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Van het bestuur
Met de klap van een supernova kwamen alle activiteiten
van IVN Amstelveen vanaf half maart stil te liggen. Geen
fotocursus, de ALV kon niet doorgaan, noch de bomen- en
de plantencursus. Maar hoe vitaal we als vereniging zijn
bleek al snel. Na van de eerste schrik bekomen te zijn
kwamen er berichten binnen via e-mail en APP-groepen.
Foto’s en filmpjes werden gedeeld en er werden tips en
nieuwtjes uitgewisseld. Met de versoepeling van de maat
regelen in mei begon bij het bestuur de noodzaak door te
dringen weer eens bij elkaar te komen om lopende zaken
en nieuwe initiatieven te bespreken. Enigszins in strijd
met de vigerende regels zaten we op een mooie middag
buiten te vergaderen, wel op anderhalve meter afstand.
We besloten als eerste om het coördinatorenoverleg op 9
juni te laten doorgaan, wel in het wat ruimere leslokaal,
zodat we ook hier aan de anderhalve meter maatregel
kunnen voldoen. Tijd om weer eens bij te praten en te kij
ken wat we in de nieuwe situatie kunnen doen, bijvoor
beeld als het gaat om de rondleidingen. Er was meteen al
reactie uit de vereniging om een digitale rondleiding via
de website aan te bieden. Inmiddels staat er een digitale
wandeling langs de Amstelveense Poel op de website.
De ALV hebben we op 9 september ingeroosterd. Aanmel
ding vooraf is hier wel noodzakelijk. Bas verzorgt na de
pauze een presentatie over Ierland, met verhalen, liederen
en zo wat meer.
We zijn dus volop in de weer en maken er maar het beste
van, want natuureducatie is in deze tijden van klimaat
zorgen en extreme droogte een zaak van essentieel be
lang.
Henk Breij

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

foto Elly Riemens
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Inhoud

DOTTERBLOEM
Jij gouden
heerlijkheid
die zo uitbundig
siert
de groene
waterkant
weet hoezeer mijn hart
zich aan jou
heeft
verpand.
Jan van der Kooij, Leiderdorp
uit: Langs wegen van duister en licht.

dotterbloem

IVN Amstelveen

2

Van het bestuur

3

Dotterbloem

4

Weidevogelbeheer Amstelland

5

Revalideren in Coronatijd

6

Rietvogels van Klarenbeek

8

Boeren van Amstel
Bijentelling

9

Coronacynisme
SVN bestaat 40 jaar

10

Waarnemingen

12

Activiteitenoverzicht

13

Weideboulevard

14

Van de penningmeester
Lettersudoku

15

Coördinatoren

foto Henk Breij

3

Stand van zaken weidevogelbeheer Amstelland 18 mei 2020
De werkgroep Weidevogels van IVN Amstelveen is dit jaar
met 43 vrijwilligers actief bij 40 boeren op ongeveer 1.000
ha gras- en bouwland. Eigenlijk kunnen we pas na het
seizoen echt zeggen of het een goed of een slecht seizoen
is geweest. Maar iedereen is natuurlijk nieuwsgierig,
daarom hierbij alvast een voorlopige stand van zaken tot
en met 18 mei 2020.
Aantallen broedparen
Over het algemeen kun je zeggen dat 2020 qua aantallen
broedparen een wisselend jaar is en dan met name wisse
lend per gebied. De Ronde Hoep scoort dit jaar voor de
meeste soorten slecht en de Bovenkerkerpolder juist
(nog!) vrij goed. De Duivendrechtse polder scoort voor de
kievit en scholekster beter dan in 2019, maar voor de
grutto slechter. Slobeend, veldleeuweriken en gele kwik
staart zijn overal redelijk constant, maar er lijken duide
lijk minder graspiepers te zijn. De les is (en dat weten we
natuurlijk al langer dan vandaag): voor een verantwoorde
uitspraak over ontwikkeling in aantallen broedparen
moeten we naar een meerjarige periode van minstens 5
jaar kijken of beter nog: 10 jaar. Als we dat doen, dan zien
we dat vooral de kievit gestaag terugloopt in aantallen.
Dat komt mede door nog onvoldoende op de kievit gerich
te beheermaatregelen. Nu richten de meeste maatregelen
zich op met name de grutto. Slobeend en gele kwikstaart
zijn toegenomen en de andere soorten ongeveer stabiel.

grutto

Uitkomstresultaat
Van de 262 gevonden legsels is van 132 het uitkomstre
sultaat bekend. Daarvan is op dit moment 50% (66 leg
sels) niet uitgekomen waarvan 40 legsels verloren zijn
gegaan door predatie door vos, hermenlijn, zwarte kraai
etc. Dat is hoog en baart zorgen. In Ronde Hoep en Bo
venkerkerpolder is de vos een belangrijke factor in het
verlies en valt het tegen om de predatiedruk door die
soort te doen afnemen. Een vos is nu eenmaal een goede
zoeker die - als hij eenmaal weet dat er veel weidevogel
legsels zijn - zich daar sterk op kan specialiseren. Het is
natuurlijk wel een dilemma; een vos heeft ook recht op
leven. Maar indien we van boeren vragen om vanwege de
weidevogels de bedrijfsvoering aan te passen (en daarvoor
veel gemeenschapsgeld gebruiken) , dan kunnen we het
niet laten gebeuren dat dat geld en de inspanningen van
betrokkenen uiteindelijk niet bijdragen aan het in stand
houden van weidevogels vanwege een hoge predatie.
Werken aan alle factoren is hierbij onontkoombaar.

foto Marga Ronhaar

Aantal gevonden nesten
Het aantal gevonden legsels in Amstelland bedraagt tot
nu toe 262. Dat is iets minder dan in 2019 (toen 272),
maar er komen nog legsels bij. Ten eerste omdat de leg
sels van bedrijven zonder vrijwilligers nog niet in de da
tabase zitten en verder omdat er nog late vervolglegsels
bij zullen komen. Uiteindelijk zullen we in 2020 in aantal
gevonden legsels hoger uitkomen dan in 2019. Dat komt
ook omdat we in 2020 het maisland van de gebroeders
Immink wel weer hebben afgezocht en in 2019 niet. Als
we ook bij gevonden legsels naar een lange periode kij
ken, zien we dat het aantal gevonden legsels sinds 2005
bijna met 70% is afgenomen. Dat komt vooral omdat veel
legsels liggen op percelen met uitstel van maaien en die
legsels worden niet (meer) opgezocht tegenwoordig,
vroeger wel.
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kievitsnest beschermd door sleepslangbeschermer

vos in de Bovenkerkerpolder op 14 april 2020
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Revalideren in Coronatijd
Broedsucces
Eind mei zullen de tellingen plaatsvinden om te bepalen
hoeveel gruttoparen erin zijn geslaagd om jongen groot te
brengen. Voor de Ronde Hoep lijkt het voor de grutto so
wieso een slecht jaar te worden. Voor de andere polders
kan het wat betreft de grutto nog goed uitpakken. Bij de
kievit is het aantal broedparen met kuikens in de loop van
het voorjaar in elke polder sterk afgenomen. Van de 132
kievitparen in de Bovenkerkerpolder rond half april had
den slechts 17 paren kuikens rond half mei. In de Dui
vendrechtse polder hadden van de 46 kievitparen rond
half april nog slechts 7 paren kuikens halverwege mei. De
oorzaak moet voor een groot deel waarschijnlijk worden
gezocht in te weinig voedsel, mede door de droogte van
dit voorjaar. Het land is hard als beton, daar kunnen maar
weinig insecten leven. Greppel-plasdras kan dan de op
lossing zijn, maar daar moeten dan veel (relatief kleine)
plekken voor worden gerealiseerd met direct daarnaast
ook hogere vegetatie om schuilgelegenheid te bieden voor
kuikens vanwege de vele predatoren die vanuit de lucht
goed zicht hebben op kuikens. Daar waar dat door boeren
ook echt wordt gerealiseerd, zie ik dat het werkt. Dat
houdt in ieder geval bij mij het enthousiasme en de moti
vatie voor weidevogelbeheer op peil. Daarnaast zijn wei
devogels zelf natuurlijk al een motivatie op zich.
Tot slot alvast maar een dankwoord aan alle vrijwilligers,
boeren, jagers en terreinbeheerders die zich samen in
spannen om een biodivers landschap met veel weidevo
gels in stand te houden.
Aad van Paassen

Half maart werd het devies “Blijf thuis”. Maar na al 10
weken in “ locdown” door een hernia was ik net weer een
beetje op de been. Nou ja op de elektrische fiets dan, dat
was zo een beetje het enige waarmee ik me kon voortbe
wegen. Lopen en zitten (auto) was nog een dingetje…..
Het toegestane rondje om het huis werd voor mij het
rondje dat op fietsafstand mogelijk was. Gelukkig kon ik
dat rondje goed combineren met het vogelen en fotogra
feren en kwam ik steeds verder. Nog nooit zo veel gefietst
en gevogeld in de buurt. Eerst niet veel verder dan de
Middelpolder, later tot aan Uithoorn en Waverhoek.

grasmus

foto Diana Erkelens

Natuur verveelt niet en iedere week was het in de los
barstende natuur weer anders.
Middelpolder, Bovenkerkerpolder, Landje van Geijsel,
Waverhoek, het Schinkelbos en het Vogeleiland werden
iedere week wel een keer aangedaan. Hoe leuk is het om
eerst de grutto’s te zien binnenkomen en dan twee maan
den later de kleintjes rond te zien lopen in je eigen pol
der. Steltkluten waar je normaal voor naar Lesbos gaat
gewoon bij Ouderkerk aan de Amstel! Op het Vogeleiland
bloeide iedere week wel weer wat anders.

kievit warmt kuikens op in de Middelpolder

vlotjes Middelpolder

foto Diana Erkelens

Nu rond eind mei komt het leven weer meer op gang, ben
ik ook uitgerevalideerd en kan ik weer hele dagen aan het
werk. De angst om het onzichtbare blijft nog even, maar
ondanks dat heb ik de afgelopen twee maanden genoten
van al het moois dicht bij huis.
Diana Erkelens
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Maak kennis met de rietvogels van Klarenbeek
Ken je de bijzondere wereld van Klarenbeek, in Amster
dam-Zuidoost achter het AMC? Hier komt het oud-Hol
landse cultuurlandschap weer tot leven, waar diverse vo
gels in het rietland broeden.
Natuurgebied Klarenbeek
Rond 1990 kregen de oprichters van Natuurvereniging de
Ruige Hof het terrein tussen het volkstuincomplex de Vijf
Slagen en het nog in te richten park de Hoge Dijk toege
wezen. Er bleek schuin door het terrein een zandlichaam
in het veen te zijn aangebracht, voor kabels en leidingen
van kantoren en industrie in Zuidoost. De Ruige Hof heeft
het terrein destijds ingericht als kleinschalig cultuurland
schap met hooiland, schapenweide, een houtsingel en
grienden. De zandstrook werd omgetoverd tot rietstrook,
zodat het water dat bij droogte soms noodgedwongen in
gelaten moet worden hierdoor gefilterd wordt.

rietstrook Klarenbeek

foto Hans Doorenbosch

Rietvogels houden van stevig riet dat jaren staat. In de
loop der jaren zijn er diverse soorten vogels bij Klaren
beek in het rietland gaan broeden, we stellen er graag een
aantal aan je voor.

winterkoning

foto Gerda de Bruijn

De rietgors
Een andere vogel die half februari vaak al in het riet arri
veert, is de rietgors. De mannetjes zijn te herkennen aan
de zwarte kop met een boa om de nek, een bruin lijf en
witte staartranden. Waar de minder gekleurde vrouwtjes
een verborgen leven leiden, zitten de mannetjes vaak
hoog in een rietstengel hun liedje te zingen.
In de winter verblijft de rietgors langs de Atlantische kus
ten tot in Frankrijk. Deze vogel eet wel zaden, alleen de
jongen worden met insecten gevoerd. Precies de reden
waarom ze hier komen broeden: in het voorjaar is hier
een overvloed aan insecten om de jongen mee te voeden.
De rietgors is wat groter dan de winterkoning: 15 cm van
kop tot staart en ongeveer 20 gram. In april maakt vooral
het vrouwtje een nest op de laag omgevallen riet (‘knik
sellaag’). Ze legt beige eieren met een mooie tekening
erop. Na een broedtijd van 2 weken voeren beide ouders
de uitgekomen jongen in 2 weken tot vogels die kunnen
vliegen.

De winterkoning
Het is niet een echte rietvogel, maar je hoort de winterko
ning het hele jaar door bij Klarenbeek. Een klein bruin
fijngetekend vogeltje, dat graag zijn staart omhoog zet en
al voor zonsopgang zijn lied met rollertjes zingt. Hij
strekt maar 9 cm en weegt 10 gram, net zoveel als het ge
wicht van 2 A4’tjes.
Het is een vogel die in de winter niet wegtrekt en daarmee
loopt hij ook meteen een groot risico: de winterkoning
leeft alleen van insecten en daar kan in de winter een
groot gebrek aan zijn. Het vogeltje kruipt zelfs onder
sneeuw om ze te vinden. In het voorjaar bouwt het man
netje een aantal nesten meestal laag in struikjes, het
vrouwtje kiest er een uit, stoffeert het nest en legt 4 eie
ren die niet groter zijn dan het laatste kootje van je pink.
Ze broedt de eieren in 2 weken uit, terwijl het mannetje
alweer vrouwtjes naar de andere nesten lokt. Het vrouwtje
voedt de jongen, die na 2 weken kunnen vliegen.
rietgors mannetje
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foto Gerrit Alink
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De blauwborst
Eind maart komt de blauwborst, met 13 cm en 17 gram
qua omvang precies tussen de winterkoning en rietgors
in. Het mannetje is een prachtige verschijning: een blau
we borst met een witte ster en roodoranje in de staart.
Ook bij deze vogel is het vrouwtje vooral bruin en verbor
gen.
Vaak begint de blauwborst wat aarzelend te zingen, maar
het wordt steeds driftiger en hij klimt daarbij omhoog in
het riet of hoger in een struik. Tenslotte maakt hij een
baltsvluchtje en daalt met gespreide vleugeltjes weer neer
in het riet. De blauwborst komt meestal met een paar tus
senstops uit een gebied ten zuiden van de Sahara: de
Sahel. Hier stromen de Senegalrivier en de Niger, die
soms hele vlakten onder water zetten en waar deze vogels
het grootste deel van het jaar doorbrengen. Ze steken de
Sahara in één keer over: een tocht van 1500 km. Met 40
km per uur is dat voor dit vogeltje bijna twee dagen vlie
gen. Tevoren vetten ze op tot meer dan anderhalf maal
hun gewicht, maar niet te veel: dan is opstijgen en vliegen
te zwaar. Ook is het met dat gewicht moeilijker aan roof
vogels te ontkomen. Als de voedselsituatie in de Sahel of
onderweg niet gunstig is dan halen vele de terugtocht
niet. Met de klimaatverandering lijken sommige in ZuidEuropa te overwinteren.
De blauwborst broedt het liefst in verruigend rietland,
maar soms ook in koolzaad. Hun voedsel bestaat naast
insecten vaak ook uit bessen en zaden. Het vrouwtje be
kleedt het nestje vlakbij de grond met een laagje pluisjes,
voor zij hier 4 groenige eieren met roodbruine stippen
legt. Na ongeveer 2 weken broeden en 2 weken door beide
ouders op het nest voeren kunnen de jongen vliegen.

waterral

foto Mirjam Vroomen

Er leven overigens nog veel meer vogels in het riet maar
die broeden hier niet. Zo zijn de wilde eend, waterhoen,
fuut, meerkoet, roodborst, watersnip en sprinkhaanzan
ger ook graag geziene gasten in het riet van Klarenbeek.
Meer weten over Klarenbeek en de Ruige Hof
Klarenbeek is onderdeel van Natuurvereniging de Ruige
Hof, gelegen aan de Abcouderstraatweg in Amsterdam
(tussen AMC en Abcoude) en wordt onderhouden door
vrijwilligers. Op het terrein van 6 hectare is het goed
wandelen over onverharde paden, waarbij je uitgebreid
flora en vogels kunt bekijken. Normaal gesproken is er
eens in de paar weken op zondagochtend een vogelwan
deling over Klarenbeek en het park de Hoge Dijk, waarbij
je nog veel meer te weten komt over de vogels in dit bij
zondere natuurgebied.
Bekijk voor meer informatie en nieuws over de vogelwan
delingen de website van de Ruige Hof
(www.deruigehof.nl)

Aankomstvolgorde vogels in het riet

blauwborst mannetje

foto Hans Niekus

De waterral
Soms hoor je een speenvarkenachtig gegil uit het riet: dat
is de waterral. Deze vogel is verwant aan het waterhoen,
dat vaak meer mensen kennen. De waterral leeft met zijn
smalle lijf verborgen tussen de rietstengels, blijft het hele
jaar op dezelfde plek en eet van alles. Van insecten, plant
jes tot kleine vogeltjes. Ze leggen wel 10 eieren en gaan
pas broeden als alle eieren gelegd zijn, zodat de jongen
tegelijk uitkomen. De jongen verlaten al snel het nest om
zelf voedsel te zoeken. Als ze nog klein zijn, hebben ze
nog geen vleugels en gebruiken ze die stompjes als arm
pjes om terug het nest in te klauteren.

IVN Amstelveen

half maart: rietgors (zingend in top van het riet)
tjiftjaf
eind maart: blauwborst (klimt zingend naar een
struik)
snor
begin april: zwartkop
rietzanger
fitis
half april: sprinkhaanzanger
koekoek
eind april: nachtegaal
braamsluiper
tuinfluiter
grasmus
begin mei: kleine karekiet (diep in het riet)
half mei:
vliegenvanger
grote karekiet
bosrietzanger
spotvogel
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boerin Katinka Meijer

Boeren van Amstel beginnen crowdfunding-actie
In het Amstelland zie je nog veel groene weilanden, waarin relatief weinig koeien lopen en veel weidevogels zitten. In
het hart van de polder Ronde Hoep ligt een reservaat van Landschap Noord-Holland, dat door de boeren weidevogel
vriendelijk beheerd wordt. Er wordt laat gemaaid, dat wil zeggen na 8 of 15 juni, of later als er nog kuikens rondlopen.
Andere percelen worden beweid tot begin mei, waarna er gras kan groeien dat voor weidevogelkuikens de juiste hoogte
heeft om te kunnen foerageren. Door extensief beweiden blijft in andere percelen voldoende gras staan om kuikens
dekking te bieden.
Voor het weidevogelbeheer kregen de boeren subsidies, die van jaar tot jaar wisselden en dus weinig zekerheid boden.
De boeren zagen dat liever anders, en in 2018 besloten 21 boerenbedrijven samen met diverse partners een eigen
coöperatie op te richten: de Boeren van Amstel. Zij moderniseerden een oude melkfabriek, waar sinds vorig jaar de
pakken dagverse melk van de band rollen, en sinds enige tijd ook yoghurt wordt geproduceerd. Alles wordt verkocht
aan lokale supermarkten en horecabedrijven in de regio. De melk wordt geroemd om de volle smaak.
Michel Penterman, onlangs benoemd tot directeur van de Boeren van Amstel, heeft de ambitie om de hele Amsterdam
se regio te bedienen. Want waarom zou je melk van ver weg laten komen, als vlakbij ruim voldoende wordt geprodu
ceerd? Bovendien wordt voor elke verkochte liter melk 5 cent terug geïnvesteerd in de natuur. Vogelbescherming be
oordeelt de natuurprestaties van de boeren, en bepaalt hoeveel geld een boer ontvangt voor zijn inspanningen.
Het liep aardig, maar toen kwam de coronacrisis. De horeca ging dicht en de Boeren van Amstel verloren van de ene op
de andere dag de helft van hun omzet. Maar al spoedig bleek dat lokale producten gewild zijn bij consumenten. Wat de
consument wil, wil de supermarkt ook en dus zaten de boeren al gauw met de supermarkten om de tafel. Nu de horeca
ook weer opengaat is de toekomst van de Boeren van Amstel veiliggesteld.
Alleen zit er nog een gat in de begroting, en daarom is een crowdfunding-actie gestart. Lokale consumenten kunnen
vanaf € 100 een klein aandeel in de fabriek kopen. Zij ontvangen hiervoor een behoorlijke rente. Wie wil bijdragen, kan
terecht op: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/boerenvanamstel.
Als u wilt weten in welke supermarkten de zuivel van Boeren van Amstel te koop is, kijk dan op: https://www.boeren
vanamstel.nl/waar-te-koop-consument/.
Wij zijn blij met uw kopij !
Graag inleveren voor 10 augustus 2020

Bijentelling 2020
Getelde bijen in Nederland
136.027
Top 10 meest gespotte bijen in Nederland
Honingbij 54.530 x
Rosse Metselbij 20.329 x
Sachembij 13.502
Bijvlieg 9.219 x
Gehoornde metselbij 8.251 x
Aardhommel of Veldhommel 7.536 x
Akkerhommel 7.133 x
Grote Narcisvlieg 6.583 x
Hommelbijvlieg 5.576 x
Tuinhommel 5.218 x
aardhommel
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foto Piet de Boer

juni 2020

Coronacynisme
Wat normaliter onmogelijk is gebeurt nu: vanwege het
besmettingsrisico voor het coronavirus ligt de maat
schappij grotendeels plat en accepteren wij beperkingen
van onze bewegingsvrijheid.
Maar tegenstanders van natuur- en milieubescherming
zien juist nu hun kans schoon. Volgens Joost van Raay be
horen vleermuizen tot de best beschermde dieren ter we
reld. Hij schrijft in Trouw dat zij de vreselijkste ziektes
dragen en verspreiden. “Er zijn veel te veel vleermuizen
en de bescherming en fokprogramma’s […] zorgen ervoor
dat hun aanwezigheid tot steeds grotere overlast zorgt.”
Vervolgens blijkt waar de pijn zit: “Niet zelden worden
hele bouwprojecten stilgelegd omdat er een vleermuis
wordt aangetroffen.” Hij vraagt hoe het zit met nut en
noodzaak van de vleermuisbescherming. Ja, wat zijn nut
en noodzaak van de bescherming van de grutto, de steen
marter of de panda? Voor mensen die alleen economisch
kunnen denken bestaan die niet.
De Zoogdiervereniging vond het nodig om stelling te
nemen voor de vleermuis, al gaat zij niet in op het stuk
van Van Raay. Vleermuisangst heeft geleid tot vernielen of
met gif bespuiten van vleermuiskasten; dat is veel minder
in het nieuws gekomen dan de brandstichting in zend
masten. Maar zelfs als een Aziatische vleermuis de bron
zou zijn van het coronavirus hebben vleermuizen de be
smetting niet verspreid. Dat deden mensen, die volop
heen en weer reizen tussen Europa en China, en daarna
weer verder over ons continent.
Veel hoor je in deze dagen ook: Nu niet over het klimaat
zeuren, we moeten eerst de pandemie onder controle krij
gen. Boeren vinden dat zij de voedselvoorziening in gang
houden, dus uitstel of liever afstel van stikstofmaatrege
len. De plasticindustrie keert zich met een lobby bij de EU
tegen het komende verbod op plastic rietjes en het ver
minderen van plastic afval; plastic is immers hygiënisch
en beschermt tegen besmetting. De momenteel zwaar ge
troffen luchtvaartmaatschappijen willen afspraken over
CO2-beperking opschorten om te kunnen overleven.
Er klinken ook pleidooien om na de crisis milieubewuster
en duurzamer te gaan leven. Immers, op den duur zal de
opwarming van de aarde meer slachtoffers maken dan de
coronabesmettingen van nu. Maar wat gaan we doen als
de ergste corona-ellende achter ons ligt? Gaan wij mas
saal de narigheid proberen te vergeten door uitgebreid te
shoppen, flink te verteren in cafés en restaurants en
vooral met het boeken van een verre vliegvakantie en/of
een leuk weekendje New York of Londen? De baas van
Schiphol verwacht dat het aantal vliegbewegingen pas in
2023 weer op het niveau van 2019 ligt. Ik houd het op
2021.
Gert-Jan Roebersen.

SVN bestaat 40 jaar
De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
(SVN) is opgericht in 1980 en bestaat in 2020 40 jaar. Bij
de SVN zijn 14 regionale Vogelwerkgroepen aangesloten.

IVN Amstelveen

De SVN is van grote waarde gebleken, bijvoorbeeld toen
de Vogelwerkgroepen de jacht op de Smienten in NoordHolland wilden tegenhouden. Ter gelegenheid van het ju
bileum verschijnt dit jaar een serie interessante artikelen
in het Noord-Hollandse natuurtijdschrift Tussen Duin &
Dijk. Deskundige schrijvers nemen in zo’n artikel een
Noord-Hollandse vogelsoort of fenomeen onder de loep,
zoals o.a. ijsvogel, stadsmeeuwen en het ringen van vo
gels.
Wilt u zien wat er zoal is verschenen of zich abonneren
(€ 15 / jaar), kijk dan op: http://www.tussenduinendijk.nl/
Meer info over SVN:

https://www.vogelwerkgroepennh.nl/

Gezocht
Marisa Stoffers uit Diemen (voormalig cursist vo
gelcursus) is op zoek naar het volgende boek.
A birdwatching guide to Lesvos, auteur is Steve
Dudley.
Ze zou met haar man deze maand naar Lesbos
gaan. Nu de reis is uitgesteld naar 2021 is ze op
zoek gegaan naar dit boek. Ze kan het niet vinden,
ook niet 2e hands.
Wie van jullie heeft dit boek in de boekenkast staan
en kijkt er niet meer in.
Marisa wil het dan graag kopen als cadeau voor
haar man's verjaardag.
Heb je het boek, dan breng ik je graag in contact
met Marisa.
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Met groeten,
Marleen
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Waarnemingen
Februari
In het Amsterdamse Bos schijnt de zon, we horen bijna
alle vogels zingen, vink (nog zonder slag) roodborst,
merel, zanglijster, boomklever, heggenmus en winterko
ning. Ik word hier heel blij van.

rotgans

zanglijster

foto Diana Erkelens

Maart
Op 1 maart maken we de uitgestelde Zeeland-excursie.
Veel wind, erg koud maar altijd heel leuk. We vinden de
Ross’ gans niet en rijden door. We zien o.a. een grote trap
in de buurt van Brielle. Het is een geringd vrouwtje, ze
komt uit een broedmachine in Duitsland. Bij de Brou
wersdam zien we 5 roodkeelduikers waarvan een al bijna
geheel in zomerkleed. Niet eerder zo goed te zien. Verder
nog een kuifduiker, lepelaars, een roodhalsgans, kleine
zilverreigers en nog veel meer.
Vanwege het Coronavirus zijn de bijeenkomsten van de
Vogelwerkgroep en de excursies voorlopig afgelast. Al
leen de oeverzwaluwwand wordt nog gedaan. We houden
afstand van elkaar. Het is wel een gevecht om door het
oude riet een weg te banen.
Peter-Paul meldt bij aankomst dat hij in de Bovenkerker
polder naar een witgatje stond te kijken en opgeschrikt
werd door 3 wegvliegende velduilen. Moet niet gekker
worden! Hans D. ziet bovenop de zendmast bij de Oranje
baan een jonge slechtvalk. We zien hem allemaal. Hans
gaat na het werk aan de oeverzwaluwwand verder met
vogels kijken: In de Middelpolder hoort hij zingende
graspiepers. Bij de compensatieplasjes 200 grutto's en
zeker dertig kluten en ook tureluurs. In de Waverhoek bij
de ingang hoort hij het geluid van baardmannetjes terwijl
hij twee paar zomertalingen ziet. Verder ook pijlstaarten
en wintertalingen, een enkele grutto en tureluur. In de
fortgracht een flink aantal krooneenden.
Een dag later vindt Peter-Paul twee koereigers in de
Ronde Hoep.
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foto Elly Riemens

Op 15 maart gaan we, voordat het naar buiten gaan wordt
verboden, een dag naar Texel, het is er onwaarschijnlijk
rustig, 6 auto’s op de boot. Er was zowaar een prachtige
flamingo die het hele toch wel saaie plaatje opfleurde bij
Utopia. Heel veel rotganzen, pijlstaarten, wulpen maar
ook ca. 100 steenlopers foeragerend op het land. Een raar
gezicht. Verder nog eidereenden, kluten, veel baltsende
kokmeeuwen, bonte strandlopers, tafeleend en nog zo
wat.
Als we teruggaan is de boot toch weer stampvol, maar we
spreken niemand. Iedereen moet in de auto blijven, men
sen die het toch proberen worden teruggestuurd.
Hans K. meldt dat hij in de Holendrechterpolder nog een
eenzame kleine zwaan vond en de twee eerder gemelde
koereigers in hetzelfde weiland van de Ronde Hoep zag
foerageren. Ook de twee zwartkopmeeuwen van het
Landje van Geijsel leken zich net als de grutto's van een
samenscholingsverbod niets aan te trekken.
Het Bloesempark is ongelooflijk mooi, van een afstand
lijkt het of er een wit donsdek over de bomen ligt. Het is
er rustig, de mensen die er zijn houden afstand van el
kaar.
We gaan even kijken bij het Landje van Geijsel. We zien
daar nog veel onrustige grutto’s, ze vliegen op en dalen
weer, vliegen weer 10 meter verder enz. Ze verdwijnen
waarschijnlijk weer binnenkort naar hun broedpercelen.
Verder veel slobeenden, wintertalingen, smienten en
krakeenden. Ook tureluurs, scholeksters en wulpen zijn
van de partij. Verderop zijn twee kraaien met iets aan het
bakkeleien. M’n telescoop laat een slechtvalk zien die een
prooi geslagen heeft en die probeert op te eten. Hij wordt
hierbij tegengewerkt door de twee kraaien die aan zijn
staart trekken en de prooi proberen weg te halen, dat lukt
niet. De slechtvalk is vastbesloten deze maaltijd voor
zichzelf te houden.

smient

foto Marga Ronhaar
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tjiftjaf

foto Adri den Bakker

In de wijngaard zijn alle nieuwe leggers opgebonden. We
zijn klaar voor een nieuw seizoen. Ongeveer 4 weken
pauze. Het is een prachtige zaterdag met volop zon, wel
een koude wind. We drinken, op afstand van elkaar, koffie
op het terras, uit de wind en in de zon. Een heerlijke dag.
Normaal gesproken werken met z’n tweeën aan een rij,
nu alleen waardoor er voldoende afstand tussen ons is.
Ieder in zijn eigen rij.
Loeke belt met een waarneming van een paartje manda
rijneend bij haar flat. Ze kijkt naar buiten in de sloot, ziet
ze, verbaast zich en ze vliegen verder. Zo iets feestelijks is
niet te missen. Vanmiddag een rondje Middelpolder gelo
pen. We horen alleen de winterkoning en tjiftjaf maar
zien des te meer: tureluurs, bontbekplevier, grutto, kievit,
witte kwikken, waterhoen, meerkoet, smient, een paartje
zomertaling, grauwe ganzen, nijlganzen, wilde eend,
kauw, zwarte kraai, scholeksters. Het is weer een prachti
ge zonnige middag en zo’n wandeling doet me goed.
Na een tip van PP rijden we rond 18.00 uur via de N201
naar de Middenweg in de Bovenkerkerpolder, waar we
hopen op een velduil, tot mijn grote vreugde lukt dat. Niet
alleen zien we de velduil maar ook een vrouwtje blauwe
kiekendief. Zij vindt de aanwezigheid van de uil niet leuk
en probeert hem tot hoog in de lucht weg te krijgen. Het
lukt niet, de uil wint.
Hans K meldt 3 zwartkoppen in het Bloesempark. Ook die
zijn dus weer terug.
Er zijn nog klussen in de wijngaard dus ik ga er heen, ik
ben alleen en hoor de groene specht, een groenling en
thuis zit de vink voor mijn raam.
In de Groene Jonker zijn nog geen eerstelingen te melden,
maar het is best prettig om er rond te lopen, het is erg
vroeg en heel rustig.

April
Thuis schuifelt een boomkruiper met een wit veertje in
zijn snavel langs de Acacia omhoog.
De Groene Jonker is bijna helemaal afgesloten, er is nog
één ingang, we wandelen ook nu alleen, het is vroeg in de
ochtend en wij zien de blauwborst zingen, ook de rietgors
laat zich horen, verder nog een grote zilverreiger, tafelen kuifeenden en ander vliegend volk.
In de Middelpolder hoor ik eindelijk de zwartkop, twee
zelfs.
Dorothee meldt 11 oeverzwaluwen bij de wand. Morgen
even kijken. Een dag later hoor ik van Hans K. dat hij er
meer dan 20 ziet, ik ga er gelijk heen en ja hoor, ze zijn
er. Nu hopen dat ze blijven. Ook Diana meldt ze weer een
dag later, meer dan 30 vogels.
Op weg naar het raadhuis, (ik mag na een jaar en 1 dag
wachten eindelijk mijn rijbewijs verlengen) zie ik op de
Groen van Prinstererlaan een nijlgans, heel hoog in een
geknotte boom.
In de Waverhoek is het een feestje: Jaap en ik (weer heel
vroeg) horen en zien blauwborst, rietzanger, braamslui
per, snor, kneu, boerenzwaluw, vanaf de dijk zien we
twee mannen bruine kiekendief en een vrouw. De mannen
proberen elkaar te verjagen, ze verdwijnen in het riet en
vliegen weer op. De vrouw vliegt wat rond, het is niet te
zien of ze zich al had aangesloten bij de een of de ander.
Twee buizerds gaan zich er mee bemoeien, het is een ter
ritoriumconflict want vlakbij het riet staan ook mooie
hoge bomen. Een waar spektakel.
Jaap en ik maken een rondje Noord-Holland: in de
IJdoornpolder een lepelaar en niet veel anders. Het is rus
tig op de N-wegen, we kunnen overal stoppen om even te
kijken, nauwelijks beweging, een paar fietsers. Bij Twisk
is het wat drukker maar iedereen houdt zich aan de nieu
we regels. We zien daar veel kluten, gele kwikstaarten en
horen rietzangers. Het zijn er veel. In Medemblik vlak bij
een oud industrieel gebouw zie ik tot mijn verrassing 3
gierzwaluwen (het is 12 april!!). Bij de Petten visdieven,
grote sterns - wat een lawaai maken die - bontbekplevier,
gele kwikstaarten, rotgans en bonte strandlopers

gele kwikstaart

foto Jeannette Schenk

In de Groene Zegge van maart 2020 zijn de onderschrif
ten van de foto's van de aalscholver en de kuifaalscholver
verwisseld.
jonge nijlgans

IVN Amstelveen

foto Jeannette Schenk
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16 april: om 08.00 uur zijn we in het Schinkelbos, we
horen veel tjiftjaffen en fitis, zwartkop, groenling,
blauwborst, roodborst en ha, de grasmus is ook terug,
bruine kiekendief man en vrouw, buizerd, dodaars, riet
zanger en ganzen.
Hans K. meldt uit het Naardermeer purperreiger, zijn eer
ste gierzwaluw en reuzenstern. De aandacht van de oe
verzwaluwen voor de wand is minimaal. PP schrijft dat hij
er een aantal heeft gezien in de Middelpolder vlakbij een
grote zandhoop. Bij een bezoekje aan de wand zie ik wei
nig open gangen en maar twee oeverzwaluwen in de
lucht.
Bij een rondje Middelpolder zie ik ineens twee sperwers
uit een boom opvliegen en verdwijnen, verder rietzanger,
rietgors, zwartkop, boerenzwaluw, scholekster en kievit.
Tijdens een wandelingetje in de directe omgeving zie ik
twee zanglijsters, merel en heggenmus.
Vanuit de wijngaard hoor ik een holenduif en bij Van Leer
de grote alexanderparkiet.
Op 21 april hoor ik mijn eerste koekoek in de Middelpolder
en de tuinfluiter bij het composteerbedrijf. Leuk, ook weer
terug.
Een dag later in de Waverhoek hoor ik de kleine karekiet,
snor en Cetti’s zanger, er zijn heel veel kluten in het ge
bied en we zien een aantal paringen.

Mei
Ik klus weer bij in de wijngaard en hoor de kleine kare
kiet, leuk, ook weer terug. Ondanks dat we heel vroeg
naar de Oostvaardersplassen gaan is het er druk, veel
fietsers en wandelaars. Wandelen zit er dus niet in, we
blijven in de auto en kijken en luisteren op deze manier
naar de vogels en hun zang. Ik hoor wel 6 Cetti’s zangers
en grasmussen, zie een baardman, blauwborst, rietgors,
kneu, zeearend, bruine kiek, putter, groenling, boeren
zwaluw, kleine karekiet, rietzanger, kleine en grote zil
verreiger, lepelaar en nog zo wat. Nadat we een tijdje
hadden stilgestaan, weigerde de auto dienst. Gelukkig
kwam vrij snel hulp. De accu is aan vervanging toe. We
moesten terug naar huis, even goed was het een leuke
ochtend.
In de wijngaard hoor ik twee kleine karekieten én een
koekoek, dat is geen goede combinatie!
Dorothee stuurt een berichtje dat ze twee parende stelt
kluten heeft gezien op het Landje van Geijsel.
Marleen Andriessen

Activiteitenoverzicht 2020 – 2
In verband met de Coronacrisis zijn onze reguliere rond
leidingen vervallen of worden eventueel vervangen door
alternatieve activiteiten.
Kijk voor data, tijd, plaats op de website van:
IVN Amstelveen op de zondagen 14 juni; 9 juli; 9 augus
tus; 13 september en op woensdag 24 juni.
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/activiteiten
Informatie: Désirée Kumar tel. 06 36033539.

tapuit

foto Marry de Boer

Op het balkon krijgen we ineens bezoek van een paartje
huismus. Ze wagen zich in de kooi (die is leeg) en dan in
een pindakaaspot waar nog een klein beetje in zit. Heel
gezellig, die mussen. Die had ik al heel lang niet meer ge
zien.
Op 26 april rijden we vroeg naar Drenthe, o.a. Gijsselte
waar normaal gesproken een mooie tuin is te bezichtigen.
De tuin is open maar is nog lang niet klaar. We zijn de
enige bezoekers. Eigenlijk kom ik daar graag vanwege de
leuke vogels die zich daar ophouden. Zoals dit keer de
bonte vliegenvanger en de geelgors; buiten roodborst,
heggenmus, winterkoning, zwartkop en vinken. De grau
we vliegenvanger is er nog niet, die broedt daar gewoon
in de buitenwinkel. In het Fochteloërveen zien we tapui
ten, roodborsttapuiten, twee kraanvogels en horen we
grasmus , blauwborst en zwarte specht.
Ter plekke krijg ik een telefoontje van mevrouw Logger
uit de St. Josephlaan. Op 23 april zag zij de eerste twee
gierzwaluwen in de straat en vandaag 26 april ziet zij er
tien. Dat wilde ze even kwijt. Vorig jaar zag zij de eerste
gierzwaluw op 1 mei. Ik lees trouwens veel berichten over
de vroege aankomst van gierzwaluwen in heel Europa, tot
zelfs 3 weken vroeger dan andere jaren.
Olga stuurt een filmpje op waarop te zien is dat man en
vrouw zwartkop aan het badderen zijn in het natte gras
van haar tuin. Ook doet het vrouwtje hetzelfde in de grote
bladeren van het Tongkruiskruid. Ik wist niet dat vogels
dit deden.
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IVN-Amsterdam activiteiten en kinderactiviteiten
www.ivn.nl/afdeling/amsterdam en www.amsterdamse
bos.nl
KNNV-A’dam
28/8 Nacht van de Vleermuis
www.nachtvandevleermuis.nl
excursies: www.knnv.nl/amsterdam
Landschap Noord-Holland: wandelroute Landje van Geij
sel en Ouderkerkerplas
www.landschapnoordholland.nl/route
Natuurvereniging De Ruige Hof : Activiteitenkalender:
www.deruigehof.nl

honingbij

foto Nel Bolt

juni 2020

Weideboulevard Bovenkerkerpolder
Midden door de Bovenkerkerpolder loopt de Middenweg.
Bijna elke IVN-er zal hem wel kennen. Wat velen mis
schien niet weten, is dat het er vroeger heel anders uit
zag. Begin 20e eeuw hebben er zelfs bomen langs de weg
gestaan. Die zijn – volgens de overlevering – in de oorlog
allemaal gekapt vanwege de behoefte aan brandstof. Toen
ik in Amstelveen kwam wonen in 1993, was het een on
verharde weg met diepe kuilen en gaten waar meestal al
leen boeren sporadisch gebruik van maakten.
In 2003 ontstonden vanuit de boeren in de polder en de
actiegroep Bovenkerkerpolder Open, Stil en Groen plan
nen om de Middenweg deels te verharden. Daardoor zou
den meer mensen gebruik maken van die weg en tegelijk
kunnen genieten van de openheid van de polder en van de
weidevogels. Dat was nodig om het draagvlak voor het
behoud van de polder onder burgers te doen toenemen.
Boeren hebben ook voordeel bij zo’n verharding want ze
kunnen nu gemakkelijker naar hun percelen toe die ver
der van het bedrijf af liggen. Dit plan is met subsidie van
de overheid gerealiseerd in 2005. Maar er kwamen voort
durend nieuwe ideeën op om mensen te laten genieten
van het buitengebied.

Sinds 2005 is het weidevogelbeheer door boeren echt suc
cesvol en kunnen mensen in het voorjaar vanaf de Mid
denweg van soms zeer nabij volop genieten van weidevo
gels. Soms lopen ze aan de overkant van de brede sloot
langs de Middenweg, zoals grutto’s met kuikens (foto 2).
In 2016 ontstond bij de agrarische natuurvereniging De
Amstel het idee (aangedragen door Mark Kuiper) om een
‘weidevogelboulevard” in te richten op de Middenweg.
Vogelbescherming Nederland ondersteunde dit initiatief
met geld en publiciteit. In 2017/2018 werden borden ge
plaatst op hekken over weidevogels en weidevogelbeheer
in de Bovenkerkerpolder en werd een zithoek met bank
geplaatst. Een aantal boeren stelde de kopeinden van per
celen tegen de Middenweg aan ter beschikking om in te
zaaien met inheemse plantensoorten, zoals echte koe
koeksbloem. Ook de Bietenkaai (onderdeel Molenpad)
werd in mei 2018 met een bloemenmengsel ingezaaid
door schoolkinderen en een aantal IVN-vrijwilligers. Het
monitoren van vlinders vindt plaats door een deskundige
vrijwilliger.

ingezaaide kopeinden 19 mei 2020

Middenweg

foto Mark Kuiper

In 2014 werd in overleg tussen de gemeente Amstelveen
en de agrarische natuurvereniging De Amstel besloten de
oostelijke berm van het fietspad deels af te graven, aan te
vullen met zand en in te zaaien met een bloemenmengsel.
De westelijke berm werd niet ingezaaid. Tegelijk werd aan
de westelijke kant ook een natuurvriendelijke oever inge
richt en dotterbloemen en kattestaart aangeplant. IVN
Amstelveen geeft de agrarische natuurvereniging De Am
stel jaarlijks advies op momenten dat delen van de berm
gemaaid kunnen worden. Het advies steekt zo in elkaar
dat er altijd delen zijn met bloeiende planten zodat vlin
ders en andere insecten voedsel, voortplantingsgelegen
heid en schuilplek voor de winter kunnen vinden.

grutto met kuiken langs de Middenweg 17 mei 2020

IVN Amstelveen

In 2019 was er nog niet echt veel te zien van het bloeiende
planten (foto 3), maar nu in 2020 zien de kopeinden er
mooi bloemrijk uit met vooral veel echte koekoeksbloem
(foto 4). Ook insecten zoals hommels maar ook de Argus
vlinder zullen profiteren van de bloemen en daarmee van
een beter aanbod aan nectar en waardplanten. Op deze
manier is de Middenweg nu steeds meer van een ‘weide
vogelboulevard’ een ‘natuurboulevard’ aan het worden.
Mijn advies: let op wat je ziet en geniet ervan!
Aad van Paassen

koekoeksbloem met tuinhommel
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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.
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.

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

Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku juni 2020

zwarte stern met kuikens

foto Marry de Boer

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 juli staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen
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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

Henk Fritscheck
Piet de Boer
Henk Breij

voor meer blauwborstfoto's:
hfanywhere.nl/blog/blog-071-blauwborst

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij!!
Graag inleveren voor 10 augustus 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 coördinatoren)
I.v.m. auteursrechten dienen overgenomen teksten e.d. te zijn voorzien van bronvermelding en de goedkeuring
van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten.
Drukker: Editoo B.V. Schaapsdrift 49, 6824GP Arnhem, tel. 0857737742, info@editoo.nl, www.editoo.nl
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