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De Oeverlanden liggen aan de noordkant van de Nieuwe Meer, ten zuiden van de snelweg A4. Ruim vijfendertig 
jaar geleden behoedde een actiegroep dit unieke natuurgebied voor ‘stadsontwikkeling’. De Vereniging “De 
Oeverlanden Blijven!” (VDOB!) is voortgekomen uit deze actiegroep. Het gebied wordt in samenwerking met 
stadsdeel Nieuw-West onderhouden door beheervrijwilligers van de VDOB!, die het op traditioneel-ecologische 
wijze beheren.

Het centrum van de vereniging is het depot, van waaruit de beheervrijwilligers werken. Daar bevindt zich ook het 
Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME-centrum) De Waterkant, waar de excursies starten, de jeugdnatuurclub 
BioBende haar activiteiten houdt en Stichting Veldstudie natuureducatie aan schoolkinderen geeft. Het depot en 
NME-centrum zijn gelegen aan het begin van het Anton Schleperspad, ca. 75 meter vanaf de Riekerweg. U kunt het 
NME-centrum bezoeken tijdens excursies en doorgaans op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur, wanneer 
de beheervrijwilligers er zijn, evenals soms op zondag. Telefoon op het depot: 020-6691963.
 
De Oever verschijnt tweemaal per jaar. Daarnaast komt geregeld een digitale nieuwsbrief uit, met informatie 
over actuele ontwikkelingen. U kunt deze nieuwsbrief ontvangen door uw e-mailadres door te geven via het 
voorkeurenformulier op www.oeverlanden.nl onder Contact en info > Algemene informatie. Op www.oeverlanden.
nl en in huis-aan-huisbladen worden onze excursies gepubliceerd. Nieuwe leden kunnen zich opgeven op www.
oeverlanden.nl via Help mee > Word lid. En door minimaal € 12,50 te storten op bankrekening NL47 INGB 0004 
0688 09, o.v.v. ‘Nieuw lid’ en uw naam en adres.

Aan dit nummer werkten mee: Hans Bootsma, Marianne Frijling, Nico Jansen, Ruud Jansen, Tom Koudstaal, Wichert 
Stemerdink, Liesbeth Stricker, Erik Swierstra en Onno-Sven Tromp.

Bestuur en medewerkers
Liesbeth Stricker, voorzitter, info@oeverlanden.nl
Tom Koudstaal, penningmeester
Paul Kamsteeg, bestuurslid
Marianne Frijling, bestuurslid
Nico Jansen, bestuurslid
Jack Groen, publiciteit
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Onno-Sven Tromp, redacteur, redactie@oeverlanden.nl
Wichert Stemerdink, beheervrijwilligers, w.stemerdink@gmail.com
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Stichting Veldstudie: coördinator natuureducatie Paul Kamsteeg. Tel: 034-7342085,  natuureducatie@oeverlanden.nl
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Beheervrijwilligers in het Jaagpadbos I Foto:  Hans Bootsma

Rein Cremer was een van de eerste 
beheervrijwilligers in de Oeverlanden. Ruim 
dertig jaar heeft hij met veel plezier en kundigheid 
gewerkt in het unieke natuurgebied aan het Nieuwe 
Meer in Amsterdam. Vele vrijwilligers heeft hij 
opgeleid om de Oeverlanden met veel liefde 
te onderhouden. Daarnaast leidde hij meerdere 
excursies voor de leden van de Vereniging ‘De 
Oeverlanden Blijven!’. Zo was er vaak in het begin 
van het jaar de sporenexcursie als er sneeuw lag 
en in mei de nachtegalenexcursie. Ook ging Rein 
elk jaar met een grote groep belangstellenden op 
de landelijke natuurwerkdag het gebied in om ze 
te begeleiden tijdens hun werkzaamheden. Hij 
schreef als beheercoördinator in de Oever jaarlijks 
een verslag voor de leden over de werkzaam-
heden in het gebied. Deze verslagen werden door 
iedereen met veel plezier gelezen, want Rein 
maakte er altijd een zeer boeiend verhaal van.
 Groot was de schok toen Rein meldde dat hij 
ernstig ziek was. Aanvankelijk was er de hoop dat 
de behandeling zou aanslaan, maar toen hij begin 
april vertelde dat hij was uitbehandeld, was de 
schok nog groter. De beheervrijwilligers kwamen 
op het goede idee om Rein nog één keer rond te 
rijden in de Oeverlanden. Hij heeft daar zeker 
van genoten. 
 Toch nog onverwacht is Rein op 6 mei in 
zijn slaap overleden. Op zaterdag 15 mei is er 
een mooie afscheidsdienst gehouden op het 
vogeleiland in het Amsterdamse Bos, waarbij 

meerdere vrijwilligers aanwezig waren en waar 
Wichert Stemerdink namens hen herinneringen 
ophaalde aan Reins werk in de Oeverlanden. 
 Wij zullen Reins kennis en kunde nog heel 
lang gaan missen. 

Bestuur, beheervrijwilligers en leden van
 Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’

In memoriam Rein Cremer

Rein in 2008 I Foto:  Hans Bootsma   
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Toekomst van de Oeverlanden

Voor de toekomst van de Oeverlanden is de ontwikkelstrategie van de gemeente 
belangrijk. In het verlengde daarvan werd er lokaal een Toekomstbrigade opgericht.

Ontwikkelstrategie
In het voorjaarsnummer 81 van de Oever van dit jaar 
schreven wij dat nog niet bekend was of de concept-
ontwikkelstrategie voor de Oeverlanden ter inzage 
zou komen te liggen, omdat zoiets niet verplicht is bij 
een visie waaraan nog geen budget is gekoppeld. De 
verantwoordelijk wethouder heeft besloten de visie 
toch vrij te geven voor inspraak, waarna die volgens 
planning op 10 november 2021 aan de gemeenteraad 
zal worden voorgelegd. 
 Op het moment van dit schrijven is de termijn 
voor het indienen van een reactie verstreken. 
Meerdere leden van Vereniging ‘De Oeverlanden 
Blijven!’ (VDOB!) hebben reacties ingediend. Daar 
een paar leden van het bestuur actief waren betrokken 
bij het kernteam dat de opstelling van de concept-
ontwikkelstrategie begeleidde, is een aantal door ons 
ongewenste ideeën in de goede richting bijgesteld. 
Daarom leek ons een reactie vanuit het bestuur 
van VDOB! niet gepast. 
 Maar er kwam onverwacht ondersteuning 
vanuit politieke kant. Tijdens een werkbezoek 
adviseerden de wethouder Verkeer en een bestuurder 
uit Nieuw-West de vereniging om alsnog een notitie 
over de belangrijkste knelpunten in te sturen. Dat is 
op de valreep gebeurd.
 Inmiddels hebben we vernomen dat de nota 
van beantwoording van de ingediende reacties in de 
eerste week van oktober aan de wethouder wordt 

voorgelegd. Nu maar hopen dat de visie en de reacties 
nog dit jaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming 
worden aangeboden. Als er na maart 2022 en minder 
groen college van B en W aantreedt, zal de toekomst 
er wellicht minder rooskleurig uitzien.

Toekomstbrigade
In het verlengde van de ontwikkelstrategie zijn 
gebruikers en bewoners van de Oeverlanden 
uitgenodigd om mee te denken over knelpunten 
die zich kunnen voordoen bij de uitwerking van de 
plannen. De initiatiefnemers gaven de groep de naam 
‘Toekomstbrigade’. Ze beschrijven zichzelf als een 
groep betrokken partijen met heel veel mooie ideeën, 
die zal komen tot een gedeelde droom.
 Na inventarisatie van mogelijke obstakels 
werd er een drietal onderwerpen gekozen waarvoor 
de deelnemers verdeeld over drie werkgroepen 
oplossingsvoorstellen konden doen. De gekozen 
obstakels waren: 1. De stedelijke druk neemt toe 
en staat op gespannen voet met de rust en de luwte 
van de Oeverlanden, 2. De toegangsroutes vanuit 
de stad werken niet uitnodigend en zorgen ervoor 
dat de Oeverlanden onvoldoende worden gevonden 
door bewoners, 3. Onverantwoordelijke (nieuwe) 
gebruikers van de Oeverlanden hebben een negatief 
effect op het gebied.
 Het vraagt te veel papier om de resultaten 
van het overleg hier weer te geven. Bent u daar in 
geïnteresseerd, dan kunt u contact met ons opnemen 
via info@oeverlanden.nl en kunnen we het rapport 
digitaal toezenden.

Liesbeth Stricker

Geaderd witje op watermunt I Foto:  Hans Bootsma
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Even voorstellen:
Marianne Frijling
Ons nieuwe bestuurslid

Sinds anderhalf jaar werk ik met veel plezier 
twee dagen per week als beheervrijwilliger 
bij de Oeverlanden, samen met de andere 
beheervrijwilligers. Ik draag de Oeverlanden een 
warm hart toe en geniet van het werken in de 
natuur, in deze bijzondere natuur met een enorme 
biodiversiteit, onder de rook van Amsterdam. Ik 
ben mijn hele leven al heel regelmatig in de natuur 
geweest, met name bos, strand en bergen, daar heb ik 
mijn hart aan verpand. Ik heb veel gereisd door landen 
met bergen, met de rugzak op, om daar uitgebreide 
trektochten te maken. Het regelmatig in de natuur zijn 
komt mede doordat ik vroeger een ‘paardenmeisje’ 
was. Later kreeg ik zelf een paard.
 Het werk van de beheervrijwilliger kan bestaan 
uit bomen omzagen, rillen maken, afmaaien van 
gras, harken, vuil rapen, oevers schoonhouden, 
wilgen knotten, bramen snoeien, een vijver 
aanleggen en onderhouden, paden ophogen met zand, 
wilgenbeschoeiing in de Nieuwe Meer aanleggen en 
onderhouden, wilgentakken bundelen, duizendknoop 
trachten te bestrijden, de prachtige springbalsemien 
beteugelen, bladeren harken, de tuin van het depot 
onderhouden… Alle taken worden zoveel mogelijk 
met de hand gedaan en overal rekening houdend met 
de biodiversiteit en ecologisch beheer. Genieten van 
de natuur en het samenwerken of alleen werken. Al 
met al een heerlijke baan voor de natuurliefhebber. 
En na het werk kan je heerlijk zwemmen in de 
Nieuwe Meer!
 Ik heb lang als verpleegkundige gewerkt in 
Nederland en in het buitenland, daarnaast was en ben 
ik beeldend kunstenaar. Ik volgde onder andere de 
Rietveld- en de Rijksacademie. Ik maak opdrachten 

om mens en dier te vereeuwigen in brons en heb 
mij gespecialiseerd in paarden. Ik wil nu mijn werk 
gaan exposeren bij galeries en ben blij dat ik in het 
verleden erkenning heb gekregen voor mijn werk. 
Mijn website is www.mariannefrijling.nl.
 Sinds kort ben ik bestuurslid en heb de functie 
om het bestuur en de beheervrijwilligers van elkaars 
reilen en zeilen op de hoogte te brengen. En om op 
tafel te brengen wat er speelt bij beide groepen, een 
soort van brugfunctie dus, om te verbinden.

Marianne Frijling

Beheer van de voorzetoever bij het depot I Foto:  Hans Bootsma
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Afscheid
27 April. Op deze dinsdag hebben we Rein Cremer, 
mijn op 6 mei overleden voorganger, een laatste keer 
rondgereden door de Oeverlanden. Beheer-zzp’ster 
Carla Peperkamp en de vrijwilligers Hans Bootsma en 
ik, met Theo Theissen als chauffeur (deze formulering 
doet hem tekort). Een groep die met veel plezier, 
veel meningsverschillen en veel succes twintig jaar 
heeft samengewerkt. We troffen gelukkig prachtig 
weer en het gebied was op zijn mooist met alle tinten 
lentegroen. Het was een goed afscheid.

Begin
De woensdag daarna ben ik begonnen als coördinator. 
En ik kon meteen goed aan de slag, want onze 
voorvrouw Carla was al snel drie weken afwezig. 
Terwijl de beheerploeg de Japanse duizendknoop ging 
bestrijden (een invasieve exoot, dus dat moet netjes 
volgens protocol), ging ik maaien in het Jaagpadbos. 
De bermen van het hoofdpad stonden op de agenda, 
maar de bekende woekeraars (glaskruid, kleefkruid, 
brandnetel en dauwbraam) namen de veldjes zo snel 
over, dat ik besloot de planning overboord te zetten en 
de velden aan te pakken. De bermen maaien we wel 
later in het jaar.

Huisje
Ondertussen had ik veel contact met de gemeentelijke 
dienst Toezicht & Handhaving over het verwijderen 
van een klein huisje dat in het bos gebouwd was. 
Helemaal van afvalhout, maar zo mooi, dat ik 
vermoed dat dit het werk is van een bouwvakker die 
door corona in Nederland is gestrand. Handhaving 
kon het huisje niet vinden (het is ook erg goed 
verborgen) en wilde de trekker lenen, liefst met een 
van ons als chauffeur. Dat laatste moest ik weigeren; 
we kunnen niet betrokken raken bij een ontruiming, 
dat kan problemen geven als we de zwervers later 
weer tegenkomen in het gebied. Onze veiligheid komt 
eerst. Overigens is het huisje nog niet ontruimd, dat 
blijkt juridisch lastig te zijn. We hebben er in de groep 
een dubbel gevoel over. In principe moet het huisje 
weg, er komen ook andere zwervers op af, maar het 
is wel erg mooi gemaakt, met zelfs een klein tuintje 
erbij.

Veiligheid
Over veiligheid gesproken, toen de politie een keer 
langskwam om een gestolen fiets op te halen konden 

ze ons depot bij De Waterkant helemaal niet vinden. 
Ze stonden bij Paviljoen Aquarius. Geen fijn idee, 
mocht er iets gebeuren. Ik heb dit met onder anderen 
Tom Koudstaal besproken, hij is er als bestuurslid mee 
bezig gegaan. Ik weet niet of het door Toms werk komt, 
maar toen ik onlangs een ambulance moest bellen 
omdat er iemand onwel was geworden, konden ze het 
depot gelukkig meteen vinden. Een enorme opluchting. 
We moeten nog wel een keer een oefening regelen, 
waarbij we een noodgeval in het gebied simuleren.

Samenwerking
We hebben als vrijwilligers enkele weken een tandje 
bij moeten zetten, omdat Carla regelmatig weg was 
voor een uitgebreid teambuildingproject, met alle 
medewerkers van de groendienst van Amsterdam. 
Dat was soms lastig te plannen, maar zeker de moeite 
waard. De samenwerking met de gemeente liep de 
laatste jaren erg stroef, ten koste van de sfeer en de 
kwaliteit van het werk. Ook binnen de gemeente 
speelde dit, maar de laatste maanden is er duidelijk 
verbetering te zien. Bijvoorbeeld het baggeren van 
de Jaagpadsloot door de gemeente ging uitstekend. 
Toen de sloot langs tuinpark Ons Buiten vorig jaar 
in opdracht van Waternet werd gebaggerd, is daarbij 
flinke schade aangericht. En communicatie daarover 
was nauwelijks mogelijk, we waren echt wanhopig. 
Nu kregen we van tevoren alle informatie, werd er 
nauwkeurig gewerkt en konden Carla en ik vragen 
stellen en suggesties doen. Er was geregeld contact, 
ook vanuit de gemeente en de aannemer. Resultaat: 
er is in goede sfeer een prachtig stuk werk geleverd!

Interessant
En dan heb ik mijn medevrijwilligers van beheer en 
bestuur nog niet genoemd. We hebben op het moment 
een grote en heel diverse beheergroep, die ondanks 
corona flink wat werk verzet heeft. Als coördinator 
leer ik het bestuur veel beter kennen dan voorheen, 
daarentegen heb ik nog weinig met de beheerploeg 
mee het veld in kunnen gaan. Ik ben steeds bezig met 
praten, mailen, maaien, monitoren, decennia door 
muizen aangevreten archiefmateriaal opruimen en ons 
lekkende onderkomen opknappen. Moet ook gebeuren.
Rein had gelijk, toen hij zei: ‘met wat geluk heb je een 
fantastische tijd in een prachtig gebied, met soms flinke 
ups en downs, waarbij je veel interessante mensen 
ontmoet’.

Wichert Stemerdink

Ups en downs
Belevenissen van onze beheercoördinator

Op het moment van schrijven ben ik op de kop af vijf maanden beheercoördinator, 
en ik kan een leuke schets van dit aspect van het beheer geven door wat voorvallen 
uit deze eerste periode te beschrijven, te beginnen met…
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Werkterrein-1 en werkterrein-2

Zuidasdok
Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat hadden een mooi plan bedacht: alle 
weg-, metro-, en treininfrastructuur van het zuidelijk 
deel van de ring van Amsterdam moet ondergronds. 
Belangrijk argument daarbij was dat Buitenveldert 
een integraal deel van de stad moet worden; de 
barrière van de ring wordt geslecht. Maar toen bleek 
dat dit een onbetaalbaar idee was, bleef het plan 
voor alleen de ondertunneling van de wegen over en 
moesten de trein en metro bovengronds blijven. Niks 
Buitenveldert betrekken bij de stad dus. Het argument 
van de wegcapaciteit kwam daarvoor in de plaats.

Werkterreinen
Begin 2017 werd het project gegund aan een 
aannemerscombinatie van de bedrijven Heijmans, 
Fluor en Hochtief, die onder de naam Zuidplus VOF 
de klus zouden gaan klaren. Het projecttracé was 
bepaald en de MER (milieueffectrapportage) was al 
in 2015 opgesteld. Een van de problemen in het begin 
was dat het voorbestemde werkterrein langs de A10 
ter hoogte van de Johan Huizingalaan inmiddels door 
Amsterdam was vergeven aan Vattenfall voor een 
stadsverwarmingsinstallatie.
 Zuidplus moest dus op zoek naar een nieuw 
werkterrein en vond er twee: werkterrein-1 tussen 
de Oude Haagseweg en de A4, in het verlengde van 
het eerder gebruikte werkterrein voor de Noord/
Zuidlijn en werkterrein-2 aan het begin van het 

Jaagpad/Riekerweg. Deze terreinen liggen echter 
buiten het tracégebied van Zuidasdok. Voor deze twee 
werkterreinen werden eind 2018 kapvergunningen 
aangevraagd. De aangevraagde vergunningen werden 
onderbouwd door rapporten die beschrijven dat 
de schade aan de natuur beperkt blijft. Met name 
werd uitgebreid gerapporteerd over werkterrein-2, 
omdat dit werkterrein in de hoofdgroenstructuur van 
Amsterdam ligt.

Bezwaarschrift
Onze vereniging en tuinpark Ons Buiten vinden 
de kapvergunningen geen goed idee en dienden 
daar in december 2018 een bezwaarschrift tegen 
in. Tegelijk werd er een procedure gestart bij 
de voorzieningenrechter in Amsterdam om te 
voorkomen dat al tijdens het afhandelen van ons 
bezwaar de bomen gekapt zouden worden. De 
voorzieningenrechter kwam in februari 2019 tot de 
conclusie dat onze bezwaarprocedure weinig kans van 
slagen had en zag geen aanleiding om een voorlopige 
voorziening te treffen. Met andere woorden: de 
bomen mogen worden gekapt ondanks ons ingediend 
bezwaar.
 De uitspraak van de Gemeente Amsterdam 
over onze bezwaarschriften dateert van mei 2019. 
Ter ondersteuning werd er een ambtelijk advies 
uitgebracht aan de bestuurscommissie van stadsdeel 
Nieuw-West. Er vond een hoorzitting plaats waarbij 
onze vereniging en tuinpark Ons Buiten hun 

De strijd tegen de kapvergunningen voor project Zuidasdok
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Werkterrein-1

bezwaren konden toelichten. Het ambtelijk advies 
citeert uit onder meer de ecologische quickscan 
van projectbureau Arcadis en uit een dendrologisch 
onderzoek om aan te tonen dat er een zorgvuldige 
afweging had plaatsgevonden en dat onze bezwaren 
moesten worden afgewezen. In de uitspraak 
van de gemeente werden wel aanvullende eisen 
aan de kapvergunningen gesteld. Werkterrein-1 
mag maximaal tien jaar bestaan en er moet geld 
worden gestort in het bomenfonds van Amsterdam. 
Werkterrein-2 mag maximaal zes jaar bestaan en het 
gebied moet worden herbeplant volgens een daarvoor 
opgesteld plan. We weten dat deze termijnen bij de 
uitvoeren van het project Zuidasdok nooit gehaald 
zullen worden.

In beroep
De volgende stap was dat we samen met tuinpark 
Ons Buiten beroep aantekenden tegen de beslissing 
van de gemeente. De landsadvocaat Pels Rijcken 
(een bureau dat nu in opspraak is) werd ingeschakeld 
en diende een verweerschrift in, december 2019. Ze 
benadrukten de zorgvuldige afweging, de tijdelijkheid 
van de vergunningen en herhaalden de noodzaak van 
de werkterreinen voor zowel parkeren als opslag en 
andere voorzieningen.
 De rechtbank Amsterdam deed er vervolgens 
een jaar over (november 2020) om tot een uitspraak 

te komen. In een korte motivatie werd benadrukt dat 
er geen alternatieven zijn en dat in beginsel nieuwe 
ontwikkelingen niet hoeven te worden meegenomen; 
alleen feiten en omstandigheden op het moment van 
het bestreden besluit zijn van belang.

Verder procederen
Tuinpark Ons Buiten wilde niet verder procederen. 
Onze vereniging besloot dat wel te doen, hoewel 
wij beseften dat we erg weinig kans maakten. We 
wilden daarmee bereiken dat we als vereniging bij 
een verdere invulling van de werkterreinen betrokken 
zouden worden. Het hoger beroep moesten we wel 
instellen zonder ondersteuning van een advocaat; we 
hebben helaas geen bestuurskundige advocaten in ons 
ledenbestand. Aanvullend onderzoek naar mogelijke 
argumenten om hoger beroep bij de Raad van State in 
te dienen, maakte duidelijk dat er wel degelijk kansen 
voor ons zijn. Immers, als we konden aantonen dat 
tijdens het behandelen van ons bezwaar door de 
gemeente al duidelijk was dat er problemen waren bij 
het project Zuidasdok en dat er alternatieve scenario’s 
in onderzoek waren, dan hadden die moeten worden 
meegewogen bij de besluitvorming. 
 In januari 2021 dienden wij onze ‘Nadere 
gronden van hoger beroep’ in. Wij hadden een viertal 
argumenten. 1. De vergunningen staan nog steeds 
op Zuidplus VOF en zijn niet overgedragen aan het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
2. Ten onrechte betoogt de rechtbank Amsterdam 
dat de werkterreinen binnen het tracébesluit vallen. 
3. De actuele ontwikkelingen met betrekking tot 
Zuidasdok hadden op moment van beoordelen van 
ons bezwaar meegewogen moeten worden – dit is 
ons belangrijkste argument. 4. De vergunningen 
stellen maximale termijnen voor gebruik waaraan 
niet kan worden voldaan. 
 Om ons belangrijkste punt 3 te onderbouwen, 
vroegen wij in een Wob-verzoek alle stukken op 
die betrekking hebben op de besluitvorming en 
onderzoeken naar aanpassingen van het project 
Zuidasdok. Als respons kregen wij een paar honderd 
pagina’s toegestuurd die voor ongeveer 90% zwart, 
groen en grijs waren gelakt. Deze pagina’s waren 
al eerder vrijgegeven naar aanleiding van een Wob-
verzoek van dagblad De Telegraaf. Onze vraagstelling 
is echter anders en in een aanvullend Wob-verzoek 
vroegen we om alle weggelakte delen opnieuw te 
beoordelen; ook vroegen we een aantal aanvullende 
documenten op. Het overleg hierover met de 
medewerkers van het gemeentelijk projectbureau 
Zuidasdok verliep in goede sfeer, maar zij zijn niet 
degenen die bepalen welke stukken toegestuurd 
mogen worden.

Raad van State
In april 2021 kregen we weer een gedegen 
verweerschrift van de landsadvocaat Pels Rijcken. 
We hoopten met de nieuwe gegevens, verkregen na 

Werkterrein-2
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Bestuursleden Tom Koudstaal en Liesbeth Stricker bij de Raad van State I Foto:  Nico Jansen

ons aanvullend Wob-verzoek, het verweerschrift goed 
van repliek te kunnen dienen. We kregen daarvoor 
de tijd tot 11 september. Twee weken voor die datum 
kwamen er aanvullende documenten van de gemeente 
Amsterdam. De aanvullende documenten van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben 
we nog steeds niet ontvangen. Argument: we zijn 
op vakantie… Onze ‘Aanvulling op onze Nadere 
gronden van hoger beroep’ dienden we voor de 
einddatum in.
 Op 24 september vond de zitting bij de Raad van 
State plaats. Zowel schrijver van dit artikel, als de 
gemeente Amsterdam, hielden een pleitrede waarna 
de voorzitter, mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt, 
bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan 
de Universiteit van Amsterdam, een aantal vragen 
stelde naar aanleiding van de eerder ingediende 
stukken. Nico Jansen vulde aan betreffende zaken 
die in het verleden hebben gespeeld. De voorzitter 
ging uitvoeriger dan verwacht in op mogelijke 
alternatieven voor de werkterreinen. De termijn voor 
de uitspraak is zes weken, maar kan worden verlengd 
met nog eens zes weken. Na afloop spraken we de 
projectmedewerkers van Zuidasdok en zij zegden 
toe dat we betrokken zullen worden bij de eventuele 
inrichting van de werkterreinen.

 We weten op dit moment nog niet of het zinvol 
was om tot de Raad van State door te procederen. In 
ieder geval hebben we als vereniging een duidelijk 
signaal naar de gemeente en het Rijk afgegeven dat 
wij als partij een belangrijke rol blijven spelen bij het 
inrichten en het beheer van de Oeverlanden.

Tom Koudstaal 

De belangrijkste documenten staan op onze website 
www.oeverlanden.nl onder Activiteiten > Plannen 
> Beroep. Als u de genoemde rapporten wilt 
inzien, kunt u die opvragen via penningmeester@
oeverlanden.nl.
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Betonie
In de zomer van 2019 viel me in de depottuin ineens 
een hommelachtig bijtje op dat snel van de ene 
bloeistengel van betonie naar de andere stengel vloog. 
Thuisbrengen kon ik het niet, maar ik had meteen 
het gevoel dat het om een niet alledaagse soort ging. 
Het diertje liet zich moeilijk fotograferen, want om te 
foerageren, hangt het vaak als een kolibrie voor een 
bloem om de nectar met de lange tong op te zuigen. 
Vrouwtjes vibreren op de bloem (‘buzzing’) om het 
stuifmeel los te kloppen.
 Maar thuis rustig de matig gelukte foto’s 
bekijkend, zag ik vrij snel dat het de andoornbij 
(Anthophora furcata) was. De wat lompe, ovale 
vorm deed sterk aan een sachembijsoort denken. 
Veel soorten uit hetzelfde geslacht zijn moeilijk van 
elkaar te onderscheiden, maar het vrouwtje van deze 
soort kenmerkt zich doordat het als enige van de 
sachembijen een oranje gekleurde achterlijfpunt heeft. 
Dat kon dus niet missen.

Dood hout
Het was een mooie ervaring om deze bijzondere, 
middelgrote bij (12mm) te ontdekken. Al kun je ze 
door het hele land aantreffen, en is de andoornbij in 
2013 zelfs van de rode lijst afgehaald. Een opvallend 
kenmerk is dat de andoornbij zelf haar nest in dood 
hout uitknaagt. Er zijn wel meer bijen die in dood 
hout nestelen, maar die maken gebruik van door 
keverlarven uitgeknaagde gangetjes. Verder doen 
alleen de blauwzwarte houtbij (de grootste solitaire bij 
van Nederland (25mm), zeldzaam, die ik overigens in 
2020 op het depot zag foerageren, op slangenkruid) 
en soms een behangersbijsoort aan deze wijze van 
nestbouw.
 De meeste andere sachembijsoorten, in 
Nederland ongeveer zeven, nestelen in de grond of 
in muurtjes. Waaronder de enige algemene soort, 
de grotere gewone sachembij (15mm), die je ook in 
de Oeverlanden kunt tegenkomen, en die tenminste 
eenmaal in het insectenhotel op het depot in een 
lemen element heeft genesteld.

Waardplanten
De andoornbij stelt haar eisen op het gebied 
van planten waarop ze stuifmeel voor het broed 
verzamelt. Zoals de naam al aangeeft, vliegt ze 
op andoornsoorten, waarvan de bosandoorn en de 
moerasandoorn algemeen zijn. In de Oeverlanden 
zijn ze op verspreide plekken te vinden, al moet je 
er best wel naar zoeken. Op het depot is de betonie, 
eveneens een soort uit het andoorngeslacht (Stachys, 
al is het tegenwoordig weer Betonica officinalis) heel 
aantrekkelijk. Andere lipbloemigen als dovenetel 
worden ook bezocht, vandaar de lange tong. Betonie, 
in het wild een zeer zeldzame plant uit Zuid-Limburg, 
is zonder meer een aanrader als tuinplant. Ze trekt 
veel bijen en vlinders aan, waaronder de opvallende 
grote wolbij en hommels.
 Verrassend is dat de andoornbij eveneens het 
slangenkruid, uit de familie der ruwbladigen, 
accepteert. Dat is eerder hun voedsel in voedselarme, 

De andoornbij: een zeer welkome gast op ons depot

Uit het onderzoek dat Naturalis twee jaar geleden in elf parken uitvoerde, bleek 
dat er veel bijen in de Oeverlanden voorkomen. Het onderzoek betrof een (goede) 
steekproef, en inderdaad zijn er sinds die tijd weer nieuwe soorten waargenomen. 
Het is aannemelijk dat er in ons gebied ten zuiden van de snelweg ten minste 
zeventig soorten zitten. Bij een tweede onderzoek in andere parken bleek opnieuw 
dat er vooral aan de stadsranden behoorlijk wat soorten worden gevonden. Het 
totale aantal bijen in Amsterdam staat nu op 104. Maar op deze lijst staat nog 
altijd niet de zeldzame andoornbij. Deze komt in ieder geval de laatste drie jaar 
regelmatig op ons depot op bezoek.

Een mannetje van de andoornbij vliegt aan op betonie I Foto:  Hans Bootsma
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kalkrijke gebieden, terwijl de genoemde 
andoornsoorten bij meer voedselrijke omstandigheden 
passen. Wat dat betreft hebben de Oeverlanden 
de andoornbij het nodige te bieden, want ook 
het slangenkruid is in de zone langs het Anton 
Schleperspad veel te vinden. Al moet ik zeggen dat 
ik de bij daar nooit heb waargenomen. Maar ook niet 
bij bosandoorn of moerasandoorn. Vermoedelijk moet 
je er dan zeer regelmatig postvatten, want ze vliegen 
in lage aantallen. Ook basterdwederiksoorten, in de 
ogen van velen slechts onaanzienlijke onkruidjes, die 
op allerlei plekken in de Oeverlanden voorkomen, 
worden volgens de literatuur wel bevlogen.
 Het is mogelijk in een bijenhotel een andoornbij 
aan te trekken. Een stuk dood hout met de juiste graad 
van vermolming is daarvoor nodig. Ik ken iemand 
die het gelukt is: op volkstuinpark Amstelglorie 
bouwt ene Jon Silber prachtige bijenhotels, en op 
een gegeven moment verscheen daar de andoornbij. 
Ik moet het zelf ook maar eens proberen in het 
insectenhotel, met een dikker stammetje dat door 
witschimmel zacht is geworden.

Doelsoort?
De laatste drie jaar is de andoornbij op nog een aantal 
plekken in Amsterdam waargenomen: in een tuin aan 
de rand van de Wilmkebreekpolder in Noord, en, meer 

in de buurt, op Huis te Vraag. Misschien betekent dat 
laatste dat de Oeverlanden haar rol als onderdeel van 
een scheg die organismen dieper in de stad moeten 
laten doordringen, goed vervult, kan ik dan niet 
nalaten te denken. De lichte toename is mogelijk te 
verklaren doordat in het westen van Nederland de 
laatste decennia meer parkbossen zijn verschenen, 
waarin men dood hout vaker laat liggen.
 Bosranden in een omgeving van min of meer 
voedselrijke loofbossen zijn de meest geschikte 
biotoop voor de andoornbij. De Oeverlanden 
lijken dus een zeer geschikt gebied. Verder moet 
er voldoende bos-, moerasandoorn of slangenkruid 
groeien. Daar is een minimale hoeveelheid 
beheer voor nodig. Zo is bosandoorn een plant 
voor bosranden en lichte ruigten, die vaak tussen 
brandnetels kan groeien, maar waar het ook weer niet 
te ruig moet zijn. Bij af en toe extensief ruigtebeheer 
zou deze plant kunnen toenemen. Iets dergelijks geldt 
voor moerasandoorn met oeverbeheer. En natuurlijk 
is de omgang met dood hout belangrijk, waarbij er 
ook aandacht moet zijn voor staand dood hout. Dat 
is wat droger en meer geschikt voor bijen. Zo kun je 
je afvragen of de andoornbij niet mede als doelsoort 
voor ecologisch groenbeheer zou kunnen fungeren.

Hans Bootsma

Links een mannetje van de andoornbij, in het midden en rechts een vrouwtje I Foto:  Hans Bootsma

Betonie, teunisbloem en vijfdelig kaasjeskruid in de depottuin I Foto:  Hans Bootsma
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Gemeente Sloten
Vanaf de Middeleeuwen was het gebied een 
‘heerlijkheid’, waar een ambachtsheer, namens de 
Graaf van Holland en vanaf 1581 namens de Staten 
van Holland, het bestuur voerde. De volledige naam 
van het gebied was ‘Sloten, Sloterdijk, Osdorp en 
de Vrije Geer’. Vanaf 1529, toen volgens de legende 
de ambachtsheer Reinoud III van Brederode zijn 
bezittingen ‘verdobbelde’, werd de stad Amsterdam 
ambachtsheer en kreeg daardoor veel invloed. Na 
1795 vervielen deze ‘heerlijke’ rechten en werden de 
vroegere heerlijkheden vervangen door zelfstandige 
gemeenten. In 1816 kreeg de gemeente Sloten zijn 
nieuwe vorm en ook een gemeentewapen waarin 
de vier voormalige bangebieden op afgebeeld 
werden. De gemeente Sloten bestond in deze vorm 
ruim een eeuw, tot de annexatie in 1921, toen 
Amsterdam het weer voor het zeggen kreeg. Het 
oude gemeentewapen is nog terug te vinden in de 
dorpsvlag van Sloten, die op feestelijke dagen wordt 
uitgehangen.

Bovenwegse Sloterpolder
Ten noorden van de Sloterweg lag de Sloterpolder, 
voluit de ‘Sloterbinnen- en Middelveldse 
gecombineerde polders’. Het gebied ten zuiden van 
de Sloterweg werd aangeduid als ‘Bovenwegse 
Sloterpolder’ (of ‘Sloterbuitenpolder’), dit omdat 
het gebied buitendijks lag en slechts door een lage 
kade werd beschermd tegen het water van de Nieuwe 
Meer. Bij zuidwesterstorm werd het water vanuit de 
grote Haarlemmermeer sterk opgestuwd, waardoor 
de Nieuwe Meer regelmatig buiten zijn oevers trad. 
De oeverlanden aan de noord-, oost- en zuidkant 
waren een laagliggend, drassig gebied. In 1636 
werd het land aan de noordelijke oever bedijkt en tot 
polder ingericht. Bij een polder kan de waterstand 
kunstmatig worden beheerst, door bij droogte water 
in te laten en in natte perioden water te lozen. Omdat 
het een laaggelegen polder betrof, werd hiervoor in 
1636 een poldermolen geplaatst, die het water ging 
uitmalen. Dit was de Riekermolen, die tot 1956 in 
deze polder is blijven staan. Door zandwinning - 
waardoor de Riekerplas ontstond, later onderdeel van 
de Nieuwe Meer - moest de molen verdwijnen. Hij 
werd gedemonteerd en in 1961 heropgebouwd aan de 
Amstel, nabij de Kalfjeslaan, waar deze nog steeds te 
bewonderen is.

De Riekerpolder en de annexatie van de gemeente Sloten 
in 1921

Het gebied dat tegenwoordig met ‘De Oeverlanden’ wordt aangeduid, ligt in 
stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam. Dit natuurgebied wordt aan de 
zuidkant begrensd door de Nieuwe Meer en ligt in de vroegere Riekerpolder. Deze 
polder lag tussen de Sloterweg en de Nieuwe Meer en maakte tot een eeuw geleden, 
1 januari 1921, deel uit van de vroegere gemeente Sloten.

Het gebied van ‘Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer’; kaart uit 1615

Verschuivende oevers van de Haarlemmermeer; kaart uit het midden van 
de 18e eeuw
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Riekerpolder
De naam Riekerpolder is ontstaan omdat de 
Riekermolen niet alleen het Slotense gebied 
bemaalde, maar ook dat van het naastgelegen 
dorp Rijk of Rietwijk, dat ten zuidwesten van het 
dorp Sloten lag. Rijk had veel te lijden onder het 
opdringende water van de Haarlemmermeer, ook 
wel ‘Waterwolf’ genoemd, waardoor steeds meer 
land verloren ging. Omstreeks 1600 verdween het 
grootste deel van het dorp in de golven en bleef 
aan de oostkant slechts een klein gedeelte van 
het dorpsgebied over, dat onderdeel werd van de 
Riekerpolder, waarvan de naam dus overging op het 
hele poldergebied tot aan de Schinkel en Sloterweg.

Jaagpad
Na aanleg van de schutsluis bij de Overtoomse Buurt 
in 1809 werd langs de noordoever van de Nieuwe 
Meer een jaagpad aangelegd om de zeilschepen van 
en naar de Haarlemmermeer te kunnen jagen, dat is 
het voorttrekken met een jaaglijn. Als trekkracht werd 
een paard gebruikt en als dat niet beschikbaar was, 
werd menskracht ingezet. Dit Jaagpad is over het 
oostelijke deel van het oorspronkelijke tracé tot aan de 
Schinkel nog aanwezig als fiets- en wandelpad. Een 
groot deel van het pad, dat oorspronkelijk doorliep tot 
aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer, verdween 
in het water door de vergraving voor de zandwinning. 
Ook enkele huizen en het café Opoe langs de oever 
moesten toen verdwijnen. Aan het westelijke einde 
van het Jaagpad was tot de jaren vijftig een pontje 
over de Ringvaart, zodat wandelaars hier verder 
konden gaan langs de Ringvaartdijk.

Militaire complexen
Helemaal aan de westkant van de Riekerpolder 
werden in het begin van de twintigste eeuw militaire 
magazijnen neergezet als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Ten zuiden van het dorp Sloten werd 
de Militaire Drinkwatervoorziening Nieuwe Meer 
gebouwd. Om in periode van beleg, als drinkwater 
uit de duinen of het Gooi voor Amsterdam niet 
beschikbaar zou zijn, toch over drinkwater te kunnen 
beschikken, werden in de Riekerpolder vanaf 1899 
waterputten geboord. Tussen 1901 en 1908 werd 
er een zuiveringsinstallatie gebouwd. In de jaren 
1940-1945 werd het complex nog eens gebruiksklaar 
gemaakt als noodvoorziening. Na de oorlog verloor 
het zijn functie en werd er een radiozendstation van 
de Rijksluchtvaartdienst ondergebracht.

Broedplaatsen
Enkele gebouwen van de voormalige 
watervoorziening zijn gekraakt en tegenwoordig 
in gebruik als creatieve broedplaats onder de naam 
‘Rijkshemelvaartdienst’. De zuidelijker gelegen 
gebouwen aan de Ringvaart op een voormalig 
fortterrein vormen ook een broedplaatscomplex, 

met de naam ‘Nieuw en Meer’. Dit complex werd 
in 1843-1846 gebouwd als Fort Nieuwe Meer, een 
onderdeel van de Posten van Krayenhoff. In 1918 
werd het vestingwerk opgeheven. Vervolgens werden 
in er 1918-1920 magazijnen gebouwd en in 1931 een 
Kazerne voor Politie Troepen. De meeste nog bestaande 
gebouwen dateren uit 1918-1920. Vanaf 1947 waren er 
diverse magazijnen op het terrein gevestigd. Omstreeks 
1988 is het complex gekraakt en sinds 1990 eigendom 
van de ‘Stichting Nieuw en Meer’.

De stad breidt zich uit
De Riekerpolder bleef tot halverwege de twintigste 
eeuw grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm als 
veenweidegebied bewaard. Na de annexatie door 
Amsterdam in 1921 werd het land van de vroegere 
gemeente Sloten voor uitbreidingen van de stad 
bestemd. Als eerste werden voorzieningen voor het 
spoor- en wegverkeer aangelegd. Omstreeks 1930 
kwam de Ringspoordijk tot stand, die met een boog 

Riekerpolder gezien in westelijke richting, doorsneden door de Oude 
Haagseweg (links) en de Nieuwe Haagseweg (rechts), omstreeks 1970

Riekerpolder, doorsneden door de Ringspoordijk en de Haagseweg; 
stafkaart uit omstreeks 1940
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Restant veenweidegebied langs de Anderlechtlaan, met een stukje van de Molensloot, in 2020 I Foto:  Erik Swierstra

vanaf de Sloterweg naar het zuidoosten naar de 
Schinkel liep. Sinds 1997 rijdt hierover metrolijn 
50. In 1938 kwam de Haagseweg in gebruik, deze 
takte net ten westen van de Ringspoordijk af van 
de Sloterweg en doorsneed de Riekerpolder in 
zuidwestelijke richting naar de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer.

Volkstuinparken
In 1927 werd het eerste volkstuinpark in de 
Riekerpolder aangelegd. Dit was tuinpark ‘Ons 
Buiten’, daarvoor gevestigd in de Baarsjespolder, 
waar het moest verdwijnen wegens de 
stadsuitbreidingen. In de jaren dertig werden het 
Bijenpark en het Siegerpark aan de zuidkant van 
de Sloterweg aangelegd. Doordat een deel hiervan 
wegens de aanleg van de Nieuwe Haagseweg in 
de jaren zestig moest verdwijnen werd een nieuw 
volkstuinpark langs de Sloterweg aangelegd, dit werd 
tuinpark Lissabon. Nabij het dorp Sloten kwamen de 
tuinparken Eigen Hof en VAT in de Riekerpolder te 
liggen.

Bedrijventerreinen en zandwinning
Vanaf de jaren vijftig verloor een groot deel van de 
Riekerpolder zijn agrarische karakter. Het gedeelte 
ten oosten van de Ringspoordijk werd ingericht 
als het bedrijventerrein Riekerhaven, gelegen aan 
een insteekhaven vanaf de Schinkel. Langs de 
Ringspoordijk kwam het Sportpark Riekerhaven. 
In het zuidwesten van de polder werd een gedeelte 
voor de zandwinning ten behoeve van de nieuwe 

Westelijke Tuinsteden vergraven tot Riekerplas, later 
onderdeel van de Nieuwe Meer. Het noordwestelijke 
deel van de Riekerpolder werd ingericht tot Sportpark 
Sloten.

Nieuwe Haagseweg en Oeverlanden
Met de aanleg van de Nieuwe Haagseweg omstreeks 
1970 werd de Riekerpolder nog verder in stukken 
gedeeld en bleven aan de randen hiervan nog slechts 
enkele kleine flarden polderland bestaan. Ondertussen 
was het deel van de polder grenzend aan de vergrote 
Nieuwe Meer in de jaren zestig en zeventig in 
gebruik als stortplaats voor puin en ander afval, deels 
afkomstig van gesloopte huizen in de oude stad. Dit 
gebied werd vervolgens aan zijn lot overgelaten en 
raakte verwilderd. Uiteindelijk ontwikkelde dit zich tot 
het natuurgebied dat wij sinds de jaren tachtig kennen 
als ‘De Oeverlanden’.

Nog enkele stukken over
Slechts enkele stukjes van het oorspronkelijke 
veenweidegebied resteren nog, tussen de Oude 
en de Nieuwe Haagseweg, ten westen van de 
Anderlechtlaan. Hier ligt ook nog een stukje van de 
molensloot die ten behoeve van de afwatering van 
de polder naar de vroegere Riekermolen liep. Ook 
in de Haarlemmermeerpolder is ten westen van de 
Ringvaart nog een klein stukje van de oorspronkelijke 
Riekerpolder te vinden, dit is het polderland tussen de 
Koekoekslaan en de Nieuwe Meerdijk.

Erik Swierstra, werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

De noordelijke oever van de Nieuwe Meer met het Jaagpad in 2020 I Foto:  Erik Swierstra
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Recent gebruik
In de Riekerpolder is in het midden 
van de vorige eeuw een massa 
zand gewonnen om de westelijke 
tuinsteden op te hogen en er staat 
een groot gasstation waar de 
transportleiding uit Slochteren 
eindigt en de druk van het gas 
gereduceerd wordt voor het stadsnet. 
Sinds enkele jaren staat er ook een 
groot transformatorstation, want 
er wordt steeds meer elektriciteit 
verbruikt.

Drinkwater
De Riekerpolder heeft ook voorzien 
in de behoefte aan drinkwater. In 
het laatste kwart van de negentiende 
eeuw leefde het besef dat de 
‘vesting’ Amsterdam bij een beleg 
ook voldoende drinkwater diende 
te hebben. Voor een bevolking van 
een miljoen mensen: zo’n 650.000 
inwoners, zo’n 200.000 militairen en 
dan nog zo’n 150.000 vluchtelingen 
van elders uit het land. De hoofdstad 
gold in tijden van oorlog als een 
laatste toevluchtsoord, dat stand 
moest houden tegen de vijand.
 Na uitgebreide onderzoekingen werd in 1901 
gestart met de bouwwerkzaamheden, die in 
1906 werden voltooid met de aansluiting op het 
leidingnetwerk van Amsterdam nabij het Nassauplein. 
Er kon dagelijks tot zo’n 15.000 m3 water geleverd 
worden. Ook kon water met schepen via de Ringvaart 
naar elders getransporteerd worden. Op een foto uit 
1954, die vanaf de (Oude) Haagseweg is genomen, 
zijn de drie waterkranen aan de Ringvaart goed 
zichtbaar.

Complex
Sinds de Eerste Wereldoorlog en door de komst 
van het vliegtuig is het strategisch denken over 
verdedigingslinies volkomen veranderd. Na de 
Tweede Wereldoorlog was er eigenlijk geen functie 
meer voor deze waterwinning in de Riekerpolder. 
Het complex is in gebruik gebleven bij defensie, nu 
zetelt er de Rijksluchtvaartdienst en de noordelijke 

De bronwaterleiding in de Riekerpolder

De Riekerpolder heeft zich sinds de aanleg in 1636 dienstbaar gemaakt aan de 
bewoners van de omgeving, Amsterdam in het bijzonder. Voedsel en veiligheid: 
veeteelt en een fort aan het Nieuwe Meer. Van beide zaken zijn er overblijfselen. 
Maar de polder is voor meer doeleinden gebruikt.

Bronwaterleiding in 1954

delen zijn inmiddels vijfentwintig jaar gekraakt 
en bewoond. Sinds enkele jaren zijn delen van het 
complex tot gemeentelijk monument verklaard. 
Jammer genoeg ligt het nogal verscholen en maakt het 
geen uitnodigende indruk, waardoor slechts weinig 
mensen er komen kijken.
 Als de Genieweg zou worden gereactiveerd 
met een voetgangerstunnel onder de A4 zou het 
complex meer in de beleving van de bezoekers van 
de Oeverlanden en de Riekerpolder kunnen komen 
te liggen. Dat zou de mogelijkheden van wandelen 
vanuit Nieuw Sloten enorm uitbreiden: aansluitend 
aan de Peilscheidingskade langs de Margaretha Hoeve 
over de sportvelden naar de Oeverlanden. In deze 
tijden is dat juist iets waaraan grote behoefte bestaat.

Nico Jansen

Ringvaart met waterlaadkranen in 1954
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Uw e-mailadres
Van veel leden hebben we geen e-mailadres. Dat 
betekent dat we bij het sturen van informatie aan 
die leden niet kunnen volstaan met een e-mail. 
Dat hebben we gemerkt bij de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering. Meer dan honderd 
brieven moesten handmatig worden verstuurd. Als 
u de uitnodiging voor de ledenvergadering per post 
hebt ontvangen, wilt u dan uw e-mailadres aan ons 
doorgeven? Dat kan via het voorkeurenformulier 
op www.oeverlanden.nl onder Contact en info 
> Algemene informatie. Of via een mail aan 
ledenadministratie@oeverlanden.nl.

PR-medewerker
De vereniging zoekt een PR-medewerker ter 
versterking van het bestuur. Als PR-medewerker 
geeft u voorlichting en verschaft u intern en 
extern informatie over onze vereniging. U houdt 
zich bezig met het schrijven van brochures, 
persberichten en artikelen voor bladen en 
websites, houdt de Facebook-pagina bij en geeft 
binnen het bestuur vorm aan de PR-strategie. 
Ook hebt u een taak bij het ontvangen van gasten 
tijdens natuurexcursies en evenementen in het 
NME-centrum De Waterkant, en bij het werven 
van leden. Iets voor u? De PR-medewerker is 
ondernemend, heeft een goed communicatief 
inzicht en affectie met sociale media en internet. 
Voor informatie en aanmelden: Liesbeth Stricker, 
info@oeverlanden.nl of 020-6154557.

Contributie 2021
Wij hebben uw contributie heel hard nodig! U heeft 
hiervoor al van ons een e-mail of brief ontvangen. 
Als u nog niet betaald heeft en geen automatische 
betaling heeft ingesteld, dan kunt u de contributie 

2021 overmaken via een betaalverzoek met 
bijgaande QR-code. Hoe werkt het? Scan deze 
QR-code met de QR-scanner op uw smartphone.
Open het ING-betaalverzoek in uw browser.
Bij ‘ING Betaalverzoek via IDEAL’ hoogt u het 
bedrag van €0,00 op naar het gewenste bedrag 
(minimaal €12,50, meer is van harte welkom!).
Dan kunt u uw bank kiezen en op de gebruikelijke 
wijze betalen.
 U kunt de contributie ook overmaken op onze 
rekening NL47 INGB 0004 0688 09 van ‘De 
Oeverlanden Blijven’. Vermeld dan wel graag uw 
lidnummer of postcode.
 Wilt u voor uw contributie of donatie aan de 
vereniging gebruik maken van de mogelijkheid 
van de aftrekbaarheid van het bedrag bij uw 
belastingaangifte omdat we als vereniging 
ANBI-geregistreerd zijn? Vraag dan eerst aan 
penningmeester@oeverlanden.nl de overeenkomst 
daarvoor met toelichting op. Dat kan ook via het 
voorkeurenformulier op www.oeverlanden.nl 
onder Contact en info > Algemene informatie. 

Foto’s voor de kalender 2022
Dankzij ruime steun van de leden hebben we dit 
jaar een mooie kalender kunnen uitgeven. Ook 
in 2022 willen we een kalender uitgeven en daar 
een vrijwillige bijdrage voor vragen. Wij hopen 
dat we daarvoor ook uw foto’s mogen gebruiken. 
We roepen u op om mooie foto’s, gemaakt in de 
Oeverlanden, naar ons te sturen. Uit de foto’s 
maken wij een keuze voor publicatie in de 
kalender 2022. En natuurlijk ontvangt u een 
presentje als uw foto wordt geplaatst in de kalender. 
Voor opsturen en nadere informatie: Nico Jansen, 
jandon@planet.nl.

Ledenwerving
Op het moment van schrijven hebben we 623 
leden/donateurs. Dat is te weinig om al onze 
plannen te realiseren. Wij willen acties starten 
om in 2024, het jaar waarin Vereniging ‘De 
Oeverlanden Blijven!’ veertig jaar bestaat, duizend 
leden/donateurs te hebben. Bij alle ingangen van 
de Oeverlanden hangt een bakje met onze folders 
en ook vrijwilliger JanKees van Dijk is actief met 
ledenwerving. De afgelopen tijd hebben we alweer 
vijftig nieuwe leden mogen verwelkomen. Nodig 
ook uw buren en kennissen uit om lid te worden; 
die duizend leden/donateurs moet haalbaar zijn! 
Aanmelden kan via onze website www.oeverlanden.
nl onder Help mee > Word lid.

Oproepen
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Moerasbos in de Oeverlanden I Foto:  Ruud Jansen

Waarde
Het is bekend dat dode bomen van grote waarde 
zijn voor vogels en allerlei ongewervelde dieren. 
De holen in de nog staande bomen vormen een 
mooie broedplaats voor vogels, helaas zijn ook de 
halsbandparkieten holenbroeders. De dode bomen 
worden snel door schorskevers gevonden en die 
brengen in de gangen schimmels in het hout naar 
binnen. Er groeien paddenstoelen op de stammen, 
naast mossen, korstmossen en eikvarens. Samen met 
alle beestjes zorgen zij er voor dat de boom langzaam 
wordt omgezet in vruchtbare grond. Dood hout speelt 
een sleutelrol, een groot deel van de diersoorten is 
afhankelijk van dood hout. Veel dood hout in het bos 
leidt tot een grotere biodiversiteit. In de Oeverlanden 
komen we dood hout volop tegen in het moerasbos, 
langs de boszomen en in het Jaagpadbos. 

Kevers van dood hout
Binnen de kevers zijn er veel specialisten van dood 
hout. Tijdens mijn zoektochten naar kevers heb ik 
extra aandacht besteed aan de doodhoutfauna, en dat 
is inclusief de soorten die op boomzwammen leven. 
Op menige boomstam zijn knaagsporen te zien van 
de larven van schorskevers, wip je de schors omhoog 
dan is er een kans dat je vette vuurkeverlarven ziet 
kruipen. Er is in de Oeverlanden veel wilgenhout 

te vinden, dat hout is niet erg rijk aan kevers. Dood 
hout van populier, abeel, es, esdoorn, berk en eik is er 
ook wel eens te vinden, met daarop gespecialiseerde 
kevers. Als in de loop van de tijd eiken, essen en 
esdoorns de plaats van de wilgen gaan innemen, zal 
de biodiversiteit naar verwachting verder toenemen. 
Dit omdat er op deze boomsoorten veel meer 
insectensoorten voorkomen op zowel de levende 
bomen als in het dode hout.
 
Onderzoek en resultaten
Met behulp van een schroevendraaier, het gereedschap 
van een keveraar, kunnen vele kevers die onder 
schors leven worden opgespoord. Boomzwammen 
zoals de zwavelzwam zijn vaak rijk aan kevers. 
Door voorzichtig op de zwammen te kloppen vallen 
de kevers er vanaf. Er komen altijd veel kevers af 
op paddenstoelen met rijpe sporen, die vervolgens 
worden genuttigd.
 In ons jubileumboek schreef ik reeds over het 
grote aantal kevers die dood hout en boomzwammen 
als voedselbron hebben (Jansen 2015). Het aantal 
bedraagt nu 131, zie tabel 1. Een lijst van Köhler 
(2000) met doodhoutsoorten is als leidraad genomen 
om te beoordelen of een soort tot de doodhoutkevers 
(xylobionte soorten) te rekenen valt. Enkele van de 
waargenomen kevers zijn bij dit artikel afgebeeld. 

Toename van doodhoutkevers in de Oeverlanden

Steeds vaker zien we dat natuurbeheerders dood hout in de bossen laten staan of 
liggen, dat geeft het bos een wild uiterlijk. Er zijn wandelaars die het maar rommelig 
vinden en daarom plaatst Natuurmonumenten bordjes met uitleg waarom dood 
hout blijft liggen. Ja, waarom eigenlijk?
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Larve van vuurkever I Foto:  Ruud Jansen

Gangen van schorskevers I Foto:  Ruud Jansen

Van de aan hout gebonden kevers leven er 46 
achter schors, 33 in het hout, 15 in molm, 36 in 
de paddenstoelen en één op boomsap. Daarnaast 
leven op de boomstammen tussen het mos nog vele 
andere soorten loopkevers en kortschildkevers. Van 
de onder schors levende soorten is vooral Pediacus 
dermestoides (familie somberkevers) een zeldzame 
soort, door Mühler et al. (2005) aangemerkt als een 
oerwoudrelictsoort (‘Urwald relict species’). Deze 
platte schorskever is in de Oeverlanden onder schors 
van dode populieren en abelen gevonden (Jansen 
2015).

Groot aandeel kevers is afhankelijk 
van dood hout
Meerjarig onderzoek naar de kevers van de Oeverlanden 
heeft bijna duizend soorten opgeleverd, bijna een 
kwart van de in Nederland voorkomen keversoorten 
en vergelijkbaar met het veel grotere Amsterdamse 
bos. De grote diversiteit zien we ook terug bij andere 
insectengroepen als vlinders, bijen en wantsen. Als 
je door het terrein heen wandelt of fietst zie je de 
afwisseling van bos, bloemrijk grasland en moeras. 
Deze combinatie van biotopen leidt samen met een goed 
natuurbeheer tot een hoge biodiversiteit. Van de kevers 
in de Oeverlanden blijkt dertien procent een soort te zijn 
die afhankelijk is van dood hout. Een hoog aandeel. Dit 
duidt op een goede ontwikkeling van het bos en op een 

goed bosbeheer, waarin er ruimte is voor dood hout en de 
daarbij behorende organismen.

Waarde dood hout voor de fauna
Dood hout is niet alleen voor kevers belangrijk. Ook 
voor bijvoorbeeld een groot aantal soorten mieren, 
vliegen, wantsen, wespen, vlinders, pissebedden, 
springstaarten, miljoenpoten, vogels, paddenstoelen, 
mossen en korstmossen is dood hout van levensbelang. 
Daar komen de talrijke soorten die dood hout gebruiken 
voor hun overwintering nog eens bij. In het gebied 
zijn regelmatig padden en kleine watersalamanders 
onder schors aangetroffen. Het is belangrijk dat er 
voortdurend dood hout van verschillende boomsoorten 
(hard- en zachthout) en leeftijden aanwezig is, staand en 
liggend. Gelukkig wordt dood hout niet verwijderd in de 
Oeverlanden - iets wat in veel bossen nog wel gebeurt 
(voor de houtopbrengst) - waardoor er ruimte is voor een 
diverse fauna.   

Ruud Jansen  
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Tabel 1.  Houtbewonende keversoorten (131) in de Oeverlanden per familie

Bloemspartelkevers Kerkhofkevers Prachtkevers
Anaspis fasciata Rhizophagus dispar Agrilus laticornis
Anaspis frontalis Rhizophagus bipustulatus Agrilus convexicollis
Anaspis maculata Klopkevers Prachtzwamkevers
Anaspis thoracica Hedobia imperialis Dacne rufifrons
Anapis regimbarti Anobium punctatum Dacne bipustulata
Anapis flava Anobium canaliculatum Schijnkniptorren
Bloemweekschilden Ptilinus fuscus Hylis olexai
Dasytes caeruleus Ochina ptinoides  Hylis foveicollis
Dasytes plumbeus Dorcatoma minor Microrhagus lepidus
Boktorren Kniptorren Schimmelkevers
Grammoptera ruficornis Ampedus pomorum Enicmus fungicola
Paracorymbia fulva Ampedus elongatulus Slijmzwamkevers
Clytus arietis Melanotus villosus Aspidiphorus orbiculatus
Phymatodes testaceus Denticollis linearis Sphindus dubius
Pogonocherus hispidus Stenagostus rhombeus Somberkevers
Pseudovadonia livida Kortschilden Bitoma crenata
Leiopus linnei Siagonium quadricorne Spartelkevers
Tetrops praeustus             Scaphisoma agaricinum Mordellochroa abdominalis
Leptura quadrifasciata Scaphisoma boleti Spiegelkevers
Snuittorren Phloeocharis subtilissima Hololepta plana
Magdalis flavicornis Xylostiba bosnica Spitshalskevers
Magdalis cerasi Phloeonomus punctipennis  Uleiota planata
Cryptorhynchus lapathi   Hypnogyra angularis Silvanus bidentatus 
Pentarthrum huttoni Dinaraea aequata    Silvanus unidentatus 
Cossonus linearis Dadobia immersa Silvanoprus fagi 
Hylesinus sp.  Placusa pumilio Truffelkevers
Hylastes opacus Sepedophilus testaceus Anisotoma humeralis
Scolytus rugulosus Sepedophilus bipunctatus Anisotoma orbicularis
Xylocleptes bispinus Gabrius splendidulus Agathidium nigripenne
Xyleborus saxeseni Atheta oblita Vuurkevers
Dryocoetes autographus Gyrophaena minima Pyrochroa serraticornis
Boomzwamkevers Gyrophaena joyi Pyrochroa coccinea 
Litargus connexus Gyrophaena manca Weekschilkevers
Litargus balteatus Gyrophaena lucidula Malthinus falveolus
Mycetophagus multipunctatus Agaricochara latissima Malthodes sp
Dwerghoutkevers Anomognathus cuspidatus Werfkevers
Cerylon histeroides Homalota plana Hylecoetus dermestoides
Cerylon ferrugineum Cyphea curtula Mierkevers
Dwergkniptorren Bolitochara obliqua  Korynetes caeruleus
Trixagus dermestoides Bolitochara lucida    Winterkevers
Glanskevers Phloeopora teres Tetratoma fungorum
Epuraea pallescens Dexiogya corticina Zwamkevers
Epuraea distincta Ischnoglossa prolixa Endomychus coccineus
Epuraea biguttata Bibloporus minutus  Zwamspartelkevers
Cychramus luteus Molmkogeltjes Hallomenus binotatus
Glischrochilus quadriguttatus Orthoperus brunnipes Orchesia undulata
Haarvleugelkevers Orthoperus nigrescens Melandrya caraboides
Ptinella aptera Schijnboktorren Zwartlijven
Baranowskiella ehnstromi Ischnomera cyanea Eledona agricola
Houtzwamkevers Platsnuitkevers Scaphidema metallicum
Ennearthron cornutum Lissodema denticolle Diaperus boleti
Octotemnus glabriculus Salpingus planirostris Prionychus ater
Sulcacis fronticornis Vincenzellus ruficollis Zwamkevers
Cis castaneus Platte schorskevers Endomychus coccineus
Cis micans Pediacus depressus Zwamspartelkevers
Cis boleti Pediacus dermestoides Hallomenus binotatus  



Activiteiten
Voor alle activiteiten geldt: verzamelen bij verenigingsgebouw De Waterkant 
in de Oeverlanden. Voor leden en kinderen is deelname gratis, niet-leden 
betalen € 2,50 per persoon en van tevoren opgeven is niet nodig. 
De natuurwerkdag is voor iedereen gratis, maar juist wel graag van tevoren 
opgeven. Meer informatie is te verkrijgen op www.oeverlanden.nl via 
Contact en info > Verstuur een bericht. Of via info@oeverlanden.nl.

Natuurwerkdag 2018 I Foto:  Hans Bootsma

Natuurwerkdag,
zaterdag 6 november 2021, 11.00-15.30 uur
Zin om eens de handen uit de mouwen te steken en 
lekker buiten in de natuur te werken? Dat kan op 
de jaarlijks terugkerende landelijke natuurwerkdag. 
Net als op vijfhonderd andere locaties kunnen 
vrijwilligers in de Oeverlanden meehelpen aan 
beheerwerkzaamheden in het gebied.
 Het beheer van de Oeverlanden wordt 
gedurende het gehele jaar uitgevoerd door de 
beheervrijwilligers. Op de natuurwerkdag kunnen 
leden en andere belangstellenden hieraan meewerken 
en zo ervaren wat er allemaal komt kijken bij het 
beheer van een natuurgebied.
 Op de natuurwerkdag gaan we gemaaide velden 
afharken en het maaisel afvoeren. Zo houden we 
de bijzondere vegetatie in stand. Verder gaan we 
waarschijnlijk wilgen in rietlanden wegzagen, 
zodat die niet overwoekerd raken. Ook verrichten 
we mogelijk zaagwerk in de bosdelen. De 
werkzaamheden hangen af van het aantal deelnemers 
en het weer. Stevig schoeisel wordt aanbevolen! Voor 
de harde werkers wordt er rond lunchtijd een lekkere 
kom (vegetarische) soep met brood geserveerd.
Vanwege de voorbereidende werkzaamheden 
aanmelden via: www.natuurwerkdag.nl. 

Voor meer informatie over de natuurwerkdag kunt 
u contact opnemen met de locatieleider, Wichert 
Stemerdink (w.stemerdink@gmail.com).

Excursie Winterwandeling,
zondag 19 december 2021, 14.30-16.00 uur
Ga mee naar buiten! We gaan genieten van de 
verstilde natuur in de namiddag. Met wintergasten 
op het water en in het polderland. Met Nico Jansen 
en Tom Koudstaal.

Soep-en-zopie,
zondag 6 februari 2022, 13.00-16.00 uur
Onze traditionele Soep-en-zopie-bijeenkomst in de 
winter. Het bestuur van de vereniging hoopt ook 
nu weer veel leden te kunnen verwelkomen in De 
Waterkant om een toast uit te brengen op het nieuwe 
jaar. En zoals men dat gewend is, gebeurt dat weer 
met soep, ook vegetarisch, en voldoende zopie. 
Wij hopen deze middag veel mensen te ontmoeten 
die de Oeverlanden een warm hart toedragen.

Kijk ook op www.oeverlanden.nl of www.facebook.
com/oeverlandenblijven.


