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De Oeverlanden liggen aan de noordkant van de Nieuwe Meer, ten zuiden van de snelweg A4. Dertig jaar geleden 
heeft een actiegroep dit unieke natuurgebied behoed voor ‘stadsontwikkeling’. De Vereniging “De Oeverlanden 
Blijven!” (VDOB!) is voortgekomen uit deze actiegroep. Het gebied wordt in samenwerking met de bestuurscommissie 
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 schooljeugd geeft. Het depot en NME-centrum zijn gelegen 
aan het begin van het Anton Schleperspad, plm. 75 m 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. Op www.oeverlanden.nl en in 
huis-aan-huisbladen worden onze excursies gepubliceerd.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven per post, via de website of per e-mail, en door minimaal €10,- te storten op 
bankrekening NL47 INGB 0004 0688 09, o.v.v. ‘Nieuw lid’ en uw naam en adres.

Aan dit nummer werkten mee: Ria Beerlage, Yigal Boegborn, Hans Bootsma, Rein Cremer, Jack Groen, Ruud Jansen, 
Tello Neckheim, Liesbeth Stricker, Onno-Sven Tromp.

Ruiterpaaltjes plaatsen in het Jaagpadbosn I Foto:  Yigal Boegborn

Algemene Ledenvergadering 2017
Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zaterdag 13 mei 2017. 
De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Datum: 13 mei 2017
Plaats:  NME-centrum De Waterkant, Anton Schleperspad (in de Oeverlanden)
Aanvang:  14.00 uur

Agenda • Opening en vaststellen agenda
 • Bestuursmededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Verslag ALV 21 mei 2016
 • Jaarverslag Bestuur
 • Jaarverslag Beheervrijwilligers
 • Jaarverslag BioBende
 • Jaarverslag JanKees van Dijk
 • Bespreking jaarcijfers 2016
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 • Begroting 2017, voorstel verhoging minimumcontributie tot €12,50
 • Verkiezing bestuursleden

Volgens de statuten treden bestuursleden na drie jaar af en kunnen ze zich weer herkiesbaar stellen. 
Reglementair treden Daphne de Wijs, Ria Beerlage en Nico Jansen daarom af. Ria Beerlage heeft 
aangegeven haar werkzaamheden als bestuurslid te willen beëindigen, omdat die haar de laatste tijd 
steeds zwaarder vallen. Daphne en Nico zijn herkiesbaar. De overige bestuursleden hebben aange-
geven er nog zeker een jaar als bestuurslid aan toe te willen voegen.
Door het terugtreden van Ria Beerlage is er een vacature in het bestuur. Bij het opstellen van de 
agenda was er nog geen naam van een kandidaat bekend. Wilt u in het bestuur gaan meedoen? 
Neem dan contact op met Liesbeth Stricker. Liefst zo snel mogelijk.

 • Sluiting

In Memoriam: Nel Ypenburg

Op 26 september 2016 is op 93-jarige leeftijd ons lid Nel Ypenburg overleden. 
Nel kende de Oeverlanden door haar wandelingen in het gebied en het viel haar 
al snel op dat er bijzondere planten groeiden. Zo kan ik mij herinneren dat zij het 
bloemetje van de voorjaarslathyrus had gevonden op een kalkgraslandje langs het 
Nieuwe Meerpad. Nel Ypenburg heeft enkele excursies gehouden in de Oeverlanden 
en gaf naast haar lidmaatschapsbijdrage vaak een extra bedrag, wat voor ons haar 
waardering voor de Noordelijke Oeverlanden benadrukte.

Tello Neckheim



4 5

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV 2016 vond plaats op zaterdag 21 mei. In de 
zittingsperiode 2016-2017 hadden de volgende leden 
zitting in het bestuur:
Liesbeth Stricker, voorzitter 
Daphne de Wijs, vice-voorzitter
Ruud Jansen, penningmeester
Ria Beerlage, ledenadministratie
Tello Neckheim, lid
Nico Jansen, lid

Bestuursactiviteiten
Het bestuur vergadert eenmaal per zes-acht weken. 
Deze vergaderingen vinden plaats in De Waterkant. 
Naast de bestuursvergaderingen kwam het bestuur een 
tweetal keer per jaar bijeen om de Oever verzendklaar 
te maken. Jan Kees van Dijk (PR), Ben Bolscher 
(webmaster) en Onno-Sven Tromp (redacteur Oever) 
wonen uit hoofde van hun functie incidenteel de 
bestuursvergaderingen bij.
 In 2016 werd er door evenementenorganisatie 
Chasing the Hihat opnieuw een evenementenvergunning 
aangevraagd voor een grootschalig dance festival tijdens 
het broedseizoen. Uiteraard heeft het bestuur weer een 
bezwaar ingediend tegen een mogelijke vergunning-
verlening. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van 
State in 2015 over grootschalige evenementen in het 
Gaasperpark in stadsdeel Zuidoost en strijdigheid met 
het bestemmingsplan hebben organisaties tegenwoordig 
behalve een evenementenvergunning ook een omgevings-
vergunning nodig. Deze uitspraak heeft ook gevolgen 
voor de Oeverlanden. De omgevingsvergunning werd 
Chasing the Hihat door de bestuurscommissie geweigerd, 
vanwege geluidsoverlast en schade aan de ecologie. In 
Oever 72 van najaar 2016 zijn wij hier uitgebreid op 
ingegaan.
 Nico Jansen heeft in Oever 72 geschreven over de 
stand van zaken Koers 2025 en de eventuele overgang 
van de Noordelijke Oeverlanden naar het Amsterdamse 
Bos. Om niet in herhaling te treden laten we het 
bij de conclusie dat de Oeverlanden voor natuur en 
recreatie behouden zullen blijven. De overgang van 
de Oeverlanden naar het Amsterdamse Bos kan dus 
opgepakt worden. Of en wanneer dat zal gebeuren, is 
nog niet bekend.

Het Parkenoverleg Amsterdam waaraan onze vereniging 
deelneemt, wordt ook in 2017 voortgezet. We hebben 
nog steeds genoeg om ons over te buigen. Zo is de 
vaststelling van de evenementennota, die in 2016 
had moeten plaatsvinden, uitgesteld naar 2017. In 
de stadsdelen zijn locatieprofielen voor evenementen 
opgesteld, die met de betrokken organisaties 
zijn besproken. Voor de Oeverlanden zijn geen 
locatieprofielen opgenomen, wat betekent dat er een 
streep is gehaald door de mogelijkheid van grootschalige 
evenementen in de Oeverlanden. Verder is het de 
bedoeling om in de nota de maximale geluidsbelasting 
tijdens evenementen in de openbare ruimte vast te 
leggen, toegespitst op de lage tonen. In mei 2017 wil het 
college van B en W hiervoor beleidsregels vaststellen. 
Kortom, het zal nog wel even duren voordat de 
evenementennota het licht ziet.
 De aanpak van de landtong voorbij kunstenaars-
complex Nieuw en Meer duurt ook lang. Zoals bekend 
wil woningbouwcorporatie Rochdale daar een hotel 
bouwen, om het hotel vervolgens te verkopen. Het 
idee is dat op die manier een deel van het verlies - 
als gevolg van de in het verleden voor teveel euro’s 
aangekochte grond - goedgemaakt kan worden. De 
werkgroep ‘Landtong’ van de kunstenaarskolonie heeft 
een alternatief plan bedacht, dat meer recht doet aan de 
groene omgeving. Dit plan is gedeeld met, en enthousiast 
ontvangen door, vele organisaties, waaronder Landschap 
Noord-Holland, Waternet, bewoners van Nieuw-Sloten 
en natuurlijk ook onze vereniging. 
 Voor de bouw van het hotel dient het bestemmings-
plan te worden gewijzigd. De bestuurscommissie Nieuw-
West dient hiervoor een advies richting de centrale 
stad uit te brengen. Hoe langer dit proces duurt, hoe 
gunstiger het lijkt voor de plannen van de werkgroep 
‘Landtong’. 

Financiën
Voor het jaar 2016 kende het stadsdeel Nieuw West ons 
een subsidie van € 6100,- toe. Dit bedrag is volledig 
besteed aan het beheer van de Oeverlanden, zowel aan 
onkostenvergoedingen als reiskosten. Helaas kregen 
wij op 8 december 2016 het bericht dat de vereniging 
over 2017 geen subsidie voor het beheer zal ontvangen. 
Dat is een vreemde zaak, omdat de vrijwilligers voor 

Jaarverslag van het bestuur

Voor de komende Algemene Ledenvergadering presenteert het bestuur de werkzaam-
heden en activiteiten van de afgelopen periode. In dit verslag en de overige verslagen 
in deze Oever rapporteren wij de leden en onze subsidiënten over onze activiteiten in 
het afgelopen jaar en geven inzage in onze plannen voor het komende jaar. Sinds de 
vereniging een ANBI-status heeft, worden het verslag en de jaarcijfers na de leden-
vergadering op de website geplaatst.

een appel en een ei en in overleg met het stadsdeel het 
beheer in de Oeverlanden uitvoeren. Voor dat bedrag 
zal de gemeente hier zeker niet toe in staat zijn. De 
vereniging laat het er niet bij zitten. Een gesprek met 
de verantwoordelijk portefeuillehouder in december 
heeft helaas niets opgeleverd. In april 2017 is er een 
hoorzitting naar aanleiding van een door ons ingediend 
bezwaar. In deze Oever treft u het financieel jaarverslag 
van de hand van Ruud Jansen aan. Hierin is naast de 
besteding van de contributies ook de besteding van de 
subsidie verwerkt.

Leden
Het ledenaantal is, na een terugloop in 2015, redelijk 
constant gebleven. Het huidige aantal leden ligt rond de 
750. Vorig jaar zijn ons twee actieve leden van het eerste 
uur ontvallen, te weten Nel Ypenburg en Henk Smit. 
Beide leden hebben veel bijgedragen aan het onderzoek 
in het natuurgebied van de Oeverlanden. Wij zullen 
hun bijdragen missen.

Beheer
Het beheer was weer in 2016 in handen van de 
vrijwilligers onder leiding van Rein Cremer en 
zzp’ster Carla Peperkamp, die weer voor de onmisbare 
ondersteuning en (bege)leiding zorgde. De volgende 
activiteiten zijn uitgevoerd:
- knotten van wilgen onderhoud oeverbeschoeiing met 
behulp van wilgentenen;
- aanleg van takkenrillen (onder andere met met 
wilgentenen), tegen betreding door honden en Schotse 
hooglanders, en ten behoeve van broedvogels;
terugzetten van wilgenopslag in de rietmoerasgedeelten;
bosrandbeheer;
- (relatief grootschalig) maaibeheer op de vele open 
veldjes en langs taluds;
- bestrijding van exoten zoals bijvoorbeeld de Japanse 
duizendknoop en de reuzenbalsemien;
- (relatief kleinschalig) maaibeheer op locaties met 
zeldzame en/of kwetsbare plantensoorten;
onderhoud en beheer van de heemtuin en de vijver bij 
het NME-centrum;
- inventarisatie en monitoring, met de nadruk op 
planten en dagvlinders;
- onderhoud langs voetpaden, fietspad en ruiterpad, 
bijvoorbeeld tegen overhangende takken;
overleg, gebiedsinspecties en gereedschapsonderhoud;
en natuurlijk de organisatie van de Landelijke 
Natuurwerkdag.

In 2016 hebben de beheervrijwilligers in totaal 
2442 uur gewerkt in het gebied. Dit is iets minder 
dan in 2015, omdat er minder vrijwilligers 
beschikbaar waren. Inmiddels hebben 
enkele vrijwilligers aan het eind van 
2016 aangegeven te stoppen met de werkzaamheden, 
omdat zij zich niet gewaardeerd voelen door het 
stopzetten van de vergoeding per 2017. Dit zal gevolgen 
hebben voor het beheer. Er zullen keuzes gemaakt 

moeten worden in de werkzaamheden. Een deel zal 
komend jaar niet uitgevoerd kunnen worden. Het 
jaarverslag van de hand van Rein Cremer treft u elders 
in deze Oever aan. 

BioBende
De natuurclub BioBende voor kinderen in de leeftijd 
van zes tot twaalf jaar was succesvol. Ook in 2016 is de 
club acht keer bijeengekomen onder leiding van Sonja 
Hoekmeijer en Judith Appel. Helaas hebben zowel Sonja 
als Judith aangegeven het stokje aan anderen te willen 
overdragen, na een flink aantal jaren met veel plezier 
de BioBende te hebben begeleid. We zijn met enkele 
kandidaten in gesprek.

Excursies
In 2016 heeft de vereniging veertien excursies 
georganiseerd. Deze excursies vonden voornamelijk 
in het weekend plaats. De Landelijke Natuurwerkdag 
op de eerste zaterdag van november werd ook in 2016 
druk bezocht, al kwam deze dag wat langzaam op 
gang door regen in de ochtend. Bij de lunch telden wij 
zesentwintig deelnemers. Verder vinden er af en toe 
excursies op verzoek plaats, bijvoorbeeld als bedrijfsuitje. 

Educatie
Onze vereniging heeft ook het afgelopen jaar weer 
samengewerkt met de stichting Veldstudie om de 
natuur- en milieueducatielessen aan Amsterdamse 
scholen tot een succes te maken. Namens de stichting 
Veldstudie was Paul Kamsteeg de contactpersoon voor 
de scholen en hij organiseerde ook de lessen. JanKees 
van Dijk was verantwoordelijk voor de voorbereidingen. 
In 2016 hebben meerdere scholen uit Nieuw-West en 
Zuid aan de lessen deelgenomen. In totaal besloegen de 
lessen zo’n zestig dagdelen en er waren bijna duizend 
leerlingen bij betrokken.

PR
Het bestuur heeft begin 2016 een communicatieplan 
gemaakt, met als eerste uitwerking een Facebookpagina. 
Hierdoor is de bekendheid van de vereniging gegroeid. 
Dit kan nog beter en daarom is het bestuur op zoek 
gegaan naar een nieuwe PR-medewerker: Jack Groen 
stelt zich in deze Oever voor.

Namens het bestuur,
Liesbeth Stricker
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Jaarverslag van de beheervrijwilligers
04.07: De smeernippel van de bosmaaier is foetsie

In plaats van een verslag waarin met veel omhaal van woorden wordt verteld dat we 
elk jaar ongeveer hetzelfde doen, deze keer veel citaten uit onze agenda, voor een wat 
andere, bredere, beeldvorming.

12.01: wilgen knotten langs de Riekerweg
13.01: kachelperikelen (stank)
17.01: passen en meten aan het insectenhotel
19.01: werk aan de Oude Haagseweg-greppel
20.01: Gradiënt gebeld over het witte stiertje, wordt over twee weken opgehaald. & drie dodaars op Nieuwe Meer
21.01: dagpauwoog op depot
25.01: gesnoeid in Sneeuwbesbocht 
26.01: Pantar gebeld of zij de troep willen opruimen
27.01: soep opgewarmd; nog lekkerder
02.02: waar zijn alle Felco-snoeischaren gebleven? & sperwer over depot
09.02: inspectieronde i.v.m. stormnacht
10.02: gezien: opmetingen op Wittewievenveld door festivalgangsters
16.02: de blauwe container was niet afgesloten! & bosrandbeheer veldje 2; takkenril!
17.02: gesprek met GGD over gif in de rattenvallen bij de Petalo’s, het zigeunerkamp
24.02: schouwpad in Jaagpadbos wordt aangelegd door slopers, niet door boomverzorgers
29.02: drie tongvarens op liggende boomstam in JP-bos, dus meer dan die ene bekende
01.03: bij zeikweer: heel volle zakken, twee koffers en een tent afgevoerd uit JP-bos. De rest van de troep morgen. 
 & nieuwe hooglanderdame erbij!
08.03: veldje 2 deels omgeploegd: graafwerk voor kabels
10.03: ijsvogel bij Jaagpadsloot
16.03: takkenzooi van Onklaar Anker-veld verwerkt in rillen
23.03: plaatsing van ruiterpadpalen
25.03: veel ruiterpadpalen eruit getrokken. Balen!
26.03: hommelnest bij Vlinderburcht
30.03: kraai vangt mol en eet die op
31.03: nog meer tongvarens: nu acht bekend in de Oeverlanden
06.04: vier padden gered uit ruiterpadpalengaten
12.04: zand uitgereden over Moerasflorapad & notenboom geplant in JP-bos; met liefde
13.04: nijlgans houdt de wacht op wortelkluit bij 4/38
14.04: vingerhelmbloem bij veldje 7a breidt zich zeer goed uit

20.04: eerste nachtegaal gezien en gehoord (dit jaar zeker vier territoria, misschien vijf )
26.04: kalfje geboren, ca. 14.35 uur, Rendiermosveld (bij zeikweer)
27.04: vrij! Koningsdag
04.05: bakken 16, 19, 20 en 25 zijn overvol met afval
08.05: oranjetipje gespot tijdens torrentocht
10.05: wolzwever bij Heuvelbankje, 6/51
17.05: 12 uur reuzenbalsemienpluk-axies
18.05: grote keverorchis: ca. eenendertig exemplaren. Elk jaar meer!
24.05: blauw bootje gevonden in de oever. Handhaving gebeld. Als de eigenaar zich niet meldt, hebben we er 
 een werkbootje bij
25.05: meidoorns gecheckt: geen stamvraat & muizennest in de bureaulade; (opgeruimd; sorry)
26.05: ruw beemdgras overheerst nog, maar op veel plekken nu ook gestreepte witbol. & ….koekoek…koekoek…
31.05: maaien veldjes 2/22 en /24 tegen guldenroede & agressie van cruiser achter Duizendknopendijk
02.06: Banshi van restaurant Aquarius heeft twee vuilgrijpers ter beschikking gesteld
06.06: ca. honderdveertien stengels van blauwe bremraap op OHW-middenberm
11.06: wie stort duizendknoopafval (met rododendron?) op depot?
14.06: tien bitterkruidbremrapen op Vlinderburcht
21.06: bosmaaiercursus op Feeëriek-veldje & bezoeker komt langs met forse schildpad die over de OH-weg liep
22.06: BOR-vergadering? Geen BOR.
28.06: anti-balsemienen (‘mientjes’) op het schouwpad, de Sandro-boulevard
29.06: moet de verpakking van Bio-Hummus bewaard blijven?
04.07: de smeernippel van de bosmaaier is foetsie
05.07: wachtwoord veranderen!
06.07: verhaal: een grote hond zou gezien zijn, met, heel voorzichtig, een jong vosje in zijn bek. Nabij Arntzenpad. 
 (enige vos-melding, dit jaar)
07.07: zwartsprietdikkopje op Bellenblaasveldje
12.07: kapotte picknickbank naar depot gebracht
19.07: laat niet als dank de open suiker- en gebruikte melkzakjes op de tafel. Is fijn.
26.07: het wordt een goed vruchtenjaar! (appels, walnoten, stoofpeertjes)
02.08: gerucht: zondag is van de ‘oude’ koe een kalf geboren & fazantvrouwtje met twee jongen in berm OH-weg; 
 helaas niet in de eigenlijke Oeverlanden
10.08: plusminus twaalf salamanders op wilgenstam, tussen schors en bast
16.08: ook sleedoorn op Wittewievenveld: veel vruchten
23.08: groene specht laat zich vaak horen nabij depot
30.08: gestolen(?) scooter/brommer in de vegetatie van het Ogentroostveld
31.08: Wittewievenveld: start maaien, harken, afvoeren langs paden en randen & gaashok stond wagenwijd open, 
 vanmorgen
13.09: tropisch warm: harken en afvoeren nabij Drakennest I; in de schaduw
21.09: tractor John Deere is opgehaald voor onderhoud
27.09: Heuvelpadbankje wordt wel erg wankel
04.10: blauwe reiger zat opgesloten onder vijvernet. Bevrijd
09.10: sloopafval op JP-bos-parkeerplaats
11.10: rood-witte kat met bosmuis in bek gezien, op 9/111
18.10: roerdomp gezien nabij Ons Buiten & houtsnip nabij depot
25.10: OHW-veld: gemaaid, geharkt en totaal afgevoerd. Yess!
26.10: inderdaad, heel veel jonge kikkertjes dit jaar
01.11: langsfietser G. bood zijn excuses aan voor zijn gedrag van de afgelopen jaren. Fantasties
02.11: de stier is dol op stoofpeertjes
05.11: nationale Natuurwerkdag. Prima lunch! Verder ook prima
09.11: in een poging de kachel schoon te maken: vergeten uit te stofzuigen
15.11: zeikweer
16.11: krokussen geplant in het JP-bos
29.11: ramen portakabin stonden open. Dus voor de k. zijn k. gestookt
07.12: gestart met wilgen afzetten op de Schlepersplas-eilandjes
08.12: troephoek in de loods verder uitgemest & er zou een ransuil gebroed hebben bij de Populierenlaan
21.12: egel gezien bij het Hoekdijkje & EINDEJAARSMAALTIJD!
31.12: tenslotte: dit jaar 2442 vrijwilligersuren gedraaid (alweer minder dan vorig jaar), mede dankzij de onmisbare 
 hulp van ons Juffertje-in-’t-groen, natuur-zzp-ster Carla, en van stadsdeel Nieuw-West o.a. Sandro en Frank. 
 && Zo, nu eerst een Bavaria (malt). 
  Rein Cremer

Walnotenboompje verplanten in het Jaagpadbos I Foto: Yigal Boegborn
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Toelichting
In balans
Het jaar 2016 zijn de baten en kosten vrijwel in balans. 
Het resultaat is € 300,- positief, maar exclusief €1.330,- 
aan overlopende kosten (begeleiding scholen en 
portokosten), die pas begin 2017 zijn betaald.

Opbrengsten
De opbrengsten uit lidmaatschap en donaties daalden 
naar €9.500,-, een kwart minder dan begroot! In 2015 
werd in verband met het jubileumboek extra veel gegeven 
en kwam er €15.000,- aan donaties binnen. De jaarlijkse 
subsidie voor het terreinonderhoud van stadsdeel Nieuw-
West (€6.100,-) is voor het laatst uitgekeerd. Dit bedrag 
wordt geheel besteed aan terreinonderhoud. Van Landschap 
Noord-Holland ontvingen we een subsidie van €288,- voor 
het aanschaffen van houten palen voor de heemtuin bij De 
Waterkant. De overige opbrengsten aan rente en verkoop 
boeken zijn erg bescheiden.

Kosten
Er is voor de leden twee keer een Oever uitgebracht en één 
kalender. De kosten van de uitgaven zijn goed in de hand 
gehouden. We versturen niet meer met 24-uurs post en 
zoeken naar besparingen op drukkosten.

Dank
Onze dank gaat uit naar onze donateurs. Graag willen we 
wijzen op het feit dat wij een ANBI zijn, zodat giften aan 

Donaties zijn hard nodig

Wij hebben uw donatie hard nodig. Vorig jaar zijn 
veel leden vergeten hun contributie over te maken. 
Er kwam nog geen €10.000,- binnen, een forse 
daling ten opzichte van 2014 en 2015.

Wij vragen u alsnog de lidmaatschapsbijdrage 
(minimaal 10 euro) voor 2016 over te maken. Dat 
kan op rekening NL47 INGB 0004068809 van 
Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. Binnenkort 
krijgt u een acceptgiro voor de contributie voor 2017.

De vereniging is een ANBI. Dit betekent dat de 
giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
Het is mogelijk om eenmalige of periodieke schen-
kingen aan de vereniging te doen. Ook legaten zijn 
mogelijk.

De penningmeester

de vereniging aftrekbaar zijn. Verder bedanken wij het 
stadsdeel Nieuw-West en Landschap Noord-Holland 
voor de subsidies.

Begroting
Naast de cijfers over 2016 staat de begroting over 2017. 
In de begroting is er pijnlijk gesneden en houden we 
rekening met een tekort van ruim €1.300,-. Wij kunnen 
het ecologisch natuurbeheer door vrijwilligers en enkele 
andere taken alleen voortzetten als er een vervangende 
subsidie van € 6.000,- wordt gevonden. 

Ruud Jansen, penningmeester
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Uilenkast
De uilenkast is acht jaar geleden in elkaar gezet door 
wijlen oud-bestuurslid Chris Arntzen. Hij had al eerder 
een vlieggat aan de voorkant van de grote loods gemaakt 
om boerenzwaluwen de kans te geven in de loods te 
nestelen. Deze zijn nooit gekomen, maar op een dag, 
begin maart 2009, vloog er een kerkuil rond in de loods. 
De uil was tevergeefs op zoek naar een geschikte plek om 
te nestelen, hetgeen Chris tot zijn initiatief bracht (zie 
Oever 57, voorjaar 2009). Daarna werd er nooit meer 
een kerkuil waargenomen, tot enkele weken geleden. 
Verrassend was het zeker, want sinds de jaren zestig gaat 
het slecht met de kerkuil. Al moet gezegd worden dat de 
kerkuil de afgelopen jaren al enkele malen door mensen 
van de vereniging rond de Oeverlanden is gesignaleerd.

Nachtjager
De kerkuil heeft een opvallend uiterlijk: het aangezicht 
lijkt te bestaan uit een hartvormig masker, wit met 
zwarte ogen. Van onderen heeft de vogel een diepe, 
roomwitte kleur, met een warme, roodbruine tekening 
op de vleugels. Meer dan enige andere uilensoort is de 
kerkuil een nachtjager, die zelfs in volledige duisternis 
zijn prooi weet te vinden door een uiterst scherp gehoor.
Muisachtigen zijn het hoofdvoedsel, met name de 
veldmuis, die tot de woelmuizen gerekend wordt. Ook 
spitsmuizen worden niet versmaad, terwijl die door 
vrijwel alle andere roofvogels worden gemeden vanwege 
de vieze smaak. Spitsmuizen behoren in tegenstelling tot 

Kerkuil voelt zich bijna thuis in de Oeverlanden

Toen Nico Jansen en ik op een maandagavond half februari in de grote loods op ons 
depotterrein aan het werk waren, vloog er ineens een grotendeels witte, kennelijk 
opgeschrikte vogel door de loods. Even dacht ik aan een duifachtige vogel, maar dat kon 
niet. De vogel kwam van achteren en zou best uit de speciaal gebouwde kast gekomen 
kunnen zijn. Nico en ik wisten het zeker: dit kon alleen maar een kerkuil zijn.

de woelmuizen en ware muizen niet tot de knaagdieren 
maar tot de orde van insecteneters. De braakballen van 
kerkuilen zijn een dankbaar voorwerp voor onderzoek. 
Omdat ze zo ongeveer alle muizen eten, krijg je bij het 
uitpluizen van de ballen een goede doorsnede van wat 
er aan muizen leeft in een gebied. Een andere reden is 
dat braakballen van de kerkuil in grotere aantallen rond 
en in het nest zijn te vinden.

Uilenwerkgroepen
Sinds eind jaren tachtig worden er initiatieven 
ondernomen om de kerkuil voor verdwijning uit 
Nederland te behoeden. Na de strenge winter van 
1979 waren er in heel Nederland ongeveer honderd 
broedparen en was de kerkuil in Noord-Holland 
verdwenen. Door het dichtmaken van schuren en 
kerken was er steeds minder nestgelegenheid. In 
Nederland zijn de kerkuilen hierop aangewezen bij 
gebrek aan holle bomen en rotsspleten. Vooral door 
het plaatsen van nestkasten door uilenwerkgroepen 
gaat het vanaf 1990 gestadig bergopwaarts. 
Landschap Noord-Holland meldde onlangs dat er 
in 2016 in Noord-Holland een recordaantal van 
honderdvijfenvijftig broedplaatsen is geteld.
 Een andere reden voor hun achteruitgang is de 
steeds rationelere indeling van het platteland, waardoor 
bosjes en overgebleven hoekjes opgeruimd worden, 
naast uitbreiding van steden en het wegennet. De 
kerkuil is vooral een vogel van kleinschalig, afwisselend 
cultuurlandschap. Een gebied als de Oeverlanden 
met haar mozaïek aan minibiotoopjes is dan ook 
zeer geschikt voor de kerkuil. En door de fijnmazige 
afwisseling van bos, struikgewas, takkenhopen, ruigte, 
boszomen, korte graslandjes en ruig grasland ontstaat 
er een goede omgeving voor muizen.
 Via Landschap Noord-Holland, naar wie we 
de melding hebben doorgestuurd, kwamen we in 
contact met Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk van 
de Kerkuilenwerkgroep. Zij kwamen kijken of er 
misschien toch nog vogels in de kast aanwezig waren. 
Dat bleek niet meer het geval. Wel werden er meer 
braakballen gevonden, nadat JanKees van Dijk al 
eerder twee braakballen in de loods had zien liggen.
De werkgroep bood aan de nestkast tijdens hun 
jaarlijkse tocht in het gebied ten zuiden van Amsterdam 
te inspecteren, zo nodig enig onderhoud te plegen en 
de vogels te ringen. Verder raadden ze aan een nieuwe Werktekening kerkuilennestkast

kast te maken en die direct achter het vlieggat 
te monteren. Je verliest dan de romantiek van een door 
de loods vliegende uil, maar voor de vestigingskansen 
van de vogel is het beter. Want in de loods wordt 
natuurlijk weleens geverfd en met tractoren in en 
uit gereden. Overigens zijn er gevallen bekend waarbij 
kerkuilen broeden in een manege waar de radio meestal 
hard aan staat.

Uitpluizen
Wij waren, net als stadsecoloog Geert Timmermans, 
zeer benieuwd welke resten de braakballen van onze 
kerkuil zou bevatten. Vooral hoopten we dat er resten 
van de waterspitsmuis en de noordse woelmuis in 
zouden zitten, rodelijstsoorten én doelsoorten van 
de Groene As, een ecologische hoofdverbinding tussen 
Amstelland en Spaarnwoude waarvan de Noordelijke 
Oeverlanden deel uitmaken.
 Oud-vrijwilligster Marisa Stoffers bracht me op 
het idee de gevonden braakballen te laten analyseren 
bij de werkgroep Pluizen van de KNNV, de vereniging 
voor veldbiologie. Daar zitten op een avond een stuk of 
zestien mensen, onder wie veel professionele ecologen, 
met microscopen, loepjes, tandenborstels, pincetten 
onder felle lampen braakballen uit te pluizen.
De analyse van onze braakballen leverde een 
gewone verzameling van prooidieren op: in totaal 
elf huisspitsmuizen, zeven bosspitsmuizen en tien 
veldmuizen, het bekende hoofdvoedsel van de kerkuil. 
Enigszins opmerkelijk was de vondst van één rosse 
woelmuis; de soort is algemeen in de bossen in het 
oosten van het land, maar voor een stadsrand in het 
westen van het land best leuk. Ook werd een restant van 
een niet eens heel kleine vogel gevonden, welke precies 

viel niet te zeggen. Jammer genoeg geen vondsten van 
de noordse woelmuis of de waterspitsmuis. Overigens 
is pas bij honderdvijftig prooidieren (ongeveer vijftig 
tot zestig braakballen) met grotere zekerheid te zeggen 
welke muizensoorten er in het jachtgebied voorkomen. 
Op dezelfde avond werden bij een analyse van de 
braakballen uit natuurgebied Het Twiske onder de 
tweehonderdachtenzeventig gevonden prooidieren 
welgeteld twee waterspitsmuizen gevonden.
 Het jachtgebied van de kerkuil kan trouwens klein 
zijn, er zijn gevallen bekend dat een gezin puur overleeft 
op wat ze in een schuur kunnen vinden. Maar meestal 
ligt de straal van het jachtgebied tussen de vijfhonderd 
en vijfduizend meter.

Oeverlanden
Op ons depot is voor de kerkuil ’s nachts waarschijnlijk 
veel te vinden. De grote takkenril langs de oprijweg 
is zeer bevorderlijk voor de muizenstand, evenals de 
maaihoop en andere takkenhopen, maar ook een 
aantal stenige constructies met hun gangetjes en 
holletjes zullen daarbij helpen. 
 De uil heeft zich sinds die februariavond niet 
meer laten zien, maar het is mooi dat de actie van Chris 
Arntzen alsnog tot resultaat heeft geleid. Wij gaan verder 
met maatregelen om de kerkuil ook in de Oeverlanden 
vaste grond onder de voeten te geven.

Hans Bootsma

www.kerkuil.com
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/amsterdam/blog
(d.d. 15 december 2016)
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Nieuwe PR-medewerker
Mijn naam is Jack Groen en sinds kort doe ik de PR-
zaken voor Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. 
Sinds anderhalf jaar werk ik als vrijwilliger mee met de 
beheergroep in dit prachtige gebied. Ik woon om de hoek 

in de Schinkelbuurt en ik ken het gebied al jaren. Door 
het werken met de beheergroep ben ik meer betrokken 
geraakt bij de vereniging. In eerste instantie deed ik mijn 
hardlooprondjes door de Oeverlanden en ontdekte toen 
al de schoonheid van het gebied. Later heb ik voor de 
opleiding Natuurgids van het IVN, met twee collega’s, 
het gebied een halfjaar lang bijna wekelijks geobserveerd 
en onze bevindingen op papier gezet. Daardoor is mijn 
interesse voor het gebied verder gegroeid.
 Toen ik de oproep voor een PR-medewerker las, 
heb ik besloten me hiervoor aan te melden. Ik ben de 
afgelopen jaren als communicatiemedewerker actief 
geweest voor zorginstelling HVO-Querido en heb dus 
de nodige ervaring. Die kan ik prima gebruiken voor 
PR-werkzaamheden voor de VDOB!. Ik zal beginnen 
met het maken van PR-materiaal, zoals een folder, 
affiches, persberichten en wat er verder nodig is om 
de Oeverlanden te promoten.
 Hopelijk kunnen we zodoende de Oeverlanden bij 
nog meer mensen positief onder de aandacht brengen. 
Zodat de bezoekers inzien dat dit unieke en waardevolle 
natuurgebied, vlak bij de stad, veel te bieden heeft. 
Laten we er zuinig op zijn en de Oeverlanden 
groen houden, helemaal nu de stad op zoek is naar 
uitbreidingsmogelijkheden. De Oeverlanden Blijven!

Jack Groen
pr@oeverlanden.nl; 06 4975 1231

Compassie
Begin 2017 hadden we de maand van de compassie. 
Niet dat we daar zoveel van merkten, in het geheel niet 
zelfs. We hadden zojuist de mededeling gekregen van de 
stadsdeelcommissie, dat ze in haar oneindige wijsheid 
besloten heeft dat ze de subsidie voor ons beheer stopzet, 
met onmiddellijke ingang nog wel. U leest erover in 
deze Oever.
 Terwijl ik dit schrijf, werken onze beheervrijwilligers 
‘met onze poten in de modder’ - zoals een van hen me 
eens schreef - zonder de geweldige vergoeding van 0,90 
euro per uur. Toen het hier nog stadsdeelbestuur heette, 
heeft men eens uitgerekend dat het terreinonderhoud 
zo’n anderhalve ton per jaar zou kosten indien de 
overheid het zou doen.
 De vooruitgang schrijdt voort en ook de banken 
doen eraan mee. De acceptgiro’s worden afgeschaft. 
Binnenkort krijgt u van ons de laatste acceptgirokaart 
toegestuurd, met daarop het laatste bedrag vermeld dat 
u ons overmaakte. Onze penningmeester legt u precies 
uit hoe u voortaan de contributie kunt betalen.
In plaats van bij de ambachtelijke eenmansdrukkerij 
De Appelbloesem Pers laten we de Oever nu bij een 
commercieel bedrijf drukken. Om de kosten te drukken 
en daarmee ons voortbestaan te redden.
 Al deze ontwikkelingen stemmen me droef. Bij 
mijn aantreden ruim een decennium geleden, nam 
ik het werk van Chris Arntzen over. Hij deed de hele 

boekhouding met de hand, en de verzendingen erbij. 
Bovendien waren de kalenders kunstwerken, echte 
collector’s items.
 Ach, het kan niet zo blijven...
 Met veel genoegen heb ik het enthousiasme 
gemerkt waarmee onze leden de Oeverlanden 
waarderen. Sommige leden blijven lid, zelfs als ze 
verhuizen, tot in Drenthe en Groningen toe. Het is 
ook te merken aan de bijdragen: die varieerden van tien 
tot soms enkele honderden euro per jaar. Het jaarlijks 
gemiddelde schommelde steeds rond de vijftien euro. 
Door de recessie hebben we veel leden verloren, maar 
ook gewoon door de ouderdom verliezen we leden die 
vanaf het eerste begin lid werden.
 De beheervrijwillers hebben veel affiniteit met 
hun werk, vooral te merken als er veranderingen 
plaatsvinden. De Oeverlanden zijn een ‘thuis’: voor 
bijzondere mensen die de ‘rafelranden van de stad’ 
verzorgen.
 Het waren voor mij bijzondere jaren. Maar nu heb 
ik geleidelijk aan mijn werkzaamheden overgedragen 
aan nieuwe enthousiastelingen, die vaardiger dan ik de 
nieuwe methoden hanteren. De vereniging is in goede 
handen. En wellicht moeten we weer een actiegroep 
worden, zoals we begonnen zijn. Ik hoop nog vaak aan 
de oever van de/het Nieuwe Meer te verpozen. Ik hoop 
u daar weer te ontmoeten.

Ria Beerlage

Jack Groen I Foto: Richard Mattheijer

Natuurwedstrijd
Op zaterdag 20 mei 2017 organiseert onze vereniging 
een 1000-soortendag in de Oeverlanden. Een 1000-
soortendag is een zoektocht naar duizend dieren- 
en plantensoorten op een dag of aantal dagen, 
een natuurwedstrijd dus. De eerste activiteit is  op 
vrijdagavond 19 mei. Wie wil helpen om deze dag tot 
een succes te maken? Wie durft er in de Oeverlanden-
wildernis op zoek te gaan naar bekende of onbekende 
dieren of planten? 
 Wij hebben al meer dan 2500 soorten planten en 
dieren waargenomen en lijsten daarvan op onze website 
gepubliceerd (zie: www.oeverlanden.nl/inventarisatie). 
We denken echter dat we met wat hulp veel meer 
soorten kunnen vinden. Veel diergroepen zijn niet of 
onvoldoende onderzocht, zoals vliegen en muggen, 
minivlinders, motten, springstaarten, duizendpoten 
en miljoenpoten. Maar bijvoorbeeld ook kleine 
waterdiertjes zoals watermijten of vlokreeftjes. Waar 
we helemaal niets van weten zijn algen en bacteriën, 
behalve de blauwalg, al weten we zelfs niet welke soorten 
blauwalg er in de Nieuwe Meer voorkomen.

19 en 20 mei
Op vrijdagavond 19 mei begint Trees Kaizer om 
21.00 uur met het zoeken van insecten die op licht 
of stroop afkomen. Extra vlinderlakens en lampen zijn 
welkom.
 Zaterdag 20 mei om 10.00 uur is de officiële 
opening van de 1000-soortendag in De Waterkant, 
met een inleidende presentatie over de te onderzoeken 
deelgebieden. De hele dag is er koffie en thee. Uiteraard 
bieden we dan een eenvoudige avondmaaltijd aan voor 
alle waarnemers en medewerkers.
 Waarnemingen die gedaan zijn in de hele maand 
mei 2017 tellen mee, dus u kunt ook op 20 mei 
langskomen om waarnemingen door te geven of te 
bespreken.

Hoe voert u waarnemingen in?
Er zijn apps voor op de telefoon van www.waarneming.
nl, waarmee u uw waarnemingen ter plaatse kunt 
invoeren: iObs (Apple), ObsMapp (Android) of 
WinObs (Windows). Als u de waarneming uploadt, 

komt die in de database van www.waarneming.nl. 
Als u dit te ingewikkeld vindt, kunt u uw waarnemingen 
gewoon op papier inleveren. Dan verwerken wij de 
gegevens. 

Bonus
Als u een of meer nieuwe soorten voor het gebied 
kunt aantonen (check de lijsten op www.oeverlanden.
nl/inventarisatie) krijgt u een exemplaar van ons 
jubileumboek Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden, 
waarin de soortenrijkdom van de Oeverlanden 
beschreven staat.

Opgeven
Als u wilt meedoen met de 1000-soortendag in de 
Oeverlanden, geeft u zich dan op via een bericht aan 
bestuur@oeverlanden.nl. Vermeld daarbij of u op 20 mei 
van de avondmaaltijd gebruik wilt maken.

Tot ziens in de Oeverlanden! 

Tello Neckheim en Ruud Jansen

1000-soortendag

Wie kunnen in de Oeverlanden voor ons nog onbekende dieren- en plantensoorten vinden?
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Op een zonnige herfstwandeling kwam ik aan het water 
van de Nieuwe Meer een schilderes tegen. Ze stond 
met haar ezel in de buurt van het verenigingsgebouw 
De Waterkant. In haar eigen kleuren legde ze daar het 
uitzicht vast: het riet en de oeverbeschoeiing op de 
voorgrond, daarachter het wijde water, aan de horizon 
huisjes op de Nieuwemeerdijk. Ze vertelde dat ze vlak 
bij het Vondelpark woonde en boeken illustreerde 
(voor de nieuwsgierigen: onder andere de bekende 
kinderboekenserie ‘Spekkie en Sproet’). Voor haar 
schilderij liet ze zich graag inspireren door de rust en 
ruimte in de Oeverlanden.
 Ook (stadsdeel)dichters zwerven door de natuur 
om bevlogen te raken. Een bekende dichtvorm waarin 
ze hun impressies uit de natuur beschrijven, is de haiku. 
De van oorsprong Japanse haiku is een drieregelig 
gedicht, waarvan de eerste regel vijf lettergrepen telt, de 
tweede zeven en de derde weer vijf. De dichtvorm heeft 
zich over de hele wereld verspreid en ook in Nederland 
uitgebreid zijn weg gevonden. Vaak bevat de haiku een 
bondige natuurobservatie, waarbij de dichter een poging 
doet om iets kleins en alledaags bijzonder te maken. 
Hij beschrijft dan een kortstondige verwondering, die 
kan uitwaaieren tot weidse gedachten. Zelf dichtte ik 
bijvoorbeeld:

de blauwe reiger
hapt met een scherpe snavel

zijn spiegelbeeld stuk

Dichter bij de natuur

Behalve het beschrijven van een subtiele gebeurtenis 
uit de natuur bestaan er allerlei andere ‘regels’ voor 
het schrijven van een haiku: er is geen rijm, de haiku 
is gebonden aan een bepaald seizoen, de dichter is zelf 
niet in het gedicht aanwezig. Elke haikudichter kan zich 
wel of niet aan die regels houden en kiest de jas die hem 
past. Het kan heel eenvoudig zijn:

aan de waterkant
zwaait een hoge lisdodde

met bruine aren

Iedereen kan dus haiku’s schrijven! Deze column is een 
uitnodiging aan alle bezoekers van de Oeverlanden. Laat 
u door het Jaagpadbos, Wittewievenveld of welke plek 
dan ook aanzetten tot het schrijven van een haiku. Wie 
het resultaat wil delen, kan zijn haiku mailen: redactie@
oeverlanden.nl. Ter inspiratie nog een speciale, zomerse 
haiku:

vlinders buitelen
om vlinders die ook weer om

vlinders buitelen

Onno-Sven Tromp is Stadsdeeldichter van Nieuw-West. 
Hij publiceerde onder andere de haikubundel Lisdodden, 
reigers en dijkruggen. Onlangs verscheen zijn roman 
Fantoomregen.

Plastic opruimen I Foto: Yigal Boegborn

Moeder en kalf I Foto: Yigal Boegborn

Snoeien I Foto: Yigal Boegborn

Natuurwerkdag I Foto: Hans Bootsma



Excursie, vrijdag 12 mei 2017, 20.30-22.00 uur: 
Nachtegalen
Ooit vormden de Oeverlanden een populaire plek 
voor de nachtegaal, maar zoals ook elders in Nederland 
neemt de populatie de laatste jaren af. Deze vogel is 
onopvallend gekleurd maar daartegenover heeft hij 
fabelachtige zangkwaliteiten. Wij hopen ook dit jaar 
weer van de mooie zang te genieten en proberen het 
aantal territoria vast te stellen. Deze avond wordt 
begeleid door Carla Peperkamp en Rein Cremer.

Algemene Ledenvergadering, zaterdag 13 mei 
2017, 14.00-15.30 uur
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering duurt 
ongeveer anderhalf uur. Voor de agenda: zie pagina 3.
De middag wordt afgesloten met een hapje en een 
drankje.

Excursie, vrijdag 19 mei 2017, 21.00-22.30 uur: 
Nachtvlinders
Trees Kaizer laat ons op een laken nachtvlinders 
zien in de Oeverlanden. Dit is een onderdeel van de 
1.000-soortendag. Voor meer informatie: zie pagina 13.

1000-soortendag, 
zaterdag 20 mei 2017, 10.00-17.30 uur
Doel is om vandaag duizend soorten planten en dieren 
te tellen in De Oeverlanden. Uit het gebied kennen 
we nu al 2500 soorten. De officiële start om 10 uur in 
NME-centrum De Waterkant. We eindigen de dag met 
een maaltijd vanaf 17.30 uur. Voor meer informatie: 
zie pagina 13.

Excursie, zondag 11 juni 2017, 14.00-15.30 uur: 
Insecten
Deze middag kunt u kennismaken met het rijke 
insectenleven in De Oeverlanden onder begeleiding 
van Ruud Jansen. Neem ook kinderen mee, die vinden 
beestjes vaak razend interessant! Ruud laat u zien hoe je 
kevers, wantsen en andere insecten vangt met netten en 
andere vangmiddelen.

Excursie, zondag 2 juli 2017, 11.00-12.30 uur: 
Planten
De Oeverlanden kennen ongeveer 540 plantensoorten. 
Onder begeleiding van Hans Bootsma en Nico Jansen 
zullen we op deze dag veel soorten in volle pracht onder 
de loep nemen. Er wordt ook iets verteld over het beheer 
van grazige vegetaties.

Excursie, zondag 10 september 2017, 11.00-12.30 uur: 
Waterdieren
Deze dag kunt u kennismaken met de geheimzinnige 
onderwaterwereld onder leiding van Kees Wabeke en 
JanKees van Dijk. Met een schepnet gaan we op zoek 
naar waterdieren en insecten, die daarna in De Waterkant 
onder de microscoop worden bekeken. Niet alleen 
interessant voor kinderen.

Excursie, zondag 17 september 2017, 11.00-14.00 uur: 
Cultuurhistorie aan de Sloterweg
De Sloterweg vormt de noordgrens van de Riekerpolder 
en dateert uit de twaalfde eeuw. In de twintigste eeuw is 
de Sloterweg voor een deel gesloopt ten gevolge van het 
Algemeen Uitbreidingsplan van Cornelis van Eesteren 
uit 1934. We gaan per fiets vanaf de Overtoomse Sluis, 
waar de Sloterweg ooit begon, naar het dorp Sloten. We 
stoppen waar nodig voor nadere bestudering van oude 
foto’s en de huidige situatie. Deze excursie is niet geschikt 
voor jonge kinderen, vanwege de lastige verkeerssituatie 
langs een flink deel van de Sloterweg. Verzamelen op de 
hoek van de Surinamestraat en de Sloterkade. Onder 
leiding van Nico Jansen. Telefoon: 020-6202897 of 
e-mail: bestuur@oeverlanden.nl.

Excursie, zondag 8 oktober 2017, 11.00-12.30 uur: 
Paddenstoelen
Het is herfst en dus is het weer paddenstoelentijd. In 
de Oeverlanden kunnen we houtzwammen aantreffen, 
omdat er veel dood hout ligt. Maar ook het judasoor en 
het aardsterretje zullen wij waarschijnlijk tegenkomen. 
Christiane Baethcke laat het ons zien.

Natuurwerkdag, 
zaterdag 4 november 2017, 11.00-15.30 uur
Op vijfhonderd verschillende locaties krijgt het 
landschap in Nederland op de natuurwerkdag een 
opknapbeurt dankzij vele vrijwilligers. Het beheer in 
de Oeverlanden wordt gedurende het jaar uitgevoerd 
door de beheervrijwilligers. Op zaterdag 4 november 
kunnen leden en andere belangstellenden daaraan 
meewerken. Zo kan iedereen zien wat er allemaal komt 
kijken bij het beheren van een mooi natuurgebied als de 
Oeverlanden. Wij verzoeken leden en belangstellenden 
zich uiterlijk maandag 30 oktober aan te melden voor 
deze natuurwerkdag, vanwege de voorbereidende 
werkzaamheden. Telefoon: 06-33846602 of e-mail: 
bestuur@oeverlanden.nl. Voor de harde werkers wordt 
er rond lunchtijd een lekkere kom (vegetarische) soep 
geserveerd.

Activiteiten
Voor alle activiteiten geldt: verzamelen bij verenigingsgebouw De Waterkant in 
de Oeverlanden. Met uitzondering van de excursie van 17 september, die bij de 
Overtoomse Sluis start. Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden 
betalen € 2,50 per persoon. Van tevoren opgeven is niet nodig. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan bestuur@oeverlanden.nl.


