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Van het bestuur
Op een hete tropische avond half augustus zaten we met
zijn vijven buiten te vergaderen bij De Arc. Ondanks het
feit dat we door het virus nauwelijks activiteiten kunnen
ontwikkelen hadden we een behoorlijk gevulde agenda.
Twee punten sprongen er wat mij betreft uit. IVN Am
sterdam wil onderzoeken of een gidsencursus samen met
Amstelveen en Twiske mogelijk is. Aad gaat naar een ver
kenningsbijeenkomst toe om te kijken of dat iets voor ons
is.
Het tweede punt is wat dichter bij huis. De Bovenkerker
polder bestaat dit jaar 250 jaar. Een mooie aanleiding om
eens wat meer aandacht te besteden aan deze steeds
mooier wordende natuurparel binnen onze gemeente
grenzen. Het idee om eens een avond te organiseren
rondom alles wat speelde, speelt en zal spelen in dit ge
bied had ik al langer in mijn hoofd zitten. Misschien dat
we komend voorjaar, ergens in april of mei zo’n avond
van de grond zouden kunnen krijgen, ijs en corona die
nende natuurlijk.
Ik zie het al voor me: iemand van de vereniging Histo
risch Amstelveen vertelt wat over de geschiedenis van de
polder, de fotowerkgroep laat de mooiste foto’s zien, een
gepassioneerde agrariër vertelt wat over de Boeren van
Amstel en een weidevogeldeskundige gaat in op de ont
wikkelingen van de weidevogelaantallen nu en in de toe
komst.
Ik kijk nu al uit naar een door een vaccin gekalmeerde
wereld, waarin we weer eens in een volle Arc kunnen
luisteren en kijken naar al dat moois.
Henk Breij
In de Groene Zegge van juni 2020 is bij het artikel over de
rietvogels van Klarenbeek de naam van de schrijfster
Virginie Manjoero weggevallen.

foto Nel Bolt
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De Groene Zegge
IVN Amstelveen - september 2020

Inhoud

STORTVLOED
Als in een helse zon
het groen steeds verder
gaat verdorren
op het boerenland
roep ik mijn God
dat loopt volledig
uit de hand
als dan 's avonds
volop hemelwater
mij verrast van boven
roep ik evenwel
mijn God zo'n stortvloed
't is niet te geloven
daarop zegt mijn
oude vader snel
doe jij dat nou
maar liever wel.
Langs wegen van duister en licht
Jan van der Kooij
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN A'veen 9 sept. 2020
Aanwezig van het bestuur: Lennie Stegeman (penningmeester), Aad van Paassen (dagvoorzitter, bestuurslid), Henk Breij
(bestuurslid), Jan van Willigenburg (notulist, secretaris)
Aanwezige leden: Jeanine Brederoo, Els Poel-Hellinga, Gert-Jan Roebersen, Nel Bolt, Paul Tensen, Ankie Stiasny, Mar
leen Andriessen, Jeannette Schenk, Bas ten Asbroek, Nellie Govers, Floor van der Vliet, Christel Moerkerk, Désirée
Kumar, Thea Berkhout.
Bericht van verhindering: Gerda Dorreboom, Olga Vermue, Hetty Kok, Hetty Kuiper, Ingrid de Winter, Margo de Ket,
Hans Doorenbosch, Diana Erkelens, Simon Conijn, Ada en Bram Heuseveldt, Ton Zijp.
1. Opening
Aad opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Nadat de vergadering in maart is uitgesteld
kunnen we nu gelukkig weer bijeen komen. Gezien de corona zijn we uitgeweken naar het clubgebouw van De Poelster
dat veel ruimer is dan de Arc. Met dank aan Nel Bolt voor de contacten.
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn geen nieuwe punten voor de agenda.
3. Verslag van de ALV van 27 maart 2019
De notulen van de vergadering worden goedgekeurd. Wel merkt Gert-Jan Roebersen op dat er wat meer waardering
voor de natuurgidsen uit het verslag had mogen blijken. Het bestuur zegt dat die waardering er zeker is. Henk en Aad
zijn in 2019 persoonlijk bij met name voorrondleidingen aanwezig geweest om daar ook blijk van te geven. Vanwege
het coronavirus zijn er geen fysieke rondleidingen gehouden, maar wel digitale rondleidingen gerealiseerd. Verder is er
een initiatief om een natuurgidsen opleiding te starten. Hier wordt bij agenda punt 9 verder op in gegaan.
4. Jaarverslag van de werkgroepen 2019
Complimenten worden gegeven aan al de werkgroepen voor hun vele activiteiten.
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
Er is een positief resultaat. Er hebben een groot aantal cursussen gedraaid.
De begroting 2020 is na een conceptversie in maart inmiddels aangepast. De planten- en bomencursus zijn er afge
haald omdat deze zijn verplaatst naar volgend jaar. De deelnemers hebben de keuze gekregen om het inschrijfgeld al
dan niet terug te laten storten. De fotografiecursus en paddenstoelcursus staan er nog wel op maar zijn inmiddels ook
naar volgend jaar verschoven. De deelnemers aan de fotografiecursus zullen hun inschrijfgeld eind deze week terugge
stort krijgen. Verder blijven er natuurlijk veel onzekerheden bij de verschillende activiteiten. Steeds moet gekeken
worden wat wel en wat niet kan. Voor een grote zaal kunnen we ook vaker kijken naar De Poelster als ruimte. De be
groting wordt door de ALV goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie en Verkiezing nieuwe kascommissie
Els Poel geeft namens de kascommissie aan dat de door hen gevraagde informatie rond de uitgaven, inkomsten en
bonnetjes gegeven en getoond kon worden. Zij is verder zeer positief. De kascommissie vraagt de vergadering om het
financieel jaarverslag goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Met ondersteunend applaus wordt
dit aangenomen. Els Poel gaat uit de commissie omdat zij er inmiddels 2 jaar in zit. Jan Kloppenburg legt zijn functie
ook neer. Beiden worden bedankt voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor het boekjaar 2020 bestaat uit Mar
leen Andriessen voor 1 jaar en Jeanine Brederoo voor 2 jaar. Zo houden we de jaarlijks wisselende leden intact.
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden en aftredende bestuursleden
Ondanks dat haar termijn er al een tijdje opzit is Lennie bereid het nog een jaar te doen. Wel wordt iedereen opgeroe
pen om uit te zien naar bestuursleden die haar penningmeesterschap en de ledenadministratie over zouden kunnen
nemen. Als nieuw bestuurslid wordt Nel Bolt voorgesteld. Beiden worden bij acclamatie aangenomen.

4

september 2020

8. Jubilea 25/40 jaar lidmaatschap IVN Amstelveen
Paul Tensen, Floor van der Vliet en Els Poel worden vanavond in het zonnetje gezet voor hun vele jaren lidmaatschap.
Door Bas ten Asbroek, Aad van Paassen respectievelijk Henk Breij worden ze toegesproken en worden oude herinne
ringen opgehaald. Zij ontvangen een oorkonde, IVN-speldje, bloemen en een groot applaus.
9. Korte ronde mededelingen en informatie-uitwisseling
Marleen Andriessen meldt dat de oeverzwaluwwand is beklad. Ze heeft aangifte gedaan en de gemeente heeft aange
geven na te gaan hoe de wand kan worden hersteld.
Marleen meldt ook dat de gemeente heeft aangegeven dat de vogelwerkgroep mogelijk een gift krijgt van € 7.000,= uit
de textielopbrengst die is gehaald uit de kledingbakken over 2019. B&W moet nog wel goedkeuring verlenen.
Els Poel meldt dat het project Natuur in de Buurt door de corona nog niet van de grond is gekomen. Ze wil kijken of
het inmiddels weer mogelijk is. De eerste wandeling zou vanuit het buurtcentrum Alleman plaatsvinden.
Bas ten Asbroek schenkt nog even aandacht aan de digitale rondleidingen. Inmiddels zijn er 3 gereed. Deels zijn ze ook
bij hotels verspreid. Ze zijn door hulp van een aantal natuurgidsen tot stand gekomen en op de website gezet. Binnen
kort gaat de wandeling over het Vogeleiland online.
Aad van Paassen geeft aan dat de laatste natuurgidsen opleiding alweer 3 jaar geleden is gehouden. Er is nu een initia
tief van de afdelingen Amsterdam, Twiske en Amstelveen om na te gaan of het mogelijk is gezamenlijk iets op te zet
ten. Hierbij helpen ook het cursushuis en Noord-Holland mee. We zoeken 2-3 vrijwilligers voor het cursusteam. Aad
zal daar één van zijn. Daarnaast zullen docenten worden gezocht. We zullen in het kader van deze cursus (voor stages)
onder andere kijken naar een goed contact tussen cursisten en werkgroepen. Verder moet er nog veel concreet worden
uitgewerkt en besloten. Marleen, Désirée en Jeannette willen graag meedenken. Een mogelijke start is september 2021.
10. Sluiting
Aad sluit de vergadering. Corona en weder diende is volgend jaar de vergadering op 24 maart.
Na de pauze houdt Bas ten Asbroek een verhaal over Ierland. Hij is er meermalen geweest en vertelt enthousiast over
cultuur en natuur. Hij sluit af met een mooi gezongen Ierse ballade.

Egel-eigen-aardigheden
uit de voormalige egelopvang Amstelveen

Zitkuil
De eerste zuigeling van het seizoen, half augustus, was niet een schattig dankbaar schepseltje, maar een bijterig en
blazerig krengetje, waarvan ik vermoed dat zijn moeder hem met opzet buiten het nest had gezet.
De vinder die kwam aanzetten met het ‘lieverdje’ riep opgetogen toen hij zijn eerste flesje kreeg: ‘Hij drinkt’! Maar de
manier waarop de speen werd beetgepakt en bekauwd deed mij de zogende moeder beklagen. Hij griste het flesje naar
zich toe en vond het ook nog nodig om zijn stekeltjes alle kanten uit te zetten. Hij was dus zo’n jongen waarvan de
vader trots zegt: ‘Die komt er wel!’
Waarom was dit creatuurtje dan toch bij de opvang terecht gekomen? Dat was de grote vraag. Een jong van amper drie
weken wordt nog verzorgd en gezoogd door de egelmoeder. Het bleek dat hij in een zitkuil was terecht gekomen, waar
hij natuurlijk niet uit kon klimmen, en zijn moeder wel.
Het krengetje mocht al snel uit de overvolle egelopvang naar een gastgezin, in dit geval de eigenaar van de zitkuil. Die
zorgde voor wat plankjes zodat een egel er weer uit kon klimmen.
De kinderen en de hond werden gewaarschuwd voor de logé die een opmerkelijk lage aaibaarheidsfactor had.
Toen hij in het voorjaar werd vrijgelaten in het Amsterdamse Bos en driftig de struiken in schuifelde, zeiden we alle
maal: die komt er wel!
Els Poel-Hellinga

IVN Amstelveen
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Slechtste jaar ooit voor de Grutto
"In de zeventien jaar dat we nu onderzoek doen aan grutto’s hebben we nog niet eerder zo’n slecht resultaat gezien”,
zegt Jos Hooijmeijer, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen. Overgaan op een ander type landbouw is wat
hem betreft de enige oplossing.
Predatie
De meeste verliezen lijden de grutto’s nu doordat hun eieren of kuikens worden opgegeten door rovers als marter, rei
ger of kraai. “Vorig jaar waren er heel veel muizen. Zo’n jaar zorgt ervoor dat de aandacht van de predatoren even van
de weidevogels wordt afgeleid. Maar ná zo’n muizenjaar zien we altijd extra predatie van weidevogeleieren en -kui
kens. Dit jaar was dat wel heel extreem”, aldus Hooijmeijer.
Ook tijdens de trek vindt predatie plaats, hoewel dat volgens Jelle Loonstra, ook Rijksuniversiteit Groningen, niet de
hoofdoorzaak is van de achteruitgang van de grutto.
Vrije val
De broedresultaten zijn nu al vele jaren op rij te slecht om het aantal grutto’s in Nederland op peil te houden. Ons land
heeft een grote verantwoordelijkheid voor de grutto. Driekwart van de grutto’s broedt bij ons. Om die reden werd de
vogel door de luisteraars van Vroege Vogels in 2015 dan ook tot Nationale Vogel verkozen.
Drastische keuzes
Volgens onderzoeker Hooijmeijer is het tijd voor drastische keuzes. “Ons platteland is veel te arm geworden aan wei
devogels. Er zijn ook geen alternatieve prooien voor rovers. Dan is het logisch dat predatoren als marter en kraai zich
massaal op de laatste weidevogelkuikens storten. Als we de weidevogels alleen nog in kleine reservaten in stand weten
te houden, dan worden dat gewoon snackbars voor rovers.”
Alle predatoren bestrijden is volgens Hooijmeijer ondoenlijk. “Als je de vossen bestrijdt, dan springt de steenmarter
gewoon in het ontstane gat. En als je ook díe gaat bestrijden, staan hermelijn, wezel en bunzing weer klaar. Willen we
écht werk maken van de bescherming van weidevogels, dan zullen we de inrichting van ons platteland op een drastisch
andere manier moeten aanpakken.”
Bron: Nieuwsbrief Vroege Vogels nr.92 2020.

Reactie Aad van Paassen (werkgroep Weidevogelbescherming)
“Ook in Amstelland had de grutto een laag broedsucces in 2020.
Predatie was vooral in de Ronde Hoep bijzonder hoog: ruim
50% van de gruttonesten ging verloren door predatie. Normaal
is dat circa 20%. Ook kievit, scholekster en tureluur hadden in
de Ronde Hoep veel nestverlies door predatie in 2020. De mees
te predatie kwam door de vos. De Bovenkerkerpolder was voor
de grutto gelukkig een positieve uitzondering. Daar waren in
2020 de meeste percelen met veel weidevogels op tijd afgeras
terd tegen vossen. Nestpredatie viel daarom laag uit. Verder
hadden de jagers in deze polder frequent contact met elkaar en
met de boeren en mede daardoor succes bij het bejagen van de
vos. Daardoor was ook de kuikenoverleving bij de grutto nog
net goed in de Bovenkerkerpolder, want ook het weer zat niet
mee dit jaar. Naast effectief graslandbeheer (hoog slootpeil,
laat maaien van kruidenrijk grasland) is ook afrasteren van
percelen en bejagen van de vos nodig om weidevogels te be
houden, zeker als we weidevogels concentreren in hotspots
zoals het huidig beleid voor staat. Een andere grootschaliger
maar ook extensiever landbouw (met hogere productprijs) zou
weidevogels weer kunnen doen verspreiden over een hele pol
der in plaats van geconcentreerd in een beperkt aantal hotspots.
Dan moeten predatoren weer echt zoeken naar weidevogels. Als
consument moeten we dan wel bereid zijn een hogere product
prijs te betalen. Ik koop daarom Amstellandmelk om daarmee
te laten zien dat ik graag zoveel mogelijk boeren behoud mits
die natuurinclusiever (kunnen) gaan boeren. Doet u mee?
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Koningin onder de nectarplanten
Het is zeker dertig jaar geleden dat IVN Amstelveen een
interne cursus dagvlinders organiseerde. In de cursus
werd duidelijk gemaakt dat vlinders afhankelijk zijn van
twee groepen planten, waardplanten en nectarplanten.
Waardplanten zijn de planten waar de rupsen op leven.
Rupsen eten meestal maar één soort of hooguit enkele
verwante soorten planten. De rups is het groeistadium
waarin eiwit een belangrijk onderdeel van het voedsel is.
Een volwassen vlinder groeit niet meer en heeft vooral
energie nodig om te kunnen vliegen. Nectarplanten spelen
dan een belangrijke rol. In dit stadium is de vlinder min
der kieskeurig. Diverse nectarplanten worden bezocht. In
de cursus werd koniginnekruid, dat toen nog leverkruid
heette, genoemd als de beste nectarplant van onze flora.
Voor een liefhebber van wilde planten was dit niet tegen
dovemansoren gezegd. Ik heb meteen een paar exempla
ren in mijn tuin gezet.
Hoewel het een moerasplant is en mijn tuin niet een
moeras genoemd mag worden, had ik de planten het vol
gende jaar in bloei. Ze werden alleen een stuk hoger dan
mij lief is. Daar is mijn tuintje veel te klein voor. Hierop
heb ik het volgende gevonden. Als de plant in het voorjaar
zo’n veertig centimeter hoog is, dan knip ik hem bij de
grond af. Hij komt terug, maar maakt de achterstand niet
meer goed. Precies mooi!

gele kamille

foto Henk Glas

Er waren jaren dat hij vol zat met kleine vossen. Gehak
kelde aurelia’s, dagpauwogen en distelvlinders heb ik ook
gezien. Maar dit jaar zijn het de atalanta’s en koolwitjes.
Ook voor bijen en zweefvliegen blijkt de bloem veel te
bieden.
Koninginnekruid bloeit vooral in de nazomer. Dat geldt
ook voor de gulden roede. Bij deze plant pas ik dezelfde
manier van snoeien toe. Vlinders zijn in de gulden roede
minder geïnteresseerd. Des te meer vind ik daar zweef
vliegen, bijen en hommels. Het is een ongelofelijk gegons
rondom de planten. Blijkbaar heeft hij veel te bieden.
Wil je vlinders en andere insecten een langere periode aan
voedsel helpen, dan zal je voor meer variatie moeten zor
gen. Een paar jaar geleden heb ik kruipend stalkruid ge
plant. Dit jaar bloeide hij voor het eerst uitbundig. De
bloei was aan het begin van de zomer en duurde niet heel
lang. Het was geweldig te zien hoeveel insecten hierop af
kwamen. Rond dezelfde tijd bloeide de tijm. Ik begrijp wel
dat die plant in de smaak valt. Zelf gebruik ik hem graag
in de keuken. De lijst met planten waar insecten op af
komen is te groot om allemaal te noemen, maar de gele
kamille verdient nog wel een eervolle vermelding.
De genoemde vlinders hebben op het koolwitje na alle
maal de brandnetel als waardplant. Brandnetel en kool(
zaad) heb ik niet in mijn tuin. Omdat het de betere vlie
gers onder de vlinders zijn, is dat geen probleem. Toch
moet je niet schrikken als je rupsen in je tuin vindt. Ik be
grijp dat niemand zijn planten door rupsen wil laten kaal
vreten, maar in een tuin met grote diversiteit zal dat niet
snel gebeuren. Vogels kunnen ook zorgen dat het niet uit
de hand loopt. En met goed voedsel voor de vogels is de
ecologie in de tuin rond.
Henk Glas

VOGELS EN BOMEN IN DE WINTER
Dit is het thema van de volgende Groene Zegge, die
in december uitkomt.
We nodigen iedereen van harte uit een bijdrage te
leveren in de vorm van weetjes, foto's of een
tekst............

hommelbijvlieg

IVN Amstelveen

foto Piet de Boer
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Komkommertijd
Hoe spannend wonen in Amstelveen ook is, als wethouders uit onze woonplaats op het landelijke nieuws verschijnen,
weet je dat de komkommertijd is aangebroken. De komkommer zelf heeft daar part noch deel aan. Maak kennis met
Cucumis sativus. De ons bekende komkommer is de vrucht van een klimplant, die al 3000 jaar lang door mensen wordt
verbouwd. Het resultaat is een plantensoort met gele, groene, gestreepte, rechte en kromme vruchten, de schil glad,
met stekels , wratten of met een panterprintje. Al die variëteiten noem je cultivars. De stengelranken (het blijft een
klimplant) én de prachtige, gele bloemen zitten allebei in de oksel van het blad. De rank staat haaks op de stengel. Daar
herken je meteen een lid van de komkommerfamilie aan, waartoe ook courgettes, pompoenen en meloenen behoren
(en Heggerank). De vrucht is een bes, net als de tomaat, wat wil zeggen dat de zaadjes in het vruchtvlees ingebed zijn,
weer anders dan bijvoorbeeld bij een kers, waarvan het zaad in een houtig jasje zit (steenvrucht). Land van herkomst is
waarschijnlijk India, want de soort die daar in het wild groeit kan je kruisen met de rest van de gecultiveerde kom
kommers.
De komkommer uit de supermarkt is maagdelijk. Bij het kweken ervan heeft geen plantenseks plaatsgevonden. Het re
sultaat is een vrucht met heel weinig ‘vruchtbare’ zaden. Wordt de bloem wel bestoven, dan kan het gebeuren dat de
vrucht, die daaruit voortkomt wel zaden krijgt of bitter wordt, eigenschappen die aanwezig zijn in de plant maar er dus
uit worden gekweekt. Bij bananen gebeurt hetzelfde. Hoe je van zo’n komkommer zaden oogst, is mij een raadsel.
Aan de voorliefde van de Romeinse keizer Tiberius voor komkommers hebben we de uitvinding van de broeikas te dan
ken. Om de keizer het hele jaar door van komkommers te voorzien werd de kweekbak op wieltjes gezet en werd er een
doorschijnende minerale platte steen op gelegd (glas was er nog niet).
De Duitse vertaling van komkommertijd, Sauregurkenzeit (zure-bommentijd) is afgeleid van het Hebreeuwse tsara
(we) jekor , angst (sores) en waardigheid. 30 juli is ook de negende van de Joodse maand Aw, waarop de verwoesting
van de tempel in Jeruzalem wordt herdacht. Meestal valt die maand samen met de maand juli, kommertijd dus, waarin
angst voor verlies en de waardigheid om het te dragen elkaar aanvullen.
Komkommerplakjes op betraande ogen leggen is wel weer heel rustgevend en zo is de cirkel weer rond.
P.S. Als je niet met een snotkommer wil eindigen, leg haar dan niet in de ijskast. Bij lage temperaturen rijpt ze name
lijk sneller.
Aleid Offerhaus
Lit.: Ewoud Sanders
Terug naar de komkommertijd, NRC juni 2011

heksenboleet

foto Jenny Breij

PADDENSTOELENZAKEN
Onder normale omstandigheden zouden er nu di
verse paddenstoelenzaken op de rol staan. Maar
ook hier gooit Corona roet in het eten.
De opfrisexcursie van eind september en de bijeen
komsten van de paddenstoelenwerkgroep gaan dit
jaar niet door.
Henk en Jenny Breij

Egels en corona
Onze egel is de ambassadeur van onze tuin. Als het goed
gaat met je tuin, gaat het ook goed met de egel. Landelijk
gaat het helaas niet zo goed met onze populaire tuinbe
zoeker.
Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw daalt het aantal
egels in Nederland dramatisch.
Gebruik van landbouwgif, maar ook het verdwijnen van
zijn natuurlijke leefgebied zijn belangrijke factoren. Het
verdwijnen van houtwallen en de grootschalige land
bouwgrond en kale weilanden zijn een belangrijke oor
zaak. Ook het groeiend wegennet veroorzaakt talloze ver
keersslachtoffers.
Maar… toen kwam ‘de’ Corona! Die heeft de egel volop
in de aandacht gebracht… al die mensen die noodgedwon
gen thuis moesten blijven hebben de natuur ontdekt. En
dichter bij huis: de tuin. Veel mensen waren blij verrast
als ze inwoning van een egel bleken te hebben.
Daar woont hij bij voorkeur, in tuinen met rommelige
hoekjes, composthopen en dicht begroeide randen. In
onze buurt zijn mensen begonnen wat (katten)voer neer
te zetten. Dat kan geen enkel kwaad, maar met name een
ondiep bakje water is in deze droge tijd meer dan welkom.
Het stond er toch al voor de vogels? Een bad nemen zal
een egel niet zo snel doen, maar uitdroging is levensge
vaarlijk. Een egel is slim genoeg om te ontdekken waar hij
’s avonds zijn dorst kan lessen en wat is er leuker dan
zo’n bulldozer door je tuin te horen ritselen, snuivend en
smakkend op zoek naar een lekkere bak vers water.
Heeft de Corona toch nog iets goeds gebracht.
Els Poel-Hellinga
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Brave Hendriken
Het gaat slecht met de natuur in ons land. Grote natuur
organisaties zijn zich daarvan bewust, maar slagen er niet
in het tij te keren. Kees de Pater schrijft in het voorjaars
nummer van het blad Vogels: “[Onze] leden en medewer
kers zijn vooral liefhebbers. […] Maar die houding kan ons
ook zwak maken. Stevig reageren op alle aanslagen op die
natuur past er niet zo bij. Toch is dat wat moet gebeuren.
Niet door boos ergens op een hoek van het Malieveld te
gaan staan, maar door een duidelijke uitweg te laten
zien.”
De vraag is wat die insteek tot nog toe heeft opgeleverd.
Grote natuurorganisaties als Vogelbescherming en Na
tuurmonumenten opereren vooral voorzichtig; zij willen
de verhouding met het kabinet en maatschappelijke groe
pen niet verstoren. Vrezen zij voor hun subsidies? Maar
met brave beleidsplannen hebben zij vrijwel niets bereikt.
Onder dit ‘groenste kabinet ooit’ holt de natuur nog
steeds achteruit. De meeste vogelsoorten, en speciaal
boerenlandvogels, zitten zwaar in de min. Over natuurge
bieden valt een deken van stikstofverbindingen, die zeld
zame planten en de dieren die daarop leven wegdrukt.
Opvallend is dat juist kleinere organisaties enig succes
boeken, niet met lobbyen, maar via de rechter. Urgenda
wist tot in hoogste instantie het vonnis in stand te hou
den dat er krachtiger maatregelen moeten worden geno
men om de uitstoot van CO2 terug te brengen, wil het ka
binet zijn eigen doelstellingen halen. Johan Vollenbroek
van het kleine maar actieve Mobilisation for the Environ
ment wist bij de Raad van State de PAS (Programmatische
Aanpak Stikstof) onderuit te halen. Toen als gevolg daar
van bouwprojecten en uitbreidingen van boerenbedrijven
op slot werden gezet, werd pas gesproken van een ‘stik
stofcrisis’. Boze boeren en bouwers liepen met tractoren
en shovels daartegen te hoop.
Het kabinet doet vooral aan pappen en nathouden, en
voert beleid voor de bühne: De maximumsnelheid is te
ruggebracht tot 100 km/h, maar wordt niet gehandhaafd:
wie zich aan de snelheid houdt wordt massaal voorbijge
reden. Een maatregel voor veevoer met minder stikstof
wordt door boeren fel bestreden, zou weinig opleveren en
moest uiteindelijk door de minister worden terugge
draaid. Maatregelen die hout snijden, zoals inkrimping
van de veestapel, zijn taboe. En in de politiek duikt zelfs
de suggestie op om ‘ongunstig gelegen’ natuurgebieden
maar af te schrijven. Het geld dat het kabinet uittrekt voor
natuurherstel wordt vooral gebruikt om de stikstofrijke
bovenste grondlaag af te plaggen – dweilen met de kraan
open zolang de neerslag van ammoniak en stikstofoxiden
doorgaat.
Voor de Nederlandse natuur is het allang vijf voor twaalf
geweest. Wanneer durven de natuurorganisaties hun tan
den te laten zien?

Je kunt in Nederland het hele jaar door kuifeen
den zien, maar wist je dat dat niet dezelfde vogels
zijn? Nu de broedperiode van de kuifeend erop zit,
trekt een gedeelte van 'onze' kuifeenden naar
Zuid-Frankrijk, het Iberisch schiereiland en het
Verenigd Koninkrijk. Hun plek wordt ingenomen
door kuifeenden uit Centraal- en Noord-Europa. In
de winter kun je ze samen zien dobberen met over
winterende toppers en tafeleenden, andere duik
eenden die op de kuifeend lijken.
Marjolein Mooij, Nature Today Go

kuifeend

foto Henk Breij

Wie wel eens op het platteland komt, is het vast
niet ontgaan dat mais de afgelopen weken de lucht
in is geschoten. Mais is een C4-plant, dit zijn plan
ten die onder invloed van hoge temperaturen effi
ciënter kunnen groeien dan veel inheemse Neder
landse planten. Het gevolg is dat mais veel harder
groeit dan andere gewassen op akkers, en daarmee
opvalt. Mais staat nu in bloei. Uit de bloemetjes
ontstaan de 'haren' die wel eens langs de maiskolf
hangen. Deze haren zijn de stijlen van de bloeme
tjes.
tekst Marjolein Mooij, Nature Today Go (bron Rutger
Barends)

Gert-Jan Roebersen

foto Wim Hoppenbrouwers
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Waarnemingen
Mei:
Dorothee meldde steltkluten bij het Landje van Geijsel.
Natuurlijk ga ik op zoek en ik vind hen ook. Totdat ze
vertrekken blijft het gebied onder water staan. Bij een
rondje door de Middelpolder hoor ik de kleine karekiet,
een rietgors, fitis, een tuinfluiter en zwartkop. Thuis op
het balkon probeert een grote bonte specht de nestkast
van de koolmees te slopen zodat hij de inhoud kan mee
nemen. Dat lukt niet, ik heb een metalen plaatje rond de
entree aangebracht. Hij geeft het op.
In het Amsterdamse Bos niet veel bijzonders: vink, rood
borst, fitis en winterkoning. Meer kon ik er niet van
maken. We wandelden met 5 mensen in totaal, het zou
dus goed te doen moeten zijn. Toch blijft het lastig om af
stand te bewaren. Voordat je er erg in hebt loop je toch
weer te dicht op elkaar. Vooral met passerende fietsers of
wandelaars met honden is het lastig.
In de wijngaard hoor ik de koekoek, koolmees, kleine ka
rekiet en thuis, heel vroeg, ook een koekoek. Ik vraag me
af welke waardvogel de koekoek in gedachten heeft.
Ik krijg bezoek van twee paartjes huismus, de vrouwtjes
bedelen en ze worden braaf gevoerd door de heren. Ook
pimpels en koolmezen zijn aanwezig. Het is een drukte
van belang op ons balkon. Verder is er een aanvaring tus
sen een huismus en roodborst, ze vliegen elkaar in de
veren. Ik kan niet zien wie er wint, ze vliegen tegelijk
weg in dezelfde richting.
Een klein rondje in de provincie levert groenpootruiter,
kleine plevier, grote stern, rosse grutto, oever- en huis
zwaluw op. Iedere dag hoor en zie ik wel wat: groenling,
koekoek, kleine karekiet, winterkoning, vink, boomklever,
merel.
Bij de oeverzwaluwwand zie ik geen vogels. Wel zijn 21
gangen opengemaakt. Er broedt er een, volgens Mark en
Edith Kuiper, maar die mis ik iedere keer. Ook Hans Kos
ter heeft hem gezien.
In het Bargerveen in Drenthe regent het maar we gaan
toch lopen. Er is niemand anders. Ondanks de miezerre
gen horen en zien we grasmus, fitis, tjiftjaf, roodborstta
puit, koekoek, tuinfluiter, grauwe klauwier, vink, buizerd,
gierzwaluw en oever- en boerenzwaluw. Toch een heel
geslaagde dag.
Vanuit de wijngaard zien we visdieven met een visje in de
snavel paniekerig boven een sloot heen en weer vliegen.
Helaas kunnen we er niet bijkomen, ze leveren het visje
niet af en verdwijnen uiteindelijk.
In het Amsterdamse Bos horen we weer het gewone volk
en lopen we bijna in een gordijn van lange slierten rupsjes
die vanuit de bomen naar de grond proberen te kruipen.
Wat een raar gezicht is dat. Je zult er maar in lopen.
Thuis tel ik 12 mussen rond de waterbak en de pindapot.
Tijdens een rondje Middenwaard hoor ik weer de kleine
karekiet, zwartkop en tjiftjaf.
In de wijngaard zijn we dode planten aan het vervangen.
Hard werk! Tussen de bedrijven door hoor ik de groenling
en rietgors.

Juni:
We gaan via Gijsselte (Drenthe), alwaar een nest met 5
jonge zanglijsters en een broedende grauwe vliegenvan
ger, naar Suijderoogh (een Landal Greenpark bij het Lau
wersmeer) dat voor het eerst open is na twee maanden
sluiting. De vogels moeten gedacht hebben dat het gebied
exclusief voor hen was en zijn zo zichtbaar. Niet te be
happen: zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, bonte
vliegenvanger, spotvogels gewoon te zien vanaf het ter
ras. Verder baardman, blauwborst, kneu, roerdomp, wie
lewaal, nou ja, te veel om op te noemen, 82 soorten in
drie dagen tijd. Het was geweldig om voor het eerst weer
een paar dagen ergens anders te zijn.
Op 6 juni zouden we naar het Schinkelbos gaan, 5 mensen
waren aanwezig. Ik moest helaas afhaken door hartpro
blemen, dus ga ik een dag later met Jaap daarheen. Het is
er leuk kijken en luisteren: fitis, tjiftjaf, zwartkop, putter,
groenling, zanglijster, vink, roodborsttapuit, dodaars met
pulletjes, echt klein! Grote bonte specht, nijlgans, kievit,
grasmus, bosrietzanger, braamsluiper, gierzwaluw.
Bij de oeverzwaluwwand zie ik dat er nu 35 gangen open
zijn en 15 tot 20 vogels. Gelukkig! Het blijft spannend.
Eerder dacht ik dat ze toch een andere plek hadden ge
vonden. Er gingen dagen voorbij dat ik niet één vogel zag.
Mark en Edith Kuiper troffen ze wel aan, ook de ijsvogel.
In het Amsterdamse Bos is de 2e excursie van de vogel
werkgroep, weer met 5 mensen; vandaag horen we de
grote Alexanderparkiet, boomklever, vink, staartmees,
merel, zanglijster, roodborst, buizerd, putter en zowat.
We hoopten op een wespendief of raven, maar helaas, we
zien ze niet.
We rijden naar Petten en Twisk, het aantal kluten is gi
gantisch, overal zijn ze te zien. Bij Petten zie ik een
dwergstern, leuk.
Op 20 juni gaan we naar de Hoge Dijk bij Abcoude. We
ontmoeten elkaar ter plekke. Het is een mooi gebied waar
ook de Ruige Hof is. Hans Koster refereert aan de Groene
Zegge waar een artikel is gewijd aan de Hoge Dijk met zijn
vliegende bewoners. Hans Doorenbosch is daar actief als
vrijwilliger. We horen en zien zwartkop, kleine karekiet,
bosrietzanger, grasmus, Cetti’s zanger, tuinfluiter, tjif
tjaf, groenling, putter, spotvogel. Een leuke excursie.
Een dag later rijden Jaap en ik naar Kockengen voor de
zwarte sterns. Van de 19 vlotjes zijn er 18 bezet. En op al
lemaal zitten daar jonge vogels die gevoerd worden door
de jagende ouders. Bij sommige vlotjes is een hekje ge
plaatst. Hetzelfde is gedaan in de Middelpolder, waardoor
ganzen en andere zwemmers lastiger erop kunnen klim
men en de visdieven niet verstoord worden.

zwartkop
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Juli:
Merels: een van onze gewoonste vogels. Soms lees ik be
richten dat ze ziek zijn en dat we dode vogels moeten
melden. In mijn directe omgeving is er gelukkig geen
sprake van welke ziekte dan ook. Eigenlijk kan ik zeggen
dat we het hele jaar door merels rond het huis hebben, in
de winter veel meer, soms wel 6 tot 8 vogels tegelijk maar
ook in het vroege voorjaar, met nestmateriaal of met
voedsel vliegend; merels met jongen die moeten leren hoe
wormen te vinden en merels die in de rui gaan, wat zien
ze eruit. Geen idee of ze blijven of toch nog elders een
herfst- en winterplek vinden.
In de wijngaard hoor ik geen rietvogels meer, wel nog een
tjiftjaf. Thuis zie ik twee merel-mannen. In het Amster
damse Bos hoor ik de grote Alexanderparkiet, vink,
zwartkop en natuurlijk zwarte kraai. Weer terug in de
wijngaard (er is heel veel te doen, regen, zon. Het is nau
welijks bij te houden) hoor ik groenlingen en zie ik een
waterhoen met 6 pulletjes tussen de rijen scharrelen.
Straks mag ik ze weer uit de netten pulken als ze van de
druiven aan het eten zijn.
En ja, ieder jaar weer, de kleine mantelmeeuwen zijn ook
weer terug, 6 vogels lopen in het gras voor de flat in ge
zelschap van één zilvermeeuw.
In de Oostvaardersplassen is het warm en zonnig, zoals
overal trouwens. We zien een grote groep (ca. 80) kemp
hanen, baardman, we horen Cetti’s zanger, lepelaars,
kleine karekiet, kneu en nog zo wat.
In het Amsterdamse Bos horen we zwartkop, tjiftjaf en
zanglijster en zien we twee jonge grote bonte spechten die
verstoppertje spelen rond dunne boompjes vlakbij de
grond. We staan stil en genieten ervan.
Raar eigenlijk dat er nog steeds zingende vogels zijn,
zoals gisteren in het Amsterdamse Bos en vandaag voor
de flat een zingende heggenmus en zwartkop. Onderweg
naar boodschappen zien we een kleine mantelmeeuw met
een rivierkreeft in de snavel en een Turkse tortel. Daar zie
ik er maar heel weinig van, houtduiven zie ik genoeg. Er
probeert er één een nest te maken in de boom voor het
raam, er liggen meer takken op de grond dan in de boom.
Met 2 Vogelwerkgroepleden zijn we in de IJdoornpolder,
alwaar 7 flamingo’s, lepelaars, snor, kleine karekiet, riet
gors, tuinfluiter, groenling. We lopen over de dijk en zien
verderop nog krooneenden en natuurlijk boeren- en gier
zwaluwen.

merel
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Een volgend uitje gaat naar Petten e.o., Abbenes en Twisk.
We proberen het Zwanenwater te bereiken maar het is
daar zo druk dat we doorrijden. Er zijn veel minder kluten
dan de afgelopen keren maar er zijn nu wel veel jongen
bij. We zien een kuifeend met 3 pulletjes, kleine zwarte
donsdotjes zwemmend en duikend. Ook zien we kemp
haan, grote sterns, twee bonte strandlopers, wulp, riet
gors, kleine karekiet, grote zilverreiger.
Boven de wijngaard zien we twee jonge buizerds met el
kaar spelen hoog in de lucht. Een van de ouders is in de
buurt en houdt het dollende spul in de gaten. Die vliegt
rustig rondjes.
Bij de Abtskolk zien we oeverlopers en een groep van wel
50 huismussen, ze zitten geen seconde stil, verplaatsen
zich continu. Verder nog een bruine kiekendief, nog
steeds veel luidruchtige grote sterns, kuif- en tafeleend.

krooneend

foto Elly Riemens

Augustus
We gaan naar de Biesbosch, alweer een tijd niet geweest.
Onderweg zien we 4 kleine zilverreigers, ook 1 grote zil
ver. In het ruim opgezette restaurant drinken we koffie en
wachten we op de eerste boot die gaat varen. Dat is goed
te doen, er mogen maar weinig mensen in de boot. Het is
er stil en mooi, jammer genoeg weinig vogels, geen ijsvo
gel die ik dit jaar nog steeds niet gezien heb. Na de boot
tocht lopen we op eigen gelegenheid verder en zien dan
toch wel wat anders, lepelaars, kemphanen, heel veel Ca
nadese ganzen en een visarend vlak bij het nest, dat niet
zichtbaar is vanwege al het blad. Hij laat zich goed bekij
ken, tuurt naar beneden in het water en beweegt zijn kop
als een uil. Grappig om te zien. Ook hier horen we de cet
ti’s zanger maar verder is het qua vogelgeluiden heel rus
tig. Ondanks de hitte gaan we naar Lelystad om vandaar
naar de Marker Wadden te gaan. Die afspraak stond nu
eenmaal. Het is ons derde bezoek in 3 jaar en het is fasci
nerend om te zien hoe het eiland zich ontwikkelt. Er zijn
nu 6 huisjes die via Landal te huren zijn, en een restau
rant met terras. In de paar uur die we hebben lukt het niet
om alle kijkhutten te bezoeken. Bovendien vond ik dat de
excursies door Fogol en Natuurmonumenten gegeven erg
druk waren en loslopende wandelaars in de weg zaten.
Ook gingen ze met z’n allen een kijkhut in waar al men
sen waren. Jammer. Buiten de hutten was het goed toeven
ondanks de 34 graden. We zagen oever- en boerenzwa
luw, visdief, grote zilver, tureluur, kemphaan, kluut en
steltkluut, kuifeend, witte kwik, knobbelzwaan, bergeend.
Weer terug op het schip kwam een huismus aanvliegen
van het eiland, landde op het schip en bleef zitten totdat
we in Lelystad arriveerden.
In de Zouweboezem bij de Lek tellen we 12 purperreigers,
2 ooievaars, 1 lepelaar, buizerd, bruine kiek, ook de kleine
karekiet laat nog steeds van zich horen.
In Kockengen zijn alle zwarte-sternvlotjes leeg. Alles is
uitgevlogen.
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Van Aad van Paassen krijg ik een melding dat hij een pur
perreiger ziet in de Duivendrechtse Polder.
Via de vogelwerkgroep-app delen we waarnemingen. Ook
wie ziet de laatste gierzwaluw? Hans Koster, Diana en ik
vechten het uit. Ik krijg meldingen door uit Westwijk. Op
3 augustus zag Hans K nog twee gierzwaluwen. Een paar
dagen niets en dan toch weer op 11 augustus twee vogels
in Westwijk. Ze weten niet van wijken.

purperreiger

foto Diana Erkelens

In het Amsterdamse Bos hoor ik sinds weken weer een
boomklever en een winterkoning.
Hans Buize meldt veel goudplevieren in de Bovenkerker
polder.
Ik kopieer een bericht uit een Sovon Nieuwsbrief over de
MUS (Monitoring Urbane Soorten, stadsvogels dus). Het
gaat over de gierzwaluw:
MUS levert een belangrijk aandeel in het bepalen van de lande
lijke trend van de Gierzwaluw. In vergelijking met vorig jaar
zijn er duidelijk meer Gierzwaluwen doorgegeven. We vragen
altijd om bij gunstige omstandigheden, droog en weinig wind,
te tellen. En zo waren de laatste dagen van de derde telperiode
ook.
Ook hier in Amstelveen zagen we hetzelfde. In de St. Jo
sephlaan waren op een na alle nesten bezet en werden
veel zoekende jonge vogels gemeld. Ook de oude, bijna
verlaten kolonie op en rond het Wilhelminaplein deed het
veel beter dan 2 jaar geleden. In 2018 6 nesten bezet, in
2019 9 nesten en dit jaar 15 nesten bezet. Mensen rea
geerden bijna allemaal over meer gierzwaluwen dan an
ders.
Hans Doorenbosch komt even langs en vertelt dat hij net
uit het Amsterdamse Bos komt en daar een wegvliegende
wespendief zag. Ook hoorde hij de roep van de vogel.
Vandaag weer in de wijngaard gewerkt. We zien 3 bui
zerds hoog in een thermiekbel rondzweven. Ook komt er
een sperwer langs.

Minibosjes, voor en tegen

In een persbericht beschrijft het IVN 2019 als een succes
vol jaar voor het Tiny Forest-project: ‘Elke buurt zijn
eigen bos.’ Er zijn 44 Tiny Forests à 200 m2 geplant,
waarin in totaal 595 soorten zijn geteld. 20 huishoudens
kregen een opleiding en 750 euro om een klein bos op
eigen grond aan te leggen.
Daarnaast is het concept ‘Tuiny Forest’ ontwikkeld, mini
bosjes van 6 m2 voor in de tuin. 600 tuineigenaren heb
ben zo’n klein bosje in hun tuin aangelegd.
Volgens het IVN zijn de Forests goed voor verkoeling in de
stad, voor opslag van CO2 en voor de biodiversiteit, met
name voor insecten.
Kritiek
In een ingezonden artikel in Trouw levert Tinka Chabot,
hovenier en bosbouwkundige, stevige kritiek op het con
cept van Tiny Forests. Het idee is overgenomen van een
Indiase bosbouwer, die niet bekend is met de Nederlandse
situatie. Er zijn veel vliegreizen (dus CO2-uitstoot) nodig
geweest om het concept hierheen te brengen.
Het IVN heeft van de Postcodeloterij bijna 2 miljoen euro
ontvangen om 100 minibosjes van 200 m2 aan te leggen,
totaal dus 2 ha. Of onderhoud door vrijwilligers duurzaam
geborgd wordt moet maar blijken. Staatsbosbeheer kan
voor dit geld honderden hectares aanleggen en het beheer
waarborgen.
Een Tuiny Forest is alleen houdbaar door vanaf het begin
flink te snoeien, anders wordt je tuin overwoekerd. Daar
om zullen de bomen en struiken weinig bloemen en
vruchten dragen.
De bedoeling van vergroening in de stad is goed, maar
zulke projecten zijn gedoemd te mislukken.
Repliek
De projectleider bij het IVN, Daan Bleichrodt, dient Chabot
van repliek. Volgens hem werken de bosjes wel, niet met
de bedoeling om CO2 op te slaan, maar om mens en na
tuur te verbinden. Door veel soorten bij elkaar te planten
in een kleine ruimte blijven zij wat kleiner. De snoeika
lender van Tuiny Forest helpt om in de juiste periode te
snoeien, zodat er wel bloemen en vruchten aan de bomen
komen. Ecologen en bosbouwers vinden dat het planten
van inheemse bomen goed is voor de biodiversiteit en de
gevolgen van klimaatverandering verzacht. De minibos
sen zijn niet gericht op houtproductie.
Conclusie: een Tiny Forest kan positief werken voor mens
en milieu, maar is erg afhankelijk van blijvende aandacht
van vrijwilligers en tuineigenaren. De tijd zal moeten
leren of het geld goed besteed is.
Gert-Jan Roebersen

Marleen Andriessen

boomklever
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Vooraankondiging 11e Noord-Hollandse Natuurdag
Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en dit jaar is deze op zaterdag 19 december 2020. Van
wege de corona-maatregelen weten we nog niet of de dag kan plaatsvinden in de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloter
dijk of dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de herfst wordt de beslissing genomen. U kunt de
datum wel alvast vrijhouden in uw agenda!
Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn welkom om de 12 verschillende presentaties te
volgen. Enkele sprekers zijn al bekend: Piet Zomerdijk (over smienten), Nico Jonker (over het NatuurNetwerk Neder
land), Lars Buckx (over ringstation Van Lennep), Lucas Alferink (over camera’s die insecten automatisch herkennen),
Geert Timmermans (over 25 jaar onderzoek aan ringslangen), Hans Stapersma (over 40 jaar Samenwerkende Vogel
groepen Noord-Holland), Dick Melman (over voedsel van grutto’s in plas-drassen) en Luc Knijnsberg (met foto’s van
prachtige nachtvlinders).
De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Provincie Noord-Holland en de Nationale
Postcode Loterij maken de dag financieel mogelijk. Nader bericht over de opzet van de dag is straks te zien op
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
Met vriendelijke groet,
Johan Stuart
Communicatiemedewerker

Grutto Carregado
Gezenderde grutto Carregado vloog binnen
vier dagen naar Afrika. Dat deed ze vrijwel
non-stop! Ze vette na haar niet-succesvolle
broedseizoen op rond Texel en Wieringen. In
de avond van 30 juli vertrok ze om, na een
korte tussenstop in de Spaanse Doñana, op 3
augustus aan te komen in haar 'overwinte
ringsgebied' in Senegal. In Afrika arriveren
de grutto's steeds vroeger en dat leidt tot
spanning omdat daar het rijstplantseizoen
nu start.
bron: N-Hollands Landschap

Activiteitenoverzicht 2020 – 3
In verband met de Corona beperkende maatregelen zijn
de reguliere rondleidingen vervallen of worden
eventueel vervangen door alternatieve activiteiten.
Kijk voor data, tijd, plaats op de websites van:
IVN Amstelveen op de zondagen 11 okt.; 8 nov.; 13 dec.
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/activiteiten
Informatie: Désirée Kumar tel. 06 36033539.
IVN-Amsterdam activiteiten en kinderactiviteiten
www.ivn.nl/afdeling/amsterdam en www.amsterdamse
bos.nl
KNNV-A’dam
lezingen en excursies:
www.knnv.nl/amsterdam
Landschap Noord-Holland: Kustwandeling vanaf infor
matiecentrum ‘t Kuitje, Oostoeverweg 80, Den Helder.
Kijk op www.kuitje-balgzand.nl/excursies voor de ver
schillende opties en voor excursies op www.landschap
noordholland.nl/excursies
Zaterdag 19 december 11e Noord-Hollandse Natuurdag,
in de Aristozalen te Amsterdam.
Kijk voor actuele informatie op www.landschapnoordhol
land.nl/natuurdag

een andere grutto

IVN Amstelveen

foto Marry de Boer

Natuurvereniging De Ruige Hof : Activiteitenkalender:
www.deruigehof.nl
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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 2021
Bovenstaande contributiebedragen gelden ook voor 2021.
De contributie- en donatiefacturen voor 2021 zullen
medio december 2020 per e-mail verstuurd aan onze (ge
zins-)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.

LET OP: 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 ledenadmini
stratie. *
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

Wij zijn blij met uw kopij
over bomen en vogels in de winter.
Graag inleveren voor 10 november 2020

Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku sept 2020

Tabel van de IVN lettersudoku zo invullen, dat elke rij,
elke kolom en elk 3x3 blok alle letters bevat die onder
de lettersudoku staan.
Op 10 oktober staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen
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september 2020

Coördinatoren

Paddenstoelenwerkgroep
Henk Breij : 6410179

Rondleidingen
Désiree Kumar : 06-36033539

Plantenwerkgroep
Henk Glas : 6470737

Tentoonstellingen
Jeanine Brederoo : 6435836

Vleermuizenwerkgroep
Jan de Jong : 06-20396438

Paddenstoelencursus
Jenny Breij : 6410179

Vogelwerkgroep
Marleen Andriessen : 6455207

IVN stand
Bas ten Asbroek : 06-23250469

Weidevogelbescherming
Aad van Paassen : 6412548

Natuurgidsencursus
Info bestuur

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

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

Elly Riemens
Marga Ronhaar
Foto achterkant: Adri den Bakker

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

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Foto's voorkant:

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

IVN Amstelveen
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www.editoo.nl

Retouradres Redactie De Groene Zegge
Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen

