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Deadline en aanleveren van kopij:
De volgende Groenbewuste
Amster-dammer (GBA) komt medio
juni 2019 uit. Kopij hiervoor kunt u
vóór 1 mei 2019 digitaal aanleveren
aan het emailadres (tijdelijk)
p.dedooij@gmail.com.

Copyright
Uw inzending wordt gepubliceerd onder
de 'Creative Commons' licentie. Als u
een artikel uit ons blad wilt kopiëren of
gebruiken voor publicatie of andere
niet-commerciële openbare
doeleinden, dan vinden wij dat prima,
mits u bij dat artikel de naam van de
auteur en de bron (Groenbewuste
Amsterdammer nr. …, uitgegeven door
IVN Amsterdam) vermeldt.
Bestuursvergaderingen
Iedere derde dinsdag van de maand is
er een bestuursvergadering.
De vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u ook komen of wilt u een bepaald
onderwerp op de agenda hebben, neem
dan van tevoren even contact op met
de voorzitter.
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Van de redactie

Van de voorzitter

Peter Junge

Paul de Dooij

Elke vereniging kampt er mee: een terugloop van
actieve leden. Ook IVN Amsterdam. Een steeds
kleinere groep moet steeds meer werk verrichten. En
dat lot is meestal de ouderen beschoren. Op de
laatste ledenvergadering werd door voorzitter Paul
de Dooij een plan ontvouwd om te bekijken hoe
meer jonge leden actief kunnen worden. Het is
bittere noodzaak. Als zich geen nieuwe actievelingen
melden, dan zal IVN noodgedwongen met sommige
activiteiten moeten stoppen. Een doemscenario.
Ook voor de redactie van De Groenbewuste
Amsterdammer.
Zeker nu opmaakredacteur Ineke Deckers door een
ziekte getroffen is. Redacteur Just Wiarda deed een
dringende oproep tot de aanwezigen. En met succes.
Hans Homburg neemt voorlopig de opmaak voor zijn
rekening. En Seppe Lenaerts heeft te kennen
gegeven artikelen te willen schrijven.

Na amper een echte winter gehad te hebben lijkt het
voorjaar alweer in aantocht. Momenteel (15 februari)
schijnt de zon volop en is het met ca. 13 graden
aangenaam om buiten te vertoeven. Wanneer dit
weer doorzet zal de natuur al vroeg in het jaar weer
gaan groeien en bloeien. Tegenwoordig zijn vroege
en warme lentes eigenlijk al niet meer zo bijzonder.
Zelf kijk ik altijd met veel goede moed uit naar de
lente. Moeder Natuur vind ik dan op haar mooist,
alles wordt weer fris groen, vogeltjes fluiten vrolijke
riedeltjes en ook de mens lijkt beter geluimd!
Het jaar 2019 belooft een bijzonder groen jaar te
worden. Vanuit de gemeente Amsterdam wordt
momenteel gewerkt aan de stedelijke groenvisie.
Zelf werk ik in opdracht van de gemeente aan het
programma Groen in de Buurt. Doel is om zoveel
mogelijk Amsterdammers te betrekken bij het
(fysiek) vergroenen van onze groeiende stad.
Dit gebeurt zowel via een digitaal stedelijk platform

De naam van het museum is een eerbetoon aan het
gedachtegoed van architect en stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren (1897-1988). Hij was
gefascineerd door het concept ‘tuinstad’. Hierin
waren wonen en industrie met opzet gescheiden.
Tuinsteden om in te wonen lagen in een heilzame
landelijke omgeving en vormden een ring rond de
stad. Ze hadden complete eigen voorzieningen.
Gezondheid van lichaam en geest stond voorop.
En die trend is nu ook duidelijk in de stad weer
merkbaar. Er komen steeds meer eetgelegenheden,
waar de uitbaters vooral of alleen maar plantaardig
eten verkopen of opdienen. Vegan is het nieuwe
toverwoord. Gezond voor de mens, goed voor de
natuur en het klimaat, en weg met het dierenleed.
Laat ongezond rood vlees staan. Als lezer wordt u
meegezogen in de levenslessen van de veganisten.
En als u vol indrukken nog even rustig de
Amsterdamse parkenbijbel doorbladert, dan stuit u
waarschijnlijk op een nieuw uitstapje:
het Kasterleepark in de westelijke tuinstad
Nieuw-Sloten.
De beschrijving geeft u al de nodige voorpret.

Foto: Maddie Bartels

Tot zover de interne personele perikelen. Want er
staat meer in het lentenummer. Het fenomeen
‘Tuinsteden’ staat centraal. Een onzer redacteuren
bezocht het Van Eesteren Museum, geopend in 2017.
Zij had zich opgegeven voor een excursie door het
zogeheten ‘Buitenmuseum’, in de woonwijk
Slotermeer ten noorden van de Sloterplas. En ook
hier kommer en kwel. “Ik bleek de enige gegadigde
voor de rondleiding te zijn.” Het laconieke antwoord:
“Onze excursies gaan altijd door, zelfs bij maar één
deelnemer.”
Haar verzuchting; “Het lijkt het IVN wel.”

Vondelpark op 15 februari 2019
als door het organiseren van lokale groene
aanspreekpunten. Het is erg inspirerend om te zien
hoe de stad bruist van de groene
bewonersinitiatieven en buurten letterlijk opfleuren.
IVN Amsterdam is een belangrijke partner voor de
gemeente om educatie en beleving van het (nieuw)
stadsgroen in de praktijk te brengen.
Vanuit het samenwerkingsverband Groen Platform
Amsterdam leveren we bovendien input voor het
groenbeleid.

*-*-*-*-*
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Ten slotte kijk ik met veel belangstelling uit naar het
traject Toekomstverkenning dat in de komende
bestuursvergadering van 19 februari wordt gestart.
We hebben een aantal relatief nieuwe leden
uitgenodigd om samen met het bestuur te
verkennen hoe we tot een vitaal, robuust en
toekomstbestendig IVN Amsterdam kunnen komen.
Hopelijk kunnen we met de nieuwe leden tot
innovatieve inzichten en acties komen om het
actieve ledenaantal op te krikken. Uiteraard zijn
ideeën en suggesties van alle leden hieromtrent van
harte welkom! Een mooie kans om (nieuwe) leden te
activeren is bijvoorbeeld de in oktober gelanceerde
IVN Route App. Binnenkort komen we al met een
aantal leden samen om te kijken hoe we (nieuwe)
groene routes kunnen maken voor de app.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen!
Kortom, spannende en uitdagende tijden voor zowel
IVN Amsterdam als het groenbeleid van Amsterdam.
Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben
dan hoor ik het graag!
Een groene groet,
én een vraag !

Nieuwjaarsborrel
Ellen Huijsmans
Afgelopen januari hebben we in de Natuurfontein op
het WG-terrein een gezellige nieuwjaarsborrel
gehouden. Ruim dertig leden wensten elkaar een
gelukkig nieuwjaar onder het genot van een drankje
en een hapje. Ook was er een interessante
presentatie over paddenstoelen en waren er een
aantal mededelingen en vragen.
Wie helpt mee?
Allereerst was er de oproep van Just Wiarda, een van
de redacteuren van de GBA. Leden die het boeiend
en fijn vinden om te schrijven en beschikken over
een schrijftalent werden opgeroepen zich te melden.
Lid worden van het redactieteam kan, maar ook is
het mogelijk om gastschrijver te zijn. GBAredacteuren en gastauteurs schrijven in principe
over onderwerpen in en over Amsterdam en de
regio, en over zaken die voor de vereniging van
belang zijn. Maar een keer een thema dat niet heel
direct met Amsterdam te maken heeft moet kunnen.
Verder werd er een dringende oproep gedaan voor
een designer die de lay-out voor het komende
nummer zou kunnen verzorgen in verband met
ziekte van de huidige opmaakredacteur, Ineke
Deckers.
Hieraan werd, zoals u kunt zien, gehoor gegeven.
Zonder de fantastische inzet van Hans Homburg had
u het blad nu namelijk niet in handen gehad.

Wanneer u de GBA alleen digitaal (pdf) wilt
ontvangen kunt u dat aan Paul de Dooij doorgeven
via zijn e-mail: p.dedooij@gmail.com

Paddenstoelen
Na deze oproepen was het woord aan Ronald Rave,
paddenstoelenexpert, die een presentatie had
voorbereid over paddenstoelen in de winter. Want
zoals u wellicht weet, zijn er niet alleen in de
herfstperiode mooie exemplaren te bewonderen,
maar ook in het winterseizoen zijn ze overal
aanwezig.
Ronald liet prachtige foto’s zien van diverse soorten.
Een greep uit de twintigtal gepresenteerde:

Het kan ons in druk- en verzendkosten schelen.

- Fluweelpootje, met een oranjegeel tot roestbruine

De Groenbewuste
Amsterdammer - GBA
Alleen digitaal ontvangen?

Hoe ziet zo’n digitale GBA er uit? Op www.ivn.nl/
afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/afdeling vindt u
onderstaand overzicht van de periode 2013-2018.
Bij de digitale versie (pdf) staat er een pijl voor de
naam, de meest recente drie zijn bladerversies van
de drukkerij.

-

-

*-*-*-*-*

-

hoed, glad en slijmerig, met lichtgele lamellen, is
van oktober tot april te vinden en kan lichte
vorstperioden doorstaan.
Doolhofzwam, de onderkant van de hoed is
gegroefd, lijkt daardoor op een labyrint, is het
gehele jaar door te vinden, vaak op eiken.
Grijze buisjeszwam.
Winterzwam.
Judasoor, voor velen bekend, voelt gelatineachtig
aan, bruinroze tot olijfbruingrijze kleur, kan het
hele jaar door gevonden worden, vaak op vlier,
maar ook op andere loofbomen en struiken, droogt
uit bij droogte en komt weer op als hij vochtig
wordt.
Gele trilzwam, het vruchtlichaam is bleekgeel tot
goudgeel, voelt aan als gelatine, komt het hele
jaar op dode takken van loofbomen voor.
Oranje aderzwam.
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- Oesterzwam, heeft een schelpachtige tot

Cursus paddenstoelen
In oktober 2019 geeft Ronald Rave in Diemen een
cursus over paddenstoelen, dus als u meer wilt
weten over paddenstoelen, houd de berichtgeving in
de gaten.

waaiervormige hoed, er zijn veel kleurvariaties, is
van de herfst tot de winter op levend en dood hout
van loofbomen te vinden.

Foto: Ronald Rave

De toekomst
Na deze interessante presentatie vertelde Paul de
Dooij, voorzitter van IVN Amsterdam, in het kort
over de toekomstplannen van IVN Amsterdam.
In het project ‘Toekomstverkenning’ wil het bestuur
met een projectgroep van leden bekijken hoe meer
leden actief kunnen worden. Het totale aantal groeit
maar het aantal actieve leden neemt namelijk af
waardoor maar een klein groepje steeds meer werk
moet verrichten en IVN Amsterdam sommige
activiteiten noodgedwongen moet stoppen. Dus,
vindt u het interessant om mee te denken of wilt u
meer informatie?
Stuur dan een mail aan Paul de Dooij,
p.dedooij@gmail.com
Oesterzwam
Cursus Gidsenvaardigheden
Verder organiseert IVN Amsterdam samen met de
afdelingen Twiske, Waterland en Amstelveen een
cursus Gidsenvaardigheden. De cursus is vooral
bedoeld voor leden die al enige natuurkennis hebben
en graag als gids excursies willen leiden voor IVN
Amsterdam. De nadruk ligt op het organiseren en
leiden van leerzame en spannende excursies en dus
niet op het vergroten van de kennis over de natuur.

Foto: Ronald Rave

Als laatste werd de IVN Routes app aangestipt, een
app met verschillende groene routes (wandelingen
en fietstochten), die is te downloaden via de app
store. In het volgende nummer volgt een artikel met
meer details over deze app en de routes.
Ten slotte ging iedereen met een hapje en een
drankje bijkletsen of verder kennis met elkaar
maken. Al met al was het weer een geslaagde
middag en een goed begin van 2019.
*-*-*-*-*

Foto: Ronald Rave

Foto: Ronald Rave

Fluweelpootje

Judasoor

Gele trilzwam
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Winter of lente?
Peter Junge

Het begin van de jaren dertig. De wereld kwam
langzaam bij van een gigantische financiële crash.
Voor velen bleek de natuur gelukkig een
inspiratiebron, ook voor mijn vader, George Junge.
Hij moest zijn studie noodgedwongen grotendeels
zelf bekostigen. Bijverdienen was dus bittere
noodzaak. Vandaar dat hij artikelen in het Algemeen
Handelsblad schreef over zijn geliefde
natuurbelevingen onder de schuilnaam:
Megaleep, de Zwerver

Tot nu toe hebben we een zachten zomer.
– Bloemen in de tuin –
Een koude dag in IJmuiden.
Deze winter heeft niet veel te beduiden als winter.
Alleen een paar dagen in December toonden eenige
temperaturen onder het nulpunt. En nu in Februari
begint ’t na een lange aarzeling van mist en
“waterkoude” er ook een beetje op te lijken. Maar
overigens is het Atlantische klimaat de baas gebleven
over het continentale, als we in deze populairen term
een ingewikkeld geheel van verschijnselen mogen
samenvatten.
We moeten eigenlijk zeggen: tot nu toe heeft de winter
niet veel te beduiden. We hebben in ’t
Zaterdagavondbijblad kunnen lezen, welke
mogelijkheden er nog bestaan en wat nog zou kunnen
gebeuren.
En, afgezien van de werkelijke vorstperioden, we
weten maar al te goed hoe koud en guur Maart en
April kunnen zijn en dat vooral als de voorafgaande
maanden een “tekort” aan koude hebben voltooid.
In zoo’n zachte winter als deze kunnen we haast niet
spreken van een stilstand in ’t natuurleven, hoogstens
van een verlangzaming in de levensprocessen.
In de tuinen bloeiden omstreeks Nieuwjaar nog de
Goudsbloemen, een paar weken later zag ik nog
bloeiende violen. En de kalender wees nog Januari,
toen ik de teerwitte kelkblaadjes van de sneeuwklokjes
ontplooid zag. Toen was er ook al te zien het goudgele
van de winter-lentebloem, de winter-aconiet ‘Eranthis
hiëmalis’.
En ook een rose kleur is er te zien geweest en is er
nog: de sneeuwheide, de Erica camea met prachtige
wit-rose bloemtrosjes. Maar die bloeit desnoods wel,
ook al is er sneeuw. Hij hoort thuis op de
zuidhellingen van de Alpen, in de Balkan, en groeit
daar nog hooger dan de sneeuwgrens (2700 meter).
En als daar op een zonnigen dag in Februari de
sneeuw al wat smelt, dan komen dadelijk de vitale
sneeuwheiplantjes en vertoonen hun frissche
bloempjes. ‘t Is gebleken, dat in het najaar de
bloemknopjes al volledig klaar zijn om open te
barsten. Dus die bloeien hier desnoods ook wel bij
minder zachte winters.

Buiten: daar gingen de madeliefjes en kruinkruid bijna
ongestoord hun gang! Zelfs vertoonden ze hier en daar
bloempjes, al waren het maar kleine. En hoe warm
stoofde de zon niet op enkele heldere voorjaarsdagen
in de afgeloopen maand Januari. Dan vliegen de
kauwtjes in drukke troepen rond en gaan daarna, twee
aan twee gezeten in de kromme takken van een paar
oude abeelen, naar het ondergaan van de zon kijken.
De musschen hebben er ook schik in, ze hebben een
gevoel, dat ’t op deze manier spoedig echt lente wordt
en beoefenen den koorzang. ’s Avonds voor het slapen
gaan in de klimop of in een ouden vlierboom zitten ze
in troepjes bij elkaar en sjilpen, dat het een lust is.
De spreeuwen! In warrelende benden vlogen ze rond
en hun zwatelende massale zang overstemde ’t
stadslawaai als ze zich verzamelden bij het Centraal
Station.
Zou het nu eindelijk nog “winter” worden? Na een
afwisseling van stormen, mistige en zonnige dagen is
het kwik onder het nulstreepje gedaald, is er een
korstje ijs op sloot en plas gekomen, is de boschgrond
hard geworden. De spreeuwen toomen hun
voorjaarsgevoel wat in, de merel zit met dik-opgezette
veeren rond te staren.
De lucht is helder, de zon al krachtig en zoo wordt de
nijpende, felle noordoostenwind wat minder sterk
gevoeld. De weilanden zijn nog vrij groen, ze hebben
niet die grauwe tint, die zij bijvoorbeeld na den
hevigen vorst van den vorigen winter hadden.
Bij Santpoort zien we op een weiland een heleboel
bruine vlekjes. ’t blijken Koperwieken, hoognoorderlijke lijsters, die hier in Oktober veel
doortrekken en ’s winters ook wel te zien zijn.
Maar deze troep is misschien wel voor de vorst in
Nood-Duitsland weggevlucht.
Snel trekken de elektrische motoren van de trein ons
naar IJmuiden.
Even kijken naar de sluizen!
Steeds grooter is hier ’t gebied, dat door menschelijke
werkzaamheid is in beslag genomen. Nieuwe, groote
sluizen, hoogovens, fabrieken, havens, een nieuw
kanaal benoorden het fort, dat nu op een eiland ligt.
En wat ervan het oorspronkelijke duinterrein
overblijft, is dor en kaal.
Nu roepen en krijschen de
meeuwen boven de
sluiskolk.
Een groote mantelmeeuw
– smetteloos witte kop,
hals en buik, dofzwart de
groote vleugels – beziet ’t
alles vanaf de ducdalf.
Steeds maar blijft ’t
meeuwenvolk in
beweging: veel grauwe
jonge zilvermeeuwen, ook
ouden, die ’t winterkleed
al hebben afgelegd, nu al
een reinwitten hals
hebben.
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En dan de kokmeeuwtjes! In de stad had ik er al
enkele met volledig zwarten kop gezien, zoals ze dat ’s
zomers hebben. Maar hier viel het me op, dat ze
hoogstens er een aanduiding van hadden, of een
zwarten oorring.
Het puffend veerbootje brengt ons naar den overkant
van den visschershaven en dan gaan we nog even op
het groote havenhoofd kijken. IJzig is daar de wind,
maar tusschen de rotsblokken vind ik een beschut
plekje en de kracht van de Februari-zon geeft me daar
zelfs een behagelijk gevoel. Zoo zit en kijk ik naar de
dobberende en overvliegende meeuwen, die prachtig
afsteken tegen de tintelend-blauwe lucht.
In de buitenhaven, het gedeelte ‘zee’ binnen de pieren
staan nu meer golven dan er buiten en daar drijven
zwarte en bruine stippen. Vlug den kijker opgegooid:
zwarte zeeëenden. Glanzend fluweelzwarte mannetjes
en bruin-met-witte wijfjes. Sommige hebben dan kop
in de veeren gestoken.
Dat die beesten het niet koud hebben!
*-*-*-*-*

Heimans & Thijsse over de lente
Hans Homburg

Tekening: Jac. P. Thijsse

Ontwerp kaft: W.F.A. Pothast

Eli Heimans en Jac. P. Thijsse schreven een boekje
over de vier seizoenen in het Vondelpark in 1901.
Het heeft de titel ‘In het Vondelpark’, maar het had
ook een ander stuk natuur kunnen zijn.
Jac. P. Thijsse schreef o.a. het hoofdstuk met de titel
‘De terugkeer van de vogels’ en schreef rond meijuni: “Ook was er toen nog een keep, die allang in
Scandinavië had moeten wezen en ’t nu in zijn
zwarten kop gezet had om hier zijn lentelied te
blijven zingen, waarin voor mij te veel van het geblêr
van den groenvink te hooren was” of over een nest
“Als zoo’n musschenfamilie eenmaal zijn tenten heeft
opgeslagen, waar eens een spotvogel huisde, dan
komt deze er niet meer terug, want hij is tegen dat
bandietengoed niet opgewassen” en nog meer van
deze typeringen, Thijsse was toen 36 jaar en woonde
ten noorden van het Vondelpark.
Een mooi boekje met 39 tekeningen en enkele foto’s.
Op het formaat A5, 164 pagina’s en kaft in ‘goud’.
De digitale heruitgave kunt u lezen of downloaden
via www.inhetvondelpark.nl

Groenvink

Mooi maar kwetsbaar
Seppe Lenaerts
Daar is de lente! Voordat je dolgelukkig naar buiten
stormt, bedenk even dat al die ontluikende
natuurpracht best nog kwetsbaar is. Daarom een
paar weetjes om ten volle van de natuur te kunnen
genieten zonder deze te beschadigen. Een gelukkig
mens in een gezond lichaam in harmonie met de
natuur; niets mooiers, toch?
Een prachtig zicht al dat ontluikend natuurmoois in
de lente, maar juist dit seizoen is de natuur op zijn
fragielst. Jonge vogeltjes komen uit hun ei, andere
vogels zitten nog op hun nest te broeden. Reegeiten
zijn zwanger of hebben net geworpen. Een groot
deel van de reegeiten is ‘hoogzwanger’ en zijn niet
zo snel als anders. Een ander deel heeft al reekalfjes
op de wereld gezet. Reekalveren liggen in de eerste
levensdagen heel stil in het gras of tussen de
bladeren en struiken in het bos. Om niet direct op te
vallen voor natuurlijke vijanden als de vos geven ze
vrijwel geen geur af. Bij gevaar zullen de kalveren
dan ook niet wegrennen, maar volledig vertrouwen
op hun geurloosheid en schutkleur.
Een lentewandeling met de hond?
Dat kan, maar lijn je viervoeter zeker aan. Honden
die loslopen in natuurgebieden kunnen desastreuse
schade berokkenen aan de natuur, in het bijzonder in
de lente. Zolang honden aan de lijn hangen en
mensen zich aan de toegangsregels houden is er
geen probleem. Blijf ook op de toegankelijke paden,
sommige zones worden afgezet om dieren de
mogelijkheid te geven om in alle rust hun kroost
groot te brengen.
Elk jaar weer worden talloze reegeiten doodgebeten
door loslopende honden. Al reageert je hond niet
agressief tegen een reekalf, honden laten een
indringende geur na. Wanneer een reekalf en de
omgeving wordt verstoord door vreemde geuren
(van mensen of honden) is de kans heel hoog dat
moederree haar jong achterlaat. Ze vluchten dan uit
een gebied waar een hond losloopt. Zo blijft het
reekalf achter en zal het door honger sterven.
Niet alleen de reeën hebben overlast van loslopende
honden, maar ook andere dieren zoals de op de
grond broedende vogels lopen gevaar. Voor veel in
het wild levende dieren is de hond een roofdier. Ook
honden laten spelen of zwemmen in poelen is erg
slecht voor kleine amfibieën die zich daar nu
schuilhouden en eitjes leggen.
In begraasde gebieden moet er ook rekening
gehouden worden met de grazers. Vooral schapen en
lammetjes, maar ook jonge kalfjes van runderen zijn
kwetsbaar voor honden. Denk bijvoorbeeld aan de
grazers, die voor natuuronderhoud ingezet worden.
Met dank aan Natuur & Bos
*-*-*-*-*

In het Vondelpark
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Stadsuitbreiding in het groen

van aandacht voor zowel beplanting en parken als
voor ruimtelijke inpassing van de stad in het
omliggende landschap. Karakteristiek voor het AUP is
om de stad met tuin-stedelijke woongebieden uit te
breiden in de vorm van uitstulpingen, als een
lobbenstructuur. Dus geen rand nieuwbouw rond de
stad, maar uitbreidingen die zich als vingers aan een
hand in het omringende groene land uitstrekken.
Tussen die ‘vingers’ in blijft dan het groene land over
als ‘Groene Scheggen’, die tot diep in de stad
doorlopen. Rond Amsterdam liggen zo de
Spaarnwoudescheg, Sloterscheg, Amsterdamse
Bosscheg, Amstelscheg, Diemerscheg,
Waterlandscheg, Twiskescheg en Zaanse scheg.
Binnen tien minuten in groengebied

Maddie Bartels
Van Eesteren Museum
Het was er nog niet van gekomen om het sinds
oktober 2017 geopende Van Eesteren Paviljoen te
bezoeken. Op een frisse winterdag fietste ik via een
grotendeels groene route door Vondelpark en
Rembrandtpark naar de noordrand van de Sloterplas
in Nieuw West, waar de nieuwe huisvesting van het
Van Eesteren Museum is te vinden. Het paviljoen
toont van binnen en buiten licht en doorzichtig. Het
is aan alle kanten voorzien van veel glas. Vooral het
zicht op de Sloterplas biedt een verbondenheid met
de natuur: weidse luchten met wolken en vogels,
waterspiegeling, groene oevers met bomen.

Foto: Maddie Bartels

Schone lucht voor schone longen binnen de stad was
geen overbodige luxe. Het met medicijnen effectief
bestrijden van besmettelijke en gevaarlijke ziektes
als tuberculose stond een eeuw geleden nog in de

Van Eesteren Paviljoen
Ik had me aangemeld voor een excursie door het
zogeheten ‘Buitenmuseum’, in de woonwijk
Slotermeer ten noorden van de Sloterplas.
Ruim tien jaar geleden is deze wijk tot gemeentelijk
beschermd stadsgezicht bestempeld. Ik bleek de
enige gegadigde voor de rondleiding te zijn, maar
“Onze excursies gaan altijd door, zelfs bij maar één
deelnemer”, zo werd gezegd. Het lijkt het IVN wel. Ik
was wel eerder door de naoorlogse wijken in Nieuw
West gefietst of gelopen. Maar deze keer bekeek ik
de omgeving vanuit een speciaal perspectief: de
stadsuitbreidingsplanning, waarin het groen een
belangrijke en bepalende functie heeft, kortweg het
concept tuinstad.

Algemeen Uitbreidingsplan
In de twintiger jaren van de vorige eeuw borduurde
Van Eesteren voort op het tuinstad-idee. Dit leidde in
1934 tot het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor
Amsterdam. Onze stad kende al een lange traditie

kinderschoenen. Het enige dat kon helpen was
schone lucht, maar een intensieve kuur in een
sanatorium aan zee of in de bergen was voor vrijwel
niemand te betalen. Doordat groen in het nieuwe
plan tot diep in de stad doordrong kon iedere
bewoner binnen tien minuten in een groengebied
zijn. Groene longen dichtbij voor iedereen! Dat is
uniek voor een stad en Amsterdam behoort dan ook

Foto: Maddie Bartels

De naam van het museum is een eerbetoon aan het
gedachtegoed van architect en stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren (1897-1988). Een toenemende
belangstelling voor de natuur hing in het begin van
de 20e eeuw in de lucht. Zo was Van Eesteren
gefascineerd door het idealistische concept ‘tuinstad’,
dat de Brit Ebenezer Howard introduceerde in
Garden Cities of To-Morrow (1898). Hierin waren
wonen en industrie met opzet gescheiden.
Tuinsteden om in te wonen lagen in een heilzame
landelijke omgeving en vormden een ring rondom de
stad. Ze hadden complete eigen voorzieningen en de
afstand tot scholen, winkels en werk was klein.
Gezondheid van lichaam en geest stond voorop: zo
was er geen alcohol te koop.

Algemeen Uitbreidingsplan - AUP 1934

Binnentuin
tot de groenste steden van de wereld.
De ontwerpers van de tuinsteden gaven groen dus
een essentiële plek. Van Eesteren keek daarbij
vooral naar de grote lijnen en vanuit vogelvlucht,
zoals de plattegrond van het ontwerp laat zien.
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Hoewel het Algemeen Uitbreidingsplan al in de
dertiger jaren van de 20e eeuw was ontwikkeld,
werd pas na de tweede wereldoorlog, in het kader
van de wederopbouw, op grote schaal op basis
hiervan gebouwd. Behalve de gezondheid ging toen
ook in toenemende mate meetellen dat de werk- en
schoolweken korter werden. Er kwamen meer vrije
dagen en langere vakanties. Er moesten dus
voorzieningen worden gecreëerd voor vrije
tijdsbesteding.
Wonen in het groen in de Westelijke Tuinsteden

Foto: Maddie Bartels

Meer op ooghoogte keek zijn collega Jakoba Mulder,
waarbij rekening werd gehouden met
‘kinderwagenafstand’. Moeders moesten met hun
kleine grut op maximaal 400 meter van huis op een
groen plantsoen in het zonnetje kunnen zitten.
Vriendelijke oases met bankjes en speeltoestellen,
waaronder de bekende klim-iglo van architect Aldo
van Eyck. Voor opgroeiende kinderen waren de iets
verder gelegen sportvelden per fiets snel bereikbaar
en in het weekend kon de familie wat verder weg
recreëren in het bos, langs het IJsselmeer of in de
polder.

Bomen langs het water
“De tulp symboliseert het belang van de natuur en
het landschap voor de stad”, zo is te lezen op het
zakje.

Terug naar Nieuw West, het gebied met de
Sloterscheg. Tijdens de wandel excursie door het
Buitenmuseum keek ik op ‘ooghoogte’ naar de opzet
van deze tuinstad-wijk uit de vijftiger jaren. De vele
schotelantennes aan de functionele flatgebouwen
duiden op een hoog percentage allochtonen. Royale
groene plantsoenen liggen tussen de huizenblokken,
vaak bedoeld als gezamenlijke binnentuinen. Er
waren bij de aanleg gerenommeerde tuinarchitecten
ingehuurd, zoals Mien Ruys, om daar een rijk
geschakeerd groen plekje van te maken met behalve
gras ook rozen, bloeiende planten, struiken en
bomen.

De doop van deze gele tulp vormde de opening van
het Tulp Festival 2018 in Amsterdam.
Ik ben benieuwd hoe de bollen bij mij thuis in de
lente zullen opkomen en bloeien!

Amsterdam is een echte bomenstad. Bij de realisatie
van de tuinsteden in het AUP vormen bomen een
wezenlijk onderdeel van het ontwerp. Ze zijn niet
willekeurig, maar in een bepaalde systematiek
geplaatst, bijvoorbeeld als rand (langs straat of
gracht), accent (op plein of plantsoen), haak,
vierkant of gevelritme (gevels volgend). Men spreekt
bij deze aanduidingen voor de plattegrond van
plaatsing wel van ‘bomentaal’. Vooral soorten die
tegen een stootje kunnen, zoals Plataan, Iep,
Esdoorn, Populier en Kaukasische vleugelnoot,
werden geplant.
Bij het verlaten van het Van Eesteren Paviljoen heb
ik een zakje met Cornelis van Eesteren tulpenbollen
meegenomen.

Foto: Maddie Bartels

Momenteel valt op dat veel van deze groene hoven
met een vaak verre van fraai hek zijn afgesloten.
Deze maatregel schijnt genomen te zijn omdat de
bewoners niet bereid zijn tot betalen van hogere
huur vanwege het onderhoud van deze binnentuinen.
De onderhoudstaak ligt nu bij de gemeente en door
de afrastering hoopt men vernieling en misbruik te
voorkomen. Van de idealistische opzet met
toegankelijk groen en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid komt zo helaas minder terecht.

Cornelis van Eesteren tulp
Voor meer informatie over met name de
Westelijke Tuinsteden
www.vaneesterenmuseum.nl
*-*-*-*-*

Groenbewuste Amsterdammer - Jaargang 39 - Lente 2019

9

Nieuw Slotergroen

Het Kasterleepark is een conceptueel designpark,
strak, open, met veel gras en speelse ingrediënten.
Heuveltjes - met straks wilde bloemen en kruiden -,
rijen kastanjes, die ouder zijn dan het park, en
beukenhagen zorgen voor enige accentuering. In de
lengterichting lopen een fiets- en wandelpad die door
drie paden worden doorsneden (het middelste pad
heet Westmallepad).

Just Wiarda

Ik kom langs een
veelbelovende kleine
rozentuin en een
gezellig speeltuintje.
Op een brede strook
gras aan de andere
Rozentuin
kant van het pad worden eksters opgewonden van
duizenden gele krokussen in de knop. Het park
wordt aan de noordzijde afgesloten door een fraaie
met bosjes omzoomde waterpartij. Deze is onderdeel

Foto: Just Wiarda

Foto: Just Wiarda

De winter is halfweg en kwakkelt verder. Een dun
laagje ijs houdt moedig stand. Maar niet lang meer,
want de natuur snakt naar de lente.
Ik blader in mijn onvolprezen Amsterdamse
parkenbijbel De parken van Amsterdam, van Ernest
Kurpershoek & Merel Ligtelijn. Twee jaar geleden
begon ik over parken te schrijven. Als eerste kwam
het Siegerpark aan bod, daarna volgden het
Gijsbrecht van Aemstelpark, Gaasperpark,
Noorderpark, Diemerpark en Westerpark. Ik ben op
zoek naar een nieuw park in een nieuwe buurt en
stuit op het Kasterleepark in de westelijke tuinstad
Nieuw-Sloten.
Ik ben benieuwd.

Zuidzijde Kasterleepark met Baldakijn van
Rik van Bonderen en het handhavingsbord
Het Kasterleepark is een driehoekige reep van
5 ha met een smalle zijde aan het Belgiëplein in het
zuiden, lange west- en oostzijden aan de
Herentalsstraat resp. de Hamontstraat en een brede
noordzijde langs de Plesmanlaan. Het behoort tot de
jongste parken van Amsterdam (aanleg tussen
1992-1995). Het lag al op de tekentafel, toen NieuwSloten in de jaren tachtig van de grond kwam. Ik ga
een kijkje nemen, op de fiets, voor de bui uit. Wind
tegen en guur.
Mijn weg voert over de Koninginneweg – hoor ik een
grote gele kwikstaart, ach dat zal wel wishful
thinking zijn -, over de Sloterkade, langs
Begraafplaats Huis te Vraag (een juweel, nu vol met
sneeuwklokjes) naar het Aalsmeerplein. Daar kwam
je vroeger in het pre A2- en A10-tijdperk vanuit het
zuiden Amsterdam binnen. Prunussen bloeien door
de kou heen. Ik duik even het Spijtellaantje in, dat
uitkomt op het fietspad langs de Schinkel naar de
Oeverlanden en onderdeel is van het Amsterdamse
Fietsknooppuntennetwerk. Een bloeiende
toverhazelaar probeert me te verwarmen.
Vervolgens westwaarts Slotervaart in, over de
Vlaardingenlaan, Aletta Jacobslaan, Antwerpenlaan
en de Bochholtstraat naar het Belgiëplein, het hart
van het ‘Belgische’ Nieuw-Sloten. Ik sta aan de voet
van het Kasterleepark. Daar stopt ook lijn 2.
Over de trambaan reikt een grotesk wit Baldakijn
van kunstenaar Rik van Dolderen naar het park.

Zicht vanaf de Plesmalaan op Kasterleepark
met Black Waves van Lon Pennock
van de groene ring rond Nieuw-Sloten. Een blauwe
reiger vliegt verstoord op. Wilde eenden, kuifeenden
en futen zwemmen rond. Midden in de vijver ligt een
door meeuwen ondergescheten beeldbepalende
sculptuur van Lon Pennock, Black Waves getiteld. Op
een plankier spreidt een aalscholver zijn vleugels uit.
Er is nu weinig volk op de been, maar ik begrijp van
een wandelaar dat het park intensief wordt gebruikt.
“Over een tijdje is het druk op het voetbalveld.
Honden moeten aan de lijn, maar daarop wordt niet
gehandhaafd, nou dan weet je het wel.” Ik keer
terug via de Herentalsstraat. Die wordt met een lang
wit Lamellenhek afgescheiden van de verhoogde
zoom van het park.
Ook dit werk is van de hand van Rik van Dolderen.
Het lukt me niet om de diepere lagen in zijn
kunstwerken ten volle te doorgronden. Bij het
Baldakijn staat een vervaarlijk bord van de
gemeente en de politie: ‘Hier wordt gehandhaafd op
overlast zoals •samenscholing•geluidsoverlast•drugs
en alkoholgebruik•vervuiling’.
Voor de natuur hoef je niet naar het Kasterleepark.
Het is een buurtpark om te spelen, te bewegen en
buiten te zijn. Het is nu te koud en te vroeg in het
jaar is om al het raffinement dat ontwerper Dirk
Hoornsman in het park heeft gelegd, te ontwaren.
Ik kom nog wel eens terug, wanneer het park in
bloei staat.
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dat vinden we heel gewoon. Je moet er niet aan
denken dat tijdens de herfst en winter dit gewas
even tot rust komt en bruin afsterft, het zou een
saaien stoffering zijn van onze stadsnatuur en
landelijke omgeving. Madeliefjes bloeien het hele
jaar door tussen het gras, in de winter rustiger aan.

Foto: Just Wiarda

Ik verlaat Nieuw-Sloten.
Op de terugweg ruik ik
even aan het
Staalmanpark (eigenlijk
een plein), gelegen
tussen de Ottho
Heldringstraat en de
Elisabeth Boddaertstraat.
Op de hoek van het park
staat een reus van een
staande bruine beer op
de uitkijk te handhaven.

Na de bloei van winterakonieten, sneeuwklokjes,
toverhazelaar, Chinees klokje, hazelaars en elzen is
het de beurt aan de gecultiveerde krokussen en
narcissen en die spreken het meest tot onze
verbeelding. In de stadsnatuur zijn die niet meer
weg te denken. Vanaf begin of half april gaan de
tulpen bloeien tot in juni.

Staalmanpark met grote beer

Veel boomsoorten bloeien onopvallend, daarentegen
bloeien de prunussen uitbundig.
In Nederland groeien 3 inheemse prunussen.
De zoete kers (Prunus avium), de gewone vogelkers
(Prunus padus) en de sleedoorn (Prunus spinosa).
Daarnaast ook uitheemse soorten, de kerspruim
(Prunus cerasifera) en de Japanse sierkersen
(Prunus serrulata). Gemiddeld is de bloei op de kale
takken, voordat de bladeren ontspruiten.
De heerlijke kersen die wij kopen bij de groente- en
fruitwinkel zijn de vruchten van een veredelde soort
op basis van onze zoete kers, bijvoorbeeld de
Prunus avium 'Kordia'.

Foto: Just Wiarda

Ten slotte wacht me nog een aangename verrassing.
Mijn oog wordt getroffen door een braakliggend
landje aan de Vlaardingenlaan 100.

Aan de ‘gewone’ bomen is ook bloei te zien. Het is
leuk dat te ontdekken de komende maanden. Soms
bloeien aan één boomsoort verschillende bloemen
zoals bij de zilveresdoorn.
De vrouwelijke bloemen (met alleen de stamper) in
de kleur rood en de mannelijke zilveresdoorns met
lichtgroene bloemen aan een andere boom. Deze
boomsoort wordt tweehuizig genoemd en heeft
elkaar nodig voor de natuurlijke voortplanting.
Op de eenhuizige boom of heester, zoals de hazelaar,
bloeien mannelijke en vrouwelijke bloemen
gescheiden aan één plant, beide bloemen zijn
eenslachtig, terwijl de meest voorkomende
bloeiwijze aan bomen zich toont als één bloem met
stamper en meeldraden, de tweeslachtige bloeiwijze.

Oostzijde Kasterleepark met krokussen en
Slotertoren
Op de heenweg was ik er finaal langsgereden.
Zo gaat dat met heen en terug. Het landje is nog
even aan de omringende bouwwoede ontsnapt.
Sinds december 2017 is hier de Kaskantine
gevestigd, een urban farm café.
Deze zelfvoorzienende stadsjungle bestaat uit van
afval gemaakte bouwwerkjes en tuintjes. Drie
vrijwilligersteams werken in de keuken, de
ecologische tuin of in het onderhoud en de
energievoorziening. De kantine gaat in maart weer
open. Aan het eind van het jaar sluit zij definitief
haar poort. Maar dit soort creatieve groene
initiatieven laten zich gelukkig niet uitroeien.
Die komen elders weer tot ontplooiing.
Altijd.
*-*-*-*-*

Een van de eerste ‘groenmakers’ richting lente zijn
de twijgen van de gele treurwilgen terwijl de
magnolia’s beeldbepalend bloeien in tuinen en
parken. Het lentegevoel is pas goed merkbaar
wanneer de bladgroei aan de bomen zich ontwikkelt.
In korte tijd krijgen bomen en heesters weer ‘body’
en een fris aanzien, eigenlijk de mooiste tijd van het
jaar. Flora en fauna in volle ontwikkeling.
Het geeft ook ons weer energie en een goed gevoel,
genieten van de natuur.

Hans Homburg
Veel mensen kijken uit naar de eerste bloeiende
planten of de bloei van bomen en heesters. Er zijn
gelukkig nogal wat ‘evergreens’ zoals de
Oostenrijkse eik, laurierkersen, hulst, taxus en
rhododendrons die stug groen de winter doorkomen,
bijna gewoon en vertrouwd. Ook het gras van
weides, gazons en plantsoenen blijft groenachtig en

Foto: Hans Homburg

Beleef de lente

Bloesem van de zoete kers | Prunus avium
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Japanse lente in Bloesempark

georganiseerd en in 2011 is er een Tsunami
Monument aan het park toegevoegd.

Maddie Bartels

Wie deze weelderige maar slechts kortstondige
bloesemoverdaad in de lente eenmaal heeft ervaren
is komt het jaar daarna graag (al is het maar even)
weer terug. Wel in de gaten houden wanneer de
bloesem op zijn mooist is en dan niet talmen maar
meteen gaan!
Voor meer informatie: www.amsterdamsebos.nl

Foto: Maddie Bartels

Foto: Maddie Bartels

Ook dit jaar zullen begin april de Japanse
kersenbomen (Prunus x yedoensis) van het
Bloesempark in het Amsterdamse Bos weer in boei
staan. In 2000 werden door de Japan Woman’s Club
(JWC) 400 kersenbomen geschonken aan
Amstelveen ter gelegenheid van de herdenking van
400 jaar vriendschap tussen Nederland en Japan.

Bloesempark in Amstelveen - Amsterdamse Bos

Fotowandelingen
7 april Jac.P. Thijssepark + 10 mei Amstelpark
Foto: Ramona Falkenreck

Als in Japan de kersenbomen bloeien wordt
uitbundig Hanami Matsuri, het Kersenbloesemfeest,
gevierd, dat duidt op het begin van de lente. Ook in
het Amstelveense Bloesempark wordt de lente
gevierd. Jong en oud komen begin april op het gras
onder de bloeiende kersenbomen bijeen om samen
te picknicken. Bloemen - en de natuur in het
algemeen - hebben in Japan een symbolische
betekenis. De kersenbloesem, Sakura, staat voor
een nieuw begin, maar verwijst tegelijkertijd naar de
vergankelijkheid van het leven.
Na ruim 18 jaar zijn de kersenbomen groter en hun
kruinen volumineuzer geworden, wat de bloei nog
indrukwekkender maakt. De bloeiende bomen lijken
wel op reuzen bruidsboeketten. Ze vormen dan ook
een dankbaar romantisch decor voor fotosessies van
bruidspaartjes. Steeds meer mensen, stadsbewoners
en toeristen, hebben de weg gevonden naar dit
slechts een paar weken per jaar spectaculair
bloeiende park. Het kan er in die tijd vooral in het
weekend overvol zijn. Maar doordeweeks bijtijds in
de ochtend kun je nog rustig van het moois
genieten. Bijzonder is ook de korte periode waarin
de uitgebloeide bloesemblaadjes als sneeuw naar
beneden komen dwarrelen en het gras geleidelijk
licht roze kleuren.
De afgelopen jaren werd door de gemeente
Amstelveen begin april een kersenbloesemfestival

*-*-*-*-*

Foto-excursie
met Ramona.
Aanmelden
verplicht.
Zie pagina’s
15 en 16.
Jac.P. Thijssepark - Amstelveen

Foto: Ramona Falkenreck

De helft (200) van de bomen heeft een Japanse en
de andere helft een Nederlandse vrouwennaam
gekregen.
Er is speciaal voor deze groep bomen een nieuw park
ontwerpen, waar zij in een brede ronde, hoefijzerachtige kring zijn geplaatst. Een van de twee
voetgangerspaden naar het park is een hoger
gelegen loopbrug van bamboe.

Bloesempark in Amstelveen - Amsterdamse Bos

Rhododendronvallei Amstelpark
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Plantaardig eten
Ellen Huijsmans
Het lijkt een trend te zijn in de stad: vegan of
plantaardig eten. Er komen in ieder geval steeds
meer eetgelegenheden waar de uitbaters vooral of
alleen maar plantaardig eten verkopen of opdienen.
Maar ook in de supermarkten groeit het aantal
plantaardige producten, zoals vleesvervangers en
sojaproducten. Hiermee reageren de grootgrutters
op de vraag van de consument waarvan er blijkbaar
steeds meer in geloven dat plantaardig eten goed is
voor de gezondheid, en dat het bijdraagt aan een
beter leefklimaat voor mens en dier.

Groente, fruit en peulvruchten
Wat is vegan?
Vegan restaurants, eettenten, festivals,
kookworkshops, noem iets en er is een vegan variant
van. Vegan is bij mij weten het Engelse woord voor
veganistisch en in een stad met veel internationaal
georiënteerde mensen klinkt het waarschijnlijk goed
want het woord plantaardig of veganistisch wordt
veel minder vaak gebuikt. Jaren geleden waren er
steeds meer vegetariërs maar nu zijn de veganisten
in opkomst. Wat is het verschil eigenlijk? Vegetariërs
eten geen vlees en vis. Hoewel sommigen denken
dat je als vegetariër wel vis eet. Meer dan eens heb
ik vis voorgeschoteld gekregen als ik aangaf graag
vegetarisch te eten. Maar eigenlijk klopt dat niet.
Over veganistisch kun je spreken als je alleen
plantaardige producten consumeert. Daarnaast heb
je ook de vega lifestyle, dan eet en gebruik je
slechts plantaardige producten. Dus naast dat je
geen vlees, vis en zuivel eet en drinkt, draag je ook
geen leren schoenen, gebruik je geen crème waar
honing in zit en slaap je niet onder een donzen
dekbed. Dat is overigens een hele uitdaging in de
huidige samenleving. Maar ook een veganistisch
menu volgen is een prestatie want het is flink zoeken
en veel turen naar ingrediënten op verpakkingen als
je bijvoorbeeld drop zonder gelatine of wijn die is
geklaard zonder dierlijke producten, wilt kopen.
Waarom vegan?
De opmars van plantaardig voedsel en producten
mag wat mij betreft doorzetten in stijgende lijn. Ik
vind het nuttig en noodzakelijk om verschillende
redenen: gezondheid voor de mens, dierenleed en
de natuur en het klimaat.

stoffen en veel dieren in de vee-industrie krijgen
antibiotica toegediend via het voer. Zulk vlees wil je
toch niet eten. Terwijl veel groenten, fruit en noten
eten supergezond en smaakvol is. Veel sporters
volgen om die reden een plantaardig dieet. Een
ander punt dat zorgwekkend is, is het gevaar van
zogenoemde zoönosen. Dit zijn ziekten of infecties
die overdraagbaar zijn van dier op mens. Wanneer je
enorm grote veestapels toestaat in megastallen
bestaat het gevaar voor mens en dier dat deze
beesten ziekten verspreiden. In sommige gevallen
worden deze infectieziekten overgedragen op
mensen. Denk aan de Q-koorts waarbij talloze dieren
en ook mensen zijn gestorven.
Hoe meer beesten er bij elkaar zijn, hoe groter de
kans op ziekten is.

Maaltijdsoep
Veel veganisten vinden het sowieso om ethische
redenen niet verantwoord om dieren te consumeren.
Het dierenleed is daarvoor in de meeste gevallen te
groot en het superieure idee om dieren te gebruiken
of misbruiken stuit tegenwoordig steeds meer
mensen tegen de borst. In een tijd waarin we naar
de maan kunnen vliegen moeten er ook intelligente
oplossingen zijn om gezond en voldoende voedsel te
produceren voor iedereen, zonder dat we andere
levende wezens als gebruiksvoorwerp ontwikkelen
en gebruiken. Dieren als een ‘ding’ aanwenden om
ons te voeden is toch niet meer van deze tijd?
Waarom behandelen we consumptiebeesten zoals we
onze huisdieren nooit zouden behandelen?
Verder las ik laatst dat een aantal wetenschappers
die zich verenigd hebben in een EAT-commissie, in
het tijdschrift Lancet adviseert dat de bevolkingen
meer groente, fruit, noten en peulvruchten
consumeren en minder vlees. Volgens deze
geleerden is dat beter voor jezelf en de planeet. Voor
jezelf vanwege de gezondheid en voor de planeet
omdat vlees en andere dierlijke producten gemiddeld
anderhalf tot zes keer een grotere watervoetafdruk
hebben dan peulvruchten. Voor de vleesproductie is
dus vele malen meer water nodig. Doordat veel voer
nodig is bij de vleesproductie en er afvalstoffen
worden geproduceerd levert de vleesproductie ook
een grote CO2-uitstoot op.
Meer plantaardig eten is dus goed voor jezelf en voor
het klimaat. Dus ik het lijkt mij een goede en
interessante ontwikkeling dat plantaardige producten
en vegan restaurants en andere vegan evenementen
zo in opkomst zijn in Amsterdam en elders.

Vooral rood vlees eten schijnt ongezond te zijn.
Daarnaast zitten in vlees vaak veel toegevoegde
Groenbewuste Amsterdammer - Jaargang 39 - Lente 2019
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Cursussen / lezingen

Cursus Moestuinieren
Met de handen in het haar of met de handen in de
grond? Altijd al willen weten hoe je een moestuin
begint en onderhoudt? Leer alles over
grond(soorten), zaad, bevruchting, (eetbare)
planten, wat een plant nodig heeft (bemesting),
welke delen je kunt eten en biologisch tuinieren.
Daarnaast is er aandacht voor honingbijen en
solitaire bijen, hommels, vlinders en vliegen en hun
belangrijke rol in de bestuiving. Dit alles komt
uitgebreid aan bod bij de moestuincursus van het
IVN Amsterdam. Theorie maar natuurlijk ook zelf
met de handen in de grond.

Algemene informatie
IVN Amsterdam organiseert natuurgerichte
cursussen voor jong en oud. We proberen
door een gevarieerd aanbod en lage bijdragen
voor deelnemers zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij onze prachtige stadsnatuur. De
praktische info van de cursussen is hieronder
weergegeven.
Aanmelden cursussen:
Je wordt verzocht je aan te melden door het
sturen van een e-mail naar de
penningmeester Ben de Graaf,
penningmeester@ivnamsterdam.nl,
met een CC aan de cursusleider van wie het
e-mailadres bij de cursus vermeld staat, zodat
zowel de penningmeester (die moet toezien
op de betaling van het cursusgeld) als de
cursusleiding gelijktijdig geïnformeerd is.

Programma
Dinsdag 16 april, 19.00-21.30 uur
Theorie
Dinsdag 7 mei, 19.00-21.30 uur
Theorie
Dinsdag 21 mei, 19.00-21.30 uur
Excursie (avond)
Dinsdag 28 mei, 19.00-21.30 uur
Theorie
Zaterdag 15 juni
Excursie
Dinsdag 18 juni, 19.00 - 21.30 uur
Theorie

In de e-mail vermeld je:
a) Je naam, adres en woonplaats;
b) Of je al dan niet lid of donateur bent van IVN
Amsterdam. Als je lid of donateur bent van
een andere IVN-afdeling, heb je ook recht op
het lagere tarief. Geef dan wel aan van welke
afdeling je lid of donateur bent!
c) Vermelding van je (mobiele) telefoonnummer
i.v.m. de excursies die verbonden zijn aan de
cursus. Er kunnen op de dag van de excursie
omstandigheden zijn waardoor het beter is om
de excursie te verzetten!

Nadere gegevens over de excursies worden tijdens
de theorielessen bekend gemaakt.
Docenten: Gert Snoei, Ko Veltman en Karin van
Bodegraven.
Kosten: € 36,00 voor niet-leden en
€ 27,00 voor leden van het IVN.

2. Tegelijk met je aanmelding maak je het
cursusgeld over op
IBAN: NL81 INGB 0004 7406 01
t.n.v. IVN Amsterdam o.v.v. de cursus waar je
voor betaalt én je naam.

Locatie: F. Broekhuijsen-Leewis Schooltuin,
J.H. van Heekpad 5, 1024 BD Amsterdam.
Aanmelden: Zie het katern "Aanmelden cursussen".
Stuur een CC naar de cursusleider Gert Snoei,
gertsnoei@hetnet.nl

Mocht je zelf besluiten toch niet deel te
nemen, dan wordt het betaalde cursusgeld
(met aftrek van eventueel gemaakte kosten)
tot één week van tevoren volledig
teruggestort.
Indien je later besluit niet deel te nemen, dan
kunnen wij een bedrag van maximaal vijf euro
inhouden (administratiekosten).

Foto: Karin van Bodegraven

Let wel: je aanmelding is pas definitief als je
a) je hebt opgegeven per e-mail met
vermelding van de gevraagde gegevens en
b) het cursusgeld is ontvangen op de
bankrekening van IVN Amsterdam. Als je
alleen het cursusgeld overmaakt maar je
niet aanmeldt, kunnen wij geen contact
met je opnemen en dan wordt het
cursusgeld per omgaande teruggestort en
kun je niet aan de cursus deelnemen.

F. Broekhuijsen-Leewis Schooltuin
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IVN excursies in en rond Amsterdam
IVN publieksexcursies worden gegeven door
ervaren natuurgidsen, zowel voor leden als nietleden. Amsterdammers ontdekken op deze manier
vaak onbekende kanten van de stadsnatuur
dichtbij huis.
Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage welkom. Voor
meer informatie kijk op
www.ivn.nl/amsterdam of neem contact op met
de excursieleider.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel praktisch.
Het is raadzaam om voor elke excursie even te
informeren of deze doorgaat. Dan komt u niet
voor niets.
IVN geeft ook excursies op maat voor bedrijf,
school of familie uitje. Kosten € 75 per excursie.
Info: 06-41915050 of tjwijnen@gmail.com

!

= Tijd

➲ = Start

! = Info

- April -

Zondag 7 april
Lente fotowandeling Jac P.Thijssepark

In Amstelveen ligt de prachtige heemtuin het Jac P.
Thijssepark. Het park heeft hogere en lagere
gedeeltes. De slingerende paadjes worden
afgewisseld door hoge bomen, watertjes en open
plekken. Er groeien allerlei bijzondere planten en er
wonen veel dieren in het park. Ga mee op
ontdekkingstocht en leer anders te kijken. We gaan
het landschap fotograferen maar ook de kleinste
bloempjes. Ondertussen letten we op of er dieren
zitten die we kunnen fotograferen. Leer hoe je
verschillende onderwerpen mooi in beeld kunt
brengen. We gaan letten op de achtergrond,
compositie en wat mooie of interessante
onderwerpen zijn. En ik beantwoord (technische)
vragen. Om de wandeling zo persoonlijk mogelijk te
houden is er een max van 8 deelnemers, op volgorde
van aanmelding. Meldt je dus snel aan. Deelname is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Meenemen: Camera (compact, digitaal of
spiegelreflex)
! 11.00-13.00 uur

- Maart 2019 -

Zaterdag 16 maart

Wandeling in het Vliegenbos

Laat je gidsen en beleef de natuur van het moment,
het is altijd net even anders dan je zou verwachten.
Houd daarbij vragen, opmerkingen en ervaringen
niet voor je, samen weet je meer, zie je meer en
ontdek je meer.
!

11.00-12.30 uur

➲

Verzamelen bij parkingang Meeuwenlaan, bij
de gietijzeren bogen (naast het
Brederocollege, Meeuwenlaan 132),
Amsterdam Noord

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl

Zondag 24 maart

Fietsexcursie naar de Tuinen van West
via de Bretten

➲

Verzamelen bij de hoofdingang aan de Prins
Bernhardlaan 8, 1182 BE Amstelveen

! Aanmelding verplicht bij Ramona
a.falkenreck@chello.nl 06-31522144 (alleen te
bellen op de dag zelf)

Zondag 7 april

Lentewandeling in het Beatrixpark,
bloei en bestuiving

De lente is nu in volle gang en dat is te merken aan
bloei en bestuiving. Op deze wandeling gaan we
ontdekken wat hiervan in het park gaande is. Welke
planten worden door de wind bestoven en welke
door insecten?
!

14.00-15.30 uur

➲

Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de
Herman Heijermansweg

i

Henk Wolters, 020-6644506,
henk.snezana@kpnmail.nl

!

!

11.00-13.00 uur

➲

Verzamelen bij standbeeld van de verdwenen
boer aan de Molenwerf, nabij Sloterdijk

!

Johannes Kunst, 06-28111632 (alleen te
bellen op excursiedag)

Actueel overzicht excursies in maart
De excursies op 9, 17, 23 en 30 maart vindt u in de
Groenbewuste Amsterdammer Winter 2018 of u kijkt
even op de website met de actuele excursies.

Foto: Hans Homburg

Bij de Tuinen van West zijn veel kleine initiatieven op
het gebied van stadslandbouw neergestreken. Je
kunt er bijvoorbeeld zelf fruit, groenten of bloemen
plukken, een tuintje huren of een tuin laten
ontwerpen.

Gewone es
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Zaterdag 20 april

Zaterdag 13 april

Wandeling in het Westerpark

Vroege excursie vogelgeluiden,
Amsterdamse Bos

Het Westerpark heeft vele gezichten. Klassiek,
eigentijds, natuurlijk en formeel. Het heeft in elk
seizoen veel te bieden. Vragen zijn zeer welkom.

Een vroege fietsexcursie van de Vogelgroep, een
initiatief voor en door vogelaars. Het motto is:
samen kijken, ontdekken en leren. Neem je
verrekijker mee, geschikte (regen)kleding, eten en
drinken.
De excursie staat open voor vogelliefhebbers die al
eens eerder een IVN vogelcursus hebben gevolgd of
die vogelkennis van een gelijksoortig niveau hebben.
Aanmelding is noodzakelijk; er kunnen maximaal 20
mensen mee met de excursie.
!

06.00 uur

➲

Bij aanmelding hoort u het startpunt.

!

Informatie bij Hank Sinke
hansinke@gmail.com of Ruth Bolt,
rbbolt@hotmail.com Aanmelden via link op
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-inamsterdam/activiteiten

Verzamelen bij het Beoekerscentrum

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl

Verzamelen voor voormalig stadsdeelkantoor
in het Westerpark

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl

In de Artsenijhof staan maar liefst 250 soorten
medicinale planten en in deze maanden zijn ze op
hun best. Waar worden of werden ze voor gebruikt,
hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke
werkzame stoffen zitten er in en wanneer worden ze
geoogst? Op deze wandeling o.a. Stinkende gouwe,
Roomse kervel, Longkruid en ook bijen.

Laat je gidsen en beleef de natuur van het moment,
het is altijd net even anders dan je zou verwachten.
Houd daarbij vragen, opmerkingen en ervaringen
niet voor je, samen weet je meer, zie je meer en
ontdek je meer.

➲

➲

Zondag 5 mei
Kruidenwandeling in de Artsenijhof van
het Beatrixpark

Wandeling in het Amsterdamse Bos

11.00-12.30 uur

11.00-12.30 uur

- Mei -

Zaterdag 13 april

!

!

!

14.00-15.30 uur

➲

Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de
Herman Heijermansweg

i

Henk Wolters, 020-6644506,
henk.snezana@kpnmail.nl

!

Vrijdag 19 april

Zintuigenwandeling in het Amstelpark

Tijdens deze wandeling in de Heemtuin gebruiken we
alle zintuigen. We beleven de natuur en laten de
ontspannende werking ervan op ons inwerken. We
gaan simpele oefeningen doen om de aandacht te
focussen en een aantal energie oefeningen uit de
Chinese bewegingsleer. Iedereen kan daarna
opgeladen en ontspannen het weekend beginnen.
Duur ongeveer 1,5 uur
18.15-19.45 uur

➲

Ingang met de rode brug aan de
Europaboulevard (einde Van Nijenrodeweg)

!

Diana Straten en Karine Klappe,
(06-27536797 klappe@hotmail.com)

Foto: Hans Homburg

Foto: Hans Homburg

!

Rode brug langs de Europaboulevard

Gaspeldoorn | Ulex europaeus, Artsenijhof
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Vrijdag 10 mei
Fotowandeling Amstelpark

In mei staat de prachtige rhododendronvallei in
bloei. Een mooie kans om te fotograferen. Leer
anders te kijken en zo betere foto’s te maken. We
gaan ook nog een stukje door het park lopen en zien
wat voor moois we tegenkomen. Naast planten en
bloemen kijken we ook naar vogels, vlinders en
andere dieren. Ondertussen geef ik tips over
achtergrond, compositie en hoe je een onderwerp
kunt benaderen. En ik beantwoord (technische)
vragen. Om de wandeling zo persoonlijk mogelijk te
houden is er een max van 8 deelnemers, op volgorde
van aanmelding. Meld je dus snel aan. Deelname is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Meenemen: Camera (compact, digitaal of
spiegelreflex)

Zondag 26 mei

Rondwandeling Vrije Geer, NieuwWest

Ontdek de lente in Natuurpark de Vrije Geer. Bloeien
de vuilboom, moeraswolfsmelk of mispel al? Welke
vogels en insecten laten zich zien? Laat je verrassen
door dit overgebleven stukje veenweide.
!

11.00-12.30 uur

➲

Zuidingang natuurpark Vrije Geer, bij het
informatiepaneel aan de weg Vrije Geer,
tussen Ditlaar en de Osdorperweg

!

Juultje Joosten en Ineke Deckers,
natuurexcursie@hotmail.nl
- Juni -

! 19.00-20.00 uur
➲

Verzamelen bij grote hek ingang ‘de Borcht’ aan
de achterkant van het Amstelpark nabij de
molen.

! Aanmelding verpleicht bij Ramona
a.falkenreck@chello.nl 06-31522144 (alleen te
bellen op de dag zelf)

Zondag 12 mei

Zaterdag 1 juni
Wandeling in de Brettenzone

Hoe wild of verwilderd is deze wildernis? En hoe
spannend avontuurlijk? Loop mee met een ervaren
IVN natuurgids door een heel bijzonder stukje van
dit unieke gebied. Vragen zijn zeer welkom.
!

11.00-12.30 uur

➲

Parkeerplaats Australiëhavenweg, niet ver van
de Haarlemmerweg, net voor de eerste brug
over het spoor

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl

Siegerpark in het voorjaar

Een korte wandeling door dit onbekende park met
zeer gevarieerde vegetatie. We gaan kijken wat er
allemaal in bloei staat en duiken ook in de
geschiedenis van het Siegerpark en de omgeving
Sloterweg.
!

11.00-12.30 uur

➲

Parkingang Sloterweg 773

!

Johannes Kunst, 06-28111632 (alleen op de
excursiedag)

Zondag 19 mei

Wandeling in Frankendael
Laat je gidsen en beleef de natuur van het moment,
het is altijd net even anders dan je zou verwachten.
Houd daarbij vragen, opmerkingen en ervaringen
niet voor je, samen weet je meer, zie je meer en
ontdek je meer.
11.00-12.30 uur

➲

Verzamelen bij de poort aan de Middenweg
(bij restaurant)

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl

Foto: Hans Homburg

!

Zondag 2 juni
Kruidenwandeling in de Artsenijhof van
het Beatrixpark

In de Artsenijhof staan maar liefst 250 soorten
medicinale planten en in deze maanden zijn ze op
hun best. Waar worden of werden ze voor gebruikt,
hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke
werkzame stoffen zitten er in en wanneer worden ze
geoogst? Op deze wandeling o.a. Citroenmelisse,
Vingerhoedskruid, Engelwortel, en ook bijen.
!

14.00-15.30 uur

➲

Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de
Herman Heijermansweg

i

Henk Wolters, 020-6644506,
henk.snezana@kpnmail.nl

!

Zaterdag 22 juni
Wandeling in het Flevopark

Laat je gidsen en beleef de natuur van het moment,
het is altijd net even anders dan je zou verwachten.
Houd daarbij vragen, opmerkingen en ervaringen
niet voor je, samen weet je meer, zie je meer en
ontdek je meer.
!

11.00-12.30 uur

➲

Verzamelen bij de ingang van het
Flevoparkbad (eindhalte tram 3)

!

Gert Snoei, 020-4922366. Alleen op excursiedag: 06-10683729, gertsnoei@hetnet.nl
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Beatrixpark Artsenijhof

- Juli -

zondag 7 juli
Kruidenwandeling in de Artsenijhof van
het Beatrixpark

In de Artsenijhof staan maar liefst 250 soorten
medicinale planten en in deze maanden zijn ze op
hun best. Waar worden of werden ze voor gebruikt,
hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke
werkzame stoffen zitten er in en wanneer worden ze
geoogst? Op deze wandeling o.a. Teunisbloem,
Hartgespan, Valeriaan en ook bijen.
!

14.00-15.30 uur

➲

Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de
Herman Heijermansweg

i

Henk Wolters, 020-6644506,
henk.snezana@kpnmail.nl

!

Kinderactiviteiten
Voor kinderen vanaf 7 jaar (en hun ouders)
organiseert IVN Amsterdam, regelmatig in
samenwerking met de Jeugdvogelclub van de
Vogelwerkgroep Amsterdam, leuke vogelexcursies.
Voor eventuele excursies in de komende maanden
zie www.vogelsamsterdam.nl/jeugd.
*-*-*-*-*

Excursie IVN
Amstelveen
Voor excursies IVN Amstelveen in
de komende maanden:
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/
activiteiten
*-*-*-*-*

Foto: Hans Homburg

- Partner van IVN Amsterdam -

Centraal staan de kinderen, onze ‘natuurtalenten’.
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen voor een
evenwichtige groei en ontwikkeling natuur en buiten
spelen nodig hebben. Dat blijkt uit diverse
onderzoeken, maar ervaren we ook in de dagelijkse
praktijk.

Activiteiten KNNV Amsterdam
Voor excursies KNNV Amsterdam in de komende
maanden, zie:
www.knnv.nl/amsterdam
Met o.a.:
Vrijdag 22 maart 10:40 uur - Natuurwandeling
Stinsenplantenexcursie Haarlemmerhout
Zaterdag 20 april 10:53 uur
Weidevogelexcursie Marken
Dinsdag 14 mei 19:30 uur - Fietsexcursie
Brettenzone
Nachtegalen en blauwborsten luisteren
Zaterdag 22 juni 09:35 uur - Plantenexcursie
IJmuiden
Plantenexcursie Kennemermeergebied
*-*-*-*-*

Natuurfontein biedt daarom kinderopvang aan
waarbij kinderen zoveel mogelijk buiten zijn, in de
(stads)natuur. Ze ontdekken de stad, ervaren de
stadsnatuur maar ontdekken ook zichzelf, hun eigen
‘natuur’. Uiteraard gebeurd dit allemaal binnen een
veilige context waarbij de kinderen leren omgaan
met risico’s.
Binnen onze filosofie past ook gezonde voeding en
bewustzijn over waar ons eten vandaan komt.
Kinderen weten zelf ook goed wat ze willen en nodig
hebben. Daarom hebben zij ook inspraak.
We streven ernaar dat de kinderen prachtige
jeugdherinneringen overhouden aan hun tijd bij
Natuurfontein.
Voor meer informatie:
Natuurfontein WG Terrein B.V.
Ite Boeremastraat 1
1054 PP Amsterdam
Tel: 020-7701603
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Verenigingsgegevens

LEDENADMINISTRATIE
Doorgeven wijzigingen
IVN Amsterdam

Lidmaatschap tarieven per kalenderjaar
Leden:
€ 24,00
Leden met stadspas (groene stip): € 18,00
Gastleden:
€ 12,00
Bestaande huisgenootleden:
€ 4,00
Bestaande donateurs:
€ 22,00
Bestaande donateurs met
stadspas (groene stip):
€ 16,50

Per email: penningmeester@ivnamsterdam.nl
Per post: Eastonstraat 21, 1068 HZ Amsterdam
Opzegging lidmaatschap
Vóór 1 december van het lopende jaar.

Wat houdt uw lidmaatschap in?
Een lid heeft recht op:
4x per jaar het afdelingsblad ‘de Groenbewuste Amsterdammer’;
het landelijke kwartaalblad ‘Mens en Natuur’;
aanvullende WA-verzekering (schade aan derden) tijdens begeleiding van IVN-activiteiten;
korting bij activiteiten van andere IVN-afdelingen.
Een gastlid is al eerder lid geworden van een andere afdeling. Omdat de andere afdeling al de jaarlijkse
bijdrage betaalt aan IVN Landelijk, krijgen gastleden een korting op het lidmaatschap.
Als huisgenootlid heeft u dezelfde privileges als een lid, maar krijgt u geen post toegestuurd.
Als donateur kijgt u ons afdelingsblad ‘de Groenbewuste Amsterdammer’ en korting op IVN-cursussen.
De tarieven voor huisgenoot-leden en donateurs gelden uitsluitend voor de bestaande huisgenootleden/
donateurs. Er worden geen nieuwe huisgenootleden of donateurs meer ingeschreven.
Leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen door het bestuur worden
voorgedragen voor het erelidmaatschap. Een erelid betaalt geen contributie.
Digitale nieuwsbrief
Naast ons afdelingsblad is er ook een maandelijkse digitale nieuwsbrief met meer actuele informatie. U kunt
zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen aan: penningmeester@ivnamsterdam.nl ".
Sociale media:
Website:
www.ivnamsterdam.nl of www.ivn.nl/amsterdam
Facebook:
www.facebook.com/IVN.Amsterdam
Twitter:
@IVNAdam
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Paul de Dooij
Vacant
Ben de Graaf

06-14159611

p.dedooij@gmail.com

020-6192847

penningmeester@ivnamsterdam.nl

Contactadres secretariaat: Zocherstraat 3, 1054 LP Amsterdam
Verenigingsinformatie:
ING bankrekening
Ledenadministratie
Locatie IVN - Natuurfontein

NL81 INGB 0004 7406 01 t.n.v. IVN Amsterdam
Zie kader rechtsboven
Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam (terrein vm. Wilhelmina Gasthuis)

Werkgroepen:

* Publieksactiviteiten
Cursussen (organiseren)
Excursie op aanvraag
Excursies regulier
Kinderactiviteiten
Ouderenactiviteiten

* Communicatie

Evenementen
PR en communicatie
Redactie GBA

Ben de Graaf
Thomas Wijnen
?
Paul de Dooij
Karine Klappe

020-6192847
06-41915050

b.c.degraaf@kpnmail.nl
tjwijnen@gmail.com

06-14159611
06-27536797

p.dedooij@gmail.com
klappe@hotmail.com

Vacature
Paul de Dooij
06-14159611
Ineke Deckers / Hans Homburg

p.dedooij@gmail.com
homburg.hans@planet.nl

Ben de Graaf

020-6192847

b.c.degraaf@kpnmail.nl

020-6902283
020-6633743

ce.pot@planet.nl
dorusdejongh@chello.nl
lecompostier@gmail.com
sara.wessemius@outlook.com

* Locatie Natuurfontein
Planning en reserveringen

* Overige werkgroepen / moestuinen
Werkgroep Diemen
Prinses op de erwt
Sweetgrass in de Polder
De Harmonie

Carry Pot
Dorus de Jongh
Rowin Snijder
Sara Wessemius
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Indien onbestelbaar retour: IVN Amsterdam, Eastonstraat 21, 1068 HZ Amsterdam

www.ivn.nl/amsterdam

