Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet
Verslag eindopdracht IVN Natuurgidsencursus Amstelveen 2015
door Edith Otten

VOORWOORD

In dit adoptieterrein verslag is de Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet beschreven door Edith Otten, als
onderdeel van de IVN natuurgidsen opleiding. Het is de eindopdracht die nodig is voor het behalen van het
diploma. De Heemtuin en het Ruige Riet zijn regelmatig geobserveerd in de periode van oktober 2013 tot en met
Juni 2015.
Zelf ben ik als buurtbewoner sinds 2003 een bewonderaar van de Heemtuin, die ik vaak bezocht ook met mijn
kinderen. De Heemtuin heeft een rustige en mystieke uitstraling, de omheining van takkenrillen, de vele
kronkelende paadjes, bruggetjes, trappetjes, vennetjes, de vrolijk fluitende vogels, de huppelde konijntjes, alsof
we in een magisch sprookjesboek terecht zijn gekomen, heerlijk paradijselijk!
Mijn favoriete plek als buurtbewoner om even weg van de drukte de stilte op te zoeken en de verbinding met de
natuur te kunnen maken, heel speciaal voor de grote stad Amsterdam!
En zo leerde ik William kennen de oud-beheerder, hij vertelde over de planten en we hadden vele filosofische
gesprekken. Het laatste jaar voor zijn pensioen heb ik intensief meegewerkt in de Heemtuin en volgde op
Williams advies de Natuurgidsenopleiding bij Ivn, in de hoop de beheerdersbaan voort te zetten. Helaas was daar
geen financiele basis voor bij de gemeente.
Bij dit eindwerk hoort ook het maken van een activiteit wat bij dit gebied past, deze zit achteraan in de verslag.
Het is een speurtocht geworden voor volwassen!
Bij het samenstellen van de plantensoorten in de Heemtuin wil ik mijn Ivn docent Carla de Bruin bedanken die
mij hierbij geholpen heeft.

Rondleiding in de Heemtuin en het Ruige Riet voor mijn collega’s in opleiding van IVN, 30 Mei 2015.

Inhoud
Voorwoord

Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet
1

2

3

4

5

6

Beschrijving gebied
1.1
Ligging en bereikbaarheid
1.2
Geschiedenis...terug in de tijd!
Heemtuin Sloterpark
2.1
2015.....is het jaar van 40 jaar bestaan
2.2
Rol van het terrein
2.3
Plattegrond
2.4
Plantensoorten Heemtuin Sloterpark 2015
2.5
Toekomst Heemtuin
2.6
“Eigen Plekje” waarnemingen
Natuureiland het Ruige Riet
3.1
Wordingsgeschiedenis
3.2
Plattegrond
3.3
Bodem en Reliëf
3.4
Water en Oevers
3.5
Beheer
Groene As
4.1
Groene As: ecologische verbindingen
4.2
Beschrijving terrein Biotisch Abiotisch
Waarnemingen
5.1
Bijlage 1 Flora van het Ruige Riet
5.2
Bijlage 2 Fauna van het Ruige Riet
5.3
Soortenlijsten
Beschrijving activiteit
6.1
Speurtocht voor volwassen
Bronvermelding
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Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet
Ligging en bereikbaarheid:
De Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet ligt ten westen van de Sloterplas nabij NME centrum “het Drijfsijs”. President
Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam-West.
Bereikbaar te voet, per fiets, met de tram of de auto. Met het openbaar vervoer: tram 7 (halte eindpunt), tram 13 (halte
Troelstralaan) en vanaf NS-station Amsterdam-Sloterdijk tram 14 (halte eindpunt Sloterparkbad).
Je kunt parkeren bij het Sloterparkzwembad of in de wijk, b.v. in de omgeving van het Confuciusplein (Wessel
Gansfortstraat)en dan is het een paar minuten lopen het park in naar het Gebouw de Drijfsijs-NME centrum, naast
Natuurspeeltuin Natureluur en de kinderboerderij.

GESCHIEDENIS.....terug in de tijd!
Kaart van de Slotermeerpolder

Linkerfoto: Het langwerpige 'Slooter Meer bedyckt' op de locatie van de huidige Sloterplas op een kaart van een deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1746.
Rechterfoto: Op deze oude plattegrond uit 1939 en de 18e eeuw is in het midden de Slooterdijkermeerpolder te zien die in 1644 werd ingepolderd en tussen 1948 en 1956 werd
vergraven tot Sloterplas.

De geschiedenis van het Slotermeer gebied begint echter
al in 1063, toen was het meer nog een riviertje dat in de
loop der jaren zal uitgroeien tot een meer. De naam
kwam van de nederzetting Sloten, die uitgroeide tot het
dorp Sloten.
In 1479 werden de visrechten op het Slootermeer
afgekocht, en was het riviertje dus uitgegroeid tot een
visrijk meer. Het Slootermeer kende echter een nadeel, in
de zomer viel het vaak droog.
In 1639 werd dan ook besloten het meer voorgoed droog
te leggen. Dit bleek echter niet eenvoudig, tot zes keer
toe keerde het water na een dijkdoorbraak terug op de
oorspronkelijke plek. Na de grote stormen in november
en december 1836 werd besloten het Haarlemmermeer

ook in te polderen en dat betekende het definitieve einde
van het Slootermeer.
De geschiedenis gaat verder met Van Eesteren en het
Algemene Uitbreidingsplan, dat werd opgezet om de
woningnood in Amsterdam op te lossen. Op de plek van
het Slotermeer werden vanaf de jaren vijftig de
Westelijke Tuinsteden gebouwd.
De in het gebied gelegen Sloterdijkmeerpolder werd
uitgraven ten behoeve van de zandwinning en vormde de
basis voor de Sloterplas. Op de plek van het Slotermeer
ontstond dus na vele jaren opnieuw een water, dertig
meter diep maar qua omvang kleiner dan het Slotermeer
was geweest.

Rechts ligt Amsterdam, toen nog begrensd door de Singelgracht. Linksonder ligt de Geerban met het dorp Sloten. Het oorspronkelijke 1ste plan uit 1939 voor
Slotermeer,Sloterplas en Sloterpark.

Landschap, een kunstwerk in cortenstaal uit 1974 van de
beeldhouwer Wessel Couzijn (1912-1984).
Het Sloterpark is een park gelegen rond de Sloterplas in
stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam.
Het park is opgehoogd met grond uit de afgegraven
bovenlaag van de vroegere Sloterdijkermeerpolder, die
tussen 1948 en 1956 werd vergraven tot Sloterplas, voor
zandwinning. Het Sloterpark is aangelegd tussen 1958 en
1974. En heeft een oppervlakte van 91 hectare. Voorheen
was dit het midden van het landelijke gebied van de in
1921 geannexeerde gemeente Sloten.
De Sloterplas ligt op polderpeil NAP -2.10 en is via 3
sluizen met verschillende grachten van de stad en de
Ringvaart van de Haarlemmermeer verbonden.
In 1957 werd aan de noordelijke oever van de Sloterplas
het Sloterplas-zwembad geopend bestaande uit een
afgezet gedeelte van de Sloterplas. In 1973 werd hier
het Sloterparkbad, een overdekt zwembad en buitenbad
gebouwd, in 2001 vervangen door een nieuw gebouw.
In het noordwestelijk deel van het park loopt de President
Allendelaan, tot 1974 Westoever geheten, de verbinding
tussen Osdorp en Slotermeer. De straatnaam en
het Allende-monument herinneren aan de staatsgreep
van 11 september 1973 in Chili. In dit deel van het
Sloterpark bevindt zich op een heuvel het Groot

In het meest noordwestelijke deel van het park nabij
het Geuzeneiland ligt een terrein dat sinds de ophoging in
de jaren vijftig aan zijn lot is overgelaten wegens gebrek
aan financiële middelen in de eerste instantie bleef het
zoals het was en zich heeft het ontwikkeld tot het
natuurterrein, hier ontwikkelde zich spontaan een wild
gebied met wilde planten, riet en wilgen. Dat door de
bewoners ook wel het Vogeleiland werd genoemd, maar
tegenwoordig bekendstaat als het Ruige Riet. Uit
enquéte bleek, dat bewoners en wandelaars hier liever
een Heemtuin en een kindeboerderij zagen, dan een
conventioneel park met asfaltpaden en gazons.
Sinds 2005 staat er een educatief centrum 'De Drijfsijs' bij
de Heemtuin. In 2012 is er een natuurspeeltuin 'De
Natureluur' aangelegd.
In 2006 is het Slotervaartse deel van het park
gerenoveerd. Renovatie van het Slotermeerse deel vond
plaats vanaf 2009.

HEEMTUIN Sloterpark
De Heemtuin is van ouds opgezet in om inheemse planten
instand te houden. Het is een verzamelplaats, een soort
botanische tuin met inheemse zeldzame en soms bedreigde
flora. Een prachtig, uniek natuurgebied met een oerHollands moeraslandschap.
De Heemtuin -1,5 hectare- heeft een beschermd vogeleiland
0,5 hectare met aan beide zijde meertjes - 4 hectare
ongeveer-. Op dit eiland staan volgens William wat
bijzondere Wilgen, zelf ben ik er nog niet op geweest omdat
het niet openbaar is, met een drijvend vlot kan de beheerder
erop. De Heemtuin herbergt een verzameling van inheemse
planten die er gezaaid of geplant zijn én waar door
mensenhand de concurrentie tussen de verschillende soorten Naast de flora ook de rijke fauna die er leeft: o.a. de buizerd,
gereguleerd wordt.
ijsvogel, hermelijn, vos....en natuurlijk het konijn!
Het Ruige Riet (met zijn 14,3 hectare) verschilt hierin, het is
een ‘ruig’ gebied waar de begroeiïng en onderhoud aan de
natuur wordt overgelaten en waar minder verschillende
soorten groeien.
In 1975 werd met de aanleg van de Heemtuin begonnen,
tijdens de nationale boomplantdag dat jaar werden de eerste
bomen geplant. Om zoveel mogelijk verschillende planten
soorten te herbergen, zijn erin de Heemtuin sterke hoogte
verschillen gemaakt. Diverse grondsoorten gebruikt, zoals
mergel, grof zand, arme zandgrond en veengrond. Het
hoogste punt in de tuin is de mergelheuvel, met een 0,50 cm
dikke laag mergel die met de trein uit Limburg werd
aangevoerd. Zodat uiteindelijk in zeer gevarieerde
milieuomstandigheden/biotopen, een keur aan
plantensoorten kon worden ingezaaid en geplant.

De tuin wordt beheerd niet alleen door de mens maar ook
door de konijnen die er wonen. Deze zijn ook in dit gebied
gekomen, William Frohn, de oudbeheerder heeft ze zien
komen en hij vertelde dat hij eerst zwarte konijnen zag
daarna pas de bruine. Dit betekent dat veel planten die zijn
aangeplant of gezaaid weer worden opgegeten door de
konijnen.

William Frohn heeft er 40 jaar gewerkt en heeft het
opgebouwd, per 1 Juni 2014 is hij met pensioen gegaan. Het
beheer is overgedragen aan de plantsoenendienst waarvan
Ondertussen is hier een afwisseld geheel van bos op humeuze
Rob de Beurs nu het contactpersoon is, samen met zijn
grond, vennetjes plas-oevers, rietlanden, heideveldtje en
collega’s en vrijwilligers werkt hij nu twee halve dagen op de
mergel- en duingebied ontstaan. Van dit oorspronkelijke idee
Heemtuin.
is inmiddels het duingebied en het heideveldtje wat meer
vervaagd. De paden, ook afwisselend van zand en
houtsnippers, lopen in organische vormen hier doorheen.

2015... is het jaar dat de Heemtuin
40 jaar bestaat!

Ook was de Heemtuin een werk- en leerervaringsplek voor
scholen en DWI. Ook voor mensen met een beperking van
werk-leerbedrijven: Panter en Cordaan en de autisten school
Mundus. Deze zijn helaas allemaal weg gevallen omdat er
geen nieuwe beheerder is gekomen.

Het is een tuin die graag bezocht wordt door buurtgenoten
maar ook door mensen uit andere delen van het land, of
Wij als vrijwillers (Frans Paul la Crois en Edith Otten) hebben buitenland. William vertelde dat vaak genoeg mensen vanuit
gesprekken met de gemeente gehad voor voortzetting van de de andere kant van Nederland speciaal hiereen komen om
Heemtuin beheer in een rechtsvorm op te richten. Nadat de een bezoek aan de Heemtuin te brengen of dat er Japaners
komen kijken.
hoop weg viel door te kunnen stromen in het beheer als W.
Frohn met pensioen ging, helaas is daar op dit moment geen
Het is een rustig bezochte tuin waar door ‘de stilte’ er een
financiele basis voor. Inmiddels, na vele gesprekken binnen
bijzondere mystieke sfeer onstaat. Men kan heerlijk genieten
de gemeente, zijn daaral positieve berichten uitgekomen. De
van deze rust en luisteren naar de zangvogels die er volop
gemeente ondersteunt het onderzoek om er een rechtsvorm
zijn!
op te richten voor dit gebied. Tevens hebben wij een bedrag
aangevraagd bij de gemeente voor de viering van het 40jarige bestaan, met boekje, flyers, foto-tentoonstelling,
Naast de recreatieve funktie mag de educatieve waarde niet
rondleidingen een borrel. Deze wordt op 21 september 2015
vergeten worden. Er worden rondleidingen en lessen gegeven
gevierd!
voor scholen vanuit NME en Natureluur.

Rol van het terrein
Verrassend is de grote hoeveelheid takkenrillen en
gestapelde boomstammetjes langs de paden. Bladeren,
houtsnippers (van de opgehaalde kerstbomen van de wijk),
afkomstig van ‘groencollega’s en van bewoners uit de wijk, is
dit een praktijkvoorbeeld van hergebruik.

PLATTEGROND

Hoe meer de stad verstedelijkt, hoe meer de stadsmens en
vooral de jeugd verwijderd raakt van de natuur. De Heemtuin
en het Ruige Riet behoren tot het predicaat ´Natuur´.
Hierdoor valt dit gebied onder de wet: 'flora en fauna'. En dit
gebied moet hierdoor gehandhaafd worden zodat de natuur
zich kan ontwikkelen.
Beschermde Fauna in dit natuurgebied zijn: Meerval, Blauwe
Reiger, Huismus, Ransuil, Sperwer.
Het is een open tuin, de toegang is gratis en honden moeten
aan de lijn!

Plantensoorten Heemtuin
Sloterpark 2015:

Op het moment zijn talrijke konijnen medebeheerders van de tuin. De diversiteit in soorten
wordt beperkt door deze kleine grazers. Sinds de
negentiger jaren hebben ze zich exponentieel
vermeerderd.” Niet alleen waarnemen maar ook
accepteren dat iets zo is luidt het devies van William
Frohn. “Dan maar kijken welke soorten die konijnen
niet zo lekker vinden!”
Knikkend Nagelkruid, Moerasspirea, Gewoon
Nagelkruid, Paarse schubwortel, Hondsdraf,
Herftsttijloos, Sneeuw-lente- en Zomerklokje,
Winterakoniet, Narcis, lelietje-van-Dalen,
Bosanemoon, Sleutelbloem, klein- en grootSpringzaad, Heksenkruid, Bosrank, Klimop,
Haagwinde, Ridderzuring, Nest- Tong- en
Adelaarsvaren, Daslook, Salomonzegel, Hop,
Dagkoekoeksbloem, Kleine Kaardebol, Helmkruid,
Poelruit, Gele Lis, Riet, Grote-en kleine Brandnetel,
Dotterbloem, Weegbree, Moerasmelkdistel, Braam,
Wilde Hyacint, Look zonder look, Grote Klit, Scherpe
Boterbloem, Veldkers, Voorjaarszonnebloem,

Waterdrieblad, Kroos, Bittere Veldkers, Dopheide,
Kraaiheide, Gevlekte Dovenetel, Robertskruid,
Kruisbladwolfsmelk, Marjolein, Reuzebalsemien,
Aronskelk: Gevlekte en Italiaanse, Kruipende
Boterbloem, Stekelvaren, Niervaren, Vergeet-mijnietje, Longkruid, Stinkende Gouwe, Bosaardbei,
Smeerwortel, Japanse Duizendknoop, Maarts
Viooltje, Ster-Hyacint, Trosglidkruid.

Heesters:
Berendruif, Kardinaalsmuts, Gagel, Amerikaanse
Krentenboom, Inheemse Vogelkers, Lijsterbes,
Vuilboom, Appelbes, Zoete kersenboom, Witte- en
Rode Kornoelje, Zuurbes, Taxus, Vlier, Liguster,
Rhododendron, Sleedoorn, Hazelaar, Fijnspar,
Jeneverbes, Hondsroos, Gelderse Roos, Hulst, Den,
Beukenhaag

Bomensoorten:
Zomer- en Winter Eik, Treur- , Schiet- , Bind- Wilg,
Witte- en Zwarte Moerbeiboom, Walnoot, Esdoorn:
Spaanse Aak, Els, Eénstylige Meidoorn, Witte Abeel,
Iep, Kersenboom: Vogelkers, Kriek (zure kers),
Boskriek (zoete kers) Berk, Beuk, Lindenboom, Els,
Witte Abeel, Iep,

Beplantingsvoorstel voor de Heemtuin in 2015 door de afdeling Groen
gemeente Amsterdam, met de aantallen erachter:

Paarse Schubwortel

Paddestoelen waargenomen in de Heemtuin -Okt. 2013-,
gemarkeerd in het geel - Door Christiane Baethcke paddestoelengids.

Gevlekte Aronskelk

Toekomst Heemtuin...

Op het moment in 2015 is de gemeente aan het uitzoeken wat de status van de Heemtuin voor de toekomst gaat worden. Dit
naar aanleiding van de vragen van Stichting Vrienden van de Sloterplas aan de gemeenteraad in de vergadering van
september 2014, nadat is gebleken dat er na de pensionering van de beheerder geen opvolger kwam. Ook ons als vrijwilligers
is gevraagd hierop een reactie op te geven.

Onderstaande worden de drie scenario’s uitgelegd:

Heemtuin Sloterpark huidig beheer:
De heer Frohn, de vorige beheerder, verwoordt in de brochure van het 25-jarig bestaan van de heemtuin zijn visie over het beheer
van de heemtuin als volgt:
"Een heemtuin is vanouds opgezet om inheemse planten in stand te houden. Het is een verzamelplaats, een soort botanische
tuin. Ik voel niet meer echt voor het begrip Heemtuin. De lucht boven de tuin is geen grens. We krijgen via de lucht veel zaden
binnen. Heel veel planten die de tuin verlaten, vind ik terug in het park. De Heemtuin sluit zich steeds meer aan bij het park. Het
gaat langzaam het park overnemen. Bij de uittocht van zaden heeft de Heemtuin een enorm belangrijke functie"
Zijn visie sluit aan bij de ontwikkeling van de functie van een heemtuin. Met andere woorden: in de oorspronkelijke opzet zijn
planten aangebracht, vervolgens hebben planten uit de omgeving zich in de heemtuin gevestigd. Dat heeft geleid tot het huidige
beeld. De tuin in deze opzet is geen heemtuin maar een natuurtuin. De beheerder begeleidt dit natuurlijke proces waarbij in het
beheer enkele bijzondere planten uit de oorspronkelijke opzet beschermd worden.

Heemtuin/natuurtuin naar de toekomst
Naar de toekomst gekeken zijn er drie scenario's waarlangs de heemtuin/natuurtuin zich kan ontwikkelen.

Scenario 1: handhaven huidige vorm heemtuin/natuurtuin
Beheren in de zin van bestendigen en licht bijsturen in de diversiteit van "landschappen" geeft de minste dynamiek. Het huidige
beheer wordt voortgezet, het natuurlijke proces in de heemtuin/natuurtuin ontwikkelt zich verder. Het licht bijsturen bestaat uit, op
een beperkt aantal plekken, verwijderen of terugsnoeien van heesters. Gevolg is meer licht op de bodem waardoor de
kruidenvegetatie zich beter kan ontwikkelen. Op deze plekken kan ook een passend natuurlijk zaadmengsel gezaaid worden voor
een meer divers plantenbestand. Bij dit bestendige beheer blijven de beheerkosten gelijk.

Scenario 2: versterken en terugbrengen van enkele plantgemeenschappen
Op enkele plekken is het mogelijk de oorspronkelijke plantgemeenschappen te versterken of terug te brengen. Hiervoor moet
ruimte gemaakt worden door heesters en een enkele boom te verwijderen. Mogelijk moet specifieke grond aangevoerd worden.
Het huidige beeld van de heemtuin/natuurtuin verandert hierdoor. Het natuurlijke beeld wordt een meer gecultiveerd beeld. Door
het actief ingrijpen in de natuurlijke processen moet de beheerder vaker bijsturen. Bij dit actief beheren is extra beheergeld nodig.

Scenario 3: het oorspronkelijke ontwerp terugbrengen
De heemtuin/natuurtuin omvormen naar het oorspronkelijke ontwerp: een heemtuin met meerdere landschapstypen. Om dit te
bereiken verdwijnt het merendeel van de van heesters en een deel van de bomen. Ook is grondwerk nodig voor het aanbrengen
van de juiste grondslag en hoogte verschillen. Vervolgens is het beheer gericht op het handhaven van de verzameling inheemse
planten van verschillende plantgemeenschappen (botanische tuin). Voor het terugbrengen van het oorspronkelijk ontwerp is een
investeringsbudget nodig. Een forse toename van het beheerbudget is nodig voor het in stand houden van de
plantgemeenschappen.

“Eigen plekje” Waarnemingen
Heemtuin Sloterpark Amsterdam Nieuw West.
De Heemtuin ingang ligt in het Noord/Oosten, de tuin is 2,5
hectare incl. een beschermd vogeleiland. Er zijn veel hoge
bomen en drie moerasvennetjes met veel open ruimte zodat de
zon daar kan schijnen. Het is vochtig en laag met een heuvel
van mergelzand uit Limburg. De tuin is afgeschermd met
houtrillen en ligt aan één zijde aan de Sloterplas. Er groeien
inheemse wilde planten en bomen met een enkele exoot.
Hieronder een inpressie van wat mij op viel tijdens de
wandelingen in de tuin. Sommige planten en insekten heb ik
gevolgd in de groei en ontwikkeling.
Maandag 12 Mei 2014 9.00 uur (andere dagen ook op dit
tijdstip)
Weer: regen/half bewolkt. Heeft veel geregend afgelopen
weekend. Geluid: de vogels fluiten
Gezien: Aronskelk: weer in bloei met mooie Kelk, er zitten kleine
vliegjes in. Stamper heeft onderaan in de beker grote haartjes op
de steel. Ook bij het eindpad staat een Aronskelk met een dikke
Naaktslak erin. Mol gangen op het bospad. Smeerwortel: witte,
rose en paarse op de heuvel. Hommels: drie witte en bruine
hommels. Larvennesten in de boom. Naaktslakken kruipen er.
Hondsroos: de witte staat in bloei. Vlier: bloeit, mooi roomwit.
Konijn: zwart. Vennetje drijven 4 wilgentakken met nieuwe
takjes. Voorjaarszonnebloemen in bloei, sommige zonder
kroonbladeren. Geknotte bomen (die omgewaaid waren) krijgen
uitlopers.
Woensdag 14 mei
Weer: zonnig mooi weer Geluid: vogels fluiten vrolijk, hoor ook
soort kanarie geluid wordt er zelf blij van.
Zwart Konijn op bospad, Aronskelk -Gevlekt en gemarmerdekomen op en sterven weer af, die gisteren nieuw waren dag later
retour, maar volop in bloei. Kelken zijn licht groen, recht
opstaand met spitse punt. Aan één kant vouwen ze in elkaar en
bovenkant zijn ze open. Onderaan in de voetzit een gele stamper
die onderaan de steel haartjes erop. Jonge konijntjes: er liggen
er 2 dood op het pad, waarschijnlijk aangevallen door roofvogels
of katten. Nestvarens aan vennetje volop in bloei.
Voorjaarszonnebloemen in bloei, links en rechts ven. Meerkoet
+ Waterhoentje in ven. Knotwilgen zijn flink in de bloei met
nieuwe takjes. Paarse schubwortel bloeit nog steeds, sommigen
zijn op retour.

Vrijdag 16 mei
Weer: droog en zonnig Geluid: in de verte hoor ik de vogels
fluiten, een stuk of tien denk ik en een duif, Reiger en vliegtuig.
Gezien: Nieuw op dode boomstam groeien 3 paddestoelen en
een zwam op de grond met modderachtig uiterlijk, paddestoelen
hebben een kelk vorm, licht bruine schubben aan bovenzijde.
Twee Konijntjes op bospaden ze graven holen in de grond, ook
op houtsnipper pad. Twee grootste Aronskelken –gemarmerdewel op hun retour. 1ste Tongvaren, vrij klein maar mooi. Huiskat
zw/wit loopt op het pad na links andere pad, komt terug met
jong konijntje in bek en loopt weg. Nog een andere poes en later
zie ik weer de poes het konijntje opeten. Later nog eens terug
gelopen en zag allleen darmen liggen, helemaal opgegeten! Veel
rupsen in de bomen, trossen bij elkaar, levergroen met zwarte
stippels. Hazelaar heeft mooie groene bladeren, 1ste keer dat ik
dit zie.
Woensdag 28 mei
Weer: regenachtig maar droog, heeft diverse dagen geregend.
Geluid: vogels fluiten.
Gezien: paddestoelen zijn plat en ingezakt. Naaktslak op
Wijngaartslak, oranjebruin met zwarte kop en voelstrieten.
Kardinaalmuts heeft heeft draden van rupsen tot aan de grond
lopen, 10 stuks, Veel rupsennesten, wel behoorlijk al leeg. De
rupsen zijn nog evengroot als de weken ervoor. Moerbeiboom
heeft groene vruchtjes van 1 cm. Op de heuvel zijn dansende
Langpoten 14 stuks. Aronskelk heeft geen kelken meer maar
groene zaden. Springbalsemien is 1 meter hoog. Paarse
schubwortel is weg.
Vrijdag 13 juni Volle maan
Weer: Zonnig, mooi weer al de hele week, 28 C. Geluid: vogels
fluiten vrij rustig.
Gezien: de tuin is prachtig, heerlijke sfeer en alles is in volop in
bloei. Klein Springzaad naast bospad +/- 60 cm hoog. Kleine
Kaardbol is wel 130 cm hoog. De rupsen van de Witte
stippelmot is nergens meer te zien, wel nog de resten van de
nesten. Tweede Moeibeiboom ontdekt met rode vruchtjes.
Aronskelk-bessen zijn volop in bloei. Knot-Els heeft galbuiltjes op
bladeren, kleine 2-3 mm niet alle bladeren. Riet is zeer hoog, wel
2 meter.

Natuureiland:‘het RUIGE RIET’

Wordingsgeschiedenis

De Westelijke Tuinsteden, waartoe Stadsdeel
Geuzenveld/Slotermeer behoort, zijn na de oorlog
gebouwd in de Sloterbinnen – en de Middelveldsche
Polder in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan
(1935). Het zand voor de bouw is afkomstig uit de huidige
Sloterplas, die centraal in de Westelijke Tuinsteden ligt.
Voordat men in 1946 tot de winning van het zand uit de
huidige Sloterplas kon overgaan, moest men de de
toplaag verwijderen. Het mengsel van veen, klei en zand
dat hierbij vrijkwam werd rond de Sloterplas opgespoten,
op de veenweiden van de Sloterbinnenpolder. De

modderige terreinen die hierdoor ontstonden zijn een
flink aantal jaren ongeroerd gebleven, waardoor grote,
ruige reitvelden opschoten. Een deel van deze wildernis,
het terrein van het huidige Ruige Riet, werd in de jaren
vijftig door de gemeente als stortplaats in gebruik
genomen.
Men stortte er onder andere puin, vervuilde grond en
rioolslib. Vanaf 1965 heeft men het Sloterpark in
verschillende fasen aangelegd. Het gebied ten noorden
van de President Allendelaan, met het Ruige Riet,
HeemtuinSloterpark en de kinderboerderij, is pas in 1974
gedeeltelijk ingericht.
Het Ruige Riet, dat inmiddels al weer jaren braak lag en
waar zich interessante natuurwaarden hadden
ontwikkeld, mocht hierbij zijn natuurlijke karakter
behouden. Een actie van de omwonenden, geïntieerd
door bioloog Luit Buurma, leidde namelijk tot een
aanpassing van het inrichtingsplan van het noordelijke
parkdeel

Kader 1: “Een groot experiment voor bevolking én Gemeente.”
Voor het eerst in de geschiedenis van de Dienst der Publieke Werken, afdeling Beplantingen, ziet het er naar uit dat besloten zal worden op
vrij grote schaal gebruik te maken van de natuurlijke ontwikkeling van een aan zich zelf overgelaten stuk grond. Mijns inziens een geweldige,
positieve stap, waar nog bijkomt dat het idee grotendeels is ontstaan uit de omwonende bevolking! Bij de totstandkoming van het definitieve
indelings- en vormgevingsplan wordt bovendien gezocht naar een optimaal demoncratische weg van inspraak en besluitvorming. Al met al dus
een groot experiment voor bevolking én Gemeente.

In 1974 werd het Ruige Riet een natuureiland van ca. 14,3
ha met glooiende zuid- en oostoevers en een
recreatiestrandje. Ten oosten van het Ruige Riet werd
Heemtuin Sloterpark ingericht.
Tussen beide terreinen werd een klein eiland aangelegd,
dat voor het publiek niet bereikbaar is. Dit eilandje had
geen naam naam en werd in de adviesplan van de
Openbare ruimte het ‘Nachtegaleneiland’ genoemd,
William de oud-beheerder van de Heemtuin noemde het,
het ‘Vogeleiland’.
Het eiland het Ruige Riet heeft in de jaren ’70 vijf
bruggen gekregen. Twee bruggen voor de ontsluiting van
de manege van het recreatie strandtje. Het geasfalteerde
fietspad naar Sportpark Ookmeer en één brug naar het

recreatiestrandtje. Het geasfalteerde fietspad naar
Sportpark Ookmeer loopt langs een droog deel van de
westoever. Vanaf 1996 heeft de afdeling
Groenvoorzieningen van het Stadsdeel hakselpaden van
drie meter breed door de natten delen van het eiland
aangelegd, ook twee fietspaden zijn erbij gekomen.

Plattegrond Het Ruige Riet

Bodem en Reliëf
De bodem van het Ruige Riet bestaat, zoals men van een
voormalige stortplaats op een opgespoten terrein mag
verwachten, uit een allergaartje van verschillende
grondsoorten. Voor het grootste deel lijkt de bodem te
bestaan uit kalkrijk, humusrijk, kleiig zand waarin
plaatselijk puin voorkomt. Grondanalyses uit begin jaren
zeventig geven aan dat de percentages kalk, humus en
klei plaatselijk sterk variëren.
De oostoever van het eiland, met het strandtje, is in 1974
gedeeltelijk aangelegd met kalkrijk zand zonder humus of

klei. Onder de opgespoten bodem van het eiland bevindt
zich waarschijnlijk veen.
Het reliëf van het eiland is eveneens bijzonder gevarieerd.
Centraal ligt een beboste heuvel van ca. 5 meter hoogte
gerekend vanaf de hakselpaden. Ten noorden, ten oosten
en ten zuiden van deze heuvel liggen drie natte,
laaggelegen terreindelen met veel riet. Tussen deze natte
delen liggen geleidelijk aflopende grondruggen met ruige
begroeiing. Langs de oevers van het eiland ligt een bont
patroon van heuveltjes, maximaal 2 meter hoogte.
Laaggelegen, natte oeverdelen zijn te vinden, langs de
west- en de noordoever en bij het zuidelijk gelegen
recreatiestrandtje.

Beschrijving Strandje in het Sloterpark langs de President Allendelaan
Vervaardiger Frans Busselman (fotograaf) Collectie Amsterdams Stadsblad: foto's 25 oktober 1987

Water en oevers
Het Ruige Riet ligt in de voormailge Sloterbinnen en
Middelveldssche gecombineerde polders, waar een
zomer- en winterpeil van 2.10- N.A.P. wordt
gehandhaafd. Het doorzicht van het water is redelijk en
de kleur van het water varieert plaatselijk van helder tot
bruin/groen. Het water is voedselrijk tot zeer voedselrijk.

De zuid- en oostoevers van het eiland lopen glooiend af
naar de waterlijn en hebben (behoudens het
recreatiestrandtje) een beschoeiing van een ingegraven
zeildoek. De noord- en de westoever zijn voorzien van
een harde beschoeiing. Langs de westoever zijn in 1999
verschillende natuurvriendelijke oevers aangebracht in
het kader van het Ecoproject (Kader 3).

Alle onbeschoeide oeverdelen van het eiland staan onder
invloed van kwel en oppervlakkig afstromend regenwater.

Bij het strandtje levert dit een fraai beeld op doordat kwel
en regenwater geulen en poeltjes in het zand vormen. In
de hakselpaden heeft men PVC-buizen geplaatst om het
regenwater sneller af te voeren.

Kader 3: Het Econetproject
Binnen het waterbeheer betaat een toenemende aandacht voor de natuur. De dienst
Waterbeheer en Riolering doet dat door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het
stedelijke gebied, zoals Ecolint en het Econet. Natuurvriendelijke oevers hebben een
geleidelijke overgang van water naar land. Hierdoor ontstaat op relatief kleine schaal
een gevarieerd leefgebied voor planten en dieren.
Natuurvriendelijke oevers fungeren ook als verbindingszone. De moerasplanten hebben
een waterzuiverdende werking en een hoge beleviningswaarde.

riet- en ruigtevegetatie. Vanaf begin jaren zeventig wordt
het eiland namelijk in droge zomers in brand gestoken.
Beheer
Op het eiland het Ruige Riet is in het verleden weinig
beheer uitgevoerd. Sommige rietveldtjes zijn enkele
malen gemaaid en langs het Vogeleiland is een rijtje
overhangende wilgen geknot. Deze beheermaatregelen
werden indertijd uitgevoerd door de beheerder van
Heemtuin Sloterpark. Per 1 juni 2014 is de beheerder
William met pensioen en is het beheer in handen van de
plantsoenendienst gekomen en is het knotten van de
wilgen in de winter 2015 ook uitgevoerd.
De meeste ingrijpende vorm van beheer die door de jaren
heen op het eiland is uitgevoerd is het afbranden van de

Deze beheermaatregel wordt door het publiek uitgevoerd
en is in feite een vorm van burgelijke ongehoorzaamheid.
Vanaf 1996 is het beheer van het terrein door het
stadsdeel toegenomen. In het rapport van het jaar 2000
staat dat de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

Het ophogen van de haakselpaden met
houtsnippers

Het tweemaal per jaar (met de vingerbalk)
maaien van de bermen van de hakselpaden

Het omzagen van wilgen met met de
watermerkziekte

Het controleren op iepziekte

Het afsnijden van de bloemschermen van de
reuzenbereklauw, om het uitzaaien van deze
soort te voorkomen.

Groene AS: ecologische verbindingen
De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Hierdoor ontstaat
niet alleen een natuurverbinding, maar ook een aantrekkelijk landschap dat onder meer geschikt is voor recreatie en
leefgebied voor dieren.
Met de Groene AS zorgt de provincie Noord-Holland samen met haar partners voor groen op de kaart in Noord-Holland, voor
mens, dier en plant. De Groene AS moet dan ook een belangrijke schakel in het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk
Nederland worden. De Groene AS kent maar liefst 26 projecten.

In 1995 werd het ontwikkelingsplan 'De Groene AS' vastgesteld. Initiatiefnemers waren het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer.
Ook het waterschap Groot-Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap Rijnland deden mee in dit grootscheepse project.
Sindsdien worden de verschillende deelprojecten binnen de Groene AS stapsgewijs uitgevoerd.
Het doel is om de Groene AS in twintig jaar te realiseren. Het merendeel van de groene projecten is in volle gang en vordert
gestaag. In 2016 is de Groene AS zo goed als af. Dan kan de natuur haar gang gaan.

De Sloterplas en het Sloterpark vormen het middelpunt van de Groene AS in Nieuwwest. De verbinding loopt vanaf de Noordelijke
Oeverlanden van de Nieuwe Meer en het Siegerpark, via het Christoffel Plantijnpad, naar de Sloterplas. Vanuit daar verder
noordwaarts naar de Eendrachtspolder.

Het Sloterpark wordt mooier: de inrichting wordt verbeterd, het groen wordt aangepakt, er komt meer kleur en gevarieerde
oevers. Ook voor de bezoekers is er meer te beleven.Aan de zuidzijde van het Sloterpark komen natuurvriendelijke oevers. Deze
maken deel uit van de Groene AS.
Ook wordt een smal eiland aan de Osdorpkant van het park voorzien van natuurvriendelijke oevers. Over het eiland wordt een
vlonderpad aangelegd, dat direct aansluit op de bestaande wandelpaden van het Sloterpark. Hierdoor is het mogelijk om vlak
boven het water te lopen en de natuur van dichtbij te beleven.

Beschrijving terrein Biotisch en Abiotisch
De lucht boven de tuin is geen grens, bij de uittocht van zaden heeft de Heemtuin een enorm belangrijke functie! Hieronder
mooi beschreven door een krantenartikel:

DOSSIERArchief
Midden in Amsterdam groeien zeldzame planten 09/01/99, 00:00
Het is geen geheim dat het slecht gaat met onze wilde flora. Gewone
plantensoorten worden steeds algemener, zeldzame steeds zeldzamer. Dat
hangt samen met hun kieskeurigheid: gewone soorten nemen het niet nauw
met hun groeiplaats, zeldzame zijn bijna altijd fijnproevers, die alleen met
bijzondere plekken genoegen nemen.
In overbemest, ontwaterd en dichtgebouwd Nederland blijft steeds minder ruimte
over voor planten die alleen groeien in hoogvenen, schrale graslanden, vochtige
duinvalleien, broekbossen en kalkgrasland. In een dichtbewoond gebied als
Amsterdam kun je dergelijke terreinen nauwelijks verwachten. Toch zijn er vele
tientallen zeldzame planten gevonden door de ongeveer honderd vrijwilligers, die
tussen 1980 en 1997 de wilde flora in en om Amsterdam inventariseerden. Deze
particuliere gegevensvergaring kwam tot een voorlopig hoogtepunt met de
publicatie van de Flora-atlas van de regio Amsterdam in een oplaag van 400
exemplaren in de herfst van vorig jaar.
VERGAARBAK
Een stad is een vergaarbak van zaden uit alle windstreken, meegevoerd door
uiteenlopende transportmiddelen. Vruchtbare vindplaatsen zijn havenkaden,
overslagterreinen en spoorwegemplacementen. Zo'n zogenaamd adventief is het
papegaaienkruid, een onaanzienlijk familielid van de opzichtig rood gekleurde
kattenstaarten en hanenkammen uit grootmoeders tuin. Deze Noord-Amerikaan
groeide bij honderden op het braakliggende spoorwegterrein van het Entrepotdok
achter Artis, tegelijk met de vreemdeling behaard breukkruid en de zeldzame
gestreepte leeuwenbek. In 1986 werden zo'n 3500 planten van het
papegaaienkruid geteld langs een goederenspoor in het Hemhavengebied samen
met de verwante groene amarant uit tropisch Amerika. Ook op voormalige
overslagplaatsen in het Oostelijk Havengebied en op het Westerdokseiland
groeide het papegaaienkruid uitbundig.
Een van de nieuwste 'aanwinsten' is het bezemkruiskruid uit Zuid-Afrika, dat in
1939 via de Maas ons land binnenkwam en voornamelijk bekendstaat als
spoorwegplant. In amper vijftien jaar veroverde de in de naherfst opvallend geel
bloeiende composiet vanuit het station Sloterdijk bijna heel Amsterdam.
HEEMTUINEN
Uit de atlas komt de invloed van de vele heemtuinen in Amsterdam en
omgeving sterk naar voren. Uit die kunstmatige natuur verspreiden zich
planten in de omgeving, die van huis uit zeldzaam zijn. Zo kwam de kleine
kaardebol uitsluitend voor in ons zuidelijkste stukje Zuid-Limburg, waar Eli
Heimans de soort aantrof bij Oud Valkenburg en bij Bommerig benoorden Epen
(Uit ons Krijtland, 1911). De sierlijke, ruigbehaarde en witbloeiende kleine
kaardebol, die ondanks zijn naam manshoog wordt, groeit al jaren in een paar
Amsterdamse parken en in het Amsterdamse Bos, zo niet wild, dan toch stevig
ingeburgerd.
Het akkeronkruid bolderik, dat praktisch uitgestorven is door strenge
zaaizaadselectie, sloeg vanouds in Amsterdam op graanoverslagplaatsen op. De
prachtig roze anjerachtige werd in 1995 nog langs het spoor in Amsterdam-Oost
aangetroffen, maar is tegelijk op diverse plekken opzettelijk uitgezaaid in
heemtuinachtige situaties, tot in bermen van verkeerswegen. Bolderik houdt
alleen stand als de grond jaarlijks wordt bewerkt, zoals ook met graanakkers het
geval is. Dat bolderik van de akker wordt geweerd, heeft te maken met de
giftigheid van de zaden, die met het graan meegemalen zo niet de dood dan toch
ernstige vergiftigingen tot gevolg kunnen hebben.

OUDE STANDPLAATS
Een van de verrassende planten die in de atlas zijn opgenomen, is de donzige klit.
Deze zeldzame klit met zijn opmerkelijke, spinnenwebachtig behaarde
bloemhoofdjes met donkerrode bloemen is met name bekend van de kleistreken
van Oost-Groningen. De plant komt sinds 1985 voor bij Driemond, waar hij ook
al groeide in 1852 (Flora Amstelaedamensis)! Waar de plant in de tussentijd
geweest is en hoe hij hier weer is opgedoken, weet niemand.
Ik deed zomaar een greep uit de botanische rijkdom van Amsterdam. Niet minder
dan 260 soorten zijn gevonden bij de Hornhaven in het Westpoortgebied, waar
een braakliggend crossterrein ligt, en aan de Gaasperdammerweg in de
Bijlmermeer. Het is moeilijk te zeggen hoeveel plantensoorten Amsterdam telt,
omdat in de atlas ook de Zaanstreek, het aangrenzende deel van de provincie
Utrecht en de westrand van het Gooi tot Groot-Amsterdam worden gerekend, wat
overeenkomt met het Floron-district Groot-Amsterdam.
LANDELIJK FLORAONDERZOEK
De inventarisatie van de Amsterdamse flora staat namelijk niet op zichzelf. De
vrijwilligers werken landelijk samen in de Stichting Floristisch Onderzoek
Nederland (Floron), die is opgericht om de kennis te vergroten van de
verspreiding van Nederlandse plantensoorten en veranderingen in het
verspreidingspatroon. Vele honderdduizenden waarnemingen van zo'n 1400
plantensoorten, door Floron in geautomatiseerde bestanden verwerkt, bieden
inzicht in hun verspreiding in ons land.
Floron wordt geleid vanuit een landelijk bureau met beroepskrachten, meest
specialisten, die het werk van de 23 Floron-districten co"rdineren, de gegevens
verwerken en jaarlijkse overzichten samenstellen. In dit samenwerkingsproject
van vrijwilligers en beroepskrachten spelen ook het Rijksherbarium en het
Centraal bureau voor de statistiek een grote rol.
Voor dat grootscheepse onderzoek is Nederland in ruim 40.000 vakken van een
vierkante kilometer verdeeld. Die kilometerblokken maken het mogelijk vrij
nauwkeurig aan te geven waar een plant gevonden is.
AANDACHTSOORTEN
Natuurlijk krijgen de soorten die binnen onze grenzen in hun voortbestaan
bedreigd worden, extra aandacht. Die soorten staan allemaal op de Rode lijst, die
door Floron is samengesteld. Daarnaast worden gegevens verzameld van ruim
honderd zogenaamde aandachtsoorten. Dat zijn planten die algemeen voorkomen,
ook door leken gemakkelijk herkend kunnen worden en scherp reageren op
verschijnselen als verdroging, verzuring en overbemesting. Aan hun voorkomen
kun je de toestand van de natuur aflezen. Zij signaleren snel waar iets aan de hand
is. Sommige soorten gaan in aantal achteruit, andere lijken zich uit te breiden. Als
je weet hoe dat verloopt, kun je ook iets doen aan het beheer en de bescherming
van de Nederlandse plantenwereld.
MEEDOEN
Ook na de verschijning van de atlas gaat het inventariseren door, in de gebieden
waar nog geen atlas van verschenen is, maar ook in Groot-Amsterdam. Ook de
Amsterdamse atlas is een momentopname: de plantenwereld verandert
voortdurend. Iedereen met serieuze belangstelling voor het inventariseren van de
Nederlandse planten kan meedoen (inlichtingen daarover: Floron, Postbus 9514,
2300 RA Leiden, tel. 071-5273533, fax 071-5273511). Nieuwe waarnemers
worden door de districtsco"rdinatoren begeleid. Vaak worden cursussen gegeven
en gezamenlijke excursies georganiseerd. Beginners leren er een hoop van
gevorderden en specialisten. En geloof me, een zeldzame plant vinden in de stad
geeft je een kick!
De vroeger alleen uit Zuid-Limburg bekende kleine kaardebol is in
Amsterdam op diverse plekken ingeburgerd.
De zeldzame donzige klit is teruggevonden op een plek waar ze anderhalve
eeuw geleden ook al werd aangetroffen.

Waarneming:2000

Waarneming: 2010

BOMEN-SPEURTOCHT
-voor volwassen...........door

de HEEMTUIN EN HET RUIGE RIET!

Tekst: Edith Otten

1 - Loop de Heemtuin in en neem het 1ste pad rechts, loop door tot de grote boom die dichtbij het water staat. Hoe heet deze boom?
A: Canadese populier B: Witte Abeel C: Grauwe Abeel D: Ratel Populier
2- Volg het pad ga daarna links daarna 1ste rechts. Ervaar wat je hoort en voelt...volg het pad en ga onderaan het trapje rechtdoor tot aan het
kruispunt. Wat voor een grondsoort is hier?
A: Klei

B: Zand

C: Veen D: Mergel

3- Loop naar de waterkant en wat zie je aan de overkant?
A: het Nachtegalen-eiland
C: Het beschermd Vogeleiland

B: Het Ruige Riet
D: verlengd Heemtuin baay.

4- Ga naar rechts het bruggetje over, bij t-splitsing 2x rechts houden dan zie op de heuvel links twee grote bomen, welke zijn dit?
A: Esdoorns

B: 2 zomer Eiken

C: een zomer en een winter Eik

D: 2 winter Eiken

5- Aan de andere kant groeit een plant in de bomen, welke?
A: Hop

B: Klimop

C: Liaan

D: Bosrank

6- Ga de zelfde richting terug maar houd nu links aan en ga bij de trap omhoog de heuvel
A: Mergel

B: Veen

C: Zand

op. Wat voor een soort grond is hier?

D: Klei

7- Ga links de trap af en ga rechtdoor bij kruispunt, rechts staat een boom in de bocht, welke is dit?
A: Iep

B: Esdoorn

C: Spaanse Aak

D: Lindenboom

8- Ga rechts, volg het pad en houd links aan op het kruispunt, links staat een boombij het water, hoe heet deze?
A: Treurwilg

B: Krulwilg

C: Katwilg

D: Kruipwilg

9- Ga hierna rechtdoor en 2 x rechts, bij kruispunt links en ga de trap op. Buiten de Heemtuinnaar rechts en loop door tot de brug rechts.
Hoeveel jaar bestaat de Heemtuin en het Ruige Riet in 2015?
A: 20 jaar B: 25 jaar C: 35 Jaar

D: 40 Jaar

10- Ga de brug over en ga rechts na het water, loop langs het strandtje en neem rechts het brede pad. Ga rechts hetsmalle padje in waar de
Knotwilgen staan. Waarom knot men wilgen?
A: anders valt hij om
C: anders gaat de boom dood

B: de takken gebruiken ze voor manden,

schuttingen en brandhout.

D: dit hoort bij de soortboom

11- Ga terug het pad op en ga rechts en vervolg het pad tot aan de einde. Daar staat rechts een grote dikke klimboom. Deze groeit samen
met met twee andere bomen, welke?
A: Wilg, Esdoorn, vlier
B: Meidoorn, Wilg, Vlier
C: Wilg, Eik, Vlier
D: Esdoorn, Iep, Lindenboom

12- Op de boom groeien mossen, wat is waar?
A: zijn allebei vaatplanten
B: korstmos heeft een samenwerkingsvorm met schimmels en algen, de mos niet.
C: ze zijn allebei groen
D: hebben allebei wortels voor voedselopname

13- Vervolg het pad en ga 2 x rechts de brug over richting Drijfsijs, wat betekent deze naam?
A: watervogel in het Amsterdams
B: drijvend ijs
C: een sijs die kan drijven
D: een vogel die goed kan zweven
14- Aan de voorkant bij het Drijfsijs staat een boom op het pad naar de waterkant, hoe heet deze?
A: Grauwe Abeel
B: Lindenboom
C: Esdoorn
D: Ginkgo biloba

-Einde-

HOEVEEL VRAGEN HEB JE GOED?
DE GENE DIE HET MEESTE GOED HEEFT, IS DE WINNAAR!! GEFELICITEERD 
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