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Zwarte stern
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Van het bestuur
Ook in deze bijzondere tijden gebeurt er toch nog een
hoop binnen de geledingen van IVN Amstelveen. Bas
maakte in samenwerking met Jeannette een digitale wan
deling door de Middenwaard, die inmiddels op de website
staat. Gert-Jan is bezig met de beschrijving van een voor
jaarswandeling over Wester-Amstel, die binnenkort ook
op de website verschijnt.
Met de fotowerkgroep hadden we een “Meet-sessie”
waarin we elkaars foto’s bekeken en van commentaar
voorzagen. Verder is het aantal belangstellenden voor de
natuurgidsencursus, die we samen met de afdeling Am
sterdam en Twiske ontwikkelen, dermate groot dat we
naar alle waarschijnlijkheid twee parallelle cursussen
gaan geven.
Mooi nieuws ook uit het Amsterdamse Bos. Op aandrin
gen van de vogelwerkgroep wordt begonnen met het aan
brengen van een aantal drijfbalken in het gebied van de
Kleine Poel. Doel hiervan is om een rustplekken te schep
pen waar geen boten meer kunnen komen. In zo’n afge
schermd stuk worden nestvlotten geplaatst voor visdieven
en zwarte sterns. De hoop is erop gevestigd dat de zwarte
stern als broedvogel weer zal kunnen terugkeren, daar
deze vogel tot begin jaren zestig achter de Urbanuskerk
heeft gebroed.
Henk Breij
Adres voor bijeenkomsten en cursussen
"De Arc"
Jeanne d' Arclaan 8 te Amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij
Graag inleveren voor 10 mei 2021

foto Guido Klerk
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De Groene Zegge
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Inhoud

Egel-eigen-aardigheden 3
Uit de voormalige egelopvang Amstelveen

Boos
Novemberstormen, flarden sinterklaasliedjes, de
eerste kerstbomen met een touw eromheen op de
hoek van de straat…het was winter. De meeste
egels in onze opvang hadden zich al ingericht voor
een lange winterslaap.
’s Avonds laat ging de telefoon. Of ik ‘open’ was.
Vooruit dan maar, al heb ik ook wel eens slaap
nodig. Dus kwam op de fiets een drijfnatte dame
met achterop een doosje met een egel.
‘Hij is heel ziek hoor!’ waarschuwde ze mij. Een
eerste vluchtige blik leverde twee argwanige ronde
oogjes op, een kogelrond lijfje en een zeer hapklaar
bekje, zodat ik hem met handschoenen aan eens
beter ging bekijken. ‘Hij zat zomaar op straat!’ zei
ze paniekerig. Leg dan maar eens uit dat een egel
niet op sterven na dood hoeft te zijn om ergens te
zitten. Deze egel was een volwassen vrouwtje dat
zich duidelijk al goed had voorbereid op de winter,
want ze woog ruim een kilo. Een stevige tante dus.
Ik stelde voorzichtig voor om haar weer vrij te
laten, maar net sloeg een kleine rukwind de regen
tegen de ramen en ze keek mij met open mond aan.
‘Met dit weer?!’ Er aan toevoegend: ‘U bent toch
een egelopvang? Ik ga toch niet die stumper weer
buiten zetten? Nú?’ Ik mompelde vaag iets schijn
heiligs over even aankijken…en toen ze wegfietste
met een hevig verontwaardigde rug, schommelde
de egel al achter ons huis naar de composthoop; ze
zal wel gedacht hebben: ‘Wat mij nou is
overkomen…’
Els Poel-Hellinga
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Jaarverslag 2020
Van het bestuur
Besturen in Coronatijd is een vak apart en vraagt soms
creatieve oplossingen. Zo zaten we aan het eind van de
eerste lockdown in mei buiten te vergaderen op de vereis
te afstand, onder een helderblauwe hemel.
Helaas kon het voor juni geplande uitje vanwege de maat
regelen niet doorgaan.
We hadden in september een coördinatorenoverleg in De
Arc met ook hier weer aanpassingen om verspreiding van
het virus te voorkomen. In de herfst hadden we nogmaals
een coördinatorenoverleg, maar nu digitaal, wel even
wennen.
Voor de algemene ledenvergadering weken we uit naar
het gebouw van de Poelster, omdat we daar de beschik
king hadden over een wat grotere zaal. Bas sloot af met
een mooi verhaal over Ierland en een even mooi Iers lied.
In samenwerking met de afdelingen Amsterdam en Twis
ke is dit jaar begonnen met het in de steigers zetten van
een gezamenlijke natuurgidsenopleiding. Namens onze
afdeling is Aad van Paassen hierbij betrokken. Inmiddels
zijn de plannen in een dusdanig stadium dat er naar alle
waarschijnlijkheid begin 2022 begonnen zal worden met
de opleiding. De belangstelling voor de natuurgidsenop
leiding is groot, hetgeen te maken kan hebben met een
toenemende interesse voor de natuur om ons heen, die
juist in deze tijden een zo belangrijke rol speelt in ons
leven.
Verder zijn er plannen om in het voorjaar een avond
rondom de Bovenkerkerpolder te organiseren, maar het is
nog maar de vraag of dat allemaal kan doorgaan.
Doordat de geplande cursussen geen doorgang konden
vinden, is 2020 ook financieel geen gemakkelijk jaar ge
weest. Hopelijk gloort er na de vaccinatiecampagne weer
wat hoop aan de horizon. Er staan in ieder geval weer de
nodige cursussen op stapel voor het lopende jaar, maar
ook voor volgend jaar.
IVN-kraam
Vanwege corona waren er in 2020 geen groene markten of
andere festiviteiten zoals vorige jaren. Derhalve geen
IVN-kraam. Wel ben ik bezig met de voorbereidingen voor
2021; dan hebben we voelzakken op de kraam liggen.
Bas ten Asbroek
Bomenwerkgroep
Zoals voor iedereen is het voor de BWG een vreemd jaar
geweest. Plannen genoeg die door de komst van het Coro
navirus niet door konden gaan.
In de maanden januari en februari hebben we ons ver
diept in Coniferen en knoppen. Tijdens de excursies in die
maanden hebben we Coniferen en knoppen van dichtbij
bekeken in het Amstelpark en mede door het mooie weer
genoten.
In de zomermaanden hebben we, met 2 of 3 personen,
wandelingen kunnen organiseren waarbij, na voorberei
ding, opdrachten konden worden uitgevoerd. Dit was een
leuk idee, maar was, door de ontwikkeling van het virus,
in het najaar niet meer mogelijk.
Door het sturen van leuke weetjes, mooie foto’s en gele
zen stukjes hebben we contact proberen te houden.
Jeanine Brederoo
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Gewone es

Fotografiewerkgroep
Het jaar 2020 zal niet snel vergeten worden. Het begon
allemaal nog normaal. Onze excursie naar het Vlindorado
in Waarland ging gewoon door. Een grote tropische ruim
te waar we vlinders, vogels, kikkers en schildpadden kon
den fotograferen. Erg mooi.
Ook hadden we nog een bijeenkomst in De Arc. We lieten
elkaar onze foto’s zien en Piet gaf een prachtige en zeer
leerzame cursus over flitstechnieken.
Daarna was het opeens afgelopen met het samen
fotograferen

foto's Diana Erkelens
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We hadden gelukkig wat het weer betreft een prachtig
voorjaar, dus iedereen ging er zelf op uit en we deelden de
foto’s met elkaar via onze groepsapp.
Dit duurde tot eind augustus. Toen besloten we excursies
te organiseren op locaties die per fiets te bereiken waren.
Dat werd een aantal keer het Amsterdamse Bos. Eerst
naar het Vogeleiland, waar nog genoeg te fotograferen
was, en daarna twee keer het bos in voor de paddenstoe
len. Henk Breij wist ons de mooie plekken te wijzen.
De laatste excursie was naar De Braak. Op het eerste ge
zicht leek het daar erg kaal, maar er zijn toch prachtige
macro’s gemaakt (zie bijgaande foto van Diana).
Een kort verslag omdat we gezamenlijk niet veel konden
doen, maar ieder apart heeft veel gefotografeerd in eigen
omgeving.
Noodgedwongen gaan we nog een aantal maanden zo
door, maar we houden moed en eens zal alles weer nor
maal zijn.
Elly Riemens
De Groene Zegge
De Groene Zegge, 36e jaargang verscheen in 2020 vier
maal in de laatste maand van elk kwartaal. Dit blijft voor
lopig zo. De totale oplage was bijna 1100. Het werd toege
zonden aan alle leden, donateurs en een aantal bevriende
relaties.
Ten opzichte van 2019 waren er geen spectaculaire wijzi
gingen in de vormgeving.
Helaas hebben we door Corona ons activiteitenoverzicht
met excursies, cursussen etc. moeten aanpassen tot een
weergave van summiere informatie.
Niettemin hebben onze columnisten en andere auteurs
heel erg hun best gedaan de Groene Zegge inhoudelijk van
goede en informatieve artikelen te voorzien. Op een fan
tastische manier ondersteund door onze fotowerkgroep.
Allemaal hartelijk dank daarvoor.
Corona is nog niet over maar wij hopen en denken dat we
de goede kant opgaan.
De redactie roept alle leden/lezers op om ervaringen, ge
voelens enz. over deze nare tijd op te schrijven en naar
ons op te sturen. Ook leuke weetjes en andere zaken zijn
welkom, schroom niet.
Wij zijn er blij mee.
Redactie GZ

Sabelsprinkhaan

IVN Amstelveen

foto Jeannette Schenk

Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep bestaat uit zo’n negen IVN-leden.
Het programma van de maandelijkse (zomer)excursies
ziet er altijd veelbelovend uit, de weersomstandigheden
lieten ons dit jaar nauwelijks in de steek. Er moest echter
wel steeds beslist worden hoe wij e.e.a. vanwege de co
ronacrisis moesten aanpassen. Geen gezamenlijke auto
ritjes, maar verzamelplaatsen die goed bereikbaar waren
met bijvoorbeeld de fiets.
Geen gebruikelijke laatste bijeenkomst in november,
waarbij wij nog eens de gevonden insecten kunnen be
spreken, en indien mogelijk op naam brengen. Wij hebben
helaas ook geen programma voor het volgend jaar ge
maakt, ook vanwege het ontbreken van een coördinator.
De werkgroepsleden willen graag betrokken worden bij
projecten om de insectenstand te verbeteren, zoals het
inventariseren van bermen die zijn ingezaaid met bloem
rijke planten. Bij een grotere soortenrijkdom van insecten
hebben de weidevogels, met name de jongen meer voedsel
en daardoor meer kans te overleven. Wij juichen daarom
dan ook een nauwe samenwerking met de plantenwerk
groep en de weidevogelwerkgroep toe.
Els Poel
Natuur in de buurt, een pilot
De gemeente Amstelveen heeft onze afdeling benaderd
met het verzoek om eens mee te denken hoe wij de bewo
ners kunnen wijzen op de mogelijkheden hoe om te gaan
met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals stijging
van temperatuur, droogte maar ook wateroverlast.
Het belang van begroeide slootkanten, biodiversiteit in de
tuin, en begroeide randen langs de (onvermijdelijke) ver
steende voortuinen. De rondleiding zou uiteraard ‘aange
kleed’ worden met informatie over vogels, insecten en
beplanting.
De eerste keer was gepland in maart vanuit het buurthuis
Alleman. De mooie flyer (gemaakt door Jan van Willigen
burg en Jeannette Schenk) werd verspreid, maar de rond
leiding moest afgelast worden door de coronacrisis. In
september hebben wij toch maar in een heel klein groepje
de excursie laten doorgaan. Zomer 2021 wordt het zeker
weer opgepakt, als het een succes wordt, zijn er nog meer
wijken in Amstelveen….
Els Poel

Berkenboleet

foto Henk Breij
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Paddenstoelenwerkgroep
Net zoals alle andere werkgroepen is de paddenstoelen
werkgroep in 2020 bijna geheel stil komen te vallen. Geen
cursus, geen werkgroepbijeenkomsten en geen fotoavond
in samenwerking met de fotowerkgroep.
Wel slaagden we erin om in oktober een corona-bestendi
ge excursie te organiseren, waar belangstellenden zich via
een e-mail voor konden opgeven. Met een flink aantal
gidsen konden we zo toch nog een herfstexcursie van de
grond krijgen, die door een kleine 30 personen bezocht
werd.
Elke gids ging met een groepje van 5 personen op pad en
er waren veel paddenstoelen te bewonderen.
We willen alle gidsen bedanken voor hun medewerking.
Jenny en Henk Breij

Grote egelskop

foto Henk Glas

Plantenwerkgroep
De excursies van de plantenwerkgroep waren in 2020 ge
pland tussen de eerste en tweede coronapiek. Daardoor
kon veel gewoon doorgaan. De twee excursies naar het
Kennemerstrand en naar Oostvoorne zijn vervallen omdat
we niet aan carpoolen deden. Alle andere excursie waren
in Amstelveen.
Bij de eerste geplande excursie was groepsvorming nog
niet toegestaan. Die is verplaatst naar de datum van de
derde excursie, die eigenlijk naar het Kennemerstrand zou
gaan.
Twee inventarisaties zijn uitgevoerd. Op het boerenbedrijf
van Ronald Braam aan de Amstel, niet ver van de Kalfjes
laan, zijn langs een aantal slootkanten alle planten geno
teerd. Het is een aangename plek om te zijn en het aantal
soorten was met 83 groter dan verwacht. Dit gaan we de
komende jaren herhalen. Aan de Middenweg BP was een
inventarisatie gepland op hetzelfde traject als afgelopen
jaren. Hier bleek vlak van tevoren gemaaid. Daarom is een
traject halverwege naar Uithoorn geïnventariseerd. Ver
gelijken tussen meerdere jaren is daardoor minder ideaal.
Ook dit is een heerlijke plek om te zijn, midden tussen de
weilanden. Aad van Paassen heeft ons na afloop nog een
slootkant laten zien waar men moeite heeft gedaan het
aantal soorten te vergroten. Dat zag er prachtig uit.
Het aantal deelnemers aan de laatste twee excursies, naar
de kwekerij in De Braak en naar boerderij Meerzicht, viel
tegen. Jammer, want het was mooi weer en er was veel te
zien.
Henk Glas
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PR en Columns
Tijdens het moeilijke afgelopen jaar werden onze columns
tweewekelijks in het Amstelveens Nieuwsblad gepubli
ceerd. Dit jaar wat vaker de nadruk op natuur dichtbij.
Ook hebben onze natuurgidsen een aantal digitale wande
lingen in en rond Amstelveen gemaakt die op de verschil
lende media gepubliceerd zijn.
Diana Erkelens

Rondleidingen
2020. Het jaar dat een virus in ons leven kwam, dat alles
veranderde. Het jaar van de maatregelen die alles op zijn
kop zetten. Zo ook de mogelijkheid van natuurexcursies.
Want een rondleiding waarbij je anderhalve meter afstand
van elkaar moet houden is bijna onmogelijk. En daar
kwam ook nog de beperking in groepsgrootte bij, die uit
eindelijk resulteerde in een maximale grootte van 2 per
sonen.
Vanaf maart kwam dus de klad erin. Geen gewone rond
leidingen meer. Maar niet getreurd, dachten sommigen,
er is een alternatief. En zo ontstonden de digitale rondlei
dingen, waarover Bas een uiteenzetting toegevoegd heeft.
Deze rondleidingen zijn gemaakt door enkele gidsen, en
op de website gezet door Jeannette Schenk.
Even was er een onderbreking: de paddenstoelenrondlei
ding. Met veel gidsen en kleine groepjes kon deze door
gang vinden. Een succes. Echter door de aanscherping van
de maatregelen daarna, kon dit niet worden herhaald.
Ik hoop dat 2021 een mooier verhaal geeft met weer veel
persoonlijke contacten. Echter, als het aan mij ligt, dan
zal dat niet zijn door een vaccinatie welke gemaakt is met
een GMO- techniek. Want is deze techniek een vloek of
een zegen? U mag het zeggen.
Désirée Kumar

Beschreven wandelingen – een nieuw fenomeen
Toen duidelijk werd dat de maandelijkse rondleidingen
hooguit amper door konden gaan, kwam er vanzelf de
vraag “en wat dan nu”? Ik was ingeroosterd voor de len
te-rondleiding rond de Poel, en had geen zin mij te ver
velen. Daarom ben ik ter compensatie een wandeling in
dat gebied gaan beschrijven. Je wordt vanzelf creatief.
Ik had daarbij het idee dat we hiermee andere mensen
kunnen bereiken. Want nu kunnen ze zelf bepalen wan
neer ze gaan lopen. En ze gaan naar onze website en zoe
ken het op op een tablet of zo, en dat maakt het ook meer
21ste-eeuws. En ze zijn er meer actief bij betrokken, zodat
ik mijn verhaal op gezinnen afstemde. Dat leek mij in co
ronatijd sowieso een goed idee, want ik ben niet de enige
die zich verveelt.
Al doende ontdekte ik dat een beschreven wandeling to
taal anders is dan een rondleiding met een gids. De gids
neemt bij een rondleiding het voortouw: zij bepaalt de
route, bepaalt waar de groep stilstaat en doorloopt, en
waar de groep naar moet kijken en luisteren. Waar nodig
wijst ze iets aan of beschrijft ze dat waar de groep naar
moet kijken. En de gids drukt haar stempel op de sfeer.
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Dus het was duidelijk: er moet een knop om. Je leidt nog
steeds de wandelaars, maar zij moeten zelf ontdekken
waar je over praat: het wordt niet meer een aanwijs-ver
haal maar een laat-hun-het-zelf-ontdekken verhaal. En
dat kende ik vanuit de tijd dat ik natuurlessen gaf in
Hoofddorp in de Heimanshof, voor leerlingen van het ba
sisonderwijs (= lagere school).
Omdat ik zelf niet goed ben in het onthouden van namen
van planten en zo, stuur ik mijn rondleidingen meer naar
natuurbeleving. Daar gaat het volgens mij trouwens ook
over. Als na afloop iemand zegt “wat weet die meneer
veel te vertellen” dan is voor mij de rondleiding mislukt.
Ik wil dat ze na afloop zeggen “wat is dit een mooi ge
bied, wat hebben we leuke dingen gedaan en veel geleerd,
dit gaan we nog een keer doen”. Ik wil hen vooral emoti
oneel raken, en in mindere mate ook cognitief.
Maar het begint bij het uitzetten van de route. Dat is bij
de Poel, waar elke brug een nummer heeft, niet echt
moeilijk. Het ging dus mis ruim voor de eerste brug: Je
annette Schenk, die het uitgeprobeerd heeft en foto’s ge
maakt en verzameld heeft (en de totale vormgeving doet)
kon die hulst maar niet vinden: heel gemakkelijk aan te
wijzen, dat wel, maar er is een kloof tussen zelf bedoelen
en andere laten vinden. Heel leerzaam en ook wel hila
risch. De les: geef heel duidelijk aan waar ze naar toe
moeten gaan, dus niet alleen links of rechts.
Het werd gemakkelijker bij een bloemenweitje. Een tabel
met foto’s en de namen van de bloemen, en de lezer mag
zelf uitzoeken wat hij kan vinden. Dat geeft een leuke dy
namiek binnen het wandelende gezin.
En een brug met aan de ene kant een dode berk en aan de
andere kant een grote sterke berk is een inkoppertje: ver
gelijk ze eens met elkaar, wat zie je, wat denk je, welk ge
voel krijg je hierbij? Bij een groepsrondleiding met gids
wordt dat een stuk moeilijker.
Het is een hele klus, het kost 5 tot 10 keer zoveel tijd als
een gewone rondleiding inclusief voorrondleiding. En dan
heeft Jeannette Schenk er ook nog veel werk aan. Zij doet
wat ze graag en goed doet: bezig zijn op de achtergrond.
In dit geval zorgen dat een verzameling goede bedoelin
gen eruit gaat zien als een goed verzorgde beschreven
rondleiding.
(Waar in de tekst zij of haar staat mag ook hij of zijn worden
gelezen.)
Bas ten Asbroek
Vogelwerkgroep
Normaal gesproken staat hier dat de vogelwerkgroep 10
keer bij elkaar kwam en dat er 12 keer een excursie is ge
weest. Dit keer is alles anders: we kwamen 2 keer bij el
kaar, in de maanden januari en februari en onze ‘echte’
excursies vonden maar 3 keer plaats, in de maanden ja
nuari, februari en augustus.
Op 1 maart konden we, nog ongewis van wat ons te wach
ten stond, naar Zeeland, met 5 mensen. Een prachtige dag
met veel vogels waaronder een roodhalsgans.
Op 8 maart hebben we met z’n allen de oeverzwaluwwand
leeggehaald, weer opgevuld en al het groen dat op het
worteldoek groeide weer verwijderd, een hele klus maar
altijd leuk om te doen met z’n allen.
Helaas werd de wand met graffiti bewerkt. Dat is in janu
ari 2021 deels weggehaald; jammer genoeg kwam toen
een eerdere laag graffiti boven die niet te verwijderen
was.

IVN Amstelveen

Grote bonte specht

foto Diana Erkelens

In augustus zijn we zelfs met maar 3 mensen (in 2 auto’s)
op stap geweest, een rondje Noord-Holland, een regen
achtige dag maar met leuke vogels.
Gelukkig stond er in 2020 geen cursus gepland. De win
tervogelcursus kon nog veilig worden afgemaakt.
Om toch een beetje contact met elkaar te houden startte
Diana een appgroep voor de vogelwerkgroep zodat we
waarnemingen met elkaar konden delen. Een prima idee
dat direct goed werkte.
Ook zijn er een aantal keren kleine excursies in de buurt
geweest, waar men op de fiets naar toe kon. Zo kwamen
we een paar keer in het Schinkelbos, de Hoge Dijk en het
Amsterdamse bos. Maar na een paar keer naar dezelfde
plek heb je het wel gezien en loopt het enthousiasme
terug.
Er is nog geen kijk op de start van de in 2021 geplande
Roofvogels- en Uilencursus dus deze is afgelast op 15 ok
tober, tijdens een bijeenkomst van een ‘delegatie’ van de
werkgroep. Er werd toen gesproken over onze toekomst:
hoe houden we de vogelwerkgroep overeind en houden we
verbinding met en tussen de leden. De onderwerpen die
besproken werden waren o.a. bijeenkomsten via Zoom,
wat te doen met toekomstige cursussen: digitaal en cur
susmap versturen, excursies via video, wat doen we met
de ‘hands-on’ (spelletjes tijdens de cursusavond) en nog
een aantal zaken. We hielden goed afstand en zaten in het
leslokaal. Er kwamen goede suggesties waar jammer ge
noeg niet veel mee gedaan is door de doorlopende
coronaperikelen en defecte laptops.
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Dodaars met jongen

foto Diana Erkelens

In november hadden we weer een echte excursie in het
Schinkelbos. We waren met 6 mensen. Het was heel fijn
om elkaar weer te zien en met elkaar te praten. En naar
vogels op zoek te gaan. We planden gelijk een excursie in
december maar die werd weer afgelast door weer meer
beperkende maatregelen.
Ik hoop heel erg dat we misschien vanaf september 2021
weer opnieuw kunnen starten met onze bijeenkomsten en
excursies. Ik kijk er zeer naar uit om weer met elkaar op
stap te gaan en weer normaal met elkaar om te gaan.
Marleen Andriessen
Werkgroep Weidevogelbescherming
Het coronavirus zorgde ervoor dat de geplande bijeen
komsten (startavond en evaluatie) niet konden doorgaan
in 2020. Het veldwerk (zoeken en beschermen van nesten
en monitoren) stond even ter discussie, maar kon wel
doorgaan omdat het allemaal buiten plaatsvond en mits
maar de anderhalve-meterregel werd gehandhaafd. Daar
om is er toch weer een verslag van alle activiteiten net als
andere jaren.
Resultaten nestbescherming 2020
In 2020 hebben 45 vrijwilligers van de werkgroep Weide
vogels van IVN afdeling Amstelveen samen met 36 boeren
in Amstelland aan weidevogelbescherming gedaan. Hier
bij is nauw samengewerkt de agrarische natuurvereniging
De Amstel, agrarisch collectief Noord-Holland Zuid en
gebiedscoördinator Mark Kuiper. In 2020 zijn in totaal
379 nesten van weidevogels gevonden (2019: 277!). Van
288 gevonden nesten is het uitkomstresultaat bekend:
63,2% is met succes uitgekomen. Het verlies door preda
tie was met 22,2% relatief hoog in vergelijking met 2019
(19,4%) en is daarmee bijna net zo hoog als in 2017. Het
verlies door agrarische werkzaamheden zoals bemesten
en maaien was iets hoger dan in andere jaren (6,6%),
maar nogal beduidend lager dan het verlies door predatie.
Minstens 205 nesten zijn daadwerkelijk beschermd tegen
landbouwactiviteiten. Het uitkomstpercentage van deze
daadwerkelijk beschermde nesten was 68,8%. Belangrijke
verliesoorzaak onder daadwerkelijk beschermde nesten
was wel vooral predatie (21,0%).
(de weidevogel tabel Resultaten 2020 is opgenomen in het
Jaarverslag 2020 dat binnenkort op onze website wordt gepu
bliceerd).
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Tureluur met kuiken bij de plasdras greppel in de Duivendrechterpolder.
19 mei 2020

Broedsucces
Het broedsucces van de grutto (uitgedrukt in percentage
broedparen met bijna vliegvlugge kuikens rond 24-28
mei) was onvoldoende in de Duivendrechterpolder (hoog
uit vier van de acht gruttoparen brachten jongen groot),
mogelijk voldoende in de Bovenkerkerpolder (62,8%
bracht jongen groot) en onvoldoende in de Ronde Hoep
(23,1%). De grutto’s in de Holendrechterpolder behaalden
een broedsucces van 64,7% en die in de Kalslagerpolder
bij Uithoorn 45,5%. Voor heel Amstelland komt het
broedsucces van de grutto op 41,0% en is daarmee onvol
doende om de natuurlijke sterfte te compenseren. Belang
rijke oorzaken van dit slechte resultaat waren de langdu
rige droogte in april en mei en de hoge predatiedruk, met
name in de Ronde Hoep (onder andere door de vos).
Van de andere soorten zijn geen harde gegevens bekend,
ook die hebben in 2020 - waarschijnlijk vooral door de
langdurige droogte - slechts weinig jongen groot ge
bracht. De tureluur had mogelijk een iets beter broedsuc
ces dan de andere soorten omdat die met de kuikens mee
stal langs slootkanten en in greppels rondloopt en daar
was het nadelige effect door de droogte net iets minder
dan gewoon op de percelen zelf. Dat kwam ook naar voren
in de blokken met tijdelijk hoog slootpeil (tot maaiveld) in
de Bovenkerkerpolder. Daar deden de vogels het – ook
mede dankzij het uitrasteren van enkele weidevogelrijke
delen van de polder - net wat beter dan elders.

Een kievitsnest wordt gespaard tijdens het uitrijden van drijfmest op 1 april 2020
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Overige monitoring
Verder werd het onderzoek naar nachtvlinders op twee
bedrijven voortgezet door de betreffende boeren met hulp
van vrijwilligers. De pilot Libellenmonitoring in de Dui
vendrechterpolder en de Bovenkerkerpolder leverde leuke
resultaten op in de vorm van veel juffers van een beperkt
aantal soorten (met name lantaarntje) en ook slechts een
beperkt aantal soorten libellen met de gewone oeverlibel
als meest algemene soort. Maar die kwam wel veel voor in
de Duivendrechterpolder en amper in de Bovenkerkerpol
der. Oorzaak zit hem waarschijnlijk met name in de sloot
kant-vegetatie: meer sloten met meer grote slootkant
planten in de Duivendrechterpolder zoals waterzuring. De
inventarisatie van vlinders in de Bovenkerkerpolder le
verde met name in augustus verrassende aantallen (enke
le tientallen) Argusvlinders op. De bermen van de Mid
denweg (en Bietenkaai) worden door de agrarische na
tuurvereniging De Amstel mede gericht op vlinders be
heerd. IVN Amstelveen levert daartoe jaarlijks enkele
malen een maaiadvies aan Duivendrechterpolder de ANV.
Behalve langs de Middenweg werden toen ook veel Argus
vlinders aangetroffen in de bloemenstroken langs de
maïspercelen van de familie Van Blaaderen.
verslag en foto’s Aad van Paassen

Kleine vos

foto Marga Ronhaar

Voederschaal voor vlinders

Heelblaadjes met insecten

foto Jeannette Schenk

Website
Dit jaar had het bijhouden van de website een hele andere
dynamiek. Het maandelijks updaten van de site in ver
band met de rondleidingen was niet nodig. Daar kwamen
leuke nieuwsberichten voor in de plaats. Zo is er aandacht
besteed aan:
de vele columns die geplaatst zijn
de ooievaarstelling
waarom naaldbomen in de winter groen blijven
de tentoonstelling Vliegen in het Amsterdamse Bos
de lettersudoku’s van Hetty
en nieuw dit jaar de beschreven wandelingen.
Dit jaar zijn er drie beschreven wandelingen geplaatst en
ze zijn goed bekeken. Onderstaande genoemde aantallen
zijn van oktober.
De Poel
91 keer bekeken waarvan 81 keer uniek
Het Schinkelbos 167 keer bekeken waarvan 121 uniek
Het vogeleiland
66 keer bekeken waarvan 59 uniek

Vlinders hebben nectar nodig voor de energie om te vlie
gen en om een partner te vinden. We moeten proberen om
tussen maart en november geschikte bloemen te planten,
maar in het voorjaar kunnen wij vlinders een handje hel
pen met een voederschaal met suikeroplossing.
Meng evenveel suiker als water, breng het aan de kook
totdat de suiker is opgelost. Giet de oplossing op de spons
tot deze doorweekt is. Ook andere insecten zullen er
dankbaar gebruik van maken.
(Uit Gardeners’ World jan, feb)
Els Poel


Het was leuk om bij het maken van de wandelingen be
trokken te zijn geweest. Veel van wat zo leuk is aan lid
zijn van het IVN kwam voorbij. Buiten zijn, goed kijken en
opzoeken in de boeken, dat vertalen naar tekst en vorm
geving en dan ook nog plaatsen op de website. En dat
samen met enthousiaste andere IVN’ers. Echt iets om erin
te houden wat mij betreft.
Jeannette Schenk

IVN Amstelveen
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De smient
Zoals grutto’s hier alleen in de zomer zijn, zijn smienten hier bijna alleen in de winter.
Voor de wetenschappers onder ons: De smient heet tegenwoordig op basis van DNA-onderzoek niet meer Anas pene
lope, maar is - samen met de krakeend - overgeplaatst naar de het geslacht Mareca (Mareca penelope)
De naam smient zou afkomstig zijn van klein (smal) en eend (ent). Talingen werden bij kooikers in vroeger tijden
ook wel zo genoemd en dat zijn pas echt kleine eendjes. Kooikers wilden natuurlijk grote eenden, want daar zit vlees
aan.
Uiterlijk
Iedereen is wel bekend met de smient: een middelgrote
zwem/grondeleend, in grootte tussen de wilde eend en de
talingen in.
Opvallend zijn de grote bruine kop met kleine grijze sna
vel, korte nek en zwarte achterste delen.
De vrouw is overwegend bruin. Bij de man is het lijf grijs
en heeft de kop een gele bles. Ook heeft hij altijd (ook tij
dens de rui) een wit streepje op de flank.
In de vlucht heeft de man twee witte vlekken op de vleu
gel: de vlek op de voorvleugel is bij opgevouwen vleugels
het witte streepje (grote vleugeldekveren van de arm). De
vrouw heeft alleen de onderste vlek. In eclipskleed onder
scheidt het witte flankstreepje de woerd van het vrouwtje.
Fluiteend is een bekende bijnaam van deze eend naar de
roep van het mannetje, maar ook bij opvliegen maakt de
smient een fluitend geluid met de vleugels.

Smient

foto Linda Roolker

Voorkomen
Wereldwijd zijn er 3 miljoen smienten (rode lijst IUCN:
niet bedreigd). Deze broeden voor een belangrijk deel
oostelijker, in Siberië. Zij trekken in de winter aldaar naar
het zuiden (Nijl en India).
Onze smienten in de winter, een half miljoen en in pieken
tot bijna één miljoen, komen uit Finland en Rusland tot de
Oeral, inclusief Wit-Rusland en Oekraïne.
In tegenstelling tot zaagbekken, die voor de overwinte
ring steeds noordelijker opschuiven, blijft Nederland voor
deze groep de belangrijkste verblijfplaats (70%). De aan
tallen die in de winter in Nederland verblijven zijn sinds
2010 min of meer gelijk: een toename op de Wadden en
een afname op de plassen (van 1980 tot 2000 was er in
Nederland een flinke toename en daarna weer een gedeel
telijke afname tot 2010).
In Noord-Europa nemen de aantallen in de winter toe
door het zachtere klimaat (kost minder energie) en in
Zuid-Europa af (mede door de jacht aldaar). De afname in
Zuid-Europa wordt niet geheel gecompenseerd door de
toename in Noord-Europa. Bij elkaar genomen is er dus
een afname van het totale Europese winteraantal. Deze
afname lijkt vooral in de broedgebieden te worden
veroorzaakt
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Verblijf/eten
In september komen de mannetjes als eerste aan, want
die doen niet aan verzorging van de jongen.
In het begin is daardoor wel 70% van een groep man,
door de aankomst van de vrouwtjes daalt dit later tot
55%. In maart bestaat een groep zowat alleen uit jongen
en ongepaarde mannetjes.
De grote groep komt in oktober/november. Zij verblijven
vaak eerst nog op de Wadden of aan de IJsselmeerkust en
eten grondelend waterplanten. Later trekken ze door naar
plassen of poldersloten.
Smienten zijn in de winter vegetarisch en daarom kwets
baar, want gras levert weinig energie. Ze moeten daardoor
bijna 17 uur per etmaal eten en doen dat liefst lopend en
’s nachts, want dan is er minder verstoring. Omdat op
vliegen veel energie kost, bezoeken zij bij voorkeur land
met kort voedselrijk gras zonder oeverbegroeiing, zodat
ze lopend het water in kunnen bij onraad.
Rond 1900 leefden de smienten nog geheel op de Wadden.
Pas later zijn ze mogelijk in navolging van de ganzen naar
de weilanden en plassen gelokt: eiwitrijk raaigras. De
ganzen houden het gras prettig kort, als ze er maar niet te
veel van eten.
De laatste jaren is de trend om geheel in de polder te blij
ven: je kan dan ook overdag eten. Als de sloten maar
breed genoeg zijn om veilig te vluchten (5 meter).
Het ontstaan van veel natuurgebieden en begroeide oe
verranden is voor de smient niet gunstig: het gras ver
ruigt en de oevers zijn begroeid.
Bij vorst schakelen smienten vrij gemakkelijk weer over
op het oude ritme van overdag op de plas en ‘s nachts in
de polder. Bij sneeuw gaat een smient op de buik, dan
smelt de sneeuw tot op het gras; tot 3 cm sneeuwdikte
gaat dit goed.

Paarvorming en jongen
Door ringonderzoek de laatste jaren blijkt dat ondanks dat
de mannetjes apart en eerder ruien dan de vrouwtjes, in
september in Nederland al 50% gepaard is (o.a. Middel
polder) en ook nog meestal met vaste partner (oktober
70%, maart 90%). Dit levert voor deze paren voordeel op,
want je bent minder energie kwijt met de balts en alle on
rust daaromheen. Er zijn vaak hele groepen van deze ge
paarde stellen waar het veel rustiger toegaat, ook minder
opvliegen door verstoring. Dit is een gunstige situatie
voor de vrouw. De man beschermt haar, waardoor zij zich
optimaal kan voeden voor het volgende broedseizoen.
De jonge smienten komen later aan en verblijven ook op
andere locaties. Deze plekken zijn wel ieder jaar dezelfde.
Doordat de jongen, anders dan bij ganzen en zwanen, niet
gemengd met ouders terugkeren is het lastig tellen hoe
het broedsucces is geweest van dit jaar.
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Broeden
Smienten zijn al na een jaar geslachtsrijp. De smient staat
als broedvogel in Nederland als gevoelig op de rode lijst,
maar er broeden slechts 40 paar.
De resultaten in het broedgebied in Rusland lijken te zijn
afgenomen. De reden hiervoor is dat door het zachtere
klimaat er een steeds groter gebied in gebruik is genomen
voor landbouw.
Dit leidt tot eutrofiëring van de meren met andere be
groeiing, meer vissen en meer vissers. Ook het aantal
predatoren nam toe (vos en wasbeer). Daarnaast is er ook
mijnbouw in opkomst.
Helaas is het niet goed mogelijk in Rusland onderzoek te
doen, maar in Finland is dit aangetoond.

Plantenwerkgroep
agenda 2021

Dit jaar heb ik alle excursies vlak bij huis gepland op één
na.
Een paar jaar konden we niet afspreken aan de Benelux
baan. Hij is nu klaar. We gaan kijken wat van de planten
over is. Maar het is ook zeker de moeite waard te kijken
hoe de kale plekken zich ontwikkelen. Het rondje wordt in
elk geval anders dan we gewend zijn.
Afgelopen jaar vonden velen het jammer dat de Boven
kerkerweg er niet bij zat, omdat hij zo mooi in bloei
stond. Nu zit hij weer in het programma.
In het Thijssepark zullen we tijd te kort komen om alles
te bekijken.
Jacht
De enige excursie die een verplaatsing met de auto ver
Voor de wintervogels was er tot 2016 een ontheffing van
eist, is naar het Kennemerstrand. Ik gok er op dat dat dan
de Wet natuurbescherming. Ze mochten verjaagd worden
weer kan. We verzamelen een half uur eerder, zodat de
in verband met vermeende overlast. Intussen is er een de excursie op tijd kan beginnen. Voor deze excursie opgeven
finitieve uitspraak dat er op smienten niet gejaagd mag
bij mij, zodat ik kan bekijken hoeveel auto’s nodig zijn.
worden.
Mocht het samen rijden deze zomer nog steeds niet kun
Er is geen massale toename zoals bij ganzen. De schade
nen, dan wordt een alternatief bedacht.
aan het gras valt bovendien reuze mee, zo is al door on
Bij stalhouderij Braam is in 2020 voor het eerst geïnven
derzoek bij ganzen aangetoond: zodra de vogels in het
tariseerd. Dat gaan we herhalen. Het is een prachtige lan
voorjaar weg zijn maakt het gras een inhaalspurt. Het
delijke plek.
doet dan al snel niet onder voor het niet begraasde gras.
Aan de Middenweg van de Bovenkerkerpolder is al een
aantal keer geïnventariseerd. Ook dit is midden tussen de
weilanden. De te noteren planten kunnen allemaal van
dichtbij bekeken worden, maar als je een verrekijker mee
neemt, vind ik dat niet gek.
Ik weet nooit van te voren hoe droog een zomer wordt. Bij
de Poel is hoe dan ook alles eind juli nog steeds groen.
Elk jaar bezoeken we de kwekerij in de Braak. Het aantal
soorten is daar zo groot dat ik nog steeds moeite heb alles
te onthouden.
Naast leden van de plantenwerkgroep zijn alle andere
leden welkom bij de excursies. Informatie bij mij op
020-6470737 of henk.glas@ziggo.nl.

Smient

foto Marga Ronhaar

Vogelgriep
Bij smienten is vaak vogelgriep aangetoond. Maar ik heb
nog niet kunnen lezen dat de smient ook de overbrenger
is van het virus.
Raadsel
In 2016 zijn de smienten opeens verdwenen van het plasje
in het park Hoge Dijk. In de naastliggende polder zijn de
smienten in de sloten wel aanwezig. Dit plasje wordt al
leen gevoed met regenwater. Aanvankelijk werd de oor
zaak gezocht in de ophoging van de paden met schelpen
in die winter.
Gelijktijdig is echter het Krabbescheer en Kikkerbeet ver
dwenen. En het is ook het jaar waarin voor het eerst de
Amerikaanse rivierkreeft uitgebreid gesignaleerd werd.
Nu is intussen algemeen bekend dat die rivierkreeft de
bodem zo omwoelt, dat weinig waterplanten dat overle
ven en het water troebeler wordt. Maar het verband met
het verdwijnen van de smient zie ik nog niet.
Dit artikel is vooral gebaseerd op het themanummer
Smient van het blad Tussen Duin en Dijk.
Hans Doorenbosch.

IVN Amstelveen

foto Piet de Boer
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Waarnemingen
Op 23 november ziet Olga een roestgans in de Middelpol
der. Ik vond de naam leuk, het is een andere naam (ver
wijst naar de kleur van het verenkleed) voor de Casarca.
Op 26 november krijg ik het volgende romantische bericht
van Dorothee:
Ik maak een schemerwandeling door de Middelpolder. Alhoe
wel, intussen is het behoorlijk donker. De straatlantaarns gaan
aan. De laatste grauwe ganzen vliegen naar hun slaapplek. Nog
een grote zilverreiger over de weg, richting de bosjes van Elsen
hove. Het zicht wordt minder. Het geraas op de A9 neemt toe.
Het is zuidenwind. Mijn neus loopt.
Geen roestgans te zien.
Dorothee komt thuis en leest het bericht van Olga. Die
heeft de Casarca/roestgans wel gezien. Zo gaan die din
gen.

Casarca
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Hans K. ziet op een kaal stoppelveld bij Schiphol veld
leeuweriken en een smelleken en tot slot nog een grote
groep toendrarietganzen. Een dag later gaat hij weer kij
ken en vindt zijn patrijzen, die hij al 30 jaar heeft moeten
missen.
Ikzelf zie en hoor op 19 december twee zingende koper
wieken. Ze zitten in een prunus boven een lage cotoneas
ter met nog steeds bessen. Dat was even stilstaan en ge
nieten. In de centrale sloot zit weer een kuifeend, die
komt iedere winter hier doorbrengen.
Marga ziet een slechtvalk die achter twee scholeksters
aanjoeg bij de Zuidpier.
Jaap en ik maken een rondje met de auto en zien bij de
Abtskolk een paartje roodborsttapuit, opgepoetst en afge
stoft, helemaal klaar voor een nieuw broedseizoen.
Hans K. hoort een zingende zanglijster en Adri een fiets
pomp (koolmees) in haar wijk. Ellen vindt in het Amster
damse Bos nog steeds paddenstoelen. Ik zie ook zelf veel
paddenstoelen in het bos en geniet ervan.
Op 30 december meldt Hans K. twee appelvinken in het
Amstelpark. Hij ziet ze vaker vanuit zijn eigen flat, voor
deze twee moest hij de deur uit maar dat is voor Hans
geen probleem.

foto Marry de Boer

December
In het Amsterdamse Bos bij een koffiekiosk hangen veel
vetbollen en ander lekkers voor vogels. Deze maken er
graag gebruik van, natuurlijk kool- en pimpelmezen maar
ook vink, merel, roodborst en boomklever. Helaas waren
er veel honden met hun bazen. Het geblaf en geroep is
niet echt leuk om te horen dus vertrekken we weer.
Thuis drentelt een winterkoning rond de waterbak op
mijn balkon en neemt uiteindelijk een duik. Het gaat net
goed, hij kan zijn kopje boven het water houden en leuk
dat hij het vindt. Hij blijft er minutenlang in badderen.
In het water langs de Burg. Boersweg zit een grote groep
slobeenden. Vorig jaar had ik daar 18 wintertalingen, die
waren er nu niet.

Kuifaalscholver met vis

Peter-Paul meldt kolganzen in de Bovenkerkerpolder en
Diana heeft een holenduif in de tuin. Peter-Paul merkt
dat niet alleen steenlopers, maar ook drieteenstrandlopers
bijna uit je hand komen eten op de Zuidpier. Ook zag hij,
ver weg, een jan-van-gent, kuifaalscholver, eiders en
paarse strandloper.

Januari
Thuis zie ik een boomkruiper en een vrouwtje vink en
onze elzen zijn maar net kaal of er hangen alweer katjes
aan de takken.
Op 3 januari maken Jaap en ik een rondje IJsselmeer in
onze autobubbel, we zien o.a. toppers, ruigpootbuizerd,
veel roeken, nonnetjes, middelste en grote zaagbekken,
kolgans, dodaars, brandgans, bonte strandlopers.
Hans K. hoort bij de kerk van Nes a/d Amstel twee roffe
lende spechten, bij Marga peutert er een in haar peren
boom. De velduil in de Bovenkerkerpolder heeft het vuur
werklawaai overleefd, hij laat zich weer zien. Ook Trudy
heeft hem nu gezien. Hans K. ziet er ook nog een kneu.
Jan vW maakt een foto van een boom vol putters, hij schat
dat het er 20 zijn.
Zoals jullie merken stapt Hans K. bijna dagelijks op zijn
fiets en rijdt hij overal rond en laat ons weten wat hij al
lemaal ziet. Dus meldt hij ons 7 kwikstaarten en een
casarca. Peter-Paul ziet de grauwe en kolgans, grote Ca
nadees, brandgans en 3 toendrarietganzen, geen velduil
deze keer. Hans D. ziet een voorbijvliegend witgatje in de
polder Groot Duivendrecht.
Tijdens een rondje Middelpolder hoor ik eerst en zie ik
daarna een waterral en slechts één krakeend, waar zijn de
eenden gebleven? In de Oostvaardersplassen zien we zee
arenden, een brilduiker, wilde zwanen en goudplevieren.

foto Jenny Breij
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Een grappig gezicht vanuit huis in een nog sneeuwvrij
grasveld. Een mol is daar bezig en ik zie hoopjes aarde
naar boven komen, zou die naar boven geduwde aarde
warmer zijn? Ik zie namelijk op ieder hoopje een vogel
staan en niet even maar lang, roodborst, merel en zang
lijster. Voor het uitzicht zou het niet nodig zijn, dus ik
verdenk ze ervan dat ze hun pootjes warmen.
In de wijngaard zie ik twee nijlganzen hoog in de boom
langs Langs de Akker, ze maken een hoop kabaal. Thuis
zie ik een gaai in het gras en vier zilvermeeuwen, die
trappelend hun voedsel zoeken.
In het Amsterdamse Bos staan 3 reigers op nesten hoog in
de bomen, verder nog roodborst, merel, boomklever,
halsbandparkiet, vink en mezen.
Langs de Ibisweg in Flevoland vinden we nonnetjes, bui
zerd, graspieper en thuis twee huismussen op ons balkon.
Ook leuk: een pimpelmees die als een boomkruiper langs
de Metasequoia naar boven klimt.
Bij een ander ritje tel ik meer dan 50 grote zaagbekken,
(de vrouwtjes niet meegeteld) in de haven van Kornwer
derzand, elders een vrouwtje blauwe kiekendief, pijlstaart
en nog zowat.

Vandaag zie ik een groenling, zanglijster, mezen, rood
borst en hoor ik een zingende heggenmus. Ook krijg ik
een melding te zien van Peter-Paul, hij fotografeert twee
raven in de Bovenkerkerpolder in de sneeuw, een van de
vogels is geringd.
Het wordt steeds leuker in die polder!!
Het dooit weer en het regent, de vorstperiode is voorbij.
Het mooie is er af, dat is niet erg, misschien gaan we nu
op weg naar de lente.
Marleen Andriessen

Ongekend, of veel gehoord

“Ongekend onrecht” noemde de parlementaire commis
sie-Van Dam de affaire over de kinderopvangtoeslag. De
belastingdienst, verantwoordelijke bewindslieden en de
bestuursrechter waren doof en blind voor signalen dat de
fraudebestrijding totaal uit de hand was gelopen. De be
trokken ouders hadden weinig verweer: vaak waren zij al
leenstaand, van buitenlandse afkomst (en dus verdacht)
en begrepen zij niet waarom zij werden gezien als frau
deurs. Demonstreren deden zij niet zo gauw; ze hadden
moeite genoeg om het hoofd boven water te houden.
Tienduizenden gezinnen zijn in de vernieling gejaagd met
torenhoge schulden, huisuitzettingen, echtscheiding en
uithuisplaatsing van kinderen. Aanvankelijk werden zij
door niemand gehoord.
Vergelijk dat eens met de veehouders, een ongeveer even
grote groep. Vanouds zijn zij uitstekend georganiseerd, in
de centrale landbouworganisaties maar ook in specifieke
bewegingen als de Dutch Dairymen Board en de militante
Farmers’ Defence Force. Het CDA is dé partij van de boe
ren, maar ook in andere politieke partijen zijn zij stevig
vertegenwoordigd. Als het beleid hun niet aanstaat, zoals
in de stikstofcrisis, trekken zij massaal op hun trekkers
naar Den Haag of de provinciehuizen. Hierbij wordt inti
midatie en enig geweld niet geschuwd. In Brabant
zwichtten bedreigde CDA-statenleden voor de eisen van
de boeren. In Groningen werd de deur van het provincie
Koperwiek
foto Diana Erkelens
huis ingebeukt. Raddraaiers kwamen er met een lage
boete vanaf. De actievoerders kregen grotendeels hun zin:
de stikstofmaatregel werd teruggedraaid. Boeren die
Februari
Peter-heeft vinken in zijn tuin, Diana heeft meer dan 100 stoppen met hun bedrijf kunnen nu hun ‘vervuilingsrech
ten’ aan bouwers verkopen.
spreeuwen en 3 koperwieken in de hare. Marga fotogra
Milieu- en natuurorganisaties krijgen niet zo gemakkelijk
feert een watersnip maar het blijkt een bokje.
een poot aan de grond in Den Haag. Als je niet hard
Het Landje van Geijsel wordt weer plasdras en de eerste
schreeuwt val je nauwelijks op.
wulpen zijn terug. Ik ga ook kijken en zie grutto’s, pijl
staarten, wintertaling, zwarte zwaan, smient, kievit, Ca De koning zei in zijn kersttoespraak: “Ook zachte stem
nadese gans, slob- en krakeend. Een andere bezoeker ziet men verdienen het om gehoord te worden”. Maar het lijkt
watersnippen. Ik zoek maar vind ze niet. Het blijkt waar erop dat niet de inhoud, maar het volume van het verhaal
het beleid bepaalt. Het kabinet is formeel afgetreden van
om: hij noemt de grutto’s watersnip.
En plots is daar sneeuw, veel sneeuw en ijs en ineens veel wege de toeslagenaffaire, maar gaat gewoon door. En
vogels op en rond het balkon. Ik hang extra vetbollen op, Rutte is ongekend populair; voor de gemiddelde VVD’er
zijn de problemen van ouders met toeslagen erg ver van
silo’s met pinda’s, pindacakes. De mezen vechten elkaar
de tent uit, ze gunnen elkaar geen hapje. Ook staartmezen zijn bed. En zorgen over de belabberde staat van natuur
krijgen nauwelijks kans, maar ze wachten tot de ‘opper’ en milieu leven nog niet erg onder de bevolking. Partijen
die wel bezorgd zijn over klimaatverandering en verlies
koolmees even bij de buren op bezoek is en nemen dan
van biodiversiteit staan op achterstand bij de komende
met 6 tot 8 tegelijk de pindacake in de kooi in beslag. Je
ziet de pindacake korter en dunner worden. IJs zorgt voor verkiezingen. Het lijkt erop dat de doorsnee Nederlander
extra problemen voor vogels, vooral watervogels en ijsvo weinig merkt van de achteruitgang van onze leefomge
ving, of liever nog deze bagatelliseert of glashard ontkent.
gels. We moeten misschien wakken gaan slaan. Bij Hans
D. bij de Hoge Dijk wordt dat al gedaan.
Gert-Jan Roebersen.
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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. *

2021 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.

Wil je je afmelden als lid of donateur? Dat kan door vóór
15 november van het lopende verenigingsjaar een mailtje
of een brief te sturen naar de ledenadministratie. *
Wijzigingen in de vorm van je lidmaatschap (bijvoorbeeld:
je wilt liever actief lid zijn i.p.v. donateur of andersom)
graag doorgeven aan de ledenadministratie vóór het einde
van het lopende verenigingsjaar.

De contributiebedragen worden eenmaal per jaar per
e-mail in rekening gebracht. Leden en donateurs van wie * Mijn (e-mail)adresgegevens staan op pagina 2 van De
geen e-mailadres bekend is, ontvangen de contributiefac Groene Zegge.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie
tuur per post.
Contributiefacturen 2021
De contributie- en donatiefacturen voor 2021 zijn medio
december 2020 per e-mail verstuurd aan onze (gezins-)
leden en donateurs (m.u.v. onze landelijke leden) van wie
ik een e-mailadres heb.
Is er geen e-mailadres bekend, dan heb je de contributie
factuur per post ontvangen.
Omdat onze afdeling de verplichte landelijke afdracht in
het eerste kwartaal moet betalen, verzoeken we je vrien
delijk (mocht je dit nog niet gedaan hebben) het ver
schuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op
ons bankrekeningnummer NL26 INGB 0005 2469 61 t.n.v.
IVN Amstelveen.

Kluten

foto Jeannette Schenk

Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku maart 2021

Tabel van de IVN lettersudoku zo invullen, dat elke rij,
elke kolom en elk 3x3 blok alle letters bevat die onder
de lettersudoku staan.
Op 10 april staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen
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maart 2021

Coördinatoren

Rondleidingen
Désiree Kumar : 06-36033539
Tentoonstellingen
Jeanine Brederoo : 6435836
Paddenstoelencursus
Jenny Breij : 6410179
IVN stand
Bas ten Asbroek : 06-23250469
Natuurgidsencursus
Info bestuur
Insectencursus
Els Poel-Hellinga : 6404626
Vogelcursussen
Marleen Andriessen : 6455207
Bomenwerkgroep
Jeanine Brederoo : 6435836

Paddenstoelenwerkgroep
Henk Breij : 6410179
Plantenwerkgroep
Henk Glas : 6470737
Vleermuizenwerkgroep
Jan de Jong : 06-20396438
Vogelwerkgroep
Marleen Andriessen : 6455207
Weidevogelbescherming
Aad van Paassen : 6412548
PR
Diana Erkelens : 06-24357896
d.erkelens@live.nl
Publiciteit
Bas ten Asbroek: 06-23250469
bas_ten_asbroek@yahoo.com
Redactie “ de Groene Zegge”
Hetty Kok
hettykok@outlook.com

Insectenwerkgroep
vacant

Redactie website
Jeannette Schenk
website.ivn.amstelveen@gmail.com

Natuurfotografiewerkgroep
Elly Riemens-Kruyff : 6438520

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Foto's voorkant: Piet de Boer
Ingrid de Winter
Foto achterkant: Marry de Boer

Wij zijn blij met uw kopij!!
Graag inleveren voor 10 mei 2021

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.
IVN is een landelijke vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het
milieu. Zij doet dit door activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie voor jong en oud, zoals excursies,
cursussen, tentoonstellingen, enz.
Het lidmaatschap is € 24,00 per jaar (gezinsleden € 9,00). Donateurs: v.a. € 15,00 per jaar.
Opzeggingen dienen vóór 15 november bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Ledenadministratie: Lennie Stegeman (zie bestuur).
Info: Jan van Willigenburg, secretaris, tel. 020-6795094. Website: www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.
Kopij aanleveren bij de redactie vóór de volgende sluitingsdata: 10/2, 10/5, 10/8, 10/11.
Teksten bij voorkeur getypt en niet opgemaakt. Redactie: Hetty Kok (zie coördinatoren).
I.v.m. auteursrechten dienen overgenomen teksten e.d. te zijn voorzien van bronvermelding en de goedkeuring
van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten.
Drukker: Editoo B.V. Schaapsdrift 49, 6824GP Arnhem, tel. 0857737742, info@editoo.nl, www.editoo.nl
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www.editoo.nl

Retouradres Redactie De Groene Zegge
Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen

