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Inleiding
Aan de oevers van Het Nieuwe Meer ligt het landschapspark De Oeverlanden, een uniek stukje
natuur in Amsterdam. Het landschapspark ligt ten noorden van Het Nieuwe Meer, ten zuiden van de
Oude Haagseweg, ten westen van het volkstuinencomplex Ons Buiten en ten oosten van de
Ringvaart. Het park valt binnen de grenzen van het stadsdeel Nieuw-West. De totale oppervlakte
bedraagt ongeveer 60 hectare.

Voor de Natuurgidsencursus 2014-2015 van IVN, hebben we enkele delen van dit landschapspark
gedurende een half jaar geobserveerd en geïnventariseerd wat er zoal groeit, bloeit en leeft.
In de noordelijke Oeverlanden kun je diverse gebieden onderscheiden. Het gebied bestaat uit het
Jaagpadbos, moerasbos en rietlanden, de kleivlakte, het voormalig gronddepot, de oeverstrook, het
westelijk recreatiegebied en het oostelijk recreatiegebied.
Vanwege de omvang van De Noordelijke Oeverlanden hebben we ons voor deze opdracht beperkt
tot het Jaagpadbos en het moerasbos met rietlanden (zie kaart).
Via Carla Peperkamp (natuurbeheerder bij De Oeverlanden en lid van de Vereniging De Oeverlanden
Blijven!) hebben we Rein Cremer (coördinator beheervrijwilligers van dezelfde vereniging) bereid
gevonden om ons rond te leiden door het gebied en ons van alles over het ontstaan en het beheer
ervan te vertellen. Hierna beschrijven we kort de geschiedenis van De Oeverlanden, het
natuurnetwerk, het beheer, een beschrijving van een prominent aanwezige vegetatie en verder gaan
we in op de door ons waargenomen zaken in het park en geven we uitgewerkte ideeën voor
excursies in het gebied.
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Geschiedenis
De Riekerpolder
De Noordelijke Oeverlanden maken deel uit van De Riekerpolder. Deze polder is ontstaan in 1636
toen de Dijkgraaf en de Hoge Heemraden een vergunning afgaven om het gebied tussen Het Nieuwe
Meer en de Sloterweg, wat boezenland was dat bij hoge
waterstand onderstroomde, te bemalen. Een watermolen,
De Riekermolen, werd gebouwd om de polder te bemalen.
De molen is pas in 1932 vervangen door een motorisch
aangedreven pomp waardoor de molen buiten gebruik
kwam. De molen bleef echter intact gedurende de
oorlogsjaren voor het geval de brandstoftoevoer voor de
motorisch aangedreven pomp zou stoppen.
Het Nieuwe Meer is een eeuwenoude veenkreek die in het zuiden grenst aan de Haarlemmermeer
en in het noorden versmalt in De Schinkel. Bij de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1850
bleef Het Nieuwe Meer gespaard. Het werd een belangrijke scheepvaartroute. Vanuit de
Haarlemmermeer werden producten via Het Nieuwe Meer vervoerd naar de Schinkel en van daaruit
verder over de stad verspreid.
In de tweede helft van de 19e eeuw werd een klein deel van de Noordelijke oever ingepolderd. De
sloten van het weidegebied stonden niet langer in open verbinding met Het Nieuwe Meer. Op de
dijk werd het Jaagpad aangelegd. Dit werd een geliefde wandelroute voor stedelingen.
Na de Tweede wereldoorlog is Amsterdam gaan uitbreiden en is er begonnen met de bouw van de
westelijke tuinsteden. In 1952 werd begonnen met het uitzuigen van een deel van de Riekerpolder.
Er was veel zand nodig voor ophoging van de weilanden ten behoeve van de geplande woningbouw
in Osdorp en Slotervaart. Het ontstane zandgat werd bij Het Nieuwe Meer gevoegd en deze is
daardoor aanzienlijk groter geworden. Dit is wel ten koste gegaan van een deel van het Jaagpad met
het café Opoe en ook de Riekermolen moest wijken. De molen stond er al 320 jaar en is verplaatst
naar de Amstel bij het Kalfje.
Het huidige Jaagpad loopt tegenwoordig dus anders dan vroeger het geval was. Toen liep het pad
rechtdoor waar het nu bij het gemaal een bocht naar rechts maakt.
In de jaren 60 is men begonnen met het omleggen van de Haagseweg en het aanbrengen van het
dijklichaam waarop later de A4 en de spoorlijn naar Schiphol zijn aangelegd. Daardoor is de
Riekerpolder in tweeën gedeeld. Van de voormalige polder is nu weinig meer over.

De Oeverlanden
Het natuurgebied De Oeverlanden is sinds de jaren 50 ontstaan op de opgespoten grond uit Het
Nieuwe Meer. Een gebied met ruige natuur is hier toen ontstaan. Na opspuiting van de oever van
Het Nieuwe Meer vonden er in het gebied diverse grondwerkzaamheden plaats. De gemeente
gebruikte delen van het gebied als overslag van grond, maar ook als vuilstortplaats. Tot 1985 is er
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puin gestort in Het Nieuwe Meer. Andere delen werden met rust gelaten. Dit alles heeft ertoe geleid
dat er een gevarieerde ondergrond is ontstaan met hier en daar wat hoogteverschillen en zo kon
zich in De Oeverlanden een gevarieerde plantengroei ontwikkelen. Hierdoor heeft het gebied een
wild en ongerept karakter en kent het park verschillende biotopen die dicht bij elkaar voorkomen.
Het gebied varieert van rietlanden tot dicht struikgewas en van voedselarme graslandjes tot
wilgenbos. Het grootste deel van het gebied, met uitzondering van de kleivlakte waar veel klei is
gestort, heeft een voedselarme zandgrond met veel kalk. En op sommige plaatsen ligt nog veen aan
de oppervlakte.

Vereniging De Oeverlanden Blijven!
In de jaren 80 ontwikkelde de gemeente Amsterdam plannen om de stad verder uit te breiden met
woningbouw. Dit zou onder andere ten koste gaan van de Noordelijke Oeverlanden. Deze plannen
leidden tot protest van betrokken natuurliefhebbers en zo werd de actiegroep De Oeverlanden
Blijven! opgericht, die zich hiermee ging bemoeien. Daardoor werd het belang van verbindingen van
groen in de stad met groengebieden daar buiten ook op overheidsniveau actueel. In 1984 werd de
'Vereniging De Oeverlanden Blijven!' opgericht die sindsdien opkomt voor behoud en voor het
beheer zorgt. Dit gebeurt inmiddels ook in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West.
Uiteindelijk keurde het toenmalige stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld in 1994 het
Bestemmingsplan De Oeverlanden goed. Hierin stond dat een deel van De Oeverlanden
natuurgebied zou blijven. Inmiddels is het landschapspark uitgegroeid tot een veel bezocht
recreatiegebied. In 1995 presenteerde provincie Noord-Holland een plan om het groen tussen
Amstelland en Spaarnwoude beter met elkaar te verbinden zodat plant en dier zich zo over een
ruimer gebied kunnen verspreiden en daarmee hun overlevingskansen kunnen vergroten.
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Natuurnetwerk
Voorwaarden gebruikers
Dat de Noordelijk Oeverlanden simpelweg blijven, is volgens ons de belangrijkste voorwaarde die
gebruikers stellen aan het gebied. Met deze gedachte is ten slotte ook de huidige
beheerdersvereniging ontstaan. Het tegenhouden van regelmatig terugkerende bouwplannen van
de gemeente is dan ook hun prioriteit. Een goed tweede standpunt van de vereniging is het verzet
tegen het opzetten van grootschalige evenementen in het gebied. In onze optiek heeft de vereniging
dan ook het hoogste woord in de te stellen voorwaarden en de invulling van de rol van gebied. We
moeten namelijk niet vergeten dat zonder deze vereniging dit hele gebied hoogstwaarschijnlijk niet
meer had bestaan of, beter gezegd, nooit tot stand was gekomen.

Rol van het gebied
Voor mensen
Ieder mens heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur, maar met mooi weer zijn we allemaal graag buiten
om te recreëren. In de Noordelijke Oeverlanden zijn diverse mogelijkheden hiervoor.
- Er worden natuurexcursies gegeven door de beheerdersvereniging, door en voor
natuurliefhebbers zoals wijzelf. Dit wordt vanuit het natuureducatiecentrum NME “De
Waterkant” ter plaatse georganiseerd;
- Er is de natuurclub, Biobende, voor kinderen van 7 tot 13 jaar, die weer een andere beleving
ervaren van het gebied;
- Er zijn strandjes aanwezig waar mensen kunnen zwemmen, eten, zonnen en sporten;
- In het gebied bevindt zich een “cruisegebied” waar mensen elkaar al dan niet anoniem
kunnen ontmoeten op een manier die geen grote sociale acceptatie geniet, maar duidelijk
wel in een behoefte voorziet;
- Er is een gedeelte wat officieel van de politie Amstelland is, maar die maken hier weinig tot
geen gebruik meer van;
- Een gedeelte van het terrein is nog niet zo lang geleden in gebruik genomen door een groep
woonwagenbewoners;
- Er is een gedeelte van de Oeverlanden beschikbaar voor een kunstenaarsgroep met woonen werkruimtes;
- Er is in het gebied een volkstuinencomplex “Ons Buiten”;
- Er is een surfclub aanwezig met diverse watersportmogelijkheden;
- En er is een watersportvereniging “Onklaar Anker”.

Voor planten en dieren
Het beleid van de beheerdersvereniging is gebaseerd op natuurlijk beheer. Een criterium voor
natuurlijk beheer is bijvoorbeeld dat er een bepaald percentage aan dood hout aanwezig is in het
gebied. Deze vorm van beheer komt de planten, dieren en ook de schimmels ten goede. Ook de
ontstaansgeschiedenis van het gebied is van belang om de waarde voor planten en dieren te
bepalen. In de laatste 40 jaar hebben de meeste ontwikkelingen plaatsgevonden die bepalend zijn
voor de Oeverlanden, zoals die er nu bij liggen. Nadat opgespoten zand uit Het Nieuwe Meer op het
polderlandschap achterbleef, zijn er ook verschillende soorten grond in het gebied gestort. Het
resultaat hiervan is dat er verschillende landschapstypen vlak naast elkaar te vinden zijn. Met deze
diversiteit aan landschapstypen is het niet moeilijk te bedenken dat de diversiteit aan biotopen hier
logischerwijs dan groot is en daardoor van onschatbare waarde is voor planten en dieren.
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De ontstane biotopen in het gebied zijn:
- Kalkrijk grasland;
- Voedselrijk grasland;
- Wilgenbos op veengrond;
- Wilgenbos op zandgrond;
- Moerasbos met wilg (in de winter waterhoudend);
- Sloten met riet begroeide oevers;
- Poelen;
- Stromend water (Winterbeek);
- Het meer met oever van stortstenen op zandgrond.
In het in 2015 uitgegeven boek “Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden” is een zeer gedetailleerde
inventarisatie gemaakt van de voorkomende planten en diersoorten in het gebied. Voor degenen die
iets willen opzoeken of weten, is het zeker de moeite waard om dit boek te raadplegen. Ook op de
website www.oeverlanden.nl is deze inventarisatie terug te vinden.

Aangrenzende landschapstypen
De Noordelijke Oeverlanden zijn van het Amsterdamse Bos gescheiden door Het Nieuwe Meer. De
noordoever van Het Nieuwe Meer staat in verbinding met de Haarlemmerringvaart in het westen en
met de Schinkel in het oosten. Aan de noordzijde van het gebied loopt de A4 die het gebied
begrenst.
Graag vertellen we wat meer over de landschapstypen die binnen ons adoptieterrein te vinden zijn
omdat dit al zo divers is.

Het Jaagpadbos
Dit is een bijna 50 jaar oud wilgenbos en grenst aan Het Nieuwe Meer. In het bos zijn diverse
wandelpaden en enkele open plekken met graslandjes, die bewust open gehouden worden, met een
grote diversiteit aan planten. In het bos groeien aronskelk en tongvaren. De matkopmees broedt
hier elk jaar. De Jaagpadsloot is een moerassloot gebonden aan een wisselende waterstand. De
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zeldzame geronde schijfhorenslak is aangepast aan deze habitat. En dus typisch voor de
Oeverlanden.

De sloot die parallel loopt aan het Jaagpad (Jaagpadsloot) bevat voornamelijk regenwater met een
beetje kwelwater dat onder de dijk doorloopt, maar dat is minimaal aangezien de sloot ‘s zomers
vaak bijna droog valt. De bomen die veel water nodig hebben zijn daar vooral debet aan. De sloot
heeft een drassige, wat glooiende oever.

De buik van de Oeverlanden is onder te verdelen in moerasbos, kleivlakte en de oeverstrook.

Moerasbos en rietlanden
In dit moerasbos waan je je in een echt oerbos. Zo zou de natuur er hier rond de Middeleeuwen
hebben kunnen uitzien. Je vindt hier een combinatie van rietlanden en wilgenbos. Het water staat
hier opvallend hoog en de vegetatie is gevarieerd. Het waterpeil wordt in dit laaggelegen gebied
gereguleerd door middel van een overloop. Bij hoog water stroomt het water via een beekje
(winterbeek) naar de Ringvaart. Vele soorten vogels en insecten tref je hier aan. Rondom het
moerasbos zijn kalkrijke veldjes te vinden.

De kleivlakte
Dit is een apart deel waar de gemeente vroeger veel klei heeft gestort. Er groeien hier veel kruiden.
Ook zijn er hier wat poeltjes gegraven zodat kikkers en salamanders er kunnen leven.

De oeverstrook
Langs de oever van Het Nieuwe Meer groeien struiken en bomen die naar het noorden toe overgaan
in schaars begroeide veldjes. Deze begroeide oevers vormen op zich zelf ook een zeldzame situatie
omdat er bij recreatieplassen doorgaans vrij uitzicht over het water is. De bodem is zanderig en
kalkrijk en doet denken aan de duinen. Langs de oever kun je een mooie wandeling maken door het
oeverbos met prachtig uitzicht over Het Nieuwe Meer. Vrij zeldzame planten kom je hier tegen zoals
de welriekende agrimonie. Langs de oever tref je vooral veel riet en kleine lisdodde. De oeverstrook
is met wilgen begroeid en de oever van Het Nieuwe Meer kan van ondiep naar plotseling heel diep
water overgaan. Dit is de habitat van de rivierdonderpad en de zeldzame zoetwaterneriet.

Het voormalig gronddepot
Dit gebied ligt vlak langs de Oude Haagseweg. Vroeger werd dit gebied gebruikt door de gemeente
als grondoverslag. Om het voormalige depot ligt een aarden wal. Hier is ook vruchtbare aarde
gestort en zijn inheemse bomen en struiken geplant.

Westelijk recreatiegebied
Deze smalle strook ligt tussen de Ringvaart en het voormalig gronddepot in. Het gebied is ingericht
als recreatiegebied voor zwemmers, picknickers, maar ook voor sport en spel. Langs de oever zijn
enkele aangelegde strandjes die ’s zomers veel dagjesmensen trekken. De rest van de oevers is
veelal begroeid met riet en kleine lisdodde.
Ook is hier een restaurant met terras gevestigd. Vlak ernaast ligt de pier, die ooit is aangelegd om
afval te dumpen in Het Nieuwe Meer. Deze wordt nu alleen nog voor recreatieve doeleinden
gebruikt. Ook is hier een aanlegsteiger voor de pont naar de overkant van Het Nieuwe Meer, het
Amsterdamse Bos, nabij boerderij Meerzicht.
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Oostelijk recreatiegebied
Dit is een smalle strook, grenzend aan Het Nieuwe Meer, die langs de Riekerweg loopt. Langs de weg
is een natuurlijke, ruige begroeiing waar van alles groeit, waaronder het maarts viooltje in de lente,
maar wat later in het seizoen ook veel Canadese gulden roede die vaak wordt gemaaid om andere
planten een kans te geven. Ook hier groeien veel wilgen.
Langs het water wordt dit gebied intensief gebruikt door onder andere een surfschool en een
watersportvereniging. Ook kun je hier aan de oever een bootje te water laten. Dit gebied is bedoeld
voor intensieve recreatie, zoals surfen, picknicken en zwemmen.

Ecologische hoofdstructuur
Door het intensieve grondgebruik in Nederland is er steeds minder ruimte voor de natuur.
Natuurgebieden worden kleiner en raken geïsoleerd en worden zogenaamde natuureilanden, waar
flora en fauna langzamerhand verdwijnen. Daarom is het van belang dat natuurgebieden met elkaar
worden verbonden. Vooral voor dieren die niet (ver) kunnen vliegen en voor planten die voor
bestuiving of voor verspreiding van zaden afhankelijk zijn van die dieren, zijn ecologische
verbindingszones van groot belang. Dit ziet de overheid inmiddels ook in en is daarom bezig met het
aanleggen van een ecologische hoofdstructuur. Deze ecologische hoofdstructuur bestaat uit
kerngebieden die met elkaar verbonden moeten worden. De verbindingszones tussen deze gebieden
zijn daarbij essentieel. Een berm langs een weg, maar ook slootoevers of zandwegen kunnen als
verbindingszone worden ingericht. Een verbindingszone moet breed genoeg zijn en er moeten
schuilplaatsen zijn, bijvoorbeeld struiken.
De Oeverlanden liggen wat geïsoleerd. Ze liggen ingeklemd tussen de Ringvaart, de Oude Haagseweg
en de A4. Het water van het Nieuwe Meer zorgt voor een afscheiding van het Amsterdamse Bos.
Hierdoor wordt de uitwisseling van soorten bemoeilijkt. Vogels en insecten kunnen het water
oversteken, maar voor kleine bodemdieren is dat niet mogelijk. Daarom is het erg belangrijk dat er
verbindingszones zijn langs de Ringvaart en de Schinkel. De bermen langs wegen en oeverhoeken
langs het water moeten zo breed mogelijk zijn zodat dieren zich hierlangs kunnen verplaatsen.
De Noordelijk Oeverlanden maakt deel uit van de ecologische verbindingszone Groene AS (van
Amstelland naar Spaarnwoude). De provincie Noord-Holland presenteerde in 1995 om het groen en
water tussen Amstelland en Spaarnwoude beter met elkaar te verbinden. Plant en dier kunnen zich
zo over een ruimer gebied verspreiden en daarmee hun overlevingskansen vergroten.
Eén van de gidssoorten van de Groene AS is de ringslang. Die heeft zich nog niet laten zien in de
Noordelijke Oeverlanden, al hoeft hij daarvoor alleen maar Het Nieuwe Meer over te steken.
Maatregelen als een corridor onder A4 moet het kruipende dieren makkelijker maken hun gebied te
vergroten. Over Het Nieuwe Meer gaat een pontje voor mensen. Wellicht is er iets te maken voor
dieren, zoals bijvoorbeeld drijvende eilandjes op het meer, zodat de dieren Het Nieuwe Meer
geleidelijk kunnen oversteken.
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Ecologisch beheer
De Oeverlanden kennen een ecologisch beheer. Dat wil zeggen dat de natuur zoveel mogelijk haar
gang kan gaan. Toch zijn er af en toe ingrepen nodig zoals maai- en graafwerkzaamheden, om te
voorkomen dat het een ondoordringbare wildernis wordt. Doel hiervan is om spontane ontwikkeling
van planten te bevorderen, dit in tegenstelling tot het traditionele beheer.
Het beheer kent geen vastliggend schema. Er wordt in ieder geval niets bijgeplant en er is sprake van
natuurkijk beheer. Jaarlijks wordt het gebied bekeken en dan wordt bepaald waar gemaaid wordt.
Het beheer wordt ook deels door het stadsdeel gedaan in overleg met De Oeverlanden, bijvoorbeeld
in geval van bomen die dreigen om te vallen.

Maaibeheer
Wanneer er niet gemaaid wordt in een gebied ontstaat er successie. Grasland verandert in bos. Om
te voorkomen dat er niet overal bos ontstaat in De Oeverlanden wordt er toch her en der wat
gemaaid. Op verschillende plaatsen worden de graslandjes in stand gehouden door selectief
maaibeheer. Sommige plaatsen worden één keer per jaar gemaaid, andere plekken twee keer per
jaar. Het maaisel wordt afgevoerd naar bepaalde plekken langs de rand van het bos om te
voorkomen dat er te veel meststoffen in de bodem komen. Het gaat dan met name om het maaien
van brandnetels op de graslandjes. Daardoor zie je in het voorjaar andere planten meer verschijnen
zoals de koekoeksbloem en speenkruid. Deze geven meer kleur aan het gebied.
Het maaisel wordt ook gebruikt als broedhoop voor dieren en gebruikt om de oevers te verstevigen.
Bepaalde stukken met specifieke planten worden wel ontzien bij het maaien, zoals een stuk met veel
kaardenbol, teunisbloem of rimpelroos. Zo blijft het terrein er wat verwilderd uitzien. Ook langs
struiken wordt er zodanig gemaaid dat er een rand blijft staan om insecten en hun larven
beschutting te geven en waar ze kunnen overwinteren.

Schotse hooglanders
De aanwezigheid van de Schotse hooglanders in het
gebied draagt ook bij aan het ecologisch maaibeheer. De
koeien eten veel gras, riet en boomschors (met name van
de linde), maar zorgen ook voor een verspreiding van
zaden, voornamelijk die van de welriekende agrimonie.
De zaden blijven kleven aan de vacht van de koeien en
worden zo verspreid. Hier is men minder blij mee,
ondanks dat deze plant op de rode lijst staat, omdat deze
overblijvende plant nogal overheersend is.

Drakennesten
Op de kleivlakte groeit veel jacobskruiskruid. Dit is giftig voor de koeien die het normaliter wel laten
staan als het nog groen is. Maar na het maaien wordt dit uit voorzorg op de zogenaamde aangelegde
drakennesten gelegd. Hier kunnen de koeien dan niet bij en zo kunnen ze zich ook niet te buiten
gaan aan het giftige jacobskruiskruid.
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Beheer wandelpaden
Er lopen verschillende wandelpaden door het gebied die zijn ontstaan door de wandelaars. Langs de
wandelpaden wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd om een overschot aan
voedingsstoffen te voorkomen. Zo wordt geprobeerd de bodem wat te verschralen. Het is
voornamelijk kleiachtige grond hier die van zichzelf al rijk aan voedingsstoffen is. Verzakkingen van
de paden worden indien nodig hersteld met zand omdat zand weinig voedingsstoffen bevat en er
natuurlijk uitziet. Soms worden houtsnippers gebruikt, maar dat geeft verzuring en een overmaat
aan voedingsstoffen. Daarom gebruikt men dit niet op kalkrijke plaatsen om verstoring van de
bodem te voorkomen.

Bosbeheer
Het bos wordt natuurlijk beheerd om op die manier het bos te laten uitgroeien en verwilderen. Maar
waar dat ten koste gaat van andere biotopen als grasland of moeras worden de bomen geringd en
gekapt. Het gekapte hout wordt gebruikt voor takkenwallen of het blijft liggen om de natuurlijke
materialen kringloop op gang te brengen. Zo wordt aan paddenstoelen de kans gegeven hiervan te
profiteren, zoals bijvoorbeeld elfenbankjes en honingzwammen die leven van rottend hout. Door
bomen te ringen wordt de successie wel bevorderd, maar in een rustig tempo. Bepaalde
paddenstoelen die leven op verzwakte bomen (berkenzwam) krijgen zo ook een kans.
Het knotbeleid van de wilgen wisselt per gebied. Ze worden vaak gedeeltelijk geknot, bijvoorbeeld
alleen de dikke takken. Dit is afhankelijk van de behoefte aan hout en ook afhankelijk van de leeftijd
van de wilgen en de hoogte. De jongere en hogere wilgen worden vaak wel helemaal kaal geknot. De
oude wilgen die we zagen waren lager en worden dus gedeeltelijk geknot. De takken worden
bijvoorbeeld gebruikt voor het aanleggen van oeverbeschoeiing langs Het Nieuwe Meer.

Vogelbeheer
Met het uitgevoerde beheer in De Oeverlanden wil men de natuurlijke nestgelegenheden van de
reeds aanwezige vogels in stand houden en broedmogelijkheden bieden voor nieuwe soorten. De
diverse vegetatie moet zoveel mogelijk vogels plaats bieden in het gebied. Daarom is de afwisseling
van open en dichte struikgewassen, bos en open terrein zo belangrijk.
Langs de oevers van Het Nieuwe Meer staan diverse bosjes, zoals het duindoornbosje en het
nachtegaalbosje. Hier worden de brandnetels niet weggemaaid omdat de nachtegaal hier, tussen
takkenwallen en brandnetels, bij voorkeur zijn nest in bouwt.
Ook wordt op sommige plekken riet gemaaid om doorkijkjes te creëren voor de wandelaars. Voor
vogels blijft er voldoende riet over om zich in te nestelen, zoals voor de karekiet, die in overjarig riet
broedt, en de rietzanger.
De watervogels zijn gebaad bij een dichte
oeverbegroeiing en een niet te steile oeverkant. Dit
geldt voor de wilde eend. Ook de fuut houdt van een
stevige oeverbegroeiing en broedt er in nesten in het
water gelegen, gemaakt van riet, lisdodde en biezen.
Ook de waterhoen broedt graag in slootjes, rietvelden
en moerassige terreinen, het nest vaak verborgen in een
12

stevige oevervegetatie. Om de variatie in broedvogels zoveel mogelijk te stimuleren worden er bij de
aanleg van de oevers verschillende materialen gebruikt. Dat varieert van zachte zanderige of kleiige
oevers tot harde stenige en steile oevers.

Waterbeheer
Beheer moerasbos
De Anton Schlepersplas, parallel aan het Anton Schleperspad, heeft de laagste waterstand van het
gebied. Het gemaal zorgt daarvoor. Ook is er een dam in gebouwd die het overvloedige water bij een
wat hogere waterstand afvoert via een beekje naar het kanaal. Dit gebied is een soort van
moerasbos met riet en veel wilgen. De wilgen worden om de paar jaar zo kort mogelijk geknot om te
voorkomen dat het hier dichtgroeit met wilgen. Dit moet altijd vroeg in het voorjaar gebeuren
omdat de waterstand anders alweer te hoog is. De bedoeling is om hier stukjes rietland te
behouden. De Schotse hooglanders die in het gebied lopen (2 mannetjes, een vrouwtje en een jong)
zijn dol op riet en vreten hele stukken kaal. Maar sommige plekken zijn ook voor hen moeilijk
bereikbaar vanwege het water, zoals hier.

Bestrijding van de blauwalg
Het Nieuwe Meer heeft een tweetal pompstations waar lucht via slangen in het water wordt
gepompt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ‘s zomers de blauwalg vrij spel krijgt. Door
luchtinvoer via slangen met gaatjes wordt de blauwalg teruggedrongen. De blauwalg houdt vooral
van fosfaten die door de luchtinvoer niet worden bereikt door de algen. De blauwalgen zitten het
liefst zo hoog mogelijk in de waterkolom, waar meer licht is voor hun fotosynthese, maar door de
borrelende belletjes worden de algen naar beneden gedwongen, daar waar ze niet overleven.
Door het op grote schaal inblazen van perslucht veranderde het meer in een soort bubbelbad. Al in
het eerste jaar van de toepassing kelderde het aandeel van de blauwalg Microcystis in het plankton
(kleine zwevende plantjes in het water) van ver boven de 90 % tot enkele schamele procentjes. Na
jaren van ernstige overlast met uitgebreide drijflaagvorming kunnen de ramen van de woonboten
daar ’s zomers weer open. De bestrijdingsmethode is niet erg duurzaam (als je stopt met bubbelen
komen de blauwalgen terug), maar de stank is wel weg.

Takkenwallen
Als je goed kijkt zie je aangelegde takkenwallen. Een takkenwal verspert de toegang voor wandelaars
tot bepaalde paden zodat een bepaalde biotoop in het gebied zich rustig kan ontwikkelen. Daarbij
geeft een takkenwal extra mogelijkheden voor dieren om zich in te verschuilen of om in te nestelen.
Deze takkenwallen worden gemaakt van afvalhout uit de directe omgeving, zoals van wilgen.
Takkenwallen hebben een levensduur van enkele jaren. Dat is genoeg om struiken de gelegenheid te
geven zich te herstellen en uit te groeien.

Beheer Cruisegebied
Naast recreatiegebied voor natuurliefhebbers staat een deel van het park ook bekend als een homoontmoetingsplaats. Om de overlast van de cruisende mannen te beperken, zijn rond dit deel van het
park een aantal Schotse hooglanders uitgezet die daar grazen en de bosjes kort houden, en het dus
onaantrekkelijk maken voor de mannen.
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Riet
Riet (Phragmites australis) is een zeer algemene grassoort (Familie Poaceae) dat wereldwijd langs
oevers van stilstaande wateren, in ooibossen, laagveenmoerassen en in lichte moerasbossen
voorkomt. Het groeit in het water tot 2 m diepte en op natte, zoete tot brakke, meer of minder
voedselrijke grond. Hoewel het een algemene soort is, is zijn aanwezigheid bepalend voor de
biodiversiteit van een gebied. Als het bloeit, is de plant eenvoudig te herkennen aan haar siervolle,
bruinviolet overhangende pluimen. Het kan 1 tot 4 m hoog worden. De bladen zijn tot 30 cm lang en
3 cm breed en hebben een uit witte haren bestaand “tongetje” aan de bladvoet. Rietgras (Phalaris
arundinacea) lijkt in het vegetatieve stadium veel op riet, maar heeft een vliezig tongetje in plaats
van haartjes. Riet kan zich voortplanten door zaad, wortelstokken en uitlopers. In de Noordelijke
Oeverlanden van Het Nieuwe Meer komt riet in alle deelgebieden voor, en in het moerasgedeelte is
er een rietland. Dit is een ecologisch zeer waardevolle biotoop waar veel vogels broedgelegenheid
vinden (eenden, ganzen, rallen, futen, reigers en ook zangvogels zoals de rietgors, de kleine karekiet
en de rietzanger), en waar zwaluwen in kunnen uitrusten tijdens de wintertrek. Ook zoogdieren
vinden dekking tussen het riet, en veel insecten als vlinders, kevers, galmuggen en -vliegen zetten er
hun eieren in af of voeden zich er mee. Sommige insectensoorten verblijven wel drie jaar in een
rietstengel. Daarom is het belangrijk dat niet al het riet in één keer gemaaid wordt, maar eens per
drie of vier jaar, en ook dat het overjarige riet blijft staan.
Riet speelt een belangrijk rol in het verlandingsproces, waarbij een plas, meer, wetland of moeras in
land verandert. In de Oeverlanden kunnen wij verschillende stadia van verlanding zien, zoals
bijvoorbeeld in de sloot langs het Jaagpad. Dit kan in de volgende stappen gebeuren: de
wortelstokken van het riet groeien vanuit de oever steeds verder het water in en vormen op den
duur een dikke mat waarop andere planten kunnen groeien. Dode bladeren en stengels veranderen
in humus en vullen de plas op. Het riet breidt zich sterk uit, tot bijna in het centrum van de plas.
Langs de oevers zal vegetatie die aan drogere grond is aangepast het riet vervangen. Van de plas
resteren nog kleine vijvertjes en slootjes, omringd door riet. Als dit proces niet tegen wordt
gehouden door menselijk (maaien van het riet) of natuurlijk (overstromingen) ingrijpen, ontstaat
eerst een broekbos van grauwe wilg en later zwarte els. Dit kunnen wij zien in het moerasbos. Hier
laten de beheerders de Schotse hooglanders het riet grazen en af en toe zijn de bomen gekapt of
geringd om te voorkomen dat het een normaal bos wordt. De aanwezigheid van enkele wilgen is wel
toegestaan om de biodiversiteit te bevorderen.
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Onze wandel/fietsroute

Omdat de Oeverlanden een zeer grote oppervlakte hebben (60 ha), hebben wij besloten om een
beperkte route uit te kiezen dat klein genoeg is om met een groep mensen anderhalf tot 2 uur lang
een excursie uit te voeren, en tegelijkertijd groot genoeg is om verschillenden landschappen te
beleven. Dit deel hebben we het afgelopen half jaar regelmatig geobserveerd (zie logboek).
Op de bovenstaande kaart is de uitgekozen route in groen te zien: we beginnen onze wandeling bij
het begin van het Jaagpad, net na het viaduct van de ring en de A4. Parallel aan het Jaagpad loopt
een wandelpad door het Jaagpadbos tot aan het gemaal. Dit wilgenbos is zo'n 40 jaar oud en heeft
een droge en matig voedselrijke bodem. Het wandelpad loopt door een bosachtig terrein met hier
en daar open stukken. Die worden bewust open gehouden door 1 tot 1,5 keer per jaar te maaien.
Vanaf het gemaal fietsen we door langs het kanaal naar het moerasbos. Het stuk grond naast het
pad dat parallel loopt aan het kanaal, vlakbij de jachthaven, staat ‘s zomers vaak vol met Canadese
gulden roede. Deze overwoekert veel andere planten en wordt ook vaak weggemaaid en afgevoerd
naar een specifieke plek. Hierdoor is er meer ruimte voor andere planten om op te komen. Het
kanaal waar we langs lopen, staat niet in verbinding met Het Nieuwe Meer, maar wel met de
Ringvaart. Het gemaal zorgt voor een lagere waterstand dan in Het Nieuwe Meer.
Bij het Anton Schleperspad aangekomen stappen we af en lopen verder naar het moerasbos. Het
hele gebied heeft een natuurlijk waterpeil. ’s Winters regent het moerasgebied vol en stijgt het
waterpeil. In het voorjaar zakt het weer langzaam. wilg, gele lis en riet domineren hier. We lopen
door het natte gebied heen en komen uit bij de drakennesten op de kleivlakte.
Het laatste stukje lopen we terug naar de plek waar we de fietsen hebben staan aan het begin van
het Anton Schleperspad. Onderweg passeren we het NME-centrum 'De Waterkant' , tevens het
hoofdkwartier van de beheerders van De Oeverlanden. Vanaf dit deel van het Anton Schleperspad
heb je een prachtig zicht op de verwilderde natuur van het moerasbos.
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Logboek
Datum: 14-12-2014. Tijd: 11:00 uur. Weer:
zonnig, 5 graden. Startpunt: bij NMEcentrum. Mónica Cruz.
Ten eerste hebben wij even gekeken naar de
oever begroeid met hoog riet, aan de
rechterkant van het NME-centrum: een heel
mooi uitzicht op Het Nieuwe Meer.

We dachten na over de te organiseren
wandelroute. Wij besloten om terug te fietsen
en stopten bij het begin van het cruisegebied.
Daar hebben wij onze fietsen geparkeerd en
zijn te voet het cruisegebied ingelopen. Bij de
zogenoemde kleivlakte zagen wij twee
mannen, cruisers, die ons aanstaarden. We
vervolgden onze weg en begonnen te zoeken
naar bijzondere planten. Op de grond troffen
we hier en daar toiletpapier en zelfs
condooms, maar het landschap was mooi, dus
wij gingen door met onze
kennismakingstocht. Niet lang daarna stonden
wij in het midden van het moerasbos en
overal was water. De liggende takken van de
bomen raakten het water en werden
weerspiegeld, het zonlicht werd gefilterd door
de mist en een netwerk van naakte takken en
boomstammen: een sprookjesachtig beeld.

Daarna zijn we via het Anton Schleperspad
doorgefietst tot aan het eind van de
Oeverlanden waar het kunstenaarsdorp is.
Van daar teruggefietst en even gestopt bij het
uitzichtpunt waar je het hele meer kan
overzien en even genoten van het landschap
en van de zon. Langs de oever stonden
prachtige uitgebloeide kaardenbollen.

We zagen veel paddenstoelen, mossen,
varens, paardenstaart en ijs op de grond,
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Jaagpad zien wij een vlierbes met een
duidelijk geel korstmos erop en bloeiende
sneeuwklokjes aan de voet.

sporen van de Schotse hooglanders en op de
terugweg door de oeverstrook, de echte
dieren! Rond 14:00 uur zijn we teruggefietst
over het Jaagpad. We moesten het
Jaagpadbos (en vogelreservaat) een andere
keer bekijken want dit kan ook interessant zijn
voor een excursie. De volgende stappen zijn:

Jack aait een klein opkomend brandneteltje
om er zeker van te zijn dat het een brandnetel
is. Er liggen dankzij het natuurlijk beheer vele
dode bomen, men mag dan ook pas van
natuurlijk beheer spreken als er een bepaald
percentage dood hout in het gebied ligt. Op
deze bomen groeit veel mos. We lopen langs
omgevallen bomen met vermoedelijk
muurmos erop. We zien veel
bramenstruwelen. Diverse nader te
determineren wilgensoorten, hiervoor neemt
Mónica wat twijgjes mee naar huis. Langs het
pad zien we hondsdraf, nagelkruid en
bosaardbeien. We zien drogende judasoren
op een oude vlierbesstruik.

1. Met de beheerder van het gebied praten
over het beheer en ook advies krijgen over
welke route(s) mogelijk is/zijn om excursies te
geven; afspraak gemaakt op 21 januari.
2. Bekend raken met de flora en de fauna van
het gebied, vooral op de gekozen routes;
3. Excursies of activiteiten bedenken.
Datum: 08-02-2015. Tijd: 14:00 uur. Weer:
zonnig, 7 graden. Startpunt: Jaagpad. Mark
van Ginkel
We hebben vandaag met drie man sterk de
uiteindelijke observatieroute bepaald en
gelopen. Met Mónica Cruz, Jack Groen en
Mark van Ginkel zijn we op deze zonnige dag
begonnen met het Jaagpadbos. Het was met 7
graden zacht weer. Ons doel met dit logboek
is zoveel mogelijk soorten planten en dieren
te identificeren en in de loop van de opdracht
de veranderingen te waarnemen.
We beginnen bij het Jaagpadbos en lopen
hierover richting de rietlanden om vervolgens
langs het water terug bij het beginpunt te
komen (zie kaartje). Aan het begin van het

Graafsporen van konijnen om bij de jonge
worteltjes te komen. Een noordse of gewone
esdoorn. Nader te determineren zwammen
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op een wilg. Verder het pad op zien we een
kardinaalsmuts met mooi zichtbare
kurklijsten, hierop zullen we later in het jaar
mogelijk de stippelmotrupsen aantreffen. We
horen een buizerd, die we de voorgaande
twee keren dat wij hier waren ook gezien
hebben. Opkomend fluitenkruid en
boterbloemen. Ook vele zaailingen van de
noordse esdoorn. Een Cornus met twijgen die
aan de ene zijde groen en aan de andere zijde
donkerrood zijn. We merken bij deze Cornus
een iepenblad op, herkenbaar aan de
ongelijke bladvoet, de iep zelf kunnen we niet
direct vinden. Net hier voorbij zien we, in
eerste instantie onbekende, oude
plantenresten staan. We vermoeden dat dit
kattenstaarten zijn. In de bossage staat een
kleine taxus die niet opvalt in de bossage. We
zien molshopen op de eerste open plek langs
het pad. In het veld hier zien we oude
plantenresten van o.a.: wilgenroosjes,
koninginnekruid, berenklauwen, moerasspirea
en agrimonie. Ook zien we hier al zuring en
bramen opkomen. We lopen langs zeer mooi
afstekende rode twijgen van een Cornus. We
zien vraatsporen aan jong fluitenkruid, dader
onbekend. We horen verschillende zangwijzen
van koolmeesjes. We treffen een els aan van
redelijk formaat die zowat geheel
omgegraven lijkt. Onze ogen vallen op een
berk, hier zien we ook eikenbladeren op de
grond en zien de eik dan iets verderop toch
nog staan. Hier komt een roodborstje ons
vrolijk fluitend gedag zeggen.

Net voorbij het tweede open veld zien we een
redelijk grote pluk met winterakonieten
bloeien. Hier zien we ook de rozetten van de
kleine kaardenbol, berken met de bekende
berkenzwammen en ook zien we een berk
met heksenbezem (schimmel/bacterie)
kenmerken erin. Bij het derde veld zien we
een zeer opmerkelijke wond aan een wilg
daar waar een grote arm is afgebroken. Deze
wilg bezit ook enkele “wilgen-roosjes”
(galsoort). Op een heuveltje bij dit veld staat
een partij grote kaardenbollen, de rozetten
voor komend jaar zijn ook talrijk aanwezig.
We treffen een mooi exemplaar van de
aronskelk en ook een mooie hazelaar met de
kenmerkende katjes. We zien een grote bonte
specht op een wilg. En vlak daarna spotten we
een boomklever, geïdentificeerd doordat hij
zowel omhoog als omlaag over de boom liep.
Het bruggetje over naar de waterkant zien we
hier pitrus, riet en bosviooltjes. Langs de kant
zwemmen wilde eenden en meerkoeten, ook
zien we een grijze reiger op de uitkijk in een
boom. Deze wandeling heeft ons bij elkaar
alweer zo’n 2 uur zoet gehouden en we
hebben deze dag alleen al zo’n 52
verschillende soorten planten, dieren, mossen
en schimmels gezien. Leuke, geslaagde dag!

18

Datum: 14-02-2015. Tijd: 16:30 uur. Weer:
half bewolkt, rond 8 graden. Startpunt:
Anton Schleperspad. Mark van Ginkel
Ik heb de route vanaf de jachthaven
opgepakt. Het was vandaag half bewolkt en
met 8 graden niet koud. Omdat ik vanaf de
andere kant kwam aanlopen, liep ik eerst door
het gebied met de Schotse Hooglanders en ik
zag als voor de eerste maal een jong. Deze
was klein en geheel wit van kleur. De drie
volwassen exemplaren waren iets verderop
met elkaar bezig. Vlak langs het pad bij de
jachthaven staat een mooie grote bos
koninginnekruid, onder een hoge wilg, en dit
zal later dit jaar vast een mooi gezicht zijn
tijdens de bloei. Ik zie bramen die een
omgevallen wilg gebruiken om weer wat
hoger te komen. Weer vallen de rode twijgen
van een Cornus struik mooi op. Op de hoek
van het fietspad richting de rietlanden staat
een struik met mooie paddenstoelen. Hier
tegenover bevindt zich een mooi berkenbosje,
de witte stammen schitteren bijna met de zon
erop. Links langs het pad is een
waterplas/waterloop waar gele lissen
opkomen. Aan de rechterkant staat veel hoog
riet met mooie pluimen in het water. Eenmaal
het veehekje door het rietland in vallen mij
direct de molshopen op. Ook staat er hier een
prachtige meidoorn. Verder het gebied in kom
je een natte plek tegen met veel mos,
mogelijk is dit veenmos. Hier staan ook de
opvallend “geschilde” bomen dankzij de
Schotse hooglander.

Het is hier Moerasgebied en er staan veel
grote vlierbessen en een hoop half
omgevallen wilgen. Hier en daar groeit er een
varen in die half omgevallen bomen. Bij de
afslag om het rietland heen richting het NMEgebouw staat een opvallende Lonicera
(kamperfoelie) struik.
Iets verder in deze richting, aan de linkerzijde,
zijn er bruine plekken zichtbaar in het water.
Volgens mij zijn dit “Kwellen” o.i.d. en de
bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerafzet
van het grondwater dat hier omhoog komt.
Deze ijzerafzet noemt men IJzeroer. Verderop
kom ik een merel tegen tussen rozenstruiken
en bramen. In een wilgenoksel vlakbij de
“Drakennesten” groeien een
nagelkruidplantje en een jonge braam die hier
gekiemd zijn. De Drakennesten zijn om de
volgende reden aangelegd: jacobskruiskruid
groeit hier veel op de kleivlakte. Dit is giftig
voor de koeien die het normaliter wel laten
staan als het nog groen is. Maar na het
maaien wordt dit uit voorzorg op de
zogenaamde aangelegde drakennesten
gelegd. Hier kunnen de koeien dan niet bij en
zo kunnen ze zich ook niet te buiten gaan aan
giftige jacobskruiskruid.
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het steunblad ontspringt. Stam met sporen
van vraat door de Schotse hooglanders.
Braam en kornoelje groeien door elkaar.
Twee grote bonte spechten. Ook een klein
vogeltje met een gele kroon (goudhaan?) op
de kornoelje (takken rood boven en groen
onder, dus de rode kornoelje denk ik).
Ik zie een Vlaamse gaai en hoorde een
boomklever.
Vanaf “het bankje van Chris” heb je een mooi
uitzicht op het meer. Je kijkt hier ook uit op
nestelgelegenheid voor Ooievaars. Terug
richting het Jaagpad heb je weer mooi uitzicht
op het rietland. Langs het NME-gebouw staan
geknotte kraakwilgen.

Andere mees, lijkt op koolmees maar hoofd
niet helemaal zwart. Midden van moeras links
van pad: een eikvaren (bladen verbonden aan
de voet). Veel varens op boom. Bij eind van
moeraspad: bruin plomp vogeltje. Rug warm
bruin, buik licht bruin, kop grijs en snavel dun
en kort (heggenmus?).

Datum: 17-02-2015. Tijd: 12:20 - 14:30 uur.
Weer: zonnig/bewolkt, 8 graden. Startpunt:
bij hekje moerasbos. Mónica Cruz.

Midden in het moerasbos staat een rietland.
Ik zie een varen met dode bladen
(mannetjesvaren?)
Datum: 28 februari 2015. Tijd: ’s middags.
Weer: zonnig, onbewolkt. Startpunt:
Jaagpad. Jack Groen.

Op weg naar het moerasbos zag ik nog een
groep kuifeenden (Aythya fuligula) in de sloot
langs de volkstuinen.

Het is fris maar wel met een lekker
voorjaarszonnetje. De eerste sneeuwklokjes
staan in bloei. Het eerste voorjaar lijkt
begonnen. Onderweg zie ik veel opkomend
fluitenkruid. Verder wandelend zie ik een
judasoor in volle glorie op een bemoste
(dikkopmos) vlier. Even verder zie ik het blad
opkomen van de aronskelk.

Links van pad staat een meidoorn. Berken aan
weerzijden van het pad. Een stel buizerds
vliegt in rondjes. Nog een stekelige struik. De
zijtakken hebben lange doorns en heeft kleine
ronde knoppen (3mm) aan korte geribbelde
zijtakjes. In de boom zit een zingend
roodborstje! Daarnaast staat een plant met
harige pluimpjes droogbloemen. Die zie ik ook
veel bij het beekje links.
Een kleine els: stam met veel lenticellen,
knoppen verspreid, behaard, paars,
langwerpig.
Wilg, vlier. veel mos tussen het gras. Grote es
bedekt met korstmossen. Veel koolmezen en
pimpelmezen.
Linde, met zijn rode knoppen. Ik kon nog zien
hoe de steel van de bloem vanaf de basis van
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Op diverse bomen tref ik de tonderzwam.
Deze is parasitair en de boom zal langzaam
afsterven.

Ook zie ik veel grijs-groen korstmos
(schildmos) op diverse bomen groeien.

Ook het prachtige eikenmos of gewoon
geweimos.

In het moerasbos zie ik de opkomende gele
lis. Die steekt met kleine groene puntjes
boven het water uit.

Op het veldje met de kaardenbollen zie ik de
rozetten verschijnen met ook het eerste blad
van speenkruid. Ook de vlier krijgt zijn eerste
uitlopers met licht rode-roze steeltjes.

Datum: 14-03-2015. Tijd: 14:00 uur. Weer:
Overwegend bewolkt, 4 graden. Startpunt:
Jaagpad. Mark van Ginkel
Vandaag zijn we weer met z’n drieën op pad
geweest. Het was met 4 graden behoorlijk fris.
Er stond ook een frisse oostenwind.
We zien dat de sneeuwklokjes volledig
uitgebloeid zijn. Flink voormaat aronskelken
rechts van het pad. Narcissen links achterin op
het eerste veld. Op het tweede veld zien we
uitgebloeide winterakonieten en bloeiende
paarse en roze hyacinten. Deze zijn
vermoedelijk door een gebruiker geplant,

De hazelaar heeft al katjes, mannelijke
langwerpige gele slierten.
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misschien heeft diegene er wel iets begraven.
We zien een flinke pluk daslook rechts van het
pad bij het tweede veld. Net van het Jaagpad
af staan er op een hoek opvallende lichte
stammen, waarbij we twijfelen tussen es of
zilverabeel. Hier staan ook mooie
kardinaalsmutsstruiken op rij. Vooraan bij de
knotwilgen zien we een teunisbloem van vorig
jaar. Zo ook staan hier kleine kaardenbollen
van vorig jaar. Aan de waterkant in de bocht
staat een groot stuk wat begroeid is met een
bamboesoort. Rechts voor het wildrooster
zien we een prachtig bloeiende gele
kornoelje. Langs de volkstuinen in het water
zien we zwart/witte kuifeenden. Hier langs de
volkstuinen zien we meerdere vinkjes en
denken we ook groenlingen te horen. Er
wordt een kraai weggejaagd door een ekster
en dit gebeurt allemaal rondom een els langs
de waterkant. We zien opvallend gele twijgen
van een wilgenstruik bij het hek naar het
cruisegebied. Hier groet ook de buizerd ons
weer. We spotten nog diverse reigers en
grauwe ganzen. Aan het eind van het
loopgedeelte staat een soort natuurlijke
pergola, een klimmer (hop) die oudere
vlierbessen als palen gebruikt.

Op de achtergrond hoor ik het geschreeuw
van meeuwen in Het Nieuwe Meer. Vogels
zingen: koolmees, winterkoning (ook gezien),
pimpelmees, vink. Een mannetjes merel toont
agressief gedrag aan een andere mannetjes
merel binnen in een braamstruweel. Een
heggenmus is aan het zingen op de
braamstruweel. Een specht (grote bonte
specht, denk ik) trommelt op een wilg, vlieren
krijgen blad. De knoppen van wilgen komen
uit. Veel brandnetel op de grond. Een
roofvogel wordt weggejaagd door een kraai.
De vogel was licht van kleur met twee
donkere vlekken onder de vleugels en lijkt
kleiner dan de buizerd. Verder zie ik een
roodborst en een koolmees vloog in een
boomholte van een wilg. Ook tref ik een stel
halsbandparkieten. Een kwam uit een
boomholte en de andere ging daarna een
kijkje nemen in de holte en maakte geluidjes
(hebben ze al kuikentjes?). Daarna bleven de
twee naast elkaar zitten en het leek alsof de
een gevoerd is door de andere.

Datum: 24-03-2015. Tijd: 11:45 uur. Weer:
zonnig, 7-8 graden. Startpunt: Jaagpadbos.
Mónica Cruz

Hondsdraf (Glechoma hederacea)

Open plek in Jaagpadbos (13:00 uur, zonnig):
Roodborst. Een zingende boomklever op een
wilg.

Begin jaagpadbos.
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Rechts van fietspad: vingerhelmbloem (Corydalis
solida).

Elzentak boven het water: een uitkijkplek voor de
ijsvogel.

Moerasbos (13:55 uur):
Rietland: meerkoeten tonen agressief gedrag
tegen elkaar. Teken dat ze beginnen te
broeden? Op sommige plekken is het water
vol met bubbels en met een wittige laag.

Overal op de grond rennen kleine spinnen.

IJsvogel gespot! Hij vloog boven de sloot
tussen het gemaal en het Jaagpadbos. Hij ging
zitten op een elzentak boven het dammetje.
Een van de beheerders vertelde dat de
ijsvogel in de wortelkluiten van twee grote
omgevallen bomen bij de oever broedt.
Verschillende soorten eenden gezien in het
meertje achter het gemaal, o.a. de kuifeend.

Eikvaren op wilg

Roodborst op meidoorn. Wilde eend,
halsbandparkiet, boomklever, specht,
pimpelmees, koolmees. Blauwe reiger aan het
jagen tussen het riet. Eind: 14:20 uur.
Datum: 28 maart 2015. Tijd: ´s middags.
Weer: zonnig. Startpunt: Jaagpad.
Jack Groen.
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De bladeren van de aronskelk zijn duidelijk al
verder dan een maand geleden. Ook de jonge
brandnetels steken de kop op. De braam
begint nu uit te lopen met mooie rozeachtige
knoppen. Het speenkruid woekert voort over
de bodem en is ook te zien op boom met
bloeiend mos.

Het voorjaar is nu zichtbaar begonnen.
Bloeiende narcissen vallen op in het nog
overwegend groene gebied.

Er is gesnoeid. Vooral bij de vlieren is goed
zichtbaar dat takken zijn afgezaagd.

Ook de distel begint met een rozet,
waarschijnlijk de melkdistel. Verder ook veel
rozetten van de kaardenbol en van
vingerhoedskruid. Het grijs-groene schildmos,
een korstmos, is veel aanwezig op de bomen.
De hazelaar krijgt knoppen die al gedeeltelijk
opengaan. De groene uitlopers over de grond
zijn volgens mij van het fluitenkruid. Verder
denk ik berenklauw en koekoeksbloem te
herkennen aan beginnend blad. Ook zie ik een
roze en paars bloeiende hyacint.

De vlier heeft al duidelijke uitlopers, mooie
paarsachtige scheuten met paars-groen blad.

24

Braam (Rubus fruticosus) met nieuwe
bladeren. Maarts viooltjes (Viola odorata),
narcissen, waarschijnlijk hier aangeplant.
Een recreant geniet van een biertje in de
voorjaarszon bij een open plek in het bos.
Judasoor (Auricularia auricularia-judae) op
vlier. Hondsdraf (Glechoma hederacea) in
bloei. Aronskelk (Arum), daslook (Allium
ursinum). De rozetten van de grote
kaardenbol (Dipsacus fullonum) zijn al
zichtbaar.
Dikkopmos of klauwtjesmos krijgt kapsels.

Broedplek voor de ijsvogel: wortelkluiten bij
het water.

De meidoorn heeft ook knoppen, groen en
rozeachtig van kleur. Ook zie ik geel groot
dooiermos (Xanthoria), een korstmos op
bomen, ook op de meidoorn, samen met
grijzig schildmos.

Bij het moerasbos:
Een reiger in het centrale rietland en een stel
wilde eenden (Anas platyrhynchos).

Ook de dieren zijn wakker. De Schotse
hooglanders hebben een wit kalf gekregen.
Verder veel vogelgeluiden, maar niet echt
goed zichtbaar, behalve merels en vinken.
Langs het fietspad zie ik diverse kuifeenden,
een waterhoen die bezig is een nest te
bouwen en een aalscholver die uitrust in Het
Nieuwe Meer op een meerpaal.
Klein Hoefblad (Tussilago farfara) in bloei. De
bladeren verschijnen pas na de bloeitijd.

Datum: 02-04-2015. Tijd: 10:40 uur. Weer:
zonnig, 8 graden. Startpunt: Jaagpadbos.
Mónica Cruz.
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Nog een hoge waterstand in het moerasbos.
Aan het begin merken we als één van de
eerste zaken de maartsviooltjes op. We leren
dat ook de maartsviooltjes strepen op de
bloemen hebben die insecten de weg wijzen.
Ook dat de zaden van maartsviooltjes
mierenbroodjes bezitten. We treffen weer
mooie exemplaren van de judasoren en Carla
vertelt dat deze vooral te vinden zijn op de
vlier, maar ook wel op de kardinaalsmuts en
soms ook op berken. We zien een grijsgroen
korstmos op een boom en Carla leert ons dat
dit schildmos is. We zien langs de paden en in
de veldjes koekoeksbloemen, weegbree,
berenklauw en aronskelk opkomen. Oud
plantmateriaal van agrimonie op veldje. Deze
heeft zaden met weerhaakjes. Behoort tot de
rozenfamilie en bloeit geel. Folklore van takjes
onder een hoofdkussen, waarbij je pas weer
wakker wordt als je de takjes onder het
kussen weghaalt. Achterop het tweede veldje
zien we een blauwe anemoon. Het
speenkruid, met eetbare blaadjes, staat overal
prachtig te bloeien. We zien gele lissen
opkomen. De dotterbloemen staan langs de
waterkanten ook te bloeien. Ook treffen we in
het veld de veldkers die er rijkelijk aanwezig is
en met kleine, witte bloempjes een leuk
gezicht is. Bij de kaardenbollen vertelt Carla
ons dat deze vanuit het midden van de bloem
bloeit. Hier werd vroeger wol mee gekaard,
uiteen trekken van wol voordat het
gesponnen kan worden. Carla vertelt ons dat
de eerder nog onbekende bomen met
opvallende lichte stammen de grauwe abeel

Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare).
Opkomende gele lissen (Iris pseudacorus).
Waterzuring (Rumex hidrolapathum).

Een recreant.
Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys).
Oud riet langs het Jaagpad.

Datum: 04-04-2015. Tijd: 10:00 uur. Weer:
Wisselvallig, 7 graden. Startpunt: Jaagpad.
Mark van Ginkel
Vandaag hebben wij als groep met Carla de
Bruijn afgesproken om de hele fiets/looproute
te doen en raad van Carla in ontvangst te
nemen. Het was een mooie dag met af en toe
een fris windje.
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moet zijn. Zeer kenmerkend op de stam zijn
de ruitjes of zoenmondjes.

We komen puntmos tegen wat een duidelijk
stevig puntje heeft en dat prikt. We zien een
eikvaren op een omhangende boom, deze
heeft wortelstok in matjes. We bekijken de
rechtopgaande waterloten op stammen van
liggende bomen, dit is vaak een soort van
laatste stuiptrekking van bomen. Bij een pluk
honsdraf vertelt Carla ons dat dit vroeger
grondsdraf heette en dat de huidige naam
daar een verbastering van is. De rozenstruik
nabij de drakennesten is een Rosa egelantier
en lijkt op de hondsroos, gekneusd blad ruikt
naar zure appeltjes. Langs de oever komen we
nog klauwtjesmos, oeverzegge, raapzaad,
ereprijs en smeerwortel tegen.

De gele kornoelje bij wildrooster is op het
eind van zijn bloei. Bij het gele korstmos
(Xanthoria) leren we dat deze een indicator is
van vervuilde lucht. Elders bij een gele lis
vertelt Carla dat de gele lis een platte kant
heeft, en blad als een platte waaier, het blad
vouwt om elkaar heen voor extra stevigheid.
Dit is kenmerkend voor waterplanten die ook
vooral met het water mee moeten kunnen
bewegen. Bij een eik wijst Carla ons op de
kenmerkende trosjes knoppen aan het eind
van een tak. Net voorbij het hekwerk zien we
klein hoefblad staan, deze is met zijn gele
bloem, de inheemse plant die als eerste
bloeit. Klein hoefblad heeft een geschubde
stengel. We treffen een uitgebloeide
teunisbloem, waarvan opengaan van
bloemblaadjes ploppend geluid maakt.

Datum: 16-04-2015. Tijd: 11:30 uur. Weer:
zonnig. Startpunt: Jaagpadbos. Mónica Cruz.
Ik hoor de winterkoning en de tjif tjaf.
Grote wilg rechts van pad: de schors is grof
gegroefd, heeft bladeren maar geen katjes
nog. Zal het een schietwilg zijn? Zwarte
mieren op wilgenschors en veel pissebedden
onder de schors.

Schors van de schietwilg (Salix alba).

Verderop, ook rechts van pad: wilg met katjes
en bladeren. Precies dezelfde schors als de
andere wilg. Op de grond zie ik een hommel
met zwarte en gele banden rond de witte
romp. Is het een aardhommel? Er zijn veel
gaatjes in de grond waar de hommel in gaat.
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Wilg met katjes en bladeren.

Hondsdraf (Glechoma hederacea) in bloei op een oude
wilg. Het is een pioniersplant.

Aan de wilgentakken zitten nog de rozetgallen
veroorzaakt door de wilgrozetgalmug
(Rabdophaga rosaria) die haar ei op de
twijgtoppen legt. Dat veroorzaakt een
chemische reactie die wel de groei, maar niet
de ontwikkeling van de bladeren stopt. Binnen
zit een roze rups die ook in de gal verpopt. De
“wilgenroosjes” blijven de hele winter aan de
takken en vallen af in de lente.

De vlier begint te bloeien. Op het open veldje
zie ik veel hommels en een bont zandoogje.

Bont zandoogje (Pararge aegeria).

Rechts van het pad dat langs het open veldje
loopt, zijn er twee grote holen in de grond. Ik
kijk naar binnen en kan het eind van het hol
niet zien. Er zijn geen sporen van konijnen en
de holen zijn veel groter dan die van konijnen.
Misschien van vossen?

Wilgrozetten zitten nog aan de takken.

De maarts viooltjes bloeien nog. Een stel
kauwen inspecteert een holte van een wilg.
Misschien hebben ze al eieren. De knoppen
van een esdoorn komen uit.

Vossenburcht?
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Zwartkop, boomkruiper, koolmees. Aan het
eind van het Jaagpad zoekt een stel vinken
nestmateriaal op de grond.

Raapzaad (Brassica rapa): open bloemen steken boven
de knoppen uit.

Els (Alnus) met elzenhaantjes (Agelastica alni).

Es (Fraxinus excelsior): de donkerpaarse mannelijke
bloemen komen uit.

Datum: 24 april 2015. Tijd: ´s middags. Weer:
zonnig. Startpunt: Jaagpad. Jack Groen.

Bladeren en bloemen van kardinaalsmuts (Euonymus)
komen uit de knoppen.

Met heerlijk weer en zon weer eens mijn
rondje Oeverlanden gelopen. Het groen is in
de afgelopen weken de grond uitgeknald. De
bermen zijn weer groen en de bomen krijgen
knoppen die op springen staan of al zijn
geopend.

Terugweg langs de oever (Jaagpad):

De wilg heeft prachtige katjes als je ze goed
bekijkt. Even verder zie ik dat de judasoor op
een vlier nu echt wat verdroogd en
verschrompeld lijkt en donker van kleur is
geworden. In de groene bermen worden
versierd door het licht paarsig bloeiende
hondsdraf. Ook zie ik op een van de veldjes al
vroeg bloeiende smeerwortel.

Boswilg (Salix caprea) in bloei (mannelijke katjes).
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De rozetten van de Digitalis of
vingerhoedskruid zijn ook al flink geworden.
De bodem wordt verder ook bedekt door het
blad van opkomende berenklauw en
fluitenkruid. In een later stuk zie ik veel
bloeiend speenkruid dat de bodem siert met
zijn mooie gele bloempjes.

Bij het water van het moerasgedeelte
aangekomen zie ik wat paarsige watermunt.
Nog even geproefd, aparte smaak. Ook hier
veel frisgroene stengels/bladen van de gele
lis. Bij het water zie ik veel heermoes
(paardenstaart) met een kegeltje dat
stuifmeel afgeeft als ik er tegenaan tik (de
fertiele stengel).

Een regelmatig terugkerend blad dat ik zie is
ovaalvormig en vrij groot, een zuring. Als je
goed kijkt zie je ook wat kleine bloeiende
plantjes als een vergeet-mij-nietje (lichtblauw
met geel hartje). Verder zijn er op het veldje
met de kaardenbollen veel nieuwe rozetten
op de grond te zien. Ook meen ik wat
hoefblad te herkennen, maar ook veel
kleefkruid. Opmerkelijk veel donkerblauwe
kevertjes met vleugels, elzenhaantjes.

De linde heef prachtige knoppen die net op
het punt staan open te gaan. Op een stam zag
ik wat dikkopmos dat volgens mij net in
laatste fase is van kapselvorming. Ik zag er wel
wat maar was eerder meer, denk ik.
Op het water zie ik een meerkoet die al
jongen om zich heen heeft zwemmen. Verder
wandelend kom ik het witte kalf van de
Schotse hooglanders tegen.

Even verder zie ik de gele lis ook al een halve
meter uit het water steken met frisse groene
stengels. De kardinaalsmuts krijgt trosjes van
kleine groene bolletjes en het begin van de
bloem is zichtbaar. Op de hoek bij het gemaal
en het wildrooster staat een gele kornoelje in
knop.
Na een stukje fietsen, lopen we verder bij het
natte stuk. Links en rechts nog wat bomen
waaronder de meidoorn bekeken en hoe het
korstmos zich heeft ontwikkeld. Het is er
natuurlijk nog, maar ik zie weinig verschil.
Grijsgekleurd schildmos en geel groot
dooiermos (Xanthoria).

De populier stond ook te bloeien, prachtig
roze oranje kleurige knoppen.
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Onderweg in de berm veel bloeiend raapzaad,
fluitenkruid en witte dovenetel.

Datum: 29-04-2015. Tijd: 13:30 uur. Weer:
bewolkt, 11 graden. Startpunt: Jaagpad.
Mark van Ginkel.
Vandaag heb ik voor een laatste maal in mijn
eentje ons adoptieterrein bezocht. Er stond
een stevige wind.
Op het eerste veldje gaan de heermoes,
distels, berenklauw en wilgenroosjes al de
lucht in. Iets verderop denk ik een vogel te
horen, ik sta erbij stil omdat het me als een
hele vreemde kwetter klinkt. Bij nader inzien
bleek dit krakend hout te zijn van de bomen,
het is een apart geluid en leuk om naar te
luisteren. Je hoort het met een beetje wind
door het hele gebied heen. Aan de
rechterzijde bij het tweede veldje staat de
daslook mooi te bloeien. Verderop zie ik een
grote pluk lookzonderlook staan omsingeld
door brandnetels, het steekt er mooi bovenuit
en kan de concurrentie blijkbaar redelijk
hebben. Net van het Jaagpad af voorbij de
kardinaalsmutsen staat een fruitboom op
springen.

Vandaag valt me als eerste op hoe groen het
is in vergelijking met de voorgaande
bezoeken. Vandaar de foto van het
Jaagpadbos, voorheen was dit kaal om op aan
te lopen en nu dus geheel groen. Bij de
oeverzijde langs de slootkant zie ik een gele
gloed van het vele raapzaad dat daar staat te
bloeien. Op het Jaagpad zie ik dat de wilgen al
flink uitlopen en nog steeds bloeien. De elzen
die ik hier zie staan lopen ook uit en deze
lijken hiermee de laatste te zijn. Overal staan
de brandnetels al tot kniehoogte en het zijn er
een hele hoop. Hier en daar steekt er wat
fluitenkruid bovenuit. Ik word vanuit de
bramenstruweel begroet door een
roodborstje. Er staan een hoop
paardenstekken te bloeien die absoluut niet
misstaan, ook veel veldkers. Ook staat er veel
hondsdraf te bloeien, opvallend vind ik dat ik
deze vooral zie staan tussen de brandnetels of
dichter op het pad. Ook kleefkruid is goed
vertegenwoordigd. Waar we eerder aan
vingerhoedskruid dachten zie ik nu gewoon
een bloeiende smeerwortel staan.

Ook de grauwe abelen hier lopen uit. Zowel
tussen de wilgen aan de oever als bij het
derde veld langs het Jaagpad zie ik nu ook
grote hopen maaiafval. Terug langs de oever
staan grote partijen witte dovenetel te
bloeien. Ook staat hier aanzienlijk meer
smeerwortel waaronder ook een pluk
laagbloeiende witte smeerwortel.
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Waterstand moerasbos: nat genoeg om
gebruik te maken van de stenen.

Hier langs de oever staat het lookzonderlook
wel al te bloeien. Ik kom nog een Euphorbia
tegen en een enkele bloeiende paarse
dovenetel. Langs het water zie ik veel
moerasspirea opkomen. Hoe verder ik weer
richting de sluis loop hoe meer boterbloemen
ik tegenkom. Ook roberstkruid staat hier en
daar opvallend te bloeien. Hier langs de oever
staat stiekem hartstikke veel te bloeien.

Ik zat even op een boomstronk naar het
moeras te kijken. Ik hoorde een koekoek en
kikkers.

Vlier in bloei. Ik merk dat ook de robertskruid
(Geranium robertianum) bloeit.

Ten slotte neem ik nog een foto van de els die
in gebogen houding staat bij het bankje van
Jac. P. Thijsse.

Datum: 14-05-2015. Tijd: 13:35-15:45 uur.
Weer: zonnig, zachte wind. Startpunt: bij hek
moerasbos. Mónica Cruz.

Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
in bloei. Voor de eerste keer zie ik de twee
stijlen!

Op het bord lees ik: Honden aangelijnd!!
Broedseizoen. Tenslotte zie ik een vrouw met
twee honden, niet aangelijnd...
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Datum: 18-05-2015. Tijd: 11:00 uur. Weer:
zonnig, matige wind. Startpunt: bij
Jaagpadbos. Mónica Cruz.
Boterbloemen (scherpe?), paardenbloemen,
distels in bloei.

Gele lis in bloei.
Verder op zie ik het blad van agrimonie
(Agrimonia), maar weet niet of het de
welriekende of de gewone is.

Dagkoekoeksbloem (Silene dioica). Ze zijn
tweehuizig. De bloemen geuren niet dus
insecten komen op kleur af. Indicator voor
voedselrijke bodems.
In het Jaagpadbos zagen we nog berenklauw
(nog niet in bloei) en bloeiende wilde
hyacinten.
Parende muggen en een roodkopvuurkever
(Pyrochroa serraticornis).

Langs de Riekerweg: agrimonie,
boerenwormkruid en akkerhoornbloem. Wilg
met pluizig zaad.

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) in
bloei. Ja, er zit maar één stijl in de bloem.

Een kever opent zijn vleugels en laat een
oranje abdomen zien. Helaas kon ik zijn naam
niet ontdekken...Rechts het moeras vergeetmij-nietje.

Akkerhoornbloem, denk ik, langs berm.
Moerasbos:
De gele lissen zijn in volle bloei en het moeras
wordt steeds groener en voller met allerlei

Parende bladhaantjes (Chrysomelidae).
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waterplanten. Watermunt (Mentha aquatica).
zilverschoon (Potentilla anserina), met
prachtige zilverkleurige onderkant van de
blaadjes.

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris).

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans).
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum).

De bermen van het Jaagpad zijn een zee van
geel en wit bloemen van raapzaad en
fluitenkruid.

Datum: 26-05-2015. Tijd: 09:50 uur. Weer:
zonnig, windstil. Startpunt: Riekerweg.
Mónica Cruz.

Gevlekte rietorchis (Dactylorhiza majalis
subsp. praetermissa var. junialis).
In het moerasbos zagen we ook perzikkruid
(Persicaria maculosa) en de pinksterbloem
(Cardamine pratensis).

Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella).
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Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus), denk ik,
maar lastig te onderscheiden van veldzuring
(Rumex acetosa).

Breed stekelvaren (Dryopteris dilatata) met
insect, op een omgevallen boom.

Wilgenroosje (Chamerion angustifolium) met
waterjuffer.
Moerasbos:

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)
Terug langs de Riekerweg en Jaagpad:

Roodborstje met zijn maaltijd.

Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys).
Meerkoet met jong.
Vorige week was de waterstand veel hoger in
het moerasbos.
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Ideeën voor pedagogische activiteiten
Van december 2014 tot eind mei 2015 hebben wij in totaal 16 keer ons gekozen deel van het gebied
bezocht. In deze periode zijn we getuige geweest van de grote veranderingen van de natuur. Nu zijn
wij in staat om, door de seizoenen heen, aan anderen de bijzondere rijkdom van dit gebied te tonen.
Hierna presenteren wij een aantal seizoensgebonden ideeën voor pedagogische activiteiten. Op de
website van de “ Vereniging De Oeverlanden Blijven!” zijn nog veel meer activiteiten te vinden.

Winterexcursie
Winterkenmerken van bomen
Dit is de beste tijd van het jaar om aandacht te besteden aan de silhouetten van bomen en de
verschillende vormen, kleuren, geuren en texturen van hun knoppen, takken en schors. Als we door
het Jaagpadbos lopen zien we een grote diversiteit aan wilgensoorten, en hoewel het moeilijk is om
deze soorten met zekerheid te determineren omdat ze vaak bastaarderen, is het interessant om de
kenmerken te zoeken met gebruik van alle zintuigen en ons te verwonderen over de enorme
variatie.
Om een voorbeeld te geven, alle vier onderstaande wilgensoorten hebben langwerpige knoppen,
maar die van de katwilg zijn zilverkleurig behaard terwijl die van de schietwilg behaard zijn maar niet
zilverkleurig, en die van de amandelwilg hebben een opgewipte top en zijn dof chocoladebruin; de
kraakwilg is eenvoudig te herkennen omdat de zijtakken zeer makkelijk afbreken en groen en
onbehaard zijn. De twijgen van de laurierwilg ruiken naar anijs als je ze kneust. Het bladlitteken van
de boswilg vormt een kenmerkende driehoek en die van de grauwe wilg een kromme lijn.
Om het leuker te maken, kunnen we een determinatietabel uitdelen zodat mensen zelf aan de slag
kunnen gaan met het determineren van bomen aan de hand van takken en knoppen. Deze kunnen
wij vinden in het boek van Dirk Slagter, Winterflora.
Als we het Jaagpad verlaten en langs de sloot fietsen (Riekerweg) komen we gauw populieren tegen.
We kunnen dan stoppen en een paar takken plukken om ze te vergelijken met de (in het
Jaagpadbos) verzamelde wilgentakken. Wat hebben alle wilgentakken gemeen met die van de
populieren, en op welke manier verschillen ze met de takken van de populieren? Hier kan je zien
hoe, ondanks het feit dat populieren en wilgen tot dezelfde familie behoren, de knoppen van de
populieren bedekt zijn door meerdere knopschubben in plaats van een enkele knopschub bij wilgen.
Een ander interessant verschijnsel dat in de winter vooral op schietwilgen goed zichtbaar is, is een
rozetgal veroorzaakt door de wilgrozetgalmug (Rabdophaga rosaria) die haar ei op de twijgtoppen
legt.

Mossen en korstmossen
In de winter, wanneer de bomen geen bladeren hebben en de grond nog kaal is, kunnen wij volle
aandacht geven aan de mossen en korstmossen. Door onze route heen zien we vooral soorten die
op levende of dode bomen, of op de bodem leven. Volgens recente inventarisaties van Arjan de
Groot, beschikbaar in pdf-bestand op de website van de Oeverlanden, zijn er 31 soorten
bladmossen, 5 soorten levermossen en 104 korstmossen. We kunnen dan bijvoorbeeld het gewone
dikkopmos (Brachythecium rutabulum), gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) of gewoon
puntmos (Calliergonella cuspidata) aantreffen tijdens onze wandeling. Enkele voorbeelden tussen de
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korstmossen zijn het groot dooiermos (Xanthoria parietina), de gewoon schildmos (Parmelia sulcata)
of het zeldzame Limoen-schriftmos (Opegrapha viridipruinosa).

Voorjaar- en vroege zomerexcursie
Planten
De meeste planten bloeien in deze periode en zijn dus gemakkelijker te herkennen. We lopen of
fietsen de route en af en toe stoppen we om een verhaal te vertellen over bepaalde planten, en
proberen in elk geval een verbinding te maken tussen de eigenschappen van de planten en hun rol in
de ecologie van het gebied en hoe ze meegenomen zijn in het beheer. Omdat het onmogelijk is om
hier alle planten te noemen die op onze gekozen route voorkomen, hebben wij een beperkt aantal
geselecteerd, om een voorbeeld te geven van hoe een plantenexcursie er uit kan zien:
In het Jaagpadbos treffen we de grote brandnetel (Urtica dioica) massaal aan. Deze plant is een
indicatorsoort voor stikstof en verstoorde gronden en houdt van humushoudende grond. Het komt
vaak voor op halfbeschaduwde plaatsen. Een zeer algemene soort, maar tegelijkertijd heel bijzonder
omdat het een waardplant van veel soorten vlinders is: er komen ongeveer 50 vlindersoorten op
voor. De atalanta, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, enkele uiltjes en het landkaartje
leven alleen van de grote brandnetel. Ook veel soorten vogels maken gebruik van de brandnetels
voor voedsel en nestgelegenheid, onder andere de nachtegaal. Voor al die bijzonderheden maaien
de beheerders van het gebied deze plant niet te vaak. Ook hier kunnen we de welriekende
agrimonie (Agrimonia procera) vinden. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als
zeldzaam. De plant komt voor op lichtbeschaduwde plaatsen op vochtige en vaak leemhoudende
grond. De stengel is zeer dicht bezet met korte klierharen met daarnaast lange, gewone haren. Ook
de bladeren hebben aan de onderzijde een dergelijke beharing. Bij wrijving van de geelachtig groene
bladeren geven ze een zoetzure geur af. De welriekende agrimonie heeft gele bloemen, die in een
aar gerangschikt zijn. Na de bloei ontwikkelt zich een schijnvrucht, die aan de buitenzijde bezet is
met haken en die aan de lange vacht van de Schotse hooglanders blijft hangen. Dit is de reden
waarom deze zeldzame plant zo prominent aanwezig is op verschillende plekken van de
Oeverlanden. Smeerwortel (Symphytum officinale) is een plant uit de ruwbladigenfamilie
(Boraginaceae) en inderdaad is de hele plant ruwharig. De wortel bevat saponinen, slijm-en
looistoffen, maar ook giftige pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s). De bloeiwijzen zijn voor de bloei ingerold
en er zijn planten met geelwit, roze, violet of felpaarse bloemen. De witte dovenetel (Lamium
album) heeft paarsgewijs tegenoverstaande getande bladeren en lijkt voor de bloei op een
brandnetel. De naam dovenetel is hiervan waarschijnlijk afgeleid, maar hij heeft geen brandharen.
Het sap uit de bladeren kan gebruikt worden om de pijn van een steek van een brandnetel te
verminderen. Hij 'dooft' als het ware de pijn. Het heeft een vierkante, behaarde en holle stengel. De
witte bloemen ontspringen kransvormig rondom de bladoksels. Elk van de bloemen heeft een lange,
gebogen kroonbuis en het zaad heeft een mierenbroodje, waardoor het door mieren verspreid
wordt. Vooral op de open veldjes treffen wij de paars-rode aartjes van de grote kattenstaart
(Lythrum salicaria). De soortaanduiding salicaria wijst op de gelijkenis van de bladeren met die van
wilgen. De vierkantige stengels hebben vier in de lengte verlopende strepen. De bloemen komen in
drie vormen voor, die in lengte van meeldraden en stamper verschillen. De kattenstaartdikpootbij en
de grote vuurvlinder komen op de nectar af. Het boomblauwtje legt haar tweede generatie eitjes er
op. Wortelsap levert een rode kleurstof voor het verven van wol.
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In het moerasbos kunnen wij het koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) aantreffen. Het
produceert veel nectar en wordt door vlinders en bijen druk bezocht. Een thee van koninginnekruid
werd vroeger gebruikt tegen verkoudheid en als laxeermiddel. In grote hoeveelheden tast hij de
lever aan en kan leverkanker veroorzaken. Oorspronkelijk werd deze plant leverkruid genoemd. Het
wilgenroosje (Chamerion angustifolium) komt ook hier voor. Zoals de Nederlandse naam laat raden,
lijken de bladeren op die van wilgen. De soortaanduiding angustifolium betekent smalbladig. In het
Engels heet de plant fireweed omdat deze een van de eerste planten is die na een bosbrand groeit.
Het is een waardplant voor muggen van het geslacht Rhabdophaga, galmuggen (Cecidomyiidae) en
voor de vlinder groot avondrood (Deilephila elpenor). Het kan als groente (asperges) of in soep
gegeten worden. Watermunt (Mentha aquatica) zien we hier in grote aantallen op de natte grond.
Het verdraagt langdurige overstroming. De bladeren ruiken sterk naar pepermunt, een kruising
tussen watermunt en aarmunt. De geurige bloemen trekken vele insecten aan. Hier en daar zien we
een plant met een donkere vlek op elk blad. Het is perzikkruid (Persicaria maculosa). Sommige
zeggen dat de plant groeide onder het kruis waaraan Jezus werd gekruisigd en enkele druppels bloed
op de bladeren vielen. Het zaad wordt door vogelhouders verzameld, omdat er veel gekweekte
vogelsoorten zijn die dit eten. Bij barmsijzen zou dit zaad de rode kleur op borst en pet helpen
behouden. Het behoort tot de duizendknoopfamilie en dat kan je zien aan de tuitjes (rond de
stengels vergroeide steunblaadjes, de ochrea). Laag bij de grond zien we een plant met zilverachtige
rozetten en gele bloemen. Het is zilverschoon (Potentilla anserina). Ze komt ook voor op vochtige
plekken langs paden. Pinksterbloem (Cardamine pratensis): ondanks haar naam bloeit de plant vóór
Pinksteren met eind april als hoogtepunt. Omdat het zaad moeite heeft om te ontkiemen in een
permanent nat milieu zoals hier het geval is, toont de plant een bijzondere aanpassing: de
deelblaadjes beginnen al, terwijl ze nog aan de plant zitten, worteltjes te vormen. Wanneer ze van
de plant afvallen, kunnen ze uitgroeien tot nieuwe planten. Ze komt ook voor in graslanden en
bossen. Vanaf juni bloeit hier een orchidee waarvan de onderste bladeren grote, roodbruine,
ringvormige vlekken met een donkergroen eilandje hebben. Dit is de gevlekte rietorchis of juniorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa var. junialis). De naam Dactylorhiza slaat op de
vingervormige wortelknollen van dit geslacht. In het water zien we een plant met drietallige blaadjes
en felroze bloemknoppen, het waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). De plant staat op de
Nederlandse Rode Lijst als gevoelig en komt voor in verlandingszones. Het moerasbos is een
tussenstadium in het verlandigsproces dat hier tegengehouden wordt door het grazen van de
Schotse hooglanders en het regelmatig kappen en ringen van bomen. Deze maatregelen zorgen
ervoor dat deze bijzondere kruidachtige begroeiing hier kan blijven bestaan.

Vogels
Tello Neckheim heeft, tussen 1983 en 2014 de vogels van de Oeverlanden geïnventariseerd (zie
www.oeverlanden.nl). Hij heeft in totaal 124 soorten vogels geteld waarvan 38 (mogelijke)
broedvogels. Een excursie in het voorjaar, in de vroege ochtend, is dan ideaal om de vogels te horen
zingen terwijl ze hun broedterritoria bepalen. We kunnen dan onder andere de fitis (Phylloscopus
trochilus), de koolmees (Parus major) de boomklever (Sitta europaea), de heggenmus (Prunella
modularis), de winterkoning (Troglodytes troglodytes) de matkop (Poecile montanus), de zwartkop
(Sylvia atricapilla), de groenling (Chloris chloris), de bosrietzanger (Acrocephalus palustris), en de
kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) horen zingen. Een avondexcursie is dan aan te raden om de
zang van de nachtegaal (Luscinia megarhynchos) te horen.
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Herfstexcursie
Paddenstoelen
Vanwegen de natuurlijke beheer is er veel dood hout in de Oeverlanden, wat de aanwezigheid van
schimmels aanzienlijk vergroot. Ook het ringen van bomen kan gunstig zijn voor soorten die op
verzwakte bomen leven. Christiane Baethcke en andere hebben de paddenstoelen van de
Oeverlanden geinventariseerd tussen 1993 en 2014 en kwamen op 102 soorten (zie
www.oeverlanden.nl). Op wilgen kunnen wij bijvoorbeeld gordijnzwammen (Cortinarius) en
vaalhoeden (Hebeloma) aantreffen. Op vlieren de judasoor (Hirneola auricula-judae) . Ook de
gewone zwavelkop (Psilocybe fascicularis var. fascicularis) komt voor. Voor Nederland zeldzame
soorten zoals de donzige beurszwam (Volvariella hypopithus) komen in de Oeverlanden ook voor.
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Nawoord
Door onze observaties gedurende het afgelopen half jaar hebben we een duidelijk beeld gekregen
van de vegetatie in het landschapspark De Oeverlanden met zijn verschillende biotopen. We hebben
vele planten en dieren gevolgd in hun ontwikkeling gedurende de winter en het voorjaar en hebben
het gebied zien veranderen van een wat kleurloos ruig gebied in de winter tot een groen en
kleurrijke wildernis in de lente met zijn vele bewoners en gebruikers. Het gebied is en blijft een uniek
stuk natuur aan de rand van Amsterdam en heeft voor zowel plant, mens als dier een speciale
betekenis. Dankzij de Vereniging De Oeverlanden Blijven! is dit prachtige stuk natuur behouden
gebleven. Hopelijk blijft dit gebied bespaard van bebouwing en kunnen we hier de komende
decennia van blijven genieten.
We danken Rein Cremer en Carla Peperkamp van Vereniging De Oeverlanden Blijven! en Carla de
Bruijn van IVN voor hun bijdrage aan onze opdracht.
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