleen voor deze excursie is het nodig vooraf aan te
melden, zodat het meerijden geregeld kan worden.
Informatie bij mij op 020-6470737 of henk.glas@ziggo.nl.
Henk Glas

IVN Amstelveen
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Cursus loofbomen herkennen.
Deze korte cursus “loofbomen herkennen” wordt op 14 en 28 mei en 11 juni op drie zaterdagochtenden van
10.00-12.30 uur gegeven.
In de cursus leer je aan de hand van een aantal basiskenmerken 10 -15 loofbomen op naam brengen.
Voorkennis is niet nodig.
Na een beknopte inleiding gaan we, in de omgeving van het IVN-gebouw, op pad om bomen te bekijken.
Deze cursus wordt gegeven in het leslokaal van het IVN, Jeanne d’Arclaan 8 in Amstelveen. De ingang is aan de
linkerkant van het “Bankrasflora” gebouw.
Wil je aan deze cursus meedoen, wacht dan niet te lang met aanmelden.
Er is plek voor 12 cursisten zodat we van elkaar afstand kunnen houden.
Ook zullen we ons houden aan de dan geldende Coronaregels.
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar jbrederoo@gmx.net.
Graag ook je adres, postcode en telefoonnummer vermelden.
Na betaling van €35,00 kom je op de deelnemerslijst. Ben je lid of donateur van IVN dan betaal je €30,00. Dit is
inclusief het cursusboek.
Betaling a.u.b. naar NL26INGB 0005 2469 61 t.n.v. IVN Amstelveen onder vermelding van “ Loofbomencursus
2022”.
Graag tot ziens op 14 mei 2022.
Het cursusteam,
Hans Doorenbosch, Harry den Hartog en Jeanine Brederoo.

De natuurkoffer:
belangstellenden gevraagd om mee te doen met de werkgroep natuurkoffer in oprichting
Een zorginstelling in Amstelveen heeft IVN Amstelveen benaderd om activiteiten met de natuurkoffer te komen
organiseren. Het concept van de natuurkoffer is ontwikkeld door een IVN’er uit Zwolle die dit bedacht als afstu
deeropdracht voor zijn natuurgidsenopleiding. Daarna heeft de natuurkoffer een grote vlucht genomen binnen
IVN en een belangrijke plaats ingenomen bij het programma ‘Groen, Grijs en Gelukkig’ van IVN Landelijk.
Met de IVN Natuurkoffer breng je de natuur bij de mensen thuis. (Dementerende) ouderen die niet meer zelf op
pad kunnen geef je een heerlijke middag door hen in aanraking te brengen met van alles uit de natuur. Je laat
hen stralen en genieten met de Natuurkoffer. Jouw inspanningen verhogen de kwaliteit van leven voor ouderen.
Het idee is om bij IVN Amstelveen een Werkgroep Natuurkoffer te starten. Samen met IVN Landelijk verzorgen
we een workshop voor nieuwe vrijwilligers die hier mee aan de gang willen gaan. Tijdens deze workshop leer je
wat de natuurkoffer is en hoe je er mee aan de slag gaat. We zorgen voor een ‘basiskoffer’ die je steeds als werk
groep zelf verder kunt aanvullen. Ook word je onderdeel van een netwerk van IVN’ers in Noord-Holland die alle
maal met de natuurkoffer werken en kun je via het platform ‘Ons IVN’ kennis, ideeën, informatie uitwisselen.
Ben je geïnteresseerd om hier aan mee te doen, lid te worden van de werkgroep in oprichting en dit samen ver
der uit te werken, neem contact op met Ina Wisselink, inawisselink@planet.nl, 0612946065.
Nadere informatie over de Natuurkoffer en de workshop: https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/nieuws/
je-geeft-mensen-het-gevoel-dat-ze-er-mogen-zijn en
https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-en-gezondheid/groen-doen/natuurkoffer

10

maart 2022

Een heel oud slakkenhuisje
Het zijn misschien wel met afstand de oudste wenteltrap
jes die ik ooit gevonden heb. Het léken in ieder geval
wenteltrapjes, maar als een rechtgeaarde IVN-er ga je
weliswaar af op eerste indrukken, maar veeg je die ook
even moeiteloos van tafel. Mijn eerste associatie was met
een wenteltrap, net zoals ik die ooit vond op het strand
van de Noordzee. Alleen deze waren prachtig wit en het
leek alsof ze – anders dan mensen - na jarenlang in de
Spaanse zon gelegen te hebben alle rimpels en ribben
kwijt waren die ze ooit gehad hadden. En anders dan die
uit de Noordzee, vond ik ze niet op het strand maar bo
venop een Spaanse klif, die zich tientallen meters boven
de Middellandse Zee verhief.
De Middellandse Zee is niet uit de lucht komen vallen. Ze
is geboren uit het westelijke deel van Thetis, een oceaan,
die zich 200 miljoen jaar geleden tussen Laurazië en
Gondwana bevond, twee hele oude supercontinenten. De
aardkorsten onder het Middellandse Zeegebied zijn altijd
al aan het dansen geweest, en een zes miljoen jaar gele
den verloor de zee haar verbinding met de Atlantische
Oceaan dankzij een botsing tussen de Afrikaanse en de
Europese plaat.

foto Aleid Offerhaus

Afgaand op zoutlagen lijkt ze dramatisch gekrompen en verzilt te zijn. Ook de voetafdrukken van giraffen getuigen van
de landbrug, die toen aanwezig was. Dezelfde tektoniek zorgde een miljoen jaar later, aan het begin van het Plioceen
(een geologisch tijdperk dat duurde van 5,3 tot 2,6 miljoen jaar geleden) voor een dramatische doorbraak en zo kwam
het dat de Atlantische oceaan vrij plotseling in de Middellandse Zee leegliep (de zogeheten Zanclean vloed). Op de
plaats van de huidige Spaanse oostkust ontstond een subtropisch waddengebied, waar uitgestrekte koraalriffen lagen.
Fossiele resten van die riffen zijn nu – vijf miljoen jaar later – nog steeds terug te vinden als de kliffenkust aan de
Costa Blanca, de kuststrook die ca.200 kilometer vanaf Denia naar het zuiden loopt.
De slakkenhuisjes (want dat zijn het) lagen in grote hoeveelheden bovenop die klif, die verder begroeid was met
dwergpalmen, pistachestruiken (niet de echte), schijfcactussen en nog meer planten, die het goed doen waar het heel
heet en droog is. Een dergelijke vegetatie heet naar het Frans ‘maquis’, net zo onverwoestbaar, ontoegankelijk en on
doordringbaar als het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog ons wilde doen geloven.
Slakjes zoals deze zijn overal te vinden. Ze komen ook op het land voor, waar ze vaak in vochtige biotopen te vinden
zijn, onder bladafval of ergens waar zonlicht niet direct aanwezig is, maar of het een aquatisch (aan water gebonden)
slakje is of een terrestrisch (aan land gebonden) daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
Ik denk, zonder gehinderd te worden door enige echte kennis over het onderwerp, dat die ‘wenteltrapjes’ de laatste er
fenis zijn van het subtropische waddenlandschap dat ooit deze kust kenmerkte. Dat is bijna niet voor te stellen, als je
hier rondloopt tussen de dwergpalmen en de cactussen. En het is ook bijna niet voor te stellen dat ik een slakkenhuisje
in mijn hand heb, dat miljoenen jaren oud is. Respect!
Mijn queeste is opgepikt door een collega op Naturalis. Binnenkort kan ik u er misschien meer over vertellen! Wordt
vervolgd.
Aleid Offerhaus

De bibliotheek in De Arc
Omdat ik in het buurthuis Alleman zo’n beetje de scepter zwaai van de BUURTBIEB (boekenruilbibliotheek),
krijg ik regelmatig boeken aangeboden vanwege bijv. verhuizingen.
De boeken die direct of zijdelings met de natuur te maken hebben, breng ik naar de De Arc waar een indeling is
gemaakt voor alle werkgroepen. Voor alle IVN-ers is een mooie verzameling boeken te leen, er ligt een lijst om je
naam op te zetten.
Afgekeurde en dubbele boeken liggen op een aparte stapel (in de vensterbank) en mogen door iedereen meege
nomen worden. Als alle werkgroepen weer volop actief zijn, en de Natuurgidsencursus van start gaat, zullen er
weer meer mensen naar De Arc komen; vergeet dan niet even naar de bibliotheek te kijken!
Els Poel (epoelhellinga@gmail.com)
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Waarnemingen
Vervolg november
Er gebeurt niet veel in mijn beleving en omgeving.
In de wijngaard halen we de netten – die de druiven
moesten beschermen tegen vogels en andere dieren –
weg, ze worden opgerold en opgeborgen tot het eind van
het volgende seizoen. Een groep kolganzen vliegt over.
In het Amsterdamse Bos zie ik een raaf, hij vliegt achter
twee zwarte kraaien aan, het verschil is duidelijk; verder
nog een roodborst en boomklever.
Thuis zie ik nog maar een enkele gaai. De eikels zijn bijna
verdwenen, maar er wordt nog wel naar gezocht door gaai
en kauw. Houtduiven richten zich op de overgebleven
bessen.
Nu alle renovatiewerkzaamheden aan onze balkons klaar
zijn en de rust weer terug is komen ook de mezen weer. Ik
heb geen planten meer, dat komt volgend jaar wel weer;
welke zijn nu echt winterhard? Een grote bonte specht
komt langs, halsbandparkieten hangen aan de kooi maar
kunnen niet bij de pindacake. Frustratie alom.

tafeleend

foto Adri den Bakker

December
Bij een wandeling in het Amsterdamse Bos tel ik 16 me
rels, best leuk als je nagaat dat ik maar in een klein deel
van het bos loop. De meeste paddenstoelen zijn vergaan,
of zijn bedekt door afgevallen blad.
Jaap en ik maken een rondje Oostvaardersplassen, via de
Oostvaardersdijk naar de Knardijk, de grote Praambult en
terug via de Ibisweg. Altijd leuk, ook nu weer, overal
stoppen: veel futen, kuifeenden, tafeleenden, 4 grote
zaagbekken en 1 vrouwtje, 1 man brilduiker met 3 vrouw
tjes, in totaal 21 grote zilverreigers en 11 buizerds, een
zeearend op een liggende boomstam in het water. Rond
om de vogel zijn kok- en zilvermeeuwen aan het foerage
ren, weliswaar op enige afstand maar ze zijn niet van hem
onder de indruk. Boven de Ibisweg zien we een wolk
spreeuwen op ons afkomen, ze draaien naar heel groot,
zwenken weer naar klein, het wordt een kleine compacte
zwarte vlek die neerdaalt in de bomen langs de weg.
Bedtijd!
We gaan een paar dagen naar Texel, het weer is geweldig,
zon, geen wind, soms een beetje miezer, verder droog en
temperaturen tussen 10 en 12 graden. En dat in december.
We bezoeken alle bekende plekken, wandelen waar het
kan, bezoeken het nieuwe bezoekerscentrum De Marel,
heel mooi, en rijden langs 70+ kleine zwanen en honder
den rot- en brandganzen. Het gebied rond De Marel is
heel waterrijk en zit vol met alle soorten eenden, kievit,
goudplevier, bonte strandlopers, witgatje.
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Buitengaats niet te tellen pijlstaarten. Wat ons betreft:
een topweek. Opvallend was wel de afwezigheid van de
kleintjes: veel merels, roodborst regelmatig, roodborstta
puit en wat mezen maar daar bleef het wel bij. Eigenlijk
heel stil.
Weer terug in het Amsterdamse Bos de boomklever en
leuk, een groepje vinken, twee mannetjes stijgen vech
tend op en laten zich weer zakken en dat doen ze nog
eens. Wat is er ineens veel wit te zien. Ook vandaag weer
een prachtige, zonnige dag met best veel mensen, on
danks de beperkingen. Wij tellen ook mee...
Thuis is ook druk: boomkruiper in de acacia, 5 merels, 1
zanglijster en een gaai in het plantsoen. En ook een ooie
vaar vlakbij, die zien we hier niet veel.

grote zaagbek

foto Letty Lammens

Januari
Ha fijn, ik mag weer een nieuwe jaarlijst starten, altijd
leuk. Ik mag de kool- en pimpelmees weer invoeren.
In het Amsterdamse Bos tel ik direct 17 vogels en dat in
gezelschap van mensen die naar de grond kijken en niet
naar boven. En weer hoor ik daar de raaf plus gaai, boom
kruiper, nijlgans en zanglijster.
Thuis zie ik een vink in het plantsoen, Een roodborst
probeert in de kooi te komen om ook van de pindacake te
eten, maar hij wordt verjaagd door ‘baas’ koolmees. Jam
mer, ik gun het hem wel, hij heeft veel moeite met zich
door de tralies te wurmen.

gaai

foto Henk Fritscheck
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In de wijngaard hoor ik de groene specht vanuit de bijen
tuin, verder de halsbandparkiet, roodborst, koolmees, fa
zant man en vrouw en drie waterhoentjes. Na de oogst
van de druiven hebben we de overgebleven schillen op een
hoop gegooid, daar hebben zij, eenden en fazanten, zich
tegoed aan gedaan. De berg is verdwenen. Handig toch?
Een grote bonte specht komt het balkon inspecteren, daar
is nu weinig te halen. Na de renovatie van het balkon ligt
er niets eetbaars meer.
Ik hoor een groep overvliegende kolganzen boven de
wijngaard en weer de groene specht. Ook zie ik twee bui
zerds boven ons hoofd vliegen, ze roepen naar elkaar,
raken elkaar aan en vliegen rondjes. Daar krijg je als mens
pijn in je nek van maar is zeker de moeite waard. En ik
hoor mijn eerste winterkoning van het jaar, best laat ei
genlijk.
In het Amsterdamse Bos zie ik de eerste sneeuwklokjes en
hoor ik roffelende grote bonte spechten. Een grote
Alexanderparkiet vliegt al roepend over.
Op 30 januari rijden we Noord-Holland in en stellen vast
dat de grote sterns er nog niet zijn, wel tureluurs én - een
hoogtepunt van de dag - dwergganzen, een groepje in de
buurt van kolganzen in de polders rond de Petten. Ze blij
ven bijzonder. Verder kramsvogels, koperwieken, holen
duiven, natuurlijk grauwe ganzen, wulpen, scholeksters,
grote zilverreiger, torenvalk, lepelaar, bergeend, tafel
eend, smient, kuifeend, fuut, kievit. Een leuke dag was
het.

smienten

foto Ingrid de Winter

koperwiek

foto Elly Riemens

Een kleine introductie op mijn kandidaatstelling
voor het IVN-afdelingsbestuur. Ik ben 64 jaar. Af
gelopen jaar ben ik gestopt met werken en had ik
zin nieuwe dingen op te pakken. Mijn interesse
ging er naar uit iets te doen op gebied van natuur
en milieu. Zo kwam ik bij IVN terecht. Ik zag een
vacature in het afdelingsbestuur.
Ik heb nu zo’n half jaar op proef met het bestuur
meegelopen. Ik zie IVN als een interessante organi
satie, zeker in deze tijd waarin zaken als natuur en
milieu, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid,
heel actuele thema’s zijn.
Op deze thema’s kan ook de Amstelveense IVN-af
deling zich naar mijn idee nog heel goed verder
ontwikkelen. Daar wil ik me voor inzetten. Als ik
gekozen word in het afdelingsbestuur zal ik het
penningmeesterschap overnemen en daarnaast wil
ik graag bijdragen aan nieuwe activiteiten.
Ik zie ook dat IVN-landelijk veel te bieden heeft
waar je als individueel lid, maar ook als afdeling je
voordeel mee kunt doen. Zo volg ik zelf momenteel
de klimaatcursus.
Ik heb niet de know-how die de natuurgidsen heb
ben, maar ik wil wel graag kennis opdoen van an
deren en samen met andere leden nieuwe activitei
ten in Amstelveen opzetten.
Ina Wisselink

Februari
Thuis zitten er twee grote bonte spechten in de acacia. Ze
zitten vaker in deze bomen dan in de eiken.
Hans D. meldt een ijsvogel bij de Hoge Dijk, wulpen,
smienten, wintertalingen en tureluur bij Geijsel, Hans K.
ziet een kluut in het water langs de N201 en meldt de eer
ste grutto, wat kemphanen en scholeksters bij het Landje
van Geijsel. Hij noemt het een feest!
Het landje wordt ieder jaar in het voorjaar onder water
gezet en daar komen heel veel van de terugkomende trek
vogels op af.
Op zaterdag 5 februari krijgen wij bezoek van kleindoch
ter met man en kind. Kind blijkt op zondag corona te
hebben, wij zijn op maandag nog negatief maar op vrijdag
daarop positief. Thuisblijven dus en voorlopig alleen maar
balkonvogels.
Gelukkig zijn er andere leden die wel naar buiten kunnen,
zoals Ingrid, die in de Middelpolder een waterral in een
duiker ziet, en de hierboven gemelde waarnemingen.
Marleen Andriessen
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Van de penningmeester

Ledenadministratie

Contributie
Met ingang van 1 januari
contributiebedragen:
Lidmaatschap
Gezinsleden
Donateurs

Vriendelijk verzoek aan al onze leden en donateurs om
wijzigingen in e-mailadres, woonadres en/of telefoonge
gevens zo vlug mogelijk aan mij door te geven. *

2022 gelden de volgende
€ 24,00
€ 9,00
€ 15,00 (minimale bijdrage)

Meld je je aan als lid, gezinslid of donateur ná 1 septem
ber, dan geldt een korting van 50% voor het lopende ver
enigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot
en met 31 december.
De contributiebedragen worden eenmaal per jaar per
e-mail in rekening gebracht. Leden en donateurs van wie
geen e-mailadres bekend is, ontvangen de contributiefac
tuur per post.

Wil je je afmelden als lid of donateur? Dat kan door vóór
15 november van het lopende verenigingsjaar een mailtje
of een brief te sturen naar de ledenadministratie. *
Wijzigingen in de vorm van je lidmaatschap (bijvoorbeeld:
je wilt liever actief lid zijn i.p.v. donateur of andersom)
graag doorgeven aan de ledenadministratie vóór het einde
van het lopende verenigingsjaar.
* Mijn (e-mail)adresgegevens staan op pagina 2 van De
Groene Zegge.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

Contributiefacturen 2022
De contributie- en donatiefacturen voor 2022 zijn medio
december 2021 per e-mail verstuurd aan onze (gezins-)
leden en donateurs (m.u.v. onze landelijke leden) van wie
ik een e-mailadres heb.
Is er geen e-mailadres bekend, dan heb je de contributie
factuur per post ontvangen.
Omdat onze afdeling de verplichte landelijke afdracht in
het eerste kwartaal moet betalen, verzoeken we je vrien
delijk (mocht je dit nog niet gedaan hebben) het ver
schuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op
ons bankrekeningnummer NL26 INGB 0005 2469 61 t.n.v.
IVN Amstelveen.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku maart 2022

Tabel van de IVN lettersudoku zo invullen, dat elke rij,
elke kolom en elk 3x3 blok alle letters bevat die onder
de lettersudoku staan.
Op 10 april staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen

14

maart 2022

Coördinatoren

Paddenstoelenwerkgroep
Henk Breij : 6410179

Rondleidingen
Désiree Kumar : 06-36033539

Plantenwerkgroep
Henk Glas : 6470737

Tentoonstellingen
Jeanine Brederoo : 6435836

Vleermuizenwerkgroep
Jan de Jong : 06-20396438

Paddenstoelencursus
Jenny Breij : 6410179

Vogelwerkgroep
Marleen Andriessen : 6455207

IVN stand
Bas ten Asbroek : 06-23250469

Weidevogelbescherming
Aad van Paassen : 6412548

Natuurgidsencursus
Info bestuur

PR
Diana Erkelens : 06-24357896
d.erkelens@live.nl

Insectencursus
Els Poel-Hellinga : 6404626
Vogelcursussen
Marleen Andriessen : 6455207
Bomenwerkgroep
Jeanine Brederoo : 6435836
Insectenwerkgroep
vacant
Natuurfotografiewerkgroep
Elly Riemens-Kruyff : 6438520

Foto's voorkant: Marga Ronhaar
Nel Bolt

Publiciteit
Bas ten Asbroek: 06-23250469
bas_ten_asbroek@yahoo.com
Redactie “ de Groene Zegge”
Hetty Kok
hettykok@outlook.com
Redactie website
Jeannette Schenk
website.ivn.amstelveen@gmail.com

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij.
Graag inleveren voor 10 mei 2022

Foto achterkant: Jeannete Schenk

Colofon
De Groene Zegge is het mededelingen- en informatieblad voor leden en donateurs van IVN, Instituut voor na
tuureducatie en duurzaamheid, afdeling Amstelveen. Het blad wordt vier keer per jaar, aan het einde van het
kwartaal gratis aan leden en donateurs toegezonden.
IVN is een landelijke vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het
milieu. Zij doet dit door activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie voor jong en oud, zoals excursies,
cursussen, tentoonstellingen, enz.
Het lidmaatschap is € 24,00 per jaar (gezinsleden € 9,00). Donateurs: v.a. € 15,00 per jaar.
Opzeggingen dienen vóór 15 november bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Ledenadministratie: Lennie Stegeman (zie bestuur).
Info: Jan van Willigenburg, secretaris, tel. 020-6795094. Website: www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.
Kopij aanleveren bij de redactie vóór de volgende sluitingsdata: 10/2, 10/5, 10/8, 10/11.
Teksten bij voorkeur getypt en niet opgemaakt. Redactie: Hetty Kok (zie coördinatoren).
I.v.m. auteursrechten dienen overgenomen teksten e.d. te zijn voorzien van bronvermelding en de goedkeuring
van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten.
Drukker: Editoo B.V. Schaapsdrift 49, 6824GP Arnhem, tel. 0857737742, info@editoo.nl, www.editoo.nl

IVN Amstelveen
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Retouradres Redactie De Groene Zegge
Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen

