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Wij zijn blij met uw kopij.
Graag inleveren voor 10 mei 2020

Op zondagochtend 12 januari kwam ik ’s morgens om
kwart voor tien bij De Arc aan om voorbereidingen te
treffen voor de Nieuwjaarsinloop. Voor de excursie die om
tien uur zou beginnen had zich pas één enkele gegadigde
gemeld. Dat had ongetwijfeld met de matige weersge
steldheid te maken, miezerige regen en veel wind. Toen ik
tien minuten later vanuit de keuken naar de lesruimte liep
zag ik een groep van wel 25 mensen staan! Wat een op
komst zo’n eerste excursie in het nieuwe jaar met zulke
weersomstandigheden. Bas verwelkomde de mensen met
een kort verhaaltje over IVN Amstelveen en de groep ging
op pad onder leiding van drie deskundige gidsen.
Over het hele jaar genomen was er ruime belangstelling
voor de rondleidingen, hetgeen volgens mij aangeeft, dat
er een groeiende interesse is voor de natuurlijke leefom
geving. Die belangstelling is volgens mij ook de brandstof
(niet fossiel), die nodig is om de transitie naar een meer
duurzame samenleving in gang te zetten, niet van boven
af opgelegd, maar van onderaf gemotiveerd door een
steeds groter wordende groep mensen, die inzien dat
duurzaamheid en klimaatbestendigheid belangrijk zijn
om als mensheid te overleven. IVN kan bij die bewust
wording een belangrijke rol spelen middels onze rondlei
dingen, cursussen en andere activiteiten.
In maart beginnen we met een wijkwandeling door Kost
verloren onder de noemer Natuur in de Buurt. Tijdens
deze wandeling is er niet alleen aandacht voor bomen,
planten en vogels, maar ook voor zaken als wateropvang,
verstening van tuinen en groene daken.
Henk Breij

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

In Memoriam Bep Elich.
21 februari j.l. is Bep op 86 jarige leeftijd overleden
in 't Huis aan de Poel.
Bep en haar man Albert behoorden tot de eerste
generatie IVN-ers in Amstelveen.
Bep was een trouw lid van de paddenstoelenwerk
groep en wist ons tijdens excursies altijd te verras
sen met bijzondere vondsten.
We denken met veel plezier terug aan haar zelf ge
bakken paddenstoelenkoekjes op de afscheidsavon
den.
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De Groene Zegge
IVN Amstelveen - maart 2020

Hierbij nodigt het bestuur van IVN Amstelveen u uit voor de
Algemene Ledenvergadering 2020
op
aanvang
locatie

woensdag 18 maart 2020
19.30 uur
Jeanne d’Arclaan 8, Amstelveen
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1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Verslag van de ALV van 27 maart 2019.
4. Jaarverslag bestuur en werkgroepen 2019.
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.
6. Verslag van de kascommissie, en
verkiezing nieuwe kascommissie.
7. (Her)verkiezing bestuursleden.
8. Jubilea 25-jaar en 40-jaar lidmaatschap IVN Amstelveen.
9. Korte ronde mededelingen en
informatie-uitwisseling.
10. Sluiting van de vergadering.
(Bij het ter perse gaan van de Groene Zegge is het nog niet be
kend of er een programmaonderdeel zal zijn na de sluiting van
de vergadering)

Het bestuur stuurt de agenda van de ALV 2020, het verslag van
de ALV 2019, het jaarverslag van het bestuur en de werkgroe
pen 2019 minimaal twee weken voor de Algemene Ledenver
gadering ook toe aan de leden van wie het e-mailadres bij ons
bekend is.
Als u van plan bent de ledenvergadering op woensdag 18
maart a.s. bij te wonen en u wilt het concept financieel jaar
verslag 2019 vooraf ontvangen, dan kunt u dat melden aan
onze penningmeester (lennie.stegeman@planet.nl).
Zij stuurt het dan via e-mail aan u toe.

IVN Amstelveen
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Jaarverslagen 2019
Van het bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar negen keer bijeengeko
men. Diana Erkelens is in maart afgezwaaid als bestuurs
lid, dank voor al je inspanningen! Thea Berkhout en Nel
Bolt vergaderden in 2019 een aantal keren mee om kennis
te maken met het werk als mogelijk toekomstig bestuurs
lid. Onderwerpen op bestuursvergaderingen waren onder
andere de cursus Gidsenvaardigheden, ontwikkelingen in
Amstelland, de relatie met de Groenraad Amstelveen en
interne zaken zoals financiën, postbus en beleid rond
kosten van deelnemen aan cursussen.

We hebben ontdekt waarom de populier “onze volks
boom” wordt genoemd. En coniferen zijn veel meer om
vattend dan die saaie struiken waar je wat achter kan
donderen. We leerden dat appels cholesterolverlagend zijn
en smulden van de zalige appeltaart, die deel uitmaakte
van de presentatie. Bij een mooie lenteavond gaan we in
plaats van vergaderen een rondje ‘bomen kijken’ in de
wijk. De excursies bepalen we in onderling overleg. We
struinen begraafplaatsen, parken en wijken af en soms
bezoeken we een Arboretum.
In 2020 gaan we een minicursus voor beginners verzor
gen met de titel ‘15 inheemse loofbomen leren kennen’.
Kent u mensen die dit leuk vinden? Tip hen alvast. In deze
Groene Zegge staat wanneer, wat en hoe.
Jeanine Brederoo

Verder organiseerde het bestuur in juni voor onze actieve
leden een lunch met rondleiding in de Middelpolder.
Als bestuur hebben we op suggestie van de gemeente en
onder aanvoering van Els Poel de eerste schreden gezet op
weg naar een nieuw soort activiteit: Natuur in je Buurt.
Het lijkt op wat vroeger een wijkwandeling was. Doel is
vooral om buurtbewoners kennis te laten maken met na
tuur en duurzaamheidsaspecten in de eigen woonwijk. Er
is in wijken meer te beleven dan menigeen weet. Het is
een hele uitdaging om dit van de grond te krijgen, maar
het is wel iets, dat naadloos past bij de eigen aard van het
IVN: beleving, bewustwording, houding en gedrag ten
aanzien van natuur. We gaan het uittesten en komen hier
in de loop van 2020 graag bij u op terug.
We wensen iedereen een heel goed jaar!

Hortensia

foto Elly Riemens

Bomenwerkgroep
De bomenwerkgroep komt elke maand op de eerste dins
dagavond bij elkaar en gaat de zaterdag opvolgend erop
uit. Geleidelijk ontstaat er een vaste groep, die allerlei as
pecten gerelateerd aan bomen onderzoekt. Leidraad daar
bij is onze eigen interesse. Thema’s die we dit jaar behan
deld hebben zijn: ‘welke winterkenmerken kun je bestu
deren bij bomen’, ‘wat is de invloed van bomen op het
ecosysteem?’, ‘welke rol spelen pigmenten in een blad?’
Soms pluist iemand alles over één specifieke boom uit.
Daardoor weten we waarom Goethe een gedicht over de
Ginkgo biloba aan zijn geliefde schreef.

Gingko biloba
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foto Harry den Hartog

Fotografiewerkgroep
Soms zit het mee en soms zit het tegen.
Dit jaar zat het heel erg tegen tijdens onze maandelijkse
excursies.
Sneeuwklokjes en krokussen fotograferen ging niet door
vanwege regen en wind.
Een bezoek aan de Starrevaarthut werd afgeblazen door
het slechte weer en een tweede poging later in het jaar le
verde weinig foto’s op, omdat de vogels niet wilden
komen.
Vol goede moed gingen we naar Oud-Poelgeest om bos
anemonen te fotograferen. Daar aangekomen begon het te
regenen en hebben we ons moeten troosten met heerlijke
koffie en gebak.
Eind september naar IJmuiden leverde ook weinig op. De
pier was dicht door storm en mist.
Is er dan helemaal niets gelukt? Gelukkig wel.
We hebben zandhagedissen en boomkikkers gefotogra
feerd in de duinen. Een mooie dag.
Ook ons bezoek aan landgoed Elswout in de herfst was
mooi.
Als laatste gingen we in december naar het Flower Art
Museum in Aalsmeer, naar de tentoonstelling van foto
graaf Richard Fischer. Zeer de moeite waard. Mooie foto’s
in een prachtig museum.
Verder leverden we onze bijdrage aan de jaarlijkse slot
avond van de paddenstoelen- en fotografiewerkgroep.
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Niet onvermeld mag blijven dat de cursus “natuurfoto
grafie voor beginners” een succes was.
De docenten hebben met groot enthousiasme hun lessen
en begeleiding gegeven en de cursisten waren heel tevre
den.
Er is dan ook besloten om deze cursus (in iets gewijzigde
vorm) in het voorjaar van 2020 nog eens te geven en open
te stellen voor mensen die geen lid zijn van het IVN.
Ook het komende jaar blijven we actief en hebben we weer
mooie plannen.
Ons programma kunt u vinden op de website.
Elly Riemens
De Groene Zegge
Ons afdelingsblad “De Groene Zegge”, 35e jaargang, is
zoals gebruikelijk viermaal verschenen tegen het einde
van elk kwartaal. De totale oplage bedroeg bijna 1.100 bla
den; zij worden toegezonden aan de leden, donateurs en
een aantal bevriende relaties.
In 2019 waren er geen grote veranderingen in vormgeving
en verzending. De redactie is weer wat handiger geworden
in het werken met het programma van Editoo.
Verder onze dank aan alle auteurs voor hun bijdragen en
aan de leden van de fotowerkgroep voor hun foto’s die
voor de verlevendiging zorgen.
Helaas is de bezorging niet altijd vlekkeloos verlopen,
waarvoor onze excuses. In een aantal gevallen hebben we
daar samen met Editoo nog wat aan kunnen doen.
Eind 2019 ontstond enige verwarring toen PostNL en
Sandd meedeelden per 1 februari 2020 te gaan fuseren. Dit
betekent dat de verzendkosten hoger worden (PostNL is
iets duurder).
In de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020 deelde het
bestuur mee dat het besloten heeft voorlopig met dezelfde
verschijningsfrequentie door te gaan (d.w.z. een nummer
per kwartaal).
De redactie roept alle leden/lezers op om ook wat te
schrijven over zaken die leuk, opmerkelijk of bijzonder
zijn. Wij zijn daar blij mee.
Redactie De Groene Zegge,
Hetty Kok

Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep bestaat uit zo’n negen IVN-leden.
Het programma van de maandelijkse (zomer) excursies
ziet er altijd veelbelovend uit, de weersomstandigheden
echter lieten ons wel eens in de steek, aangezien wij heel
wat afhankelijker van het weer zijn dan bijvoorbeeld de
vogel-, de foto-, of de paddenstoelenwerkgroep… Toch
zijn wij ook weer naar onze favoriete plaatsen geweest als
o.a. de Heimanshof, het Vogeleiland en het Schinkelbos.
Bij de laatste bijeenkomst van het jaar, in november, wer
den de foto’s van de insecten nog eens bekeken en zo mo
gelijk op naam gebracht en werd het programma voor het
volgend jaar besproken.
De werkgroepsleden willen graag betrokken worden bij
projecten om de insectenstand te verbeteren, zoals het
inventariseren van bermen die zijn ingezaaid met bloem
rijke planten. Bij een groter soortenrijkdom van insecten
hebben de weidevogels, met name de jongen meer voedsel
en daardoor meer kans te overleven. Wij juichen daarom
dan ook een nauwe samenwerking met de plantenwerk
groep en de weidevogelwerkgroep toe.
Els Poel (namens Ton Zijp)
IVN Kraam
Ook dit jaar heeft IVN bij diverse gelegenheden met een
informatiekraam gestaan. De Amstellanddag en de Boe
renlanddag stonden dit jaar weer op de kalender. En we
waren ook in Bankras bij het wijkfeest en op diverse an
dere gelegenheden.
“Mag ik u een kopje thee aanbieden?” Twee mensen ble
ven staan bij de IVN-kraam toen ik dit vroeg. “Is het lek
ker? Waar smaakt het naar, denkt u?” En dan wordt het
leuk, want ik had twee thee-kannen met verschillende
thee: munt en gember-citroen. Gaandeweg komen de
proevers daar zelf achter. En dan gaan we babbelen over
allerlei kruiden, en over IVN.
Bedankt, Els Poel, dat ik het stokje van je mocht overne
men.
Bas ten Asbroek
Paddenstoelenwerkgroep
In tegenstelling tot 2018 was er in de herfst van 2019 ont
zettend veel te zien, er was sprake van een zeer rijk pad
denstoelenjaar. In het Amsterdamse Bos kwamen we gor
dijnzwammen tegen, die we er nog nooit gezien hadden.

Groot dikkopje
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foto Marga Ronhaar

Parelamaniet

foto Jenny Breij
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De werkgroep kwam dit jaar vier keer bij elkaar, met
steeds een goede opkomst.
De afscheidsavond in samenwerking met de fotowerk
groep werd weer heel goed bezocht, met ruim 45 bezoe
kers. Marga had een mooi verhaal over broedende kieken
dieven in Groningen, Diana vertelde over een vakantie in
Schotland, Henk Fritscheck liet ons mooie orchideeën
zien en Henk Breij vertelde iets over zijn paddenstoelen
oogst van dit seizoen. Verder was er een presentatie over
kustfotografie van leden van de fotowerkgroep.
De jaarlijkse excursie naar landgoed Nijenrode leverde
mooie paddenstoelen op.
Jenny en Henk Breij
Plantenwerkgroep
Met negen geplande en één niet-geplande excursie was
2019 een productief jaar voor de plantenwerkgroep. Het
aantal deelnemers varieerde van vijf tot tien per keer. De
excursie aan de Middenweg Bovenkerkerpolder was niet
gepland omdat het aantal soorten daar de afgelopen jaren
terugliep. Op het laatste moment leek het toch mee te
vallen en is besloten alsnog te gaan inventariseren. De
opkomst van deelnemers viel desondanks niet tegen. Dat
was wel een beetje het geval bij de dagexcursie naar Texel.
Het was die dag zonnig en dertig graden, maar we gingen
slechts met z’n vijven.

PR en Columns
Na heel veel jaren verzorgen van de PR voor onze afdeling
heeft Bert Bent afscheid genomen van zijn PR-taken. Pas
bij het overdragen van de taken werd duidelijk hoe ver de
berichten van onze activiteiten reikten. Zelfs in uithoeken
van de provincie en verder werden onze berichten gepu
bliceerd. Bert heel veel dank voor je inzet!!!
Bas ten Asbroek heeft de werkzaamheden van Bert over
genomen.
Onze columns worden tweewekelijks in het Amstelveens
Nieuwsblad gepubliceerd. Dit jaar hebben we met onder
werpen over de betegelde achtertuinen, diversiteit, vogels
en klimaatverandering en aandacht voor de natuurlijke
bestrijding van de buxusmot geprobeerd ook in onze co
lumns aandacht te besteden aan wat we nu al om ons
heen zien en de toekomst gaat brengen.
Diana Erkelens
Rondleidingen
Ook dit jaar stonden de gidsen weer klaar voor de maan
delijkse rondleidingen door het Amstelveense groen. Een
keer echter, gooiden de eikenprocessierupsen roet in het
eten. Dat was voor de excursie op het Vogeleiland. Deze
kon daarom toen niet doorgaan en is voor dit jaar ver
plaatst naar september als de rupsen in vlindertjes zijn
veranderd en aan het paren zijn om ons het volgende jaar
weer te kunnen plagen.
Veel eikenprocessierupsen mogen dan akelig zijn, maar
veel paddenstoelen zijn juist leuk. Het Amsterdamse Bos
was in deze herfst een sprookjesbos geworden voor alle
paddenstoelenliefhebbers en voor de excursie was dan ook
uitzonderlijk veel belangstelling.
Bijzonder ook is dat Carla de Bruijn afgelopen jaar niet op
de agenda stond voor de rondleidingen. Maar ze was on
danks haar ziekte heel veel present en dikwijls hielp ze de
(nieuwere) gidsen bij hun voorrondleiding. Voor komend
jaar staat ze toch weer een aantal keren ingeroosterd.
Dankjewel Carla voor je onuitputtelijke inzet.
Désirée Kumar
Vleermuizenwerkgroep

Muurleeuwenbek en Gamander

foto Henk Glas

De excursies naar Vogeleiland, de Poel, de Ringvaart en
het Zijdelmeer lieten gedeeltelijk dezelfde moerassoorten
zien, maar ook ieder hun eigen juweeltjes. Zo bloeiden op
het Vogeleiland de stijve ogentroost, bij de Poel de ronde
zonnedauw, bij de Ringvaart de eigenlijk niet-inheemse
gele maskerbloem en bij het Zijdelmeer de grote egelskop.
Het Kennemerstrand liet, net als twee jaar eerder, een
onvoorstelbare diversiteit zien, waaronder veel orchi
deeën.
Bij de excursies in de Braak, het Thijssepark en de kweke
rij kon iedereen, zoals gebruikelijk, genieten van het grote
aantal soorten.
Henk Glas
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De vleermuiswerkgroep van IVN Amstelveen heeft on
danks het beperkte aantal actieve leden in 2019 o.a. de
volgende activiteiten verricht:
Het volgen van de kapaanvraag (door de eigenaar van
Wester Amstel) van 11 oude paardenkastanjes (met veel
holtes voor vleermuizen). Deze werd door de gemeente
gelukkig gewijzigd in knotten, waardoor veel holtes ge
spaard bleven;
Het voeren van een oriënterend gesprek met de ecoloog
van Rijkswaterstaat i.v.m. de verbreding van de A9 over
onder andere een grote kraamkolonie vleermuizen die
verblijft in een deel van het oude dorp dat gesloopt gaat
worden. Voor deze kolonie zal vervangende verblijfruimte
moeten worden verzorgd, dat zou deels kunnen door
middel van het ophangen van vleermuiskasten. Het kap
pen van de bomen langs de A9 levert ook verstoring op
van vliegroutes en foerageerplaatsen voor de vleermuizen.
In opdracht van RWS wordt ook hieraan hard gewerkt
door een ecologisch bureau;
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Het deelnemen aan excursies en workshops van de
Vleermuiswerkgroep Noord-Holland. Een nachtelijke
vaartocht met een open melkschuit leverde slechts één
waarneming op. Verder is ook deelgenomen aan nachte
lijke tochten met de auto waarbij met apparatuur vleer
muisgeluiden werden opgenomen om naderhand uit te
werken op soort, aantal en locaties;
De werkgroep heeft verder meegedaan met de ‘Landelijke
nachtelijke vleermuis-tuintelling” die plaatsvond in mei
2019 en waarbij door 20 oplettende burgers waarnemin
gen van vleermuizen werden doorgegeven;
In het kader van de ‘Nacht van de Vleermuis’ zijn twee
excursies georganiseerd. De eerste vond plaats op 24 au
gustus in stadsdorp Elsrijk en had 8 deelnemers. De twee
de vond plaats op 27 september in de wijk Elsrijk zuid met
6 buurtbewoners. De vleermuizen waren talrijker. Ook
konden bewoners in het kader van deze landelijke actie
gedurende de maand september een lid van de werkgroep
uitnodigen de vleermuizen rondom hun woning te komen
spotten. Hier werd door 10 mensen gebruik van gemaakt.
De werkgroep volgt zo goed mogelijk de isolatiewerk
zaamheden door woningcorporatie Eigen Haard in Am
stelveen. Bij 3.500 woningen worden de open spouwmu
ren volgespoten met isolatiemateriaal en daarmee voor
vleermuizen ontoegankelijk gemaakt. Dat is een grote be
dreiging voor het kunnen gebruiken van spouwmuren als
verblijfplek door vleermuizen in winter én zomer. Gezien
het feit dat dit vanwege klimaatmaatregelen overal wordt
gepropageerd, is het wenselijk dat de nadelen hiervan
voor de vleermuizen ruim onder de aandacht worden ge
bracht.Ook bij huiseigenaren.
Tot slot heeft de werkgroep ook in 2019 weer de ervaring
opgedaan dat het in stand houden van oude bomen met
het oog op het voortbestaan van vleermuizen niet hoog
scoort op de gemeentelijke agenda. Dit zal daarom het
komend jaar een extra aandachtspunt worden in de con
tacten met de gemeente.
Jan de Jong
Vogelwerkgroep
Net als in alle vorige jaarverslagen staat, komt de werk
groep 10 maal per jaar bij elkaar om te praten over vogels,
om presentaties over vogels door de leden aan te horen en
om vogelfotoreportages te zien van rondreizende leden.
Dit allemaal ter uitbreiding van eigen kennis. Er worden
spellen ontwikkeld waarmee de determinatiekennis ver
der wordt versterkt. De opkomst van de werkgroepleden
op de bijeenkomsten is redelijk. Omdat veel leden ook in
andere werkgroepen actief zijn kan het aantal wel wisse
len.
Bij de excursies wisselt dat heel sterk. Soms 1, soms 4 au
to’s vol, vaak afhankelijk van het weer.
Er zijn weer nieuwe leden bij de werkgroep gekomen.
Heel fijn is dat, behalve dan dat het IVN-lokaal dan echt
te vol is.
Onderstaand de activiteiten waarmee de werkgroep bezig
is geweest: o.a. de voorjaarsvogelcursus. Er waren 6 theo
rieavonden en 4 excursies, waarvan 1 een dagexcursie
naar Texel is. Het huren van fietsen en het reserveren van
24+ plekken in De Klif plus de pannenkoeken

IVN Amstelveen

zelf hoort ook bij de voorbereidingen. Het weer was dit
keer best redelijk en we hadden dus een goede dag. De
cursus werd goed gewaardeerd door de cursisten. Heel
veel dank aan het cursusteam!
Verder werd in december gestart met de wintervogelcur
sus. Op 4 september werd dit ‘wereldkundig’ gemaakt en
op 9 september waren er 15 aanmeldingen, 22 deelnemers
in totaal. Deze cursus wordt in 2020 afgemaakt
In december wordt een begin gemaakt met vogeltellingen
voor een Amsterdamse vogelatlas, Amstelveen valt onder
het werkgebied van Amsterdam.

Baardman

foto Marga Ronhaar

In maart en april gingen alle andere broedtellingen weer
van start: BMP rond de Amstelveense en de Kleine Poel en
de MUStellingen (3 postcodes). Leden van de vogelwerk
groep deden ook mee met onderzoek naar ijsvogels in het
A’damse Bos.
In het kader van de Nationale Vogelweek werd in het
Schinkelbos weer een vogelexcursie gegeven op zondag
morgen om 08.00 voor bezoekers. De deelnemers zijn
zonder uitzondering enthousiast over de excursie.
Ook waren er weer leden van de werkgroep actief op de
Amstellanddag in juni. Ze hielpen daar met het uitpluizen
van braakballen. Ook volwassenen blijken dit een leuke
activiteit te vinden.
In november ging een deel van de leden naar Duitsland,
om de kraanvogels te zien in de omgeving van Diepholz.
Een prachtige en goed bereikbare plek vanuit Nederland.
Niet alleen zagen we heel veel kraanvogels maar ook zee
arenden. In de tuin van ons verblijf in Bramsche was ook
veel klein spul te zien.
Het zal opvallen dat ieder jaar weer dezelfde zaken langs
komen. Daar is niet veel aan te veranderen omdat bij
voorbeeld broedvogel- of MUStellingen binnen een be
paalde periode moeten plaatsvinden.
Ook cursussen worden gegeven als de te bespreken vogels
aanwezig of onderweg zijn.
Veel dank aan alle leden van de vogelwerkgroep voor jullie
medewerking, inzet en enthousiasme.
Marleen Andriessen
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Werkgroep Weidevogelbescherming
In 2019 hebben 51 vrijwilligers van de werkgroep Weide
vogels van IVN Amstelveen samen met 35 boeren in Am
stelland aan weidevogelbescherming gedaan. Hierbij is
nauw samengewerkt de agrarische natuurvereniging De
Amstel/agrarisch collectief Noord-Holland Zuid en ge
biedscoördinator Mark Kuiper. In 2019 zijn in totaal 277
nesten van weidevogels gevonden. Van 206 gevonden
nesten is het uitkomstresultaat bekend: 68,0% is met
succes uitgekomen. Het verlies door predatie was met
19,4% relatief hoog in vergelijking met 2018 en het verlies
door agrarische werkzaamheden zoals bemesten en maai
en laag met slechts 1,9%. Van redelijk wat verloren gega
ne nesten (9,7%) was de verliesoorzaak niet bekend. Min
stens 101 nesten zijn daadwerkelijk beschermd tegen
landbouwactiviteiten. Het uitkomstpercentage van deze
beschermde nesten was 79,8%. Belangrijke verliesoorza
ken onder daadwerkelijk beschermde nesten was wel
vooral predatie, maar relatief laag (12,8%).

Conclusie
Het broedsucces van de grutto (uitgedrukt in percentage
broedparen met grotendeels bijna vliegvlugge kuikens
rond 24-28 mei) was onvoldoende in de Duivendrechter
polder (hooguit twee van de negen gruttoparen brachten
jongen groot), voldoende in de Bovenkerkerpolder (88,7%
bracht jongen groot) en mogelijk voldoende in de Ronde
Hoep (78,4%). Berekend over de gruttoparen van alle drie
polders was het broedsucces 71,0%.
Van de andere soorten zijn geen harde gegevens bekend,
maar kievit en de scholekster hebben in 2019 waarschijn
lijk slechts heel weinig jongen grootgebracht. Voor de
kievit speelde niet alleen het koude weer rond half april
een rol, maar ook de droogte in april en mei. Die was ui
terst nadelig voor op en in de grond aanwezige insecten:
het voedsel van kievitkuikens.
Nieuw in 2019 was dat de familie Van Blaaderen bloemen
randen had ingezaaid op twee maislandpercelen. Behalve
kleurrijk bleken deze randen op 24 oktober ook nog veel
insecten en vogels te herbergen. Verder is dit jaar op twee
locaties in Amstelland een driejarig onderzoek gestart
naar dag- en nachtvlinders in puur Engels raaigrasland
en kruidenrijk grasland.
Op 12 juli vond de traditionele en weer bijzonder gezellige
barbecue ter afsluiting van het weidevogelseizoen plaats
bij de familie Van de Kroon in de Ronde Hoep.
Aad van Paassen
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Bloemenrand in Bovenkerkerpolder

Website
De website van de vereniging is ook dit jaar goed bezocht.
Er zijn, volgens Google analytics, 23.776 unieke pagina
weergaves geweest. Dat vind ik best veel.
Als ik de top 50 van de meest bezochte pagina’s bekijk en
deze categoriseer dan ziet dat er als volgt uit:
22 x een pagina die met de algemene informatie die op de
website staat te maken heeft.
18 x een activiteiten pagina
8 x een column
2 x een nieuwsbericht.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een activiteitenpagi
na natuurlijk maar kort op de website staat. Als de rond
leiding geweest is dan is deze pagina niet meer te bena
deren.
De startpagina, de landingspagina, https://www.ivn.nl/
afdeling/amstelveen is in totaal 2.451 keer bezocht.
Maar wat zegt dit? Volgens mij dat de website goed
vindbaar is. Dat de bezoeker niet blijft hangen op de lan
dingspagina maar doorklikt naar een activiteit, nieuwsbe
richt, werkgroep etc.
Dit maakt voor mij dat ik er volgend jaar nog alerter op
wil zijn, dat als er iets op de website gezet wordt en er is
elders ook informatie over te vinden, dat ik deze dan als
link toevoeg. Een mooi voorbeeld hiervan is de natuurex
cursie door het arboretum bij Uilenstede en plattegronden
en lijst met belangrijkste bomen van het arboretum die
ook op de site te vinden is https://www.ivn.nl/afdeling/
amstelveen/bomen-arboretum-uilenstede. Maar dit kan
natuurlijk evengoed een column zijn die ergens goed bij
aansluit.
Ook vind ik dat de columns wat meer bezocht mogen
worden, ze zijn zo leuk! Hoe het bezoek te promoten,
zonder dat dit ten koste gaat van de prominente plek van
de activiteiten, daar ga ik over nadenken.
Natuurlijk weer mijn oproep: blijf informatie en berichten
insturen. Een levendige website trekt alleen maar meer
bezoekers.
Jeannette Schenk

foto Nel Bolt
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Cursus loofbomen

IVN Zomerweek 2020

Deze korte cursus “loofbomen herkennen” wordt
op 9 en 30 mei en 13 juni op drie zaterdag ochten
den van 10.00-12.30 u gegeven.
In de cursus leer je aan de hand van een aantal ba
siskenmerken 10-15 loofbomen op naam te bren
gen.

Stichting IVN Zomerweek organiseert jaarlijks een
compleet verzorgde vakantieweek voor natuurlief
hebbers. Een actieve week waarin natuurbeleving,
landschap en cultuurhistorie centraal staan.

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” ge
bouw.
Na betaling €30,00 kom je op de deelnemerslijst.
Ben je lid of donateur van IVN dan betaal je €25,00.
Dit is inclusief het cursusboek.
Betaling a.u.b. naar NL26INGB 0005 2469 61 t.n.v.
IVN Amstelveen onder vermelding van Bomencur
sus 2020.
Graag ook uw adres, postcode en telefoonnummer
opgeven.
Graag tot ziens op 9 mei 2020.
Het cursusteam,
Hans Doorenbosch, Harry den Hartog en Jeanine
Brederoo

Mist

Ieder jaar doet de IVN Zomerweek een mooie plek
in Nederland aan. In 2020 zal dat het Groningse
plaatsje Vierhuizen zijn. We verkennen uiteraard
het Lauwersmeergebied maar ook het oude kust
landschap van Groningen en Friesland, met de
oude dijken en wierdedorpen en het prachtige dal
van het Reitdiep. Voor fietsers, wandelaars en na
tuurliefhebbers is er veel te zien en te beleven.
Kom je ook naar de IVN Zomerweek in de periode
van 31 juli tot en met 7 augustus 2020.
Voor informatie en aanmelden kun je terecht op
onze website www.ivn.nl/ivn-zomerweek.
Contact
Voor verdere informatie, vragen en/of suggesties,
kun je contact opnemen met Herman Offereins via
het volgende mailadres: ivnzomerweek@gmail.com
Zie ook de website
https://www.ivn.nl/ivn-zomerweek
Stichting IVN Zomerweek, Oude Pekela
contact: Herman Offereins 06-28487015
bankrekening: NL74TRIO0197642802

Mist om mij heen,
een roodborst, vergeten kerstbal
fluit zachtjes,
hij en ik alleen
Els Hellinga

Plantencursus

(Er zijn nog enkele plaatsen!)
Dit voorjaar, periode 9 april t/m 20 juni, geven
Frank-Peter Scheenstra, Aleid Offerhaus en Henk
Glas een plantencursus in Amstelveen. In vier don
derdagavonden behandelen we de opbouw van
planten, fotosynthese, de indeling van planten en
ecologie van planten. Het geleerde wordt buiten
bekeken in vier zaterdagochtendexcursies, drie in
Amstelveen en één op het Kennemerstrand. De
kosten bedragen €50 voor leden en €55 voor nietleden. Dit is inclusief cursusboek en koffie of thee.
Je kan je opgeven via
plantencursusamstelveen@gmail.com
Henk Glas

IVN Amstelveen

bloeiende zomereik

foto Jeanine Brederoo
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A-sociale media

Vroeger was ik deskundig op computergebied; nu loop ik
achter. Ik weet mij nog steeds aardig te redden met Win
dows 10, Word, Excel en dergelijke, met een tablet heb ik
ook leren omgaan, maar als mobieltje gebruik ik een
Nokia met prepaid tegoed, waarmee je kunt bellen en
sms’en. Voorlopig vind ik dat genoeg. Wat ik om mij heen
zie aan mobiel telefoongebruik doet mij niet gretig naar
zo’n ding verlangen. Sociale-mediagebruik leidt maar al
te vaak tot asociaal gedrag: mensen kijken in gezelschap
ieder moment op zo’n schermpje als er weer een piepje
klinkt; in het verkeer letten zij niet op omdat alle aan
dacht naar het mobieltje gaat, want zoals met alle nieuw
tjes moet eerst doordringen wanneer gebruik verantwoord
is, en wanneer je beter ervan af kunt blijven. De berichtjes
die mensen elkaar sturen blinken meestal uit in nietszeg
gendheid, kennelijk zijn ze bedoeld om verveling te ver
drijven.
Erger is dat sociale media voor velen een vrijbrief vormen
om er onbekommerd op los te schreeuwen en te schelden.
Wat vroeger beperkt bleef tot gemopper in de huiskamer
of aan de borreltafel wordt nu verstuurd en razendsnel
gedeeld. De waarheid is niet belangrijk; iedereen leeft in
zijn eigen bubbel en wil alleen eigen opvattingen beves
tigd zien. Zonder Twitter was Trump waarschijnlijk geen
president geworden. En in ons land waren de anti-
vaxxers, Thierry Baudet en opstandige boeren zonder Fa
cebook en Instagram lang niet zo ver gekomen. De de
monstranten in Hongkong hebben wel dankzij sociale
media massale steun weten te krijgen. Niet voor niets
controleert China de sociale media stevig met een eigen
versie van Facebook en Whatsapp, en censuur op buiten
landse berichten. Ik heb mij ooit aangemeld voor Fa
cebook en LinkedIn, maar maak er zelden gebruik van. Ik
had destijds een reden om mij in te schrijven (contact met
familie en oud-collega’s), maar daarvoor gebruik ik het
niet meer en uitschrijven is welbewust erg lastig gemaakt.
Voor mij hoeft het niet meer…
Is er dan niet iets positiefs te melden over deze ontwikke
lingen? Ja zeker: bij IVN-excursies valt het op dat sommi
ge deelnemers gebruik maken van vernuftige ‘appjes’
waarmee zij soorten kunnen herkennen, en bijvoorbeeld
een vogelgeluid afspelen of met een foto een plant deter
mineren. Als ik dan in een gidsje loop te bladeren, denk
ik: “Toch wel handig”. Maar ook hierbij past een kantte
kening. Volgens de redacteur van de nieuwe ‘Heukels
Flora van Nederland’ zul je, als je blindvaart op een app,
nooit nieuwe soorten kunnen ontdekken…
Gert-Jan Roebersen

Groene vingers gezocht

Voor ons tuinproject St. Juffertje in het Groen Amstelveen
zijn we op zoek naar natuurliefhebbers die tijd en zin
hebben om van gezamenlijke grond in de Westwijk, Am
stelveen (kruising Marshallsingel en Legmeerdijk) een
ecologisch studieterrein te maken. Dit houdt in het regi
streren door middel van o.a. fotografie en het later even
tueel tentoonstellen van hierdoor in kaart gebrachte ver
anderde biodiversiteit t.o.v. de vorige jaren van onze
moestuin.

Wij zijn een enthousiaste maar kleine groep die node hulp
kan gebruiken. In 2018 hadden we een bloeiende en
groeiende moestuin, dankzij noeste arbeid in de over
heersende veengrond. In de enkele jaren dat we bestaan
zijn we ook gestart met creatieve projecten die we voor
ogen hebben.
We kunnen tevens extra hulp gebruiken bij het aanleggen
van bedden, waarin we het komende jaar willen gaan
moezenieren.
Het doel van de stichting is om van de tuin een decor te
maken voor diverse culturele en creatieve activiteiten. Zo
hebben we vorig jaar o.m. een workshop gedaan waar we
verf maakten van op onze tuin groeiende planten, waar
mee we hebben gebatikt. Of als het weer het toelaat op 1
mei, de dag van de arbeid, door inzet van deelnemers de
dans om de Meiboom te organiseren, of bijv. een activiteit
op Bevrijdingsdag.
Voor deelname vragen wij maandelijks wel een kleine bij
drage. Heeft u interesse en woont u in Amstelveen en/of
in de Westwijk, neem dan a.u.b. contact met ons op via
het volgende e-mailadres:
Juffertjeinhetgroenamstelveen@gmail.com
https://www.facebook.com/Stichting-juffertje-in-hetGroen-Amstelveen
Ellen Wiechman en Galiene Dennenbroek

foto Piet de Boer
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De Groenraad

30 jaar geleden waren er klachten over het vervangen van
bloemen en heesters door gras in de openbare ruimte. De
klachten kwamen van de bijenvereniging en van het IVN.
2 jaar later resulteerde dit in de oprichting van de Groen
raad. Eerst nog een kleine Groenraad, d.w.z vergaderingen
zonder de gemeente en de grote Groenraad, tweemaal per
jaar met de gemeente, vooral gericht op overleg en in
vloed bij groenbeheer.
Wie zit er in de Groenraad? Als je over de jaren kijkt wor
den leden voor de Groenraad geworven uit de bijenvereni
ging, de leden van de volkstuinen, het IVN, agrarisch na
tuurbeheer, wijkplatform, de seniorenraad, etc.. Tegen
woordig worden ze formeel benoemd door B en W. De
Groenraad is een officieel orgaan van de gemeente, pas
send bij het beleid rond participatie zoals vastgelegd in de
participatie- en inspraakverordening van 2013.
Wat doet de Groenraad? De mate van overleg over zaken,
die het groen betreffen in Amstelveen, is afhankelijk van
de cultuur van inspraak van dat moment, afhankelijk van
de persoon van de verantwoordelijke wethouder en af
hankelijk van de leden van de Groenraad.

Op dit moment is de stand van zaken zo dat de Groenraad
maandelijks bijeenkomt en gevraagd en ongevraagd ad
viezen geeft aan B en W. Tevens is er tweemaal per jaar
een overleg met de verantwoordelijke wethouder. De ad
viezen gaan over alles wat met groen en biodiversiteit te
maken heeft en vooral aan de beleidsmatige kant. Tegen
woordig zijn niet alleen ambtenaren van Groenbeheer ge
sprekspartner, maar ook steeds vaker projectleiders van
de afdeling stedelijke ontwikkeling. En omdat klimaat
adaptatie en energietransitie ook veel raakvlakken hebben
met biodiversiteit verbreedt de reikwijdte van de Groen
raad zich enorm. Om een voorbeeld te geven: in het laat
ste gesprek met de wethouder zijn adviezen gevraagd over
de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Amstelveen,
over een nieuwe manier om bomen te waarderen, een
plan voor de herplant van bomen bij de verbreding van de
A9 en het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Heel veel
aandacht is er voor natuur-inclusief bouwen en de manier
waarop dat vorm zou kunnen krijgen in Amstelveen.
Iets concreter zijn we in gesprek over Legmeer en de wijk
rond Alleman/oostelijk halfrond.
De laatste jaren zijn er adviezen uitgegaan over: water
kwaliteit, maaibeleid, natuur-inclusief bouwen, nieuw
bouw HWC, advies PLECK en hoogbouwnota.
Gaat dat allemaal soepel en vanzelf: nee. Een onafhanke
lijk instituut vroegtijdig mee laten denken in je plannen is
geen vanzelfsprekendheid. Het is ook een cultuurkwestie,
waarin sommige ambtenaren veel beter de weg weten te
vinden naar de groenraad dan anderen. Daarnaast speelt
nog iets anders. Een discussie over participatie van de
burger in het algemeen. De eerste nog vertrouwelijke no
ta’s daarover zijn verschenen en kortweg komt het erop
neer dat men vaker gebruik wil maken van moderne mid
delen (lees internet) om van de burgers te horen en meer
representatieve groepen wil uitnodigen om met de ge
meente te spreken. De rol van de verschillende participa
tieraden is nog onzeker.

IVN Amstelveen

Bovenstaand verhaal was mijn inleiding op de kennisdag
van de Groenraad waarop we gesproken hebben met
mensen met groene hartjes over pijnpunten, parels en
potenties voor het groen in Amstelveen. Mocht u aanbe
velingen hebben over het groen in de gemeente, weet dan
dat via het IVN Aleid Offerhaus en Jacqueline Quarles van
Ufford en ondergetekende in de groenraad zitten.
Hans Buijze

Activiteitenoverzicht 2020–1
zo 15 mrt: IVN Amsterdam Rondwandeling in natuurpark
Vrije Geer van 11:00 – 12:30. Start bij de zuidingang van
het park bij het informatiepaneel aan de weg Vrije Geer,
tussen Ditlaar de Osdorperweg, Amsterdam.
Thema: Merken we aan de planten en dieren dat de lente
eraan komt?
Informatie: Ineke Deckers en Juultje Joosten natuurex
cursie@hotmail.nl
wo 18 mrt: Algemene Ledenvergadering IVN Amstelveen
in De Arc, Jeanne d’Arclaan 8, Amstelveen
Aanvang 19.30
zo 29 mrt: IVN Amsterdam Wandeling door het Amstel
park. Beleef de natuur! Start om 11:00-12:30 bij de
Hoofdingang Amstelpark, Europaboulevard, Amsterdam.
Info : Gert Snoei, 020 4922366. Alleen op excursiedag:
06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl
zo 5 apr: IVN Amsterdam Rondwandeling door het Bea
trixpark in Amsterdam om 14:00 – 15:30.
Start: Parkingang Diepenbrockstraat, t.o. de Herman
Heijermansweg te Amsterdam.
Info: Henk Wolters, henk.snezana@kpnmail.nl ,
02066445506
zo 12 apr: IVN Amstelveen fietsexcursie door de Boven
kerkerpolder, Amstelveen. Start: 10:00 bij de kruising
Nesserlaan/Middenweg.
Thema: Weidevogels vanaf de bloemrijke weidevogelbou
levard.
*)Info
wo 29 apr: Avondfietsexcursie IVN Amstelveen door de
Bovenkerkerpolder, Amstelveen. Start: 19:30 bij de krui
sing Nesserlaan/Middenweg, Amstelveen.
Thema: Weidevogels in de avond
*)Info
zo 10 mei: IVN Amstelveen natuurexcursie door het Jac.P.
Thijssepark Start om 10:00 bij de ingang Pr. Bernhardlaan
(hoek Emmakade) Amstelveen
Thema: Het Thijssepark in volle bloei.
*)Info
zo 14 jun: IVN Amstelveen natuurexcursie langs de Poel
in Amstelveen. Start om 10.00 bij de Urbanuskerk, Noord
dammerlaan 119, Bovenkerk.
Thema: De pracht van de weelderige Poeloever. *)Info
*)Info

IVN natuurwandelingen door natuurgidsen van
IVN Amstelveen
Désirée Kumar tel. 36033539.
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/activiteiten
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Waarnemingen
November:
Op de terugweg vanuit Duitsland waar we op bezoek
waren voor kraanvogels rijden we via de Sallandse Heu
velrug, we maken daar nog een wandeling. We zien veel
paddenstoelen, kuifmees en goudhaantjes.
In het Amsterdamse Bos hoor ik zingende roodborsten,
verder alleen miezer en grijze luchten.
Buiten op het grasveld zitten 3 merelvrouwtjes en 1 man.
Hij is nog niet in de stemming want hij verjaagt ze. Het
gaat nu nog alleen om eten en nog eens eten.
Op weg naar Ronse in België zien we ooievaars en grote
zilverreigers, knobbelzwanen en buizerds.
Een dag later rijden we weer terug via Nieuwvliet in
Zeeuws-Vlaanderen, daar willen we met twee broers en
een zus van Jaap met aanhang een midweek doorbrengen
in mei 2020. Als dat maar goed gaat. Het is erg mistig.
Tussen Bruinisse en het Grevelingen zijn heel veel rot
ganzen, wulpen en scholeksters.
Van Els Poel en haar buurvrouw Thea hoor ik dat zij re
gelmatig een bosuil horen roepen vanaf de Bult. Er is daar
een nestkast aangebracht.
Jaap loopt naar de afvalcontainer en ziet 2 koperwieken
uit de vuurdoorns vliegen.

kuifaalscholver

foto Dorothee Oort- Marburger

December
In het Amsterdamse Bos hoor ik een boomklever en zie ik
merels rondscharrelen. Grappig dat ik alleen in de win
terperiode zoveel waterhoentjes zie, zijn het wintergasten
of verstoppen ze zich in het voorjaar? In de sloot bij huis
zitten er 4 tot 6 stuks.
Thuis tel ik 9 merels in de vuurdoorns en in het gras. Het
gaat er niet zachtzinnig aan toe. Een zanglijster en mezen
zijn ook aanwezig.
Bij het opruimen van de netten in de wijngaard hoor ik
een heftige discussie van gaaien en eksters en hoor en zie
ik een groep overvliegende kolganzen.
De kauwen zijn weer terug in de straat, ze hebben hun
nesten in de schoorstenen weer betrokken. En ze kletsen
wat af, dat begint al vroeg in de ochtend.
Op mijn balkon zitten een roodborst en een grote bonte
specht.
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Bij de 1e excursie van de wintervogelcursus in de Middel
polder zien we slechtvalk, koperwiek, sijsjes, putters, ooi
evaars, wintertaling, krak- en slobeend, aalscholvers en
brandgans. Na afloop worden we warm met chocolade
melk en kruidkoek van Aleid. Erg lekker.
In het Amsterdamse Bos hoor ik waterhoen en zie ik
blauwe reiger, boomklever en roodborst.
Op de Kringloop zijn weer ransuilen te zien. De els voor
onze flat bloeit en zit vol katjes.
De vogelwerkgroepexcursie gaat naar de Zuidpier in
IJmuiden, maar die is dicht, het waait wel maar niet heel
erg.
We zien de kuifaalscholver en onze aalscholver. Het ver
schil is goed te zien, ze zitten bij elkaar. Op het strand
zien we 6 sneeuwgorzen, drieteenstrandlopers, veel zil
vermeeuwen, kok- en grote mantelmeeuw. Er is ook een
Scandinavische zilvermeeuw, gevonden door Guido. Op
het Kennemermeer zitten nog kuifeenden.
In de parken de Braak en Thijsse is het ook rustig, alleen
boomklever en roodborst zijn te horen.
Op de hoek van de Bovenkerkerlaan en Groenelaan is een
stuk gras. Daarop zitten, tot mijn verrassing, zeker tussen
de 50 en 100 kauwen te "grazen". Geen ruzie, gewoon
door elkaar heen pikken ze in het gras op zoek naar voed
sel. Op de laatste dag van het jaar zie ik 3 koperwieken in
het gras.

Aalscholver

foto Dorothee Oort-Marburger

Januari 2020
Ha, ik kan weer een nieuwe jaarlijst starten: die begint
buiten langs de snelweg want bij mij thuis is het rustig,
de mezen en andere kleintjes zijn nog niet bekomen van
het vuurwerklawaai. We zien aalscholvers op lantaarnpa
len, buizerd, zilvermeeuw. Niet veel schokkends dus.Weer
thuis tel ik 6 koperwieken in het gras, in de sloot weer
waterhoen en meerkoet.
De els laat haar katjes vallen. Het wordt weer een puin
hoop op straat.Voor de Amsterdamse Vogelatlas ga ik op
pad in vak 25-55-11. Ik tel in totaal 30 soorten. Maar
geen echte bijzonderheden.
In het Amsterdamse Bos hoor ik de grote bonte en de
groene specht, de grote bonte roffelt en de groene lacht
hem uit. Ook de roodborst zingt.
Thuis zijn er 4 merels en 1 koperwiek in het gras aan het
foerageren.
’s Middags maak ik een rondje Middelpolder waar ik
knobbelzwaan, slobeend, een grote zilverreiger, staart
mezen, smient, krakeend en 3 ooievaars zie.
De staartmezen komen regelmatig bij mij op het balkon
op bezoek. Ze worden maar net getolereerd door de mezen
dus ze zijn supersnel erin en er weer uit.

maart 2020

belangstellenden groot. Toch leuk. Bij de Arc wordt de
heggenmus, groenling, vink, koolmees, pimpelmees ge
zien. Hans Koster ziet een goudhaan. Ik ga gauw naar
huis, ik ben zo koud.
In de wijngaard hoor ik grauwe ganzen overvliegen. Ver
der hoor en zie ik vanuit de wijngaard een onbekende vo
gel boven de Amstel: heel wit en een sternachtige dan
sende vlucht, onrustig en roepend hoog/schel, zo iets als
prie, prie. Hij houdt het lang vol maar verdwijnt uiteinde
lijk. Een compleet onbekend geluid. Geen idee!!
Thuis zitten er 17 kauwen in het gras, een oneven aantal
is ongebruikelijk en ik heb bezoek van een heggenmus op
het balkon.
De 2e excursie van de wintervogelcursus gaat naar de
Oostvaardersplassen. De weg naar de Zeearendhut is af
gesloten dus we gaan naar de Schollevaar, daar zien we
een zeearend, kleine zwaan en een brilduiker, dat is wei
nig maar die zeearend maakt het goed. Onderweg ont
moeten we nog wel baardmannetjes, een zingende witte
kwikstaart en nog meer klein spul. Terug bij het bezoe
kerscentrum zien we nog een zeearend.
In de wijngaard hoor ik weer een groene specht en
schreeuwende halsbandparkieten.
In het Amsterdamse Bos een merel en boomklever en
thuis een winterkoning op mijn balkon en 1 koperwiek
tussen de merels.
Een dag later thuis hoor ik een zingende zanglijster, later
op de dag nog koperwiek, roodborst, merels, staartmezen
en de beide andere mezen.
In de wijngaard hoor ik veel grauwe ganzen, halsband
parkieten en ik hoor een holenduif vanuit de bijentuin.
De staartmezen komen nu dagelijks op de bezoek, meestal
een groepje van 5/6 vogels. Zo leuk.

zeearenden

foto Marga Ronhaar

Februari
De 2e Amsterdamse vogelatlastelling is ook klaar: 2 grote
gele kwikken gezien bij Elsenhove, een boomkruiper ge
hoord, een heggenmus en zowaar een huismus.

Akkerhoornbloem

foto Henk Glas

Plantenwerkgroep 2020
Sommige Amstelveense plekjes waar de plantenwerk
groep in het verleden heel wat uren heeft doorgebracht
gaan momenteel flink op de schop. Daar blijven we in
2020 ver vandaan.
Dit jaar is er voor het eerst een plantencursus. De excur
sies van de plantenwerkgroep vertonen overlap met die
van de cursus. Voor deelnemers aan beide is dit een gele
genheid planten te leren door te repeteren. Het Egelpad
loopt naast de museumspoorlijn. De excursie begint bij de
Parklaan op de plek waar onze vereniging ooit gehuisvest
was.
In de drie volgende excursies zullen gegarandeerd veel
plantensoorten te zien zijn. Het Thijssepark is een enor
me wilde plantenverzameling. Op het Kennemerstrand
hebben we ons al twee maal eerder verbaasd over het
groot aantal soorten. Je weet nooit van te voren hoe warm
of koud het voorjaar is, maar ik denk dat we op het beste
moment gaan. In Oost-Voorne waren we twee maal eer
der. Dit is het gebied met de rijkste flora van Nederland.
Dit wordt een dagexcursie waarbij we na aflooop wat gaan
eten. We zijn dan ’s avonds om een uur of acht weer thuis.
Een verzoek tot inventarisatie was bij het maken van deze
agenda nog niet tot in detail bekend. Te zijner tijd zullen
deelnemers van de plantenwerkgroep daarover worden
ingelicht.
Op de Middenweg BP hebben we een paar keer eerder
geïnventariseerd, steeds in de tweede week van juli. Dat
gaan we weer doen.
Een bezoek aan de kwekerij in de Braak valt dit jaar iets
vroeger uit dan anders. We zullen zien of er dan ook an
dere planten bloeien.
Lang geleden hebben we excursies gehad bij boerderij
Meerzicht. Inmiddels weten we dat de oever van de ring
vaart in het Amsterdamse Bos een interessant plantenge
bied is geworden. Dit gebied strekt zich uit tot aan boer
derij Meerzicht.
Alle leden van de vereniging zijn welkom op de excursies.
Aanmelden is niet nodig, behalve
voor de excursies naar Kennemerstrand en Oost-Voorne
bij mij op 020 – 6470737 of e-mail henk.glas@ziggo.nl.
Henk Glas

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. *

2020 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 2020
De contributie- en donatiefacturen voor 2020 zijn medio
december 2019 per e-mail 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

Kluut met jong

foto Marry de Boer

IVN Lettersudoku maart 2020

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
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maart 2020

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

Natuurfotografiewerkgroep
Elly Riemens-Kruyff : 6438520

Foto achterkant:

Redactie “ de Groene Zegge”
Hetty Kok
hettykok@outlook.com
Redactie website
Jeannette Schenk
website.ivn.amstelveen@gmail.com

Insectenwerkgroep
Ton Zijp : 0618510864

Foto's voorkant:

Publiciteit
Bas ten Asbroek: 06-23250469
bas_ten_asbroek@yahoo.com

Marga Ronhaar
Adri den Bakker
Diana Erkelens

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij!!
Graag inleveren voor 10 mei 2020

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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Retouradres Redactie De Groene Zegge
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