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Van de voorzitter.  

De tijd gaat door, wel of geen corona. Het is al weer winter. Toch even 

terugkijkend op de afgelopen winter, waar we toch hebben kunnen 

schaatsen. Wie had dat gedacht met deze klimaatverandering. Nu maar 

afwachten hoe deze winter zal gaan verlopen. Ook hoe het voorjaar gaat 

worden, want ook dat komt dan weer. Worden we weer verrast met een 

plas-drasgebiedje in het Guisveld bij de vogelkijkhut? Ik hoop  het, want 

het was feest met al dat waterwild en daardoor ook met roofvogels. 

Wat heel bijzonder was er zaten drie bokjes (een soort snip) verscholen bij 

een pol pitrus. Dus evengoed een goede functie van deze rus. Zo is er altijd 

wat te ontdekken, als je er maar op uitgaat, zegt ook onze Zaanse 

boswachter Hanne Tersmette-Strijland in haar column in het 

Noordhollands Dagblad. Daarom gaan we tussen Kerst en Nieuwjaar weer 

op Eindejaarsplantenjacht, de zoektocht naar nog bloeiende planten. (zie 

de aankondiging) En wat zullen we dan nog meer horen en zien?! 

Een goede jaarwisseling wens ik u allen na ons 100-jarig bestaan van dit 

jaar. Maar 101 jaar gaan we vieren als het kan! Bezoek aan de 

Markerwadden? We gaan het proberen te regelen. 

Groeten,  
  Ton Smit.   
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Colofon 

KNNV  
afdeling Zaanstreek-Waterland 
KvK inschrijvingsnr: 77609190 

E-mail: 
secretaris@zaanstreek.knnv.nl 

Postadres: Stuiverakker 12    
1541 VS Koog aan de Zaan 

Bankrekening: 
NL02 INGB 0004 0104 49 
t.n.v. KNNV Afd. Zaanstreek 

Website: 
 www.knnv.nl/zaanstreek 

 www.facebook.com/ 
 veldbiologieZaanstreek 

 www.instagram.com/ 
 knnv_afd_zaanstreek 

 

 

mailto:secretaris@zaanstreek.knnv.nl
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Dit artikel komt uit de nieuwsbrief van Waarneming.nl  

Addy Glas is lid van onze afdeling. 

Waarnemer van de maand: Addy Glas 

 
Foto: Frank Bloklander 

Maart 2009 zag ik een grote witte vogel, op flinke afstand, in de polder 

Wijde Wormer. Het bleek een lepelaar te zijn. Ik was zo blij met deze 

waarneming dat ik het graag wilde delen op internet. Maar hoe en waar? 

Ik ‘ontdekte’ Waarneming.nl en sindsdien plaats ik daar mijn 

waarnemingen. De overzichten van de verschillende soorten in diverse 

gebieden vind ik erg leuk. Mijn naam is Addy Glas.  
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Ik woon met mijn partner Frank Bloklander in Zaandam en werk in de 

eerstelijns zorg. Naast vogels kwam er in de loop van de jaren meer in 

beeld. De dagvlinders trokken mijn aandacht in2010, na net een nieuwe 

camera aangeschaft te hebben. Toch duurde het nog tot 2015 voor het 

vlinderen echt begon. Steeds meer soorten ontdekken, op naam brengen 

en op de foto krijgen werd echt een hobby. En na een nachtvlinderavond 

bijgewoond te hebben ging er weer een nieuwe wereld open, die van de 

nachtvlinders. Waar ik met de dagvlinders in Nederlands kom op 37 

soorten heb ik nu 450 soorten nachtvlinders op naam kunnen brengen. En 

er zijn er nog veel meer te ontdekken. 

 

Nachtpauwoog imago en rups 

Een paar jaar geleden heb ik een vlinderlamp aangeschaft, stokken 

gekocht en een laken gemaakt. Zo kunnen we op vele plekken 

nachtvlinders lokken. In eigen tuin levert dat niet veel op, maar tijdens 

onze vakanties in eigen land en buitenland (Observation.org) des te meer.  

Met de Led-emmer van De Vlinderstichting komen ook leuke soorten in 

beeld. Een mooie vangst was in april 2020 toen we aan de rand van het 
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Leggelderveld op vakantie waren. Een nachtpauwoog zat in de Led-emmer 

en bleek wat eitjes op een eierdoos te hebben afgezet. Natuurlijk gaan 

nachtvlinders terug de natuur in maar de eitjes van de nachtpauwoog zijn 

mee naar huis gegaan. Deze ontwikkelden zich als mooie rupsen die later 

verpopten. Een jaartje later kwamen de vlinders uit de pop en hebben we 

ze naar een gebied gebracht waar ze voorkomen. Fascinerend blijf ik de 

ontwikkeling van ei naar vlinder vinden, iets mooiers heb ik in de natuur 

nog niet ontdekt.  Addy Glas 

Waarnemingen doorgeven. 

Het doorgeven van waarnemingen blijft belangrijk. Gevalideerde 

waarnemingen worden opgenomen in de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDDF) Via het Natuurloket kunnen instanties als gemeente en 

provincie, maar ook bedrijven of particulieren informatie opvragen die 

gebruikt kan/moet worden bij het maken van plannen.  
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Veel leden van onze afdeling maken nog weinig gebruik van de 

verschillende mogelijkheden om waarnemingen door te geven. 

Waarneming.nl (voor Nederland) en Observation.org (voor waarnemingen 

buiten Nederland) werken goed. Wie liever zijn waarnemingen niet voor 

iedereen zichtbaar wil laten zijn kan iedere waarneming vervagen of onder 

embargo zetten.  

 

Ook andere invoerportalen werken goed. Telmee is het directe 

invoerportaal van de NDFF. (gevalideerde waarnemingen van 

Waarneming.nl worden met toestemming ook doorgegeven aan de NDDF) 

Het Floron gebruikt de app Nova voor het invoeren van planten. Ga ze 

gebruiken!  
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Over stoepplantjes.  

Dit is een blog van Nienke Beets – lid van onze afdeling- 

in de Nemo  Kennislink nieuwsbrief die we hier overnemen. 

 

Promovendus Nienke Beets blogt over het 

Stoepplantjesonderzoek 

Sinds januari 2021 is Nienke PhD-kandidaat bij de 

Hortus Botanicus en vakgroep Science 

Communication & Society (SCS) van de 

Universiteit Leiden. Tijdens haar promotietraject 

gaat ze in de eerste plaats met het  

stoepplantjes-burgerwetenschapsproject 

onderzoeken welke stoepplantjes waar 

voorkomen en waarom. Stoepplantjes zijn goed 

voor mens en natuur in de stad. Door meer te 

leren over deze planten hoopt ze daarmee uiteindelijk ook een bijdrage te 

kunnen leveren aan het vergroenen van dorpen en steden met wilde 

planten.  

Op ontdekking door de stadsnatuur 

Auteur: Nienke Beets | 1 december 2021  

 

Als mijn ogen over de straatstenen glijden, zie ik van alles: niet alleen 

planten, maar ook insecten, bacteriën, schimmels en zelfs sporen van 

dieren. De straat leeft.  

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/biodiversiteit-in-de-stad-op-een-stuk-stoep-leven-al-snel-vijftig-plantensoorten/


8 
 

 

Kwartaalbericht KNNV afd. Zaanstreek-Waterland   5e  jaargang. nr. 4 /december 2021         Pagina 8 van 14 
 

Kleine groene plukjes plant verwelkomen mij vanuit de voegen tussen de 

tegels, terwijl ik door mijn Leiden naar de bakker loop. 

Ooit droomde ik ervan om als stoere onderzoeker door het oerwoud te 

trekken op zoek naar onontdekte of zeldzame soorten. Tijdens mijn studie 

ben ik eventjes in het regenwoud 

geweest op het eiland Borneo in 

Maleisië en heb ik het koraalrif 

bewonderd rond Bali in Indonesië. 

Mijn idee van natuur en avontuur is 

tijdens die reizen veranderd, want op 

de meeste plekken is geen, of heel 

weinig, ongerepte natuur te vinden. 

Daarbij is avontuur iets wat je zelf 

maakt, hier of aan de andere kant van 

de aardbol.Wilde, maar niet ongerepte 

planten daarentegen zijn overal te 

vinden. Mijn bewondering is toch het 

grootst voor alle wilde planten die in 

de stad en dorpen weten te overleven. We maken ze namelijk op alle 

mogelijke manieren het leven zuur. Net als onderzoekers in de tropen 

worden bestookt met muggen, krokodillen en baldadige bavianen, zo 

worstelen deze plantjes zich door het grote stadsleven. 

Met mijn broodje kaas van de bakker loop ik terug naar mijn werkplek in 

de Hortus. Onderweg zie ik een prachtige oude stadsmuur begroeid met 

planten. Dromerig stel ik me voor dat er een onbekende wilde plant boven 

op de muur groeit. Lenig en sterk hijs ik mezelf met mijn klimervaring de 

muur op. Hier heb ik al die tijd voor getraind. De plant bloeit, wat een 

geluk! Rustig maak ik een paar goede foto’s van alle onderdelen: bloem 

met stempel en meeldraden, bloeiwijze, stengel en bladeren vanuit 

verschillende hoeken. Een wetenschappelijke tekst over de ontdekking van 
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deze nieuwe plant wordt snel geschreven en gepubliceerd. Het is een 

onwaarschijnlijke droom, maar het zou me zomaar een keer kunnen 

gebeuren tijdens het Stoepplantjesonderzoek, dat nog de komende vier 

jaar doorloopt. 

Elk jaar komen er in Nederland tegenwoordig wel zeven nieuwe 

plantensoorten bij. Allemaal komen ze uit het buitenland en vinden ze hun 

weg naar onze steden via de mens. Slipbladmelkdistel, een plant uit het 

Middellandse Zeegebied, is nog heel zeldzaam in Nederland. Ze is hier 

misschien wel gekomen als zaadje of kiemplantje in de potgrond van een 

palm of olijfboom uit Spanje. Je kunt haar in ieder geval vinden op 

Ameland, ik gok naast een strandtent. Familie van de Slipbladmelkdistel 

zijn de Gewone melkdistel en de Akkermelkdistel. Die kun je nu in 

december nog zien bloeien op de straat langs de muur. 

Nienke Beets. 

Het Stoepplantjesonderzoek 

Wil jij je eigen stads- of dorpsnatuur ontdekken? Leer stoepplantjes 

herkennen en geef ze door via stoepplantjesonderzoek.nl voor het 

Stoepplantjesonderzoeksproject. Met het Stoepplantjesonderzoek 

brengt promovenda Nienke Beets samen met burgers, zoals jij, in 

kaart welke stoepplantjes waar groeien en waarom.    

   Wil je nog meer weten? Ga naar de website, 

    volg het onderzoek op sociale media via   

   @stoepplantjes of schrijf je in voor de   

   nieuwsbrief. 

    Een Flora te lastig? Met deze zakgids kun je 

    de meeste planten al determineren! 
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De plantenwerkgroep. 

Tot aan de lockdown was er elke 1e  

en 3e vrijdag van de maand een 

determinatie-avond in het natuur- 

museum. De verschillende onderwerpen 

waren grassen, varens, bladeren, gallen 

en mossen.  

Tussen Kerst en Oud en Nieuw wilden 

we een gezamenlijke 

Eindejaarsplantenjacht houden, maar 

helaas kan dat nu niet. We roepen 

iedereen op om toch individueel een keer een uurtje te wandelen en de 

resultaten door te geven op www.floron.nl/plantenjacht, waar een 

meldingsformulier komt te staan. 

We kunnen uit die resultaten dan ook een afdelingsoverzichtje maken. 

In deze tijd kunnen we gelukkig nog 

botanisch bezig zijn. Buiten met 

speuren naar stoepplantjes – zie het 

artikel in dit bericht. Daarnaast is er 

veel te vinden op het internet. De 

Florondag is geweest en de lezingen 

staan op Youtube -te vinden via hun 

website. Nature Today en 

Stadsplanten.nl zijn ook interessant -

en leerzaam- om te volgen. Op Twitter zijn o.a. Ton Denters en 

wildflowerhourNL   leuk om te volgen. 

We hopen dat we in het voorjaar toch zelf weer samen op pad mogen. 

Cor Wouda 

http://www.floron.nl/plantenjacht
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De Vlinderwerkgroep. 

 

 

 Er zijn nog een aantal 

 nachtvlinderavonden geweest, 

 waar met licht en laken vlinders 

 gelokt zijn. Er zijn aardige aantallen 

 en soorten gezien. Het uitwerken 

 van de waarnemingen is best wat 

 werk. 

  

 Dit is een voorbeeld van de lijst   

 met waarnemingen op een avond.  

 

  

 

 

 

  

 De Hagedoornvlinder 
 (foto: Waarneming.nl)   
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De Kooiakkers werkgroep. 

Tot aan de lock-down is de werkgroep iedere woensdagmorgen en eerste 

zaterdag van de maand weer aan het werk geweest op het terrein in de 

Kalverpolder. De media-aandacht voor dit werk was er volop.  

We feliciteren de werkgroep met de uitreiking van de Gouden Hark van 

Landschap Noordholland voor 20 jaar natuurbeheer! 

  RTV Zaanstreek maakte een reportage 

  over het werk op de Kooiakkers.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 oktober verscheen er 

in het Noordhollands 

Dagblad een artikel over het 

werk op de Kooiakkers naar 

aan leiding van de landelijke 

Natuurwerkdag op 6 

november. 
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De Zaanse Natuurmarkt. 

 

Op 2 oktober was de Zaanse Natuurmarkt. Allerlei natuurorganisaties 

hadden een kraam met informatie voor het publiek. In onze KNNV 

afdelingskraam waren o.a. KNNV boeken te zien en enkele bladen uit de 

Herbariumcollectie van ons lid Albert Roessingh. We hadden verschillende 

leuke gesprekken met belangstellenden. Er was een leuke reportage van 

RTV Zaanstreek, waar onze voorzitter ook nog wat vertelde. 

 

 

 

Gefeliciteerd! 

Niet alleen onze afdeling is 100 geworden, maar bijna niet te geloven: ook 

ons lid W.Bank vierde deze maand zijn honderdste verjaardag! In het 

Noordhollands Dagblad heeft er een artikel over gestaan. Ook wij 

feliciteren hem van harte met deze ongelofelijke leeftijd. 
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Afdelingscontributie 

In de laatste jaarvergadering is het voorstel om de contributie te verhogen 

goedgekeurd. (In de jaarvergadering van 2018 was hiervoor al 

toestemming gegeven om dit te doen indien nodig). 

De contributie voor 2022 bedraagt € 32,50 voor een gewoon lid, 

En Huisgenootleden € 14,00 

In het begin van 2022 versturen we weer de contributieverzoeken.  

We brengen nogmaals onder uw aandacht dat het opzeggen van het 

lidmaatschap vóór 1 november van het lopende jaar gedaan moet zijn. 

Daarna is het lidmaatschap automatisch weer voor een jaar verlengd.  

Meer dan de helft van de contributie wordt verplicht afgedragen aan de 

landelijke KNNV aan de hand van de ingeschreven leden per 1 januari. 

Voor wie zijn contributie niet betaalt, moet dit bedrag van bijna 15 euro 

toch afgedragen worden. Het bureau van de KNNV heeft enkele vaste 

krachten (part-time) in dienst, en de overige bureaukosten, de website- en 

mail kosten en het blad Natura worden daarmee mede betaald. 

 

Van de redactie 

Wij wensen iedereen ondanks de lockdown goede feestdagen. 

Het volgende nummer verschijnt eind maart. We ontvangen graag 

inzendingen en tips van onze leden voor dit nummer! 

 


