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Eind augustus fietste ik naar Jan van Willigenburg, de se
cretaris van IVN Amstelveen. Hij woont in een mooi ap
partement op een steenworp afstand van De Arc met uit
zicht op een fraai stukje natuur. Jan serveerde een kopje
koffie en we genoten ervan op zijn terras. Op mijn vraag
hoe hij bij het IVN betrokken was geraakt vertelde hij het
volgende verhaal: Na zijn pensionering verruilde hij een
bovenwoning in de rivierenbuurt voor zijn huidige appar
tement. Op een dag zag hij een groep wandelaars onder
leiding van een gids de polder in trekken. Nieuwgierig ge
worden ging hij eens informeren wie dit organiseerde en
zo liep hij een volgende keer mee met de rondleiding. Van
het één kwam het ander en zo is hij secretaris geworden.
Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk die rondlei
dingen zijn. Ik was trouwens bij Jan om een enveloppe op
te halen die hij in de IVN-postbus had aangetroffen en
gericht was aan een van onze natuurgidsen. De afzender
had zó genoten van een rondleiding, dat ze de natuurgids
een bedankkaart met een leuk presentje had toegestuurd.
Een groter compliment kun je als gids en als organisatie
niet krijgen.
De andere sterke troef van IVN Amstelveen is natuurlijk
het uitgebreide cursusaanbod. Afgelopen voorjaar startten
we met een fotografiecursus en volgend jaar komt er een
plantencursus bij. De cursussen worden over het alge
meen zeer positief gewaardeerd. Rondleidingen en cur
sussen, dat zijn voor mij de handelsmerken van onze
vereniging.
Henk Breij
Adres voor bijeenkomsten en cursussen
"De Arc"
Jeanne d' Arclaan 8 te Amstelveen

foto Nel Bolt
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De Groene Zegge
IVN Amstelveen - september 2019

Inhoud

Op een waterhoen
Kleinst waterhoen, kleinst waterhoen,
Jij bent gigantisch klein.
Jij bent het kleinste waterhoen,
Dat vinden wij zo fijn.
Kleinst waterhoen, kleinst waterhoen,
Jij bent het kleinste hoen.
Want een moet er het kleinste zijn;
Dus dat moet jij maar doen!
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Soepeend versus wilde eend

Rode stip bij meeuwen

Het is geen merknaam van de poelier. Nee, de soepeend is
gewoon een watervogel die vrij leeft in de Nederlandse
natuur. Het is geen aparte soort maar een verzamelnaam
voor eenden die een kruising zijn tussen wilde eenden en
losgelaten of ontsnapte eenden. De eenden zelf maakt het
niets uit, die maken geen onderscheid. Zo ontstaan er veel
hybride eenden (kruisingen tussen soepeenden en wilde
eenden). Zo wordt de wilde eend mogelijk een stuk min
der ‘wild’.

Zowel de zilvermeeuw als de kleine en grote man
telmeeuw hebben een rode stip op de snavel. Dan
vraag je je af: waarom zit die stip daar?
Het blijkt dat als de ouders terugkomen op het
nest, de jongen tegen die rode stip tikken, waarna
de ouders het voedsel opbraken. Hoe groter de vlek,
hoe vaker de jongen tikken.
Via een experiment enkele jaren geleden ontdekte
men dat de jongen instinctief naar de snavel met
een rode stip pikken. Hoe roder en groter de stip
hoe enthousiaster het jong.

Op welke schaal
Erik Kleyheeg van SOVON Vogelonderzoek Nederland be
studeert de soepeend. Hij wil weten op welke schaal ver
menging plaatsvindt tussen de wilde eend en de soepeend
en of dit een rol speelt bij de achteruitgang van onze
broedpopulatie van de wilde eend.
De soepeend belandt tegenwoordig nog maar zelden in de
soep. Vroeger was dat wel anders. Door de vele kruisingen
tussen de wilde eend en de soepeend zijn er allerlei tus
senvormen ontstaan, waarvan de één meer op de wilde
eend lijkt en de ander meer de eigenschappen heeft van
een soepeend.
Het verschil
Hoe onderscheid je een soepeend van een wilde eend? Bij
het mannetje is dat vaak goed te zien, bijvoorbeeld als de
witte halsring ontbreekt of als de borst grijs is in plaats
van bruin. Bij de vrouwtjes is het veel moeilijker te zien,
omdat die vaak net iets lichter of donkerder bruin zijn dan
het wildtype. Veel soepeenden hebben echter witte vlek
ken of zijn helemaal wit, wat de determinatie een stuk
eenvoudiger maakt. Bij donskuikens is het vaak het mak
kelijkst te zien: zij zijn (deels) geel of juist bijna zwart.

soepeend

foto Diana Erkelens

Bron: SOVON Vogelonderzoek

Leer je groen
Ons IVN is het intranet voor IVN beroepskrachten
en vrijwilligers.
Iedereen die IVN lid is kan hier gebruik van maken.
Ons IVN is te bereiken via ons.ivn.nl (zonder www
ervoor).
“Leer je groen” maakt hier ook onderdeel van uit.

foto Jeannette Schenk
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Leer je groen is het e-learningplatform voor ieder
een die actief is bij IVN. In korte modules leer je
over de natuur en over het werken in de natuur.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met cur
sushuis@ivn.nl. Veel plezier op Leer je groen!
Je kunt direct inloggen, of inloggen via OnsIVN (
menu in bovenste groene balk)
(Let op: Leer je groen werkt niet op de smartpho
ne.)
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Rondje Noord-Holland
Het nieuws op de autoradio waarschuwt voor de hitte en
terwijl de rest van Nederland zich voorbereidt op een
warme dag door thuis te blijven en zo min mogelijk te
doen, doorkruisen wij de provincie Noord-Holland op
zoek naar vogels. Ieder jaar doet de Vogelwerkgroep van
IVN Amstelveen in augustus haar rondje Noord-Holland
en ieder jaar levert weer een waaier aan waarnemingen en
mooie plekjes op, dit keer tot in de puntjes voorbereid
door Hans Doorenbosch. Op de dijk, die we als eerste aan
doen, staat het leven al stil. Het is nog vroeg, de ochtend
zon nog barmhartig en het uitzicht vanaf de dijk aan
beide kanten prachtig. De Waterrietzanger en de Krekel
zanger laten zich niet zien en niet horen, maar - zoals dat
gaat met de natuur - krijgen we er vier Tapuiten voor
terug en een Grasmus, die het op een bondje met een
Rietgors lijkt te hebben gegooid. We horen Bram, onze
Nestor, roepen dat de natuur geen dierentuin is (en dat is
maar goed ook).
Een volgende stop bij de Petten is een ware Sternen-orgie.
Een deel van de kolonie, die tot voor een paar jaar op
Texel zat, lijkt nu hier te zijn neergestreken. Achter ons
ligt de Hondsbossche zeewering, die zijn primaire functie
heeft moeten afstaan aan het duingebied dat er nu voor
ligt, vóór ons de kunstmatig aangelegde eilandjes, waar
Sterns en Meeuwen gelijkelijk gebruik van maken en over
ons hoofd heen vindt een constante aanvoer van Spiering
plaats voor de hongerige pullen, die met open bek staan te
trappelen totdat ze gevoerd worden. Dit is een kolonie
met vooral Grote Sterns, hoewel Visdieven hier ook broe
den.

Veel sterns die normaal gesproken een zwart petje hebben
lijken dat voor een wit petje te hebben verruild. Het lijkt
erop dat de zwarte veren op de kop niet zwart zijn, maar
versleten. Zou dat hier ook het geval zijn? Dat zou beteke
nen dat de Sterns na de rui weer nieuwe kopveren hebben,
die verslijten en hen het jaar daarop een zwarte kop be
zorgen, die wij zo kenmerkend voor de soort vinden.
Hoewel het broedseizoen op zijn einde loopt, wordt er al
weer gebaltst. Misschien een voorschotje op volgend jaar?
De balts van grote sterns is prachtig om te zien. De
sneeuwwitte vleugels worden uitgezet en lijken op witsa
tijnen jurken met baleinen.
We stoppen onderweg meerdere keren en al die keren zien
we niet altijd de vogels die we zouden kunnen zien op
basis van de waarnemingen die gedaan zijn, maar hoe erg
is dat als je naar een Watersnip kan kijken, die bepaald
niet camera shy is en de Oeverloper die hem passeert
enigszins geïrriteerd lijkt gade te slaan, of naar de drie
Paapjes die zich rustig laten bestuderen, zittend op een
noodlijdende Amerikaanse vogelkers, of de Grote en Klei
ne Zilverreiger bij dat vogelscherm, waar - zoals bij veel
vogelschermen - de ontwerper een deal moet hebben ge
sloten met de plaatselijke chiropractor of hoge verwach
tingen had van het aantal kinderen dat hier vogels zou
gaan bekijken. Hoe kan je in vredesnaam ontspannen kij
ken als het gat van het desbetreffende scherm op één
meter hoogte zit?? Hier wemelt het ook van de bontbek
plevieren, die lopen alsof ze in een Laurel en Hardy film
figureren: één stap, even stil blijven staan met één poot
omhoog en dan door. Silly walks is er niets bij.
Bij een bollenveld dat onder water gezet is en waar we
volgens Bartjens een Grauwe franjepoot hadden moeten
zien (we zagen overigens wel vijf krombekstrandlopers),
krijgen we het bijna aan de stok met een boze bollenboer.
Een jonge vent met een vet Amsterdams accent komt al
schreeuwend op zijn mountainbike op ons af. Achteraf
kan je hem geen ongelijk geven, want als je niet oppast en
de omheining - die niet heel stevig is - van dat veld
slecht zodat het water naar de aardappelen van de buur
man stroomt, zit hij met een strop van duizenden euro's.
En afgaand op zijn reactie zijn wij zeker niet de eersten
die op zijn veld (en de Grauwe franjepoot) zijn afgeko
men.
De zeedijk bij Den Oever is onze laatste bestemming. De
blauwgrijze Zeekool, de bordeauxrode Reigersbek en de
zilveren Zee-alsem, die de dijk tooien zijn op zich al een
excursie waard. Aan het eind van de pier staat sinds kort
een prachtige vogelhut, waar je goed zicht hebt op het
wad. Hoe langer we kijken hoe meer vogelsoorten er op
het wad blijken rond te lopen. Na de Bonte strandloper
zetten we er een streep onder. De teller staat dan op 70
soorten. Iedereen is voldaan (en toch ook wel een beetje
moe) en met de herinnering aan een prachtige dag keren
we weer huiswaarts.
Aleid Offerhaus (met dank aan Marleen, Letty, Hans B., Bram,
Olga, Peter-Paul, Dorothée en Hans D. )

IVN Amstelveen
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Gevaarlijke natuur
In vroegere eeuwen waren mensen bang voor de natuur.
Zij begaven zich niet graag in bossen, waar rovers en
wilde dieren huisden, en vreesden onbegrepen natuurver
schijnselen zoals onweer. Onder invloed van de Roman
tiek veranderde dat beeld. Vooral in de 19e eeuw hebben
schrijvers als Henri Thoreau (‘Walden’) bijgedragen aan
de popularisering van aanwezigheid in de natuur. Thoreau
was een gepassioneerd natuurwaarnemer, en tijdens zijn
verblijf aan het meer van Walden ervoer hij de therapeu
tische waarde van leven in de natuur. In ons land maak
ten Jacob van Lennep en Frederik van Eeden met enthou
siaste natuurbeschrijvingen de geesten rijp voor naar bui
ten gaan.
De vorige eeuw begon met de opkomst van natuurbe
scherming, door oorspronkelijk elitaire verenigingen
zoals Natuurmonumenten en de Vogelbescherming. Maar
ook de arbeidersbeweging ontdekte de natuur, en zag
deze vooral als bron van gezonde buitenlucht en ontspan
ning; zij richtte Natuurvriendenhuizen op, gelegenheden
voor goedkope vakanties middenin natuurgebieden. Met
de toename van vrije tijd kwam de recreatie op: allerlei
vormen van ‘natuurbeleving’ werden populair. Daardoor
werd het wel steeds drukker in de – in ons land schaar
se – natuurgebieden.
Maar die natuur blijkt soms toch eng te zijn. Steeds vaker
lopen wij teken op, die besmet kunnen zijn met de ge
vaarlijke Borrelia-bacterie. De reuzenteek springt zelfs
naar jou toe; hij wacht niet af tot je tegen zijn grasspriet
aankomt. Dit jaar wordt gekenmerkt door een uitbraak
van de eikenprocessierups, die met zijn brandharen jeu
kende bulten en oogirritatie kan veroorzaken. Voor hon
den kunnen die brandharen zelfs dodelijk zijn! Pas op
voor de Siberische berenklauw, waarvan het sap brand
wonden veroorzaakt in zonlicht, zodat je de huid weken
lang moet bedekken. Dat is nog eens wat anders dan een
brandnetel! Behalve muggen en wespen is er nu de Azia
tische hoornaar, die pijnlijke steken kan toebrengen. En
bij een wandeling op de Veluwe kun je tegenwoordig zo
maar een wolf tegenkomen…
Keren wij terug naar de tijd voor 1750? Het nieuwe motto
luidt ‘Mijd de natuur!’ Dan verdwijnen al die joggers,
wielrenners, mountainbikers, hondenuitlaters en families
met jengelende kinderen uit het bos. Eindelijk rustig
wandelen en van de natuur genieten voor liefhebbers.
Maar niet voor lang: als de natuur onaantrekkelijk is hoeft
zij niet beschermd te worden, dus dan kunnen natuurge
bieden wel worden opgedoekt voor huizen, wegen en an
dere veilige zaken.
Gert-Jan Roebersen

hoornaar

foto Diana Erkelens

berenklauw

foto Elly Riemens

Wandelend langs het strand
bij die donderende zee
waar je stil van wordt
Jan Leiderdorp

foto Diana Erkelens
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Slakkenslijm en kiezelwier
Je kan ermee filteren, je kan ermee schuren, je stopt het
in kattenvoer of in de kattenbak: diatomeeën, minuscule
algjes die als bijzonderheid hebben dat ze een skeletje van
kiezel hebben, met nog minusculere gaatjes, een glazen
zeefje als het ware. We kennen het onder de naam kiezel
wier. Bekijk je microscopische opnames van diatomeeën,
dan val je van je stoel of je wordt gelovig.
In de geschiedenis van de aarde hebben deze algjes zich,
overal waar water was, gereproduceerd en het gevolg is
dat op de bodem van de zee dikke lagen diatomeeën te
vinden zijn en boven water op plekken waar de zee in het
verleden is drooggevallen diatomeeën-aarde.
In Denemarken, op het eiland Mors, waar wij deze zo
mervakantie waren, hebben ze niet alleen heerlijke zo
merhuisjes, maar ook een aantal steengroeves, waar tal
loze lagen diatomeeën aan de oppervlakte komen.
Waren we daar 50 miljoen jaar geleden met vakantie ge
gaan, dan hadden we geen huisje aan zee gehad maar een
huisje in zee, de Parathetische zee. Naast zee bevond zich
in dat deel van het toen tropische Europa ook nog een
flink aantal vulkanen, die om de haverklap lava spuwden.
Het gevolg is dat de aarde er nu als een Indonesische
spekkoek uitziet: lagen algjes afgewisseld met laagjes
lava.
De dieren en planten die zich in zee bevonden op het mo
ment van zo'n vulkaanuitbarsting zijn nu prachtig gefos
siliseerd en zo zijn deze steengroeves echte geologische
schatkamers geworden, waarvan de inhoud ondertussen
gewoon verwerkt wordt tot grondstof voor kattenbakvul
ling, tandpasta en schuurmiddel...
Het betreden van die steengroeves had iets magisch: het
idee dat we 50 miljoen jaar terug in de tijd gingen en dat
alles wat we aanraakten bijzonder en uniek was. Uitein
delijk kwamen we er vandaan met zakken vol (waardelo
ze) stenen en het gevoel dat we de ontdekking van de
eeuw hadden gedaan. Een aantal van de stenen die we
daar vonden, liet inderdaad een intrigerende afdruk zien,
die zich nog het best liet omschrijven als een spits toelo
pende ovaal met een dikke lichte rand. De curator van het
geologische museum op Mors wist ons te vertellen dat het
om gefossiliseerd slakkenslijm ging. Het zeeslakje is niet
meer, maar 50 miljoen jaar later herinnert zijn voetafdruk
nog aan het bestaan van het diertje zelf.

Iedereen die ooit die onovertroffen combinatie van glij
middel en lijm aan zijn vingers heeft gehad (of zoals in
mijn geval: tussen mijn tenen) weet hoe moeilijk het zich
laat verwijderen en het verbaasde me dan ook niet dat het
slakje zelf niet gefossiliseerd was, maar zijn voetafdruk
wel.
Gefossiliseerd slakkenslijm: hardnekkiger wordt het niet.
Aleid Offerhaus

Uitreiking Gouden Grutto
Vogelbescherming heeft de Gouden Grutto 2019 uitgereikt
aan weidevogelboer Wes Korrel uit Ouderkerk aan de Am
stel, die boert in de polder de Ronde Hoep. De Gouden
Grutto is een initiatief om inspirerende natuuronderne
mers in de schijnwerpers te zetten. De winnaar ontvangt
een wisseltrofee – een beeldje van een grutto – en een
geldbedrag.
Wes levert een grote bijdrage aan de bescherming van
weidevogels. Zo is hij nauw betrokken bij Boeren van Am
stel, die de verkoop van melk hebben gekoppeld aan extra
inspanningen voor de weidevogels. Inmiddels is er een
kleine melkfabriek gestart in Ouderkerk aan de Amstel,
die sinds mei deze melk levert. Verder speelt Wes al lange
tijd een belangrijke rol in het zichtbaar maken van weide
vogelbescherming vanuit verschillende bestuursfuncties.
En, last but not least, dankzij Wes' inzet leven op zijn
graslanden volop grutto's, kieviten en tureluurs.

foto Henk Breij

voetafdruk zeeslak

IVN Amstelveen

foto Aleid Offerhaus
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LiveAtlas

met vogelvrij tellen bijdragen aan de kennis over Nederlandse vogels

Een vogeltelling doen als tussendoortje, tijdens een mooie wandeling bijvoorbeeld? LiveAtlas is het logische vervolg
op Sovon’s succesvolle Vogelatlas. Het nieuwe project biedt je de kans om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan
het in kaart brengen van de Nederlandse vogelwereld en die in je werkgebied. Die verandert immers voortdurend.
Maar het is ook een spannende en leerzame uitdaging voor jezelf! Het uitgangspunt: een lijstje bijhouden van alle
soorten die je ziet of hoort.
Je kunt zelf invulling geven aan hoe je dat het liefste doet. Een rondje door het park? Een vierkante kilometer systema
tisch uitkammen? Alleen soorten aankruisen of ook individuen tellen? Kan allemaal. Met een complete lijst, ook wel
streeplijst genoemd, verzamel je veel waardevollere informatie dan enkel het vastleggen van losse waarnemingen of
zeldzaamheden. Streeplijsten worden wereldwijd daarom een steeds vaker gebruikt om informatie over vogels vast te
leggen. Zo gebruiken de Britten BirdTrack. In grote delen van Noord- en Zuid-Amerika, maar ook bijvoorbeeld in
Spanje en Portugal, is eBird populair in gebruik.
Wat maakt LiveAtlas leuk?
Door complete lijstjes bij te houden blijf je scherp in het veld. Daarnaast biedt het een goede manier om bijvoorbeeld
een lokale Avifauna te maken, omdat je met tellingen in km-hokken een heel werkgebied systematisch af kunt gaan.
De lege vlakken op de kaart op www.liveatlas.nl dagen je uit om ‘onderbevogelde’ stukken af te gaan. En ook in de
beter onderzochte gebieden is altijd wat te doen. Het project loopt immers jaarrond. Lijstjes geven je daarmee ook in
zicht in de trefkans van soorten door het jaar heen. Probeer in augustus bijvoorbeeld maar eens een Veldleeuwerik (of
in sommige gebieden, tegenwoordig, een Merel) tegen te komen. Of in januari een Witgatje… Alle lijsten bij elkaar le
veren mooi (en live) inzicht in de fenologie en trefkansen van soorten op. En leuke persoonlijke statistieken.
LiveAtlas is geen vervanger van bijvoorbeeld broedvogeltellingen en watervogeltellingen. Want we kunnen geen (ge
bieds) trends berekenen met de lijstjes. Daarvoor blijven regelmatige bezoeken met een vaste aanpak nodig. Blijf dus
vooral je tellingen voor bijvoorbeeld MUS en het Watervogelproject doen.
Drie ‘magische’ ingrediënten: telduur, afstand en volledigheid
Dankzij slechts drie ingrediënten van je telling: telduur, afgelegde afstand en volledigheid, leg je al voldoende infor
matie vast. Zo kunnen we met het aandeel lijsten waarop een soort staat de trefkans per periode weergeven en ontstaat
een fenologiegrafiek. Kijk op de website voor mooie voorbeelden! Daarbij is het belangrijk dat we weten dat je lijst
compleet is, omdat deze anders niet vergelijkbaar is met andere lijsten. Vergeet dus niet om ook de talrijke soorten (en
de exoten) mee te nemen! Ook zijn telduur en afgelegde afstand belangrijk, omdat de kans dat je een soort aantreft
groter wordt naarmate je langer telt en een grotere afstand aflegt. Een lijst van 5 minuten in de achtertuin is niet
meteen vergelijkbaar met een wandeling van 2 kilometer in 50 minuten. Voor al deze factoren kunnen we wel corrige
ren, omdat we de drie ingrediënten hebben.
Doe mee!
Haal meer uit je rondje vogels kijken en voer een LiveAtlas lijst in! Kijk op www.liveatlas.nl of ga naar LiveAtlas in de
app Avimap! Voor meer informatie, neem contact op met Paul van Els paul.vanels@sovon.nl of Albert de Jong albert.
dejong@sovon.nl.

foto Marga Ronhaar
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Rondleiding A. Blamanpark

Gidsenlunch
Elk jaar in september lunchen de natuurgidsen van IVN
Amstelveen gezamenlijk in De Arc. Het afgelopen jaar
wordt dan geëvalueerd en rondleidingen voor het volgen
de jaar worden ingevuld, zowel wat betreft de locaties als
de bemensing. Rondleidingen-coördinator Hans Buijze
zat vorig en dit jaar de vergaderingen voor en droeg tij
dens deze vergadering het stokje over aan Désirée Kumar.
Hans, bedankt voor al je werk van de afgelopen jaren en
Désirée veel succes toegewenst.
De twaalf maandelijkse rondleidingen werden vlot ver
deeld over de gidsen en ook de twee avondrondleidingen,
in het Thijssepark en de Bovenkerkerpolder, konden een
voudig worden bemenst.
Bij de terugblik op de rondleidingen van het afgelopen
jaar viel op dat er gemiddeld 25 personen op kwamen
dagen, met een dieptepunt van 2 personen bij een excur
sie met slecht weer in een winterse Braak. Maar er liepen
dus soms ook wel 30 personen of meer mee, zodat we
voor het komend jaar altijd drie gidsen per rondleiding
ingeroosterd hebben.
Voor veel mensen die de rondleidingen bijwonen is dit een
eerste kennismaking met het werk van IVN Amstelveen
en mogelijk een opstap naar donateursschap of lidmaat
schap. Misschien wandelt onze toekomstige voorzitter wel
mee tijdens een van de vele excursies die we jaarlijks ver
zorgen.

IVN Amstelveen

De september-rondleiding was dit jaar in het Anna Bla
manpark in de Westwijk. Het park is een stukje heem
groen tussen kleinschalige flatgebouwen en heeft een bij
zondere historie. Het aan het eind van de vorige eeuw
aangelegde parkje is een zogenaamd kringlooppark,
waarin allerlei materialen, zoals oude stoepranden, zijn
verwerkt.
De rondleiding werd verzorgd door Paul Tensen, die van
uit een rolstoel allerlei wetenswaardigheden over het
heempark en zijn begroeiing aan zijn gehoor vertelde. Bij
Paul is in de zomer zijn linker onderbeen geamputeerd en
hij revalideert aan de Overtoom in Amsterdam, maar hij
wilde de rondleiding heel graag doen.
Meteen bij het begin vertelde hij al dat de achternaam van
de schrijfster Anna Blaman een acroniem is. Blaman staat
voor Ben Liever Als MAN, misschien was zij al een trans
gender avant la lettre? Gezeten onder een eikenboom
volgde een verhandeling over de eikenprocessierups ter
wijl Hans en Bas allerlei zaden bij hem op een soort dien
blad legden, waarna de mensen bijvoorbeeld konden ver
nemen dat de naam kaasjeskruid te danken is aan de
vorm van de zaadjes van deze plant, die inderdaad de
vorm van een Gouds kaasje bezitten.
Met een opkomst van twaalf mensen was de rondleiding
redelijk bezocht.

Bij de voorrondleiding een dag eerder deed ik ook weer de
nodige kennis op. Aan de zijde van Carla de Bruijn en Els
Poel kun je in korte tijd snel een aantal leuke wetens
waardigheden horen over planten. Zo vertelde Carla dat
de naam slangenkruid te danken is aan een gespleten
meeldraad, die uit de bloem steekt, inderdaad net de ge
vorkte tong van een slang. Els vertelde dat de plant met
de naam agrimonie ook wel de zangeressenplant wordt
genoemd. Een tinctuur van de wortel van deze plant zou
goed zijn voor de keel en werd zodoende gebruikt door
zangeressen. Over bijvoet hoorde ik, dat deze plant door
Romeinse soldaten in hun schoeisel werd gedaan tegen
onwelriekende geuren. De plant is dus door de Romeinen
hier naar toe gebracht en mag dan ook beschouwd worden
als een invasieve exoot van tweeduizend jaar oud, evenals
de fazant overigens.
foto's en tekst : Henk Breij

9

foto Marry de Boer

Waarnemingen
Mei 2019
Vanuit het riet dat de wijngaard omringt hoor ik een klei
ne karekiet, een gaai roept vanuit de populieren, een win
terkoning en zwartkop hoor ik vanaf de overkant, het
tuinencomplex Langs de Akker, en een koolmees scharrelt
rond op zoek naar insecten tussen de rijen druiven.
De volgende dag gaan we met de vogelcursus naar Texel.
Het weer is goed, wel met een harde wind.
In totaal zien we 68 soorten waaronder bontbekplevier,
bonte strandloper, braamsluiper, eider, bruine kiekendief,
een gierzwaluw (best bijzonder omdat ze volgens experts
niet op Texel broeden, misschien een late doortrekker),
grasmus, graspieper, grote sterns, kneu, kluut, rosse
grutto. Verder horen we nog een nachtegaal en een spot
vogel zingen.
In het Amsterdamse Bos waren veel vogels actief, on
danks of misschien dankzij de lichte regen: roodborst,
vink, boomkruiper, zwartkop, merel en zanglijster. Jonge
blauwe reigers bedelen om het hardst om eten, eten en
nog eens eten. Allemaal samen maakt dat best een hoop
lawaai.
Thuis op ons balkon is het leuk om te zien dat pimpel- en
koolmeesouders hun kroost naar de kooi brengen. In de
kooi staat nog een restant pindacake. Pa en ma doen het
voor en voeren hun jongen daarmee, de rest probeert het
zelf.

foto Marga Ronhaar
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Juni 2019
Weer een nieuwe soort in de wijngaard: een rietgors zingt
en zit bovenin een rietstengel, verder nog de kleine kare
kiet, een grote bonte specht en zwartkop uit de omliggen
de tuinen.
Vanuit de woonkamer zie ik een scholekster in het gras.
Later op de dag komen twee huismussen op mijn balkon
zoeken naar voedsel, helaas alles is op. Een gaai komt ook
een kijkje nemen, waagt zich zelfs op mijn balkonvloer en
pikt wat weg tussen de vlonders.
Met Trudy doen we weer een MUS-telling, de tweede, we
zien 1 gierzwaluw, 3 kuifeenden (m) vlakbij het KLM-ge
bouw, we horen een holenduif in het Broersepark en 2
futen.
We maken een wandeling naar Elsenhove, we horen een
zwartkop, tjiftjaf en zien oeverzwaluwen.
We worden tegengehouden door omgewaaide bomen, niet
een of twee maar 12, die allemaal over het wandelpad lig
gen. We klauteren over 8 bomen verder maar dan houdt
het op. De laatste 4 bomen liggen met de kruin over het
pad en daar is geen doorkomen aan. Deze bomen stonden
allemaal met de voeten langs de sloot en zijn door de
storm van de afgelopen week omgewaaid. Heel spijtig en
een akelig gezicht.
In het Amsterdamse Bos zien we een boerenzwaluw en
horen we vink, winterkoning en halsbandparkiet; weer
thuis zie ik 1 scholekster en 3 kleine mantelmeeuwen in
het gras.
Trudy gaat met een groepje mensen uit haar wijk naar de
St. Josephlaan. Ik ga mee, het weer is niet geweldig, ik
verwacht dus niet veel maar op een deel van de woningen
zien we toch nog zo’n 10/12 gierzwaluwen in- en uitvlie
gen. De bezoekers zijn enthousiast en willen veel weten.
Met de vogelwerkgroep doen we weer een eerste gierzwa
luwtelling in de St. Josephlaan en rond het Wilhelmina
plein: in totaal zijn er 49 van de 52 nesten bezet geweest
met gierzwaluwen. Tot onze grote verrassing bleek dat
rond het Wilhelminaplein weer meer belangstelling was
voor de neststenen. Voor het eerst sinds jaren waren er
weer meer dan 5 neststenen bezet, in totaal 9. Daar was ik
echt heel blij mee. Jammer dat we daar onvoldoende
mensen hadden om een heel uur lang alle neststenen te
tellen.
Het IVN-coördinatorenoverleg doen we buiten, het is bin
nen te warm. Boven ons hoofd zien we ineens een grote
groep gierzwaluwen rondvliegen. Dat is apart want in die
wijk wordt niet door gierzwaluwen gebroed.

foto Jeannette Schenk

september 2019

Juli 2019
Bij de 3e MUS-telling met Trudy zien we vanaf de brug bij
de Landscheidingskade een ijsvogel, hij vliegt zo mijn
verrekijkerbeeld in. Wat een verrassing!
Tijdens de 2e gierzwaluwtelling in de St. Josephlaan ziet
Hans K. ineens een juveniele sperwer in een boom zitten.
Een ekster zit hem op de hielen en verjaagt hem uit de
boom. Hij vliegt wat onhandig weg en landt in de dakgoot.
Ook daar krijgt hij geen rust. Hij wordt de straat uit ge
jaagd. De vele gierzwaluwen gaan hun gang, die zijn niet
geïnteresseerd.
Het is aanpoten geblazen in de wijngaard. Drie dagen
achtereen moet er blad rond de druiven weggehaald wor
den (om schimmel te voorkomen hebben ze nu lucht en
licht nodig) en ranken tussen de draden worden vastge
zet. Nog even en we hebben een machete nodig om tussen
de rijen door te lopen.
Van alle kanten horen en zien we een groene specht, grote
bonte specht, waterhoen, kleine karekiet, groenling, bui
zerd, scholekster en tjiftjaf. Als cadeautje vind ik bij
thuiskomst een teek op mijn bovenbeen. Een dag later
hoor ik een tweede karekiet uit het riet. Naar boven kij
kend zie ik 5 huiszwaluwen boven de wijngaard rond vlie
gen.
Onderweg naar Ronse (B) zien we ooievaars en grote zil
verreigers. In België hebben ze ook groene spechten. Ik
hoor er een.
Op 8 juli belt mevrouw Logger uit de St. Josephlaan en
zegt dat alle gierzwaluwen weg zijn uit de straat. Dat zou
wel heel bijzonder zijn, veel te vroeg ook want dat zou
betekenen dat ze maar 10 weken aanwezig waren, terwijl
ze gemiddeld toch 2 tot 3 weken meer nodig hebben. Ge
lukkig blijkt uit andere meldingen dat het niet zo’n vaart
liep.
Maar uit berichten uit het land krijg ik ook wel te horen
dat gierzwaluwen al na 7 tot 8 weken verdwenen. Ik ben
dus heel benieuwd naar de landelijke gegevens.
In een sloot bij mij in de buurt groeit heel veel waterlelie,
er beweegt wat en ik zie ineens een moeder waterhoen en
2 kleine pikzwarte jonkies over de bladeren heen en weer
rennen, in het water vallen, er weer uitklimmen en ver
der rennen. Zo leuk om te zien.
In een andere sloot zie ik een schildpad op een tuinslang
in het water zitten.
We zijn in Beeckestijn in Velsen, een prachtig park, met
holenduif, vink, boomklever, winterkoning, tjiftjaf, grote
bonte specht, koolmees, groene specht en pimpelmees. De
lunch daar is ook erg lekker! Op de terugweg terug zie ik
lepelaars vliegen.
’s Middags gaan we op uitnodiging van Hans D. naar de
Ruige Hof bij Abcoude om naar ‘zijn’ ijsvogels te kijken.
Helaas zijn ze niet erg actief. Als troost stuurt Hans een
filmpje waar ze als ware acrobaten aan het duiken zijn en
in – en uitvliegen.
De Vogelwerkgroep gaat naar de IJdoornpolder, dat doen
we ’s avonds omdat we dan de zon in de rug hebben. Het
is prachtig, helder en rustig weer. We zien bosruiter, por
seleinhoen (Hans D. ziet de voorkant, ik zie de achterkant
van het beestje, samen maakt dat een hele, toch?), groen
pootruiter, een langsvliegende boomvalk en torenvalk.
Op 26 juli zie ik nog 5 gierzwaluwen boven de St. Jo
sephlaan, ook op 31 juli worden ze daar nog gezien door
Wendelien.

IVN Amstelveen

We maken een klein rondje Noord-Holland en eindigen
altijd bij Petten. Een van de leukste plekken. Een onge
looflijk kabaal van honderden visdieven en grote sterns,
allemaal met bedelende jongen. Daartussen vind ik op 2
verschillende plekken dwergsterns, ook met jongen. Ver
der nog witgat, kievit, Canadese gans, brandgans, ture
luur, aalscholvers en bijna alle soorten meeuwen. Als we
op de dijk lopen richting Camperduin kijken we naar be
neden in de geul, daarin vliegt van alles rond, allemaal
klein spul: groenling, graspieper, roodborsttapuit, boe
ren- en huiszwaluwen scheren in de geul en langs en over
de dijk. Een boomvalk komt ook nog even langs vliegen.
In de geul zie ik een vogel tussen de struiken heen en
weer vliegen. Als hij zit, zit hij rechtop, door de schaduw
waarin hij zich bevindt lijkt hij donker van kleur, het is
geen tapuit, maar wat dan wel. Hij heeft op beide vleugels
in het midden in een witte vlek. In geen gids terug te vin
den.
Op 30 juli meldt Hans K. dat bij zeker 9 nestgangen oe
verzwaluwjongen worden gevoerd. Het zal geen geweldig
goed jaar worden, er is veel plantengroei vanuit nestgan
gen vastgesteld. De volgende dag ziet Hans bij de Waver
hoek een groepje van 4 bruine kiekendieven en op de te
rugweg 17 ooievaars in de Ronde Hoep.

foto Elly Riemens

Augustus 2019
Ik krijg op 8 augustus een bericht van Rinus Hofs. Hij
meldt dat er vaak een wespendief in het Thijssepark langs
komt op zoek naar grondnesten van wespen. De vogel
wordt regelmatig ter plekke gezien. Er is een broedgeval
bekend in het A’damse Bos.
Marleen Andriessen
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Paddenstoelenzaken
Als deze Groene Zegge bij jullie op de mat valt, is
het paddenstoelenseizoen al weer aangebroken.
Daarom even wat zaken op een rijtje……..
De opfrisexcursie is gepland op zaterdag 28 sep
tember.
We vertrekken om 10.00 uur bij de Urbanuskerk in
Bovenkerk.

foto Jan de Jong

Vleermuisexcursies
De vleermuiswerkgroep van IVN-afdeling Amstel
veen sluit zich ook dit jaar weer aan bij de jaarlijkse
actie ´Nacht van de Vleermuis´. In dit kader organi
seert de werkgroep in de periode van 20 september
tot 1 november excursies in de woonomgeving van
belangstellenden die zich hiervoor aanmelden.
Door de grootschalige na-isolatie, sloop van oude
woningen en gebouwen en kap van oude bomen
verdwijnen volgens de werkgroep veel mogelijke
verblijfplaatsen van vleermuizen. Met de ´Nacht
van de Vleermuis' wordt hier aandacht voor ge
vraagd.
Dit jaar hebben we een iets andere aanpak, met de
bedoeling om meer mensen te betrekken bij de
aandacht voor deze beschermde diersoort. Ieder
een kan zich aanmelden om mee te doen met een
wandeling in de omgeving van zijn of haar woning/
flat. We besteden veel avonden om zoveel mogelijk
adressen te bereiken en zo te ondervinden waar en
welke soort vleermuizen in heel Amstelveen voor
komen. Bij veel aanmeldingen kan dit wel tot de
winterstop (1 november) doorgaan. Een vleermuis
excursie is een mooie kans voor jong en oud om
gratis meer te weten te komen over vleermuizen
en ze zelfs te horen en te zien.
Aanmelden kan tot 15 oktober
per e-mail naar jangde@xs4all.nl,
per telefoon 06-20396438 of
per briefkaart naar Jan de Jong, Plantsoen Laan
horn 12, 1181 BE in Amstelveen.
Jan de Jong, coördinator van de vleermuiswerk
groep IVN-Amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij!
Graag inleveren voor 10 november 2019

De data van de paddenstoelenwerkgroep zijn 25
september, 9 oktober en 23 oktober.
We nemen afscheid van het paddenstoelenseizoen
in samenwerking met de fotografiewerkgroep op 13
november.
De avonden beginnen steeds om 19.30 uur in de
Arc.
Iedereen (met of zonder kennis van de bloemen der
duisternis) is van harte welkom.

heksenboleet

foto Jenny Breij

HERFST
Als bomen schaars hun
naaktheid nog verbergen
wind steeds ruimer laat
het blad verzwerven
vluchten vogels over
vlakke polders scheren
als in de verte klinken
jachtgeweren
weet ik dat de zomer
gaat versterven.
Jan van der Kooij, Leiderdorp
uit Bundel “Langs wegen van duister en licht” 1998
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Activiteitenoverzicht 2019-3

Overige activiteiten

Kinderactiviteiten
za 21 sep: KNNV-Amsterdam Zomerexcursie. We fietsen
naar de Oeverlanden en wandelen door het park o.l.v. Ge
IVN Amsterdam organiseert deze op incidentele basis
rard Schuitemaker. Aandacht voor de vegetatie en vogels.
informatie hierover op www.ivn.nl/afdeling/amsterdam
Groene Specht? Duur excursie ongeveer 2 uur, fiets en
Zie ook www.amsterdamsebos.nl
veldkijker meenemen. Start vanaf 12.45 bij begraafplaats
“Huis te Vraag” op de hoek v.h. Spijtellaantje Asd.
Activiteiten bevriende organisaties
Info: Gerard Schuitemaker T.020-6164759
E: gangbaar-37@hetnet.nl
- KNNV afdeling Amsterdam
Alle cursussen, excursies en lezingen op
zo 22 sep: Vaarexcursie Landschap Noord-Holland
www.knnv.nl/amsterdam.
Landsmeer van 13.30 -15.30 u. Start: parkeerplaats Ilper
E-mail: excursies@amsterdam.knnv.nl
veld, Kanaaldijk 32A 1121 NX Landsmeer. Thema: trekvo
- Vereniging “ De Oeverlanden blijven”
gels Informatie: zie de website bij activiteiten
Activiteiten zie www.oeverlanden.nl
- Tuinvereniging “Langs de Akker”
za 28 sep: Opfrisexcursie Paddenstoelen in het Amster
Langs de Akker 2, Amstelveen.
damse Bos o.l.v. Henk en Jenny Breij
Activiteiten zie www.langsdeakker.nl
Start om 10.00 u. bij de Urbanuskerk in Bovenkerk
- Amsterdamse Bos, De Boswinkel,
Bosbaanweg 5, 1182 DA Amstelveen.
Open di t/m zo 10 - 17 uur.
zo 13 okt: IVN Amstelveen Natuurexcursie in het Amster
Informatie: tel.020 5456100; www.amsterdamsebos.nl
damse Bos. Start om 10.00 u. bij de Urbanuskerk in Bo
email: deboswinkel@amsterdam.nl
venkerk. Thema: paddenstoelen, mossen en varens
- De Heimanshof
Wieger Bruinlaan 1 te Hoofddorp
*)Info
De Heimanshof is een wilde plantentuin en struintuin
met boomhut. Open: ma/vr 8.30 u – 17.00 u.
za 19 okt: KNNV-Amsterdam Lezing “Algen en Wieren”
za/zo (15 april – 1 okt.) 13.00 u - 17.00 u.
door Jan Simons en Lex Dop. Aanvang 20.00 u in de
Overige informatie www.deheimanshof.nl of evt.
Kantine van DNO (de Nieuwe Ooster), ingang Rozenlaan,
De Kijkdoos 023 562 9124
Amsterdam. Toegangshek is tussen 19.30 – 20.00 u. geo
- Natuurvereniging De Ruige Hof
pend (ook voor auto's) na 20.00 u. dicht.
Tuinhuis, Abcouderstraatweg 77,
1105 AA Amsterdam Zuidoost.
zo 10 nov: IVN Amstelveen natuurexcursie door het Arbo
De Ruige Hof is op maandag en woensdag geopend
retum Amstelveen. Start om 10.00 u. Verzamelen bij het
tussen 10-17 uur en tijdens activiteiten.
bruggetje op de gemeentegrens verlengde Laan van Kro
Zie de Activiteitenkalender: www.deruigehof.nl
nenburg Amstelveen.Thema: Bomen
*)Info
Tel. 0294-285021, e-mail: post@deruigehof.nl.
za 30 nov: Sovon Landelijke dag voor enthousiaste voge
laars. Locatie De Reehorst in Ede. Info en aanmelden
www.sovon.nl/landelijkedag
zo 08 dec: IVN Amstelveen Natuurexcursie door Heem
park De Braak. Start om 10.00 u. bij de ingang De Braak
bij de Banpaal, Amsterdamseweg 204, A'veen.Thema:
mossen en bomen
*)Info
za 14 dec: KNNV-Amsterdam Lezing over Glasaal en
Schieraal door Bert Griffioen. Plaats: kantine DNO. Aan
vang 20.00 u. Toegangshek open tussen 19.30 – 20.00 u.
(Zie bij 19 oktober 2019) Info www.knnv.nl

*)Info

IVN natuurwandelingen door natuurgidsen van
IVN Amstelveen
Ton Zijp tel. 0618510864.
(www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/activiteiten)
foto Elly Riemens

IVN Amstelveen
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Van de penningmeester

Ledenadministratie

Contributie
Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende contri
butiebedragen:

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. *

Lidmaatschap
Gezinsleden
Donateurs

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. *

€ 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.

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.

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.

* Mijn (e-mail)adresgegevens staan op pagina 2 van De
Groene Zegge.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

Contributiefacturen 2020
Bovenstaande contributiebedragen gelden ook voor 2020.
De contributie- en donatiefacturen voor 2020 zullen
medio december 2019 per e-mail worden verstuurd aan
onze (gezins-)leden en donateurs (m.u.v. onze landelijke
leden) van wie ik een e-mailadres heb.
Heb je een e-mailadres dat je niet of nauwelijks gebruikt,
laat het me dan weten (mijn contactgegevens staan op
pagina 2 van De Groene Zegge) want dan stuur ik je de
factuur per post toe. Is er geen e-mailadres bekend, dan
ontvang je de contributiefactuur per post.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku sept 2019

DEHIKLMRU
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 oktober staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen
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Coördinatoren

Paddenstoelenwerkgroep
Henk Breij : 6410179

Tentoonstellingen
Jeanine Brederoo : 6435836

Plantenwerkgroep
Henk Glas : 6470737
Vleermuizenwerkgroep
Jan de Jong : 0620396438

Paddenstoelencursus
Jenny Breij : 6410179
IVN stand
Bas ten Asbroek : 6474775

Vogelwerkgroep
Marleen Andriessen : 6455207
Weidevogelbescherming
Aad van Paassen : 6412548

Natuurgidsencursus
Info bestuur
Insectencursus
Els Poel-Hellinga : 6404626
Vogelcursussen
Marleen Andriessen : 6455207
Bomenwerkgroep
Jeanine Brederoo : 6435836
Insectenwerkgroep
Ton Zijp : 0618510864
Natuurfotografiewerkgroep
Elly Riemens-Kruyff : 6438520

PR
Diana Erkelens : 0624357896
d.erkelens@live.nl
Publiciteit
Bert Bent : 6430767
a_b_bent@hotmail.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
Foto's voorkant:
Foto achterkant:

Adri den Bakker
Marga Ronhaar
Diana Erkelens
Wij zijn blij met uw kopij!
Graag inleveren voor 10 november 2019

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.
Het 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 coordinatoren)
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
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