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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 €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: Yigal Boegborn, Hans Bootsma, Jack Groen, Nico Jansen, Ruud Jansen, Tello Neckheim, 
Liesbeth Stricker, Onno-Sven Tromp, Daphne de Wijs.

Foto:  Ruud JansenVlinderburcht in de tuin van het NME-centrum I Foto:  Hans Bootsma

Geslaagde 1000-soortenmaand

Op 20 mei 2017 organiseerde Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” voor het eerst een 
1000-soortendag. Het inventariseren van de aanwezige natuur past in de doelstellingen 
van onze vereniging. Het concept van een 1000-soortendag is landelijk bekend en 
succesvol. Om meer tijd te hebben, konden de waarnemers de hele maand mei planten 
en diersoorten opvoeren op de website www.waarnemingen.nl.

1000-soortendag
Zaterdag 20 mei stond in het teken van ons onderzoek. 
Diverse waarnemers waren van buiten Amsterdam 
gekomen. Sommige waren er al bij op 19 mei, op de 
nachtvlinderavond met Trees Kaizer. In de ochtend 
van 20 mei hielden we een presentatie over het gebied. 
Daarna was er een persmoment en werd er door Annette 
Bleeker een actiefoto gemaakt, die 31 mei in De Echo 
is verschenen. Hoewel het weer niet optimaal was, 
was het evenement een succes en zijn de resultaten 
indrukwekkend. We sloten de dag af met een heerlijke 
maaltijd, verzorgd door het bestuur. We kijken er met 
plezier op terug en denken aan een vervolg over twee jaar.

Methoden
De Oeverlanden zijn op veel plekken onderzocht, zoals 
het moerasbos, de bermen van de Oude Haagseweg en 
de Riekerpolder. Elke onderzoeker gebruikte beproefde 
methoden. Om kleine insecten te vangen heeft er bij De 
Waterkant een paar weken een malaiseval gestaan en zijn 
er potvallen gebruikt. Op de dag zelf is er gevangen met 
een sleepnet, waternet en yellow pan traps. In de avonden 
vingen we met een lamp en laken, een lichtval en een 
keverzeef.

Resultaten
Met een kleine groep waarnemers die expert zijn in een 
bepaalde groep dieren of planten hebben we erg veel 
soorten kunnen vinden. Van alle deelnemers die het gebied 
voor het eerst ontdekten, hoorden we enthousiaste reacties 
over de hoge soortenrijkdom. Er konden zelfs vogels aan 
de lijst toegevoegd worden. Zeker honderdnegenenzestig 
dieren en tien planten waren in ons gebied nog niet 

bekend. Een deel van de insecten, waaronder sluip-
wespen, wordt in de komende tijd door specialisten 
gedetermineerd en toegevoegd.
 Op dit moment zijn er over de hele maand mei 
910 soorten geregistreerd, zie de link op de homepage 
van www.oeverlanden.nl. De lijst is zo lang dat deze niet 
in de Oever past. Op alleen 20 mei zijn er 547 soorten 
waargenomen.
 De meeste toename in kennis is bij de nachtvlinders 
geweest. Op twee avonden met Trees Kaizer, Thijs Knol 
en Oscar Franken werden er voor ons gebied maar liefst 
vierentachtig soorten bij gevonden. Op het laken vonden 
ze een moerasduiveltje, Nascia cilialis. Dit is een zeldzame 
vlinder in moerassen, de rups leeft op riet. Met een 
lichtval lokten ze de populierenpijlstaart, Laothoe populi. 
Inmiddels telt de lijst met dag- , nacht-, microvlinders 
honderdzeventig soorten.

Aantal waargenomen soorten in mei 2017
Aantal waargenomen soorten in mei 2017
Verdeling over de groepen Waargenomen soorten Nieuw voor Oeverlanden
Kevers 307 11
Planten 209 10
Nachtvlinders en micro's 93 84
Vogels 58 3
Geleedpotigen (overig) 51 25
Weekdieren 46
Vliegen en muggen 43 27
Wantsen, cicaden en 
plantenluizen 37 3

Bijen, wespen en mieren 20 8
Dagvlinders 12
Insecten (overig) 10 4
Libellen 6
Sprinkhanen 4 1
Amfibieën 4
Paddenstoelen 3 2
Mossen 3
Vissen 2
Zoogdieren 2
Totaal 910 179
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Notulen Algemene Ledenvergadering 13 mei 2017
Plaats: De Waterkant in de Oeverlanden
Datum en tijd: 13 mei 2017, 14.00 -15.30 uur
Aanwezig: Onno-Sven Tromp, G. C. Molewijk, Josie Dubbelman, Wichert Stemerdink, Reinder van der 
Put, Carla Peperkamp, Ria Stricker, Ans van Willigen, Hans van Steenbergen, Gerard Diependaal, JanKees van Dijk, 
Ria Hoogendijk, Hans Bootsma, Theo van Gorp, Menno Vermeulen, Riet Knijn, Jan Jitso Keizer, Henk Scheen en de 
bestuursleden Daphne de Wijs, Tello Neckheim, Ruud Jansen, Nico Jansen, Liesbeth Stricker.
Afwezig met bericht: Ria Beerlage, Joost Nuissl, Maarten Neerincx (gebiedsmakelaar in stadsdeel Nieuw-West)

Het aantal soorten kevers overtrof onze verwachtingen. 
Inmiddels kennen we in de Oeverlanden 958 soorten. Dat 
is vergelijkbaar met het aantal soorten van het Amsterdamse 
Bos, dat een acht maal zo grote oppervlakte heeft. In een 
humushoop werd met een buisval een beenderknager Trox 
scaber aangetroffen, een onverwachte en zeldzame soort.

Vervolgonderzoek
Het evenement in mei vormde een aansporing om 

meer onderzoek te doen naar de flora en fauna in de 
Oeverlanden. Ook in juni vond er onderzoek plaats. 
 Inmiddels is de kennis van alle groepen gestegen 
van 2500 tot 2775 soorten. Binnenkort verschijnen de 
aangepaste lijsten op www.oeverlanden.nl/inventarisatie. 
We hebben opnieuw aangetoond dat de biodiversiteit 
van de Oeverlanden bijzonder groot is. We willen onze 
soorten kennen en behouden.

Ruud Jansen

Opening en vaststellen agenda
Liesbeth Stricker legt uit dat de notulen van de vorige 
jaarvergadering zijn zoekgeraakt en op het laatste moment 
moesten worden herschreven. Vandaar dat ze ter plaatse 
worden uitgedeeld en dat er een leespauze wordt ingelast. 
Rondvraag en sluiting worden toegevoegd aan de agenda.

Bestuursmededelingen
Liesbeth Stricker geeft aan dat er bezwaar is gemaakt 
tegen het stopzetten van de subsidie voor beheer-
activiteiten. Dat is in een hoorzitting op 13 april 2017 
behandeld. Vroeger werd een hoorzitting voorgezeten 
door externe personen, maar tegenwoordig gebeurt 
dit door ambtenaren van de centrale stad. Het bestuur 
wacht nog op de uitspraak. Er wordt gevraagd of ons 
eigen vermogen er iets mee te maken heeft, maar dat is 
niet het geval. De subsidie is stopgezet omdat er voor dit 
jaar andere criteria voor subsidies gelden.   
Diverse personen reageren en er ontstaat een gesprek over 
hoe we de stopzetting kunnen tegenhouden. En welke 
argumenten gegeven kunnen worden. Het bestuur heeft 
deze opmerkingen al aangegeven in de hoorzitting. Er 
wordt ook gevraagd om contact te maken met andere 
groengroepen die ook worden gekort. De wettelijke 
termijn waarbinnen een uitspraak moet worden gedaan 
is zes weken. Daar de hoorzitting half april plaatsvond, 
kunnen we de uitspraak binnen enkele weken verwachten. 

Ingekomen stukken
Henk Scheen: vragen over financiën, worden 
behandeld onder begroting. Verder twee (herhaalde) 
adreswijzigingen.

Notulen ALV 21 mei 2016
Pagina één: Reinder van der Put geeft naar aanleiding van 
het jaarverslag beheervrijwilligers aan dat er een gesprek 
heeft plaatsgevonden met Liesbeth en Tello van het 
bestuur. Reinder geeft aan dat uit dit gesprek is gekomen 
dat hij een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen het 
bestuur en de beheervrijwilligers. Voorafgaand aan de 
ALV is in een kort overleg tussen leden van het bestuur 
en beheervrijwilligers besloten dat Reinder die functie 
op zich neemt. Reinder wordt welkom geheten door het 
bestuur en de vergadering.
 Pagina twee: Hans Bootsma geeft aan dat hij 
vorig jaar had aangegeven dat hij foto’s zou maken 
van de Oeverlanden. Inmiddels heeft Hans bij 
Natuur&Milieuteam Zuid een webpagina met foto’s 
gemaakt. Er wordt gevraagd aan Hans om in de toekomst 

vooraf de gepubliceerde tekst aan het bestuur voor te 
leggen. Het bestuur dient als eerste op de hoogte zijn van 
publicaties van teksten over de Oeverlanden. Daarnaast 
geeft het bestuur aan dat dit eigenlijk een PR-functie 
betreft, die nu wordt bekleed door Jack Groen. 
 Er wordt gevraagd waarom de Oever niet digitaal 
verstuurd kan worden. Bestuur legt uit dat niet iedereen 
een emailadres heeft en een papieren blad een betere 
PR-functie heeft. De laatste Oever is in kleurendruk, 
zonder extra kosten. We hebben besloten naar een andere 
en goedkopere drukker over te stappen. Van de directeur 
van de Appelbloesempers, de voormalige drukker die vele 
jaren ons blad heeft gedrukt, zullen we op een gepaste 
wijze afscheid nemen.

Jaarverslag bestuur
Pagina één (pagina 4 in Oever 73): Portefeuillehouder 
Ronald Mauer heeft gemeld dat de landtong is verkocht 
aan Fortaleze. Het bestuur geeft aan dat we denken 
dat dit niet gunstig is, omdat vastgoedbedrijf Ter 
Borg minder goed bekend staat. We weten niet wat 
het zal betekenen voor de Oeverlanden. Volgens het 
bestemmingsplan mag er geen groot hotel gebouwd 
worden, ondernemers proberen waarschijnlijk invloed 
uit te oefenen om het bestemmingsplan te veranderen.
Pagina twee (pagina 5 in Oever 73): BioBende gaat geleid 
worden door biologieleraar Erwin Kraak, met assistentie 
van Willy Ebbens, lerares muziek. Ze gaan binnenkort 
van start.
 Er wordt gereageerd op een agressie-incident in de 
Oeverlanden tussen een cruiser en een beheerder. Er 
wordt uitgelegd dat dat te maken had met een cruiser, 
die de beheerder daar niet wilde en toen een bakfiets 
omver heeft geschopt. De ruzie werd gesust, mede door 
andere cruisers. Naast de reguliere excursies worden er 
soms bijzondere, ingelaste, excursies gegeven. Vaak is 
dat als bedrijfsuitje, op verzoek van een bedrijf of een 
instelling. Het verslag wordt goedgekeurd.

Jaarverslag beheervrijwilligers
Het jaarverslag is op originele wijze vormgegeven en daar 
zijn enkele opmerkingen over. Er ontstaat een verwarring 
over een kraai en een raaf. Er is ook een opmerking over 
een bankje in cruisegebied, waarop je zichtbaar bent 
vanaf het fietspad. Als iemand daar bloot op gaat zitten, 
kan dat ongemakkelijk zijn. Maar het bankje staat in het 
cruisegebied, dus is het toegestaan. Het bestuur geeft aan 
te verwachten dat het geen reden tot aanstoot zal geven. 
Mensen worden gemotiveerd om een account aan te 

Foto:  Annette Bleeker
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Nieuwe waarnemingen in de Oeverlanden
Het is niet moeilijk om nieuwe waarnemingen te beschrijven na de door ons georganiseerde 1000-soortendag. Er zijn 
tientallen nieuwe soorten voor ons gebied waargenomen. Soorten die er waarschijnlijk altijd al gezeten hebben, maar 
nog niet eerder werden opgemerkt of waarnaar nog niet was gezocht.
 Toch wil ik enkele soorten noemen. Matty Berg vond een larve van een glimwormsoort. Hij vond ook een tiental 
soorten springstaarten, kleine insecten die er vaak een verborgen levenswijze op nahouden. Het zeggendoorntje, een 
kleine soort sprinkhaan, werd waargenomen langs de sloot van de Riekerweg. Geen nieuwe soort, maar wel een nieuwe 
vindplaats van deze sprinkhaan. Eerder werd de soort in het moerasbos langs een pad gefotografeerd. Doorntjes worden 
maar een paar maanden per jaar gemakkelijk waargenomen. Het is dus van belang om op bepaalde tijdstippen te zoeken 
naar bepaalde soorten om een totaalbeeld te krijgen van de biodiversiteit in de Noordelijke Oeverlanden. 
 Hans Bootsma vond een rups van de helmkruidvlinder. De rups zat op knopig helmkruid bij de ingang van het 
depot. Deze bontgekleurde rups was niet eerder gespot in de Oeverlanden. Hans heeft ook metselwespen gefotografeerd, 

zoals de helmkruidbladwesp. De wespen zaten op het insectenhotel. Ook de 
gewone slobkousbij heeft Hans op de foto kunnen zetten, zie ook zijn artikel over 
het insectenhotel in deze Oever. Allemaal soorten vliesvleugeligen met een bij-
zondere levenswijze.  Elders langs de Oude Haagseweg fotografeerde ondergete-
kende Macrophya montana. Dit is een wespensoort zonder Nederlandse naam.

                                                                      Tello Neckheim

Rups van de helmkruidvlinder
Foto: Hans Bootsma

Helmkruidbladwesp
Foto: Hans Bootsma

Slobkousbij
Foto: Hans Bootsma

Macrophya montana
Foto: Tello Neckheim
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maken bij www.waarneming.nl om hun waarnemingen 
uit de Oeverlanden in te voeren. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 

Jaarverslag BioBende
Het aantal kinderen is stabiel. Zie verder boven bij 
jaarverslag bestuur. Het verslag wordt goedgekeurd.

PR-verslag
Er is een nieuwe PR-medewerker aangesteld, beheer-
vrijwilliger Jack Groen. Jack heeft een mooie folder in 
kleur over de Oeverlanden gemaakt met een oplage van 
2500. Er wordt geopperd om de folder rond te brengen, 
maar daarvoor wil het bestuur een flyer maken. De folder 
is bedoeld om uit te delen in De Waterkant. 
 Er is geen verslag over de bijenstand. Door de leden 
wordt er gevraagd naar de stand van zaken. Wichert is 
aanwezig en geeft aan dat het prima gaat en een verslag 
niet nodig was. Er wordt gesproken over verplaatsing van 
de kasten en de veiligheid. Er worden tips gegeven hoe je 
zo min mogelijk in aanraking kunt komen met de bijen. 

Financieel jaarverslag
Ruud Jansen geeft een samenvatting over het jaarverslag.
Het blijkt dat niet iedereen een acceptgiro heeft 
ontvangen. Er wordt gevraagd of het bestuur alsnog actief 
achterstallige contributies kan innen. Ruud geeft aan dat 
dit veel werk en tijd kost. Er wordt toch besloten dat het 
bestuur dit oppakt, met name omdat het om een bedrag 
van 3500 euro gaat. 
 Het ingekomen stuk van Henk Scheen wordt 
besproken. Ruud geeft aan dat in zijn voorstel een aantal 
zaken niet kloppen maar Henk meldt dat bepaalde posten 
in de jaarstukken anders weergegeven kunnen worden en 
krijgt bijval van een andere aanwezige. Henk biedt zijn 
hulp aan om de balans en jaarrekening voor het volgende 
jaar anders op te maken. Er wordt geadviseerd om het 
eigen vermogen te splitsen als signaal naar de subsidiënt. 
Een reservering maken is daarvoor ook een manier, 
maar dan moet de reservering met zekerheid uitgegeven 
worden. Dit jaar wordt bedacht hoe er meer aan PR 
gedaan kan worden. 
 Carla Peperkamp geeft aan dat de groep beheer-
vrijwilligers slinkt en dat dit ten koste gaat van het 
werk van Carla. Zij vraagt zich af hoe we daarmee 
omgaan. Carla is bang dat Pantar (onderdeel van 
gemeente Amsterdam dat werkt met mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt) in samenwerking 
met Doras het beheerwerk gaat overnemen. Carla pleit 
er stevig voor dat de huidige aanwezige kennis over 
beheer niet mag verdwijnen door het verdwijnen van 
de beheervrijwilligers. Er is een vraag over onze twee 
rekeningen. De vereniging heeft een betaalrekening 
en een spaarrekening. Bij de ASN kunnen we ons als 
vereniging niet aansluiten, dat is een regel. 

Verslag kascommissie
Er is een schriftelijk verslag binnengekomen (opgesteld 
door Reinder van de Put en Hans Bootsma). Reinder leest 

het verslag voor. De kascommissie stelt voor het bestuur 
decharge te verlenen. 

Benoeming nieuwe kascommissie
Reinder blijft aan als commissielid, tweede lid wordt 
Ria Stricker. 

Begroting 2016
Ruud Jansen geeft uitleg over de begroting. Henk Scheen 
stelt voor de kalender te schrappen. Het bestuur hecht wel 
waarde aan de kalender. Er wordt over gestemd. De ruime 
meerderheid wil een kalender, dus komt er volgend jaar 
weer een kalender. Er wordt voorgesteld 
om de balans te splitsen met een voorlopige post. 
De vergadering gaat akkoord met verhoging van de 
contributie van € 10.00 naar € 12.50. 

Verkiezing bestuursleden
Ria Beerlage (voormalig penningmeester/leden-
administrateur) neemt afscheid en Tello leest in Ria’s 
afwezigheid een door haar geschreven tekst voor. Daphne 
de Wijs en Nico Jansen treden reglementair af, maar 
stellen zich opnieuw beschikbaar. Het functioneren van 
Nico wordt door enkele leden bekritiseerd, maar dit 
betreft het functioneren als vrijwillig beheerder en niet 
als bestuurslid. Het bestuur vraagt de ledenvergadering 
akkoord te gaan met de herbenoeming van Nico Jansen. 
De vergadering gaat akkoord. 

Rondvraag en sluiting
Theo van der Gorp geeft aan dat er een mountain-
bikeparcours wordt aangelegd. Liesbeth legt uit dat 
wethouder Eric van de Burg het idee nieuw leven heeft 
ingeblazen en een natuurtoets heeft laten uitvoeren. Het 
bestuur en de beheervrijwilligers hebben min of meer 
meegewerkt aan het geven van informatie. Maar in een 
schrijven naar de gemeente hebben we aangegeven dat 
het parcours schadelijk is voor de natuur. Er is nog geen 
besluit genomen door de gemeente. Erik Bobeldijk, 
portefeuillehouder in Nieuw-West, is geen voorstander 
van het parcours. Hans Bootsma zegt dat het 
waarschijnlijk een besluit van de bestuurscommissie wordt.
 Gerard Molewijk vraagt zich af hoe de politiek tegen 
De Waterkant aankijkt. Dit omdat dat het gebouw is 
overgegaan naar de afdeling Vastgoed in de centrale stad. 
Maar die afdeling probeert zoveel mogelijk gebouwen 
af te stoten. Het bestuur geeft aan dat er in december 
is gemeld dat de mogelijkheden voor De Waterkant in 
onderzoek zijn. Daarna hebben we niets meer vernomen. 
Carla Peperkamp zegt dat er gesprekken zijn geweest over 
het vernieuwen van de loods. Het bestuur geeft aan dat zij 
waarschijnlijk doelt op de ideeën die binnen het bestuur 
leven. De gemeente heeft daar geen weet van. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Na de sluiting 
draagt stadsdeeldichter Onno-Sven Tromp gedichten voor. 
Hierna vraagt hij of er in het publiek belangstelling is om 
een haiku te maken. De haiku´s zijn te lezen in deze Oever.

Liesbeth Stricker

Buslijn 69 die tussen Sloterdijk en Schiphol rijdt, doet de 
Oeverlanden aan met twee haltes op de Oude Haagseweg. 
Deze bus rijdt vier keer per uur en iedereen wordt zonder 
mankeren op zijn of haar plaats van bestemming gebracht. 
Weinig klachten, maar dat kan zo maar niet. Want nu 
komt er Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Waren de bussen 
dan zo slecht, zonder vering en met keiharde stoelen en 
geen verwarming?
 Nee, het hoogwaardige schuilt erin dat de helft van 
het aantal haltes wordt opgeheven en dat de omgeving 
moet bloeden om de reistijd van Sloterdijk-Schiphol v.v. 
te verkorten. Dat schijnt geld te sparen, maar vergt wel een 
investering van drieëntwintig miljoen euro belastinggeld. 
Op zich kan het maatschappelijk verantwoord zijn om 
geld te investeren in openbaar vervoer, maar in dit geval 
gaat het ten koste van de dienstverlening aan de gebruikers 
en ten koste van de omgeving. Er komt extra asfalt waar 
nu nog groene bermen liggen; wandelaars en fietsers 
komen op de Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg in 
de verdrukking. De haltes worden opgeheven en de bus 
heeft dan geen enkele betekenis meer voor bezoekers van 
de Oeverlanden.
 We hadden gehoopt dat de investering in het openbaar 
vervoer de inrichting van de Oude Haagseweg ten goede 
zou komen, wanneer de bus over de noordelijke rijbaan 
zou gaan rijden en de zuidelijke rijbaan weer parkeerplaats 
zou kunnen worden. De verloederde aanblik die de Oude 
Haagseweg nu biedt, waar het parkeren in de bermen 
plaatsvindt die daarvoor helemaal niet geschikt zijn, 
had aangepakt kunnen worden. Er zou een fatsoenlijke 
voorziening gemaakt kunnen worden voor het parkeren 
van fietsen, voor degenen die hier op de bus willen 
stappen. Nu slingeren overal fietsen rond, vastgeketend 
aan de brugleuning af aan jonge boompjes.
 De gevaarlijke situatie van uitstappende kinderen 
die oversteken naar de strandjes zou tot het verleden 
behoren. Een ander voordeel van een nieuwe indeling 
van het verkeer op de Oude Haagseweg zou zijn dat de 
verkeerslichten op de brug over de Ringvaart kunnen 
verdwijnen, omdat de bussen niet langer het gewone 
autoverkeer van en naar de golfbaan hoeven te kruisen. 

Tot aan de golfbaan rijden auto’s en bussen op hetzelfde 
asfalt, voorbij de golfbaan mogen alleen de bussen verder 
richting Schiphol. Veel overtollig asfalt kan daarmee 
verdwijnen, in een omgeving die al ernstig wordt belast.
 Dit alles hebben we al vaak doordacht en gecommuni-
ceerd met de gemeentelijke diensten. Dan zou je kunnen 
spreken van een zogenaamde win-winsituatie. Het OV 
heeft er voordeel van, kosten van de verkeerslichten 
vervallen, de inrichting van de Oude Haagseweg 
kan verbeterd en verfraaid worden. En er kan in de 
parkeerbehoefte worden voorzien van bezoekers van de 
Oeverlanden. Hieruit zouden te zijner tijd wellicht ook 
inkomsten ten behoeve van de Oeverlanden kunnen 
worden verkregen. De kwaliteit van de verbinding 
tussen Nieuw-Sloten en de Oeverlanden, langs de 
Anderlechtlaan, kan eindelijk eens op voldoende niveau 
gebracht worden, ruim twintig jaar nadat deze wijk 
voltooid is en waarvoor de Oeverlanden als achtertuin 
fungeren. We zijn voor goed openbaar vervoer met behoud 
van haltes in een mooie omgeving. De reiziger die haast 
heeft om op Schiphol te komen moet sterk geadviseerd 
worden op Sloterdijk de trein te nemen. Ook daarin is 
veel gemeenschapsgeld gestoken met goed resultaat. Een 
buslijn met enkel het criterium rijsnelheid kan in mijn 
ogen geen genade vinden.
 Tot heden is onze inbreng op onvruchtbare 
rotsbodem gevallen en onze verwachtingen om een 
positieve verandering te kunnen bewerkstelligen zijn 
zeer getemperd. Misschien dat de raadsverkiezingen van 
komend voorjaar nog resultaat kunnen bewerkstelligen als 
gedurende de campagne mensen hiernaar vragen.

Nico Jansen 

Wat is de Westtangent en wat 
kunnen we er nog tegen doen?

Nieuwe aanwinst voor het archief van Vereniging 
“De Oeverlanden Blijven!”
Recent is het Rapport van de commissie voor het Boschplan Amsterdam in een digitale versie op 
onze website geplaatst. Dit rapport uit mei 1931 klinkt nog steeds als een klok. Het gaat over de 
noodzaak om de bewoners van een grote stad voldoende mogelijkheden te bieden voor recreatie in 
een natuurlijke omgeving, zodat de drukte van de stad even ontvlucht kan worden en ongedwongen 
contact met de natuur mogelijk is. Zelden zal een Amsterdams plan zo goed doordacht zijn en 
zo succesvol ten uitvoer zijn gebracht, zodat het Amsterdamse Bos zesentachtig jaar later een zeer 
prominente plaats heeft in het stedelijke weefsel. De moeite meer dan waard hier eens in te kijken. 
www.oeverlanden.nl/archief/RapportBoschPlan.pdf
  Nico Jansen

Kaart omgeving Oeverlanden. De laatste halte is bij het 
Belgiëplein, dan rijdt de bus in één ruk naar Schiphol



8 9

In het insectenhotel is de afgelopen jaren het nodige 
bezoek geweest. De meest voorkomende groep zijn 
maskerbijtjes. Dat zijn kleine, meest zwarte, onbehaarde 
bijtjes. Dit geslacht bestaat alleen al in Nederland uit 
zo’n vijfentwintig soorten, waarvan er ongeveer zes in 
Amsterdam voorkomen. Sommige soorten zijn zo klein 
dat ik een tijdje geleden gedacht zou hebben dat het om 
vliegjes ging. Ze maken gebruik van de kleinste gaatjes 
van twee millimeter en ook van de rietstengels, die 
verder nog weinig bezet zijn geraakt. De meeste andere 
bezoekers geven de voorkeur aan de geboorde gangen in 
de nestblokken.
 Wat onbevredigend is, is dat soorten vaak moeilijk 
van elkaar te onderscheiden zijn, zelfs op een goede foto. 
Veel soorten kun je pas met zekerheid vaststellen door ze 
onder de microscoop te ontleden, niet echt mijn ding. 
Dit geldt ook voor de vele soorten groef- en zandbijen, 
die overigens alle ondergronds nestelen, zoals zo’n 85% 
van de soorten.

Behangersbijen
Twee jaar geleden vlogen er enkele soorten 
behangersbijen in de depottuin rond, waarvan 
er één in het insectenhotel nestelde. Behalve met 
nectar en stuifmeel vlogen ze aan met stukjes blad 
van bijvoorbeeld rozen, waarmee ze de wanden van 
de nestgang bekleedden of de wanden tussen de 
broedcellen maakten. Ze sloten de nestgang af met een 
flinke prop blad. Jammer genoeg was die binnen een 
week weer verdwenen. De nestgang was volledig leeg; 
het hele nest moest er als een koker door een vogel 
uitgetrokken zijn. Vogels zijn een probleem voor de 
goede werking van het hotel. Ik heb gaas aangebracht, 
maar dat moet nog verbeterd worden.
 Toen ik dit voorjaar grotere stukken boomstam 
geplaatst had, kwam de rosse metselbij eropaf; een 
tamelijk grote soort die in de gaten van acht millimeter 
nestelt. De rosse metselbij bezette een stuk of vier 

gaten, maar van de buitenkant was daar weinig van 
te zien. Eerst dacht ik opnieuw aan vogels, maar het 
leem zou ook door andere insecten gestolen kunnen 
zijn: deukmetselwespen golden als de voornaamste 
verdachten. De gaten waren niet helemaal leeg, dus ik 
heb hoop dat er nog broedcellen aanwezig zijn. Als de 
bijen de ruimte hebben, en ik heb de grotere nestgangen 
twaalf centimeter diep geboord, dan maken ze een flinke 
loze ruimte vlak onder het oppervlak. De toekomstige 
mannetjes zitten het meest aan de buitenkant, en de 
vrouwtjes dieper in het nest, omdat ze belangrijker zijn 
voor de voortplanting.

Wespen
Naast wilde bijen kiezen ook verschillende soorten 
wespen voor nestgangen in door kevers uitgeknaagd 
rot hout, rietstengels of de voorgeboorde gangen in 
insectenhotels. De belangrijkste groep zijn de zogeheten 
metselwespen, vijfenveertig soorten verdeeld over twaalf 
groepen. In ons insectenhotel zijn het zogenaamde 
deukmetselwespen, die herkenbaar zijn aan een zwart 
streepje in een gele band ergens op hun rug. De 
afgelopen jaren waren er ten minste drie soorten te zien. 
Ze vlogen in de zomer na het broeden vrij snel uit, want 
in tegenstelling tot solitaire bijen hebben ze dikwijls 
twee generaties. In het insectenhotel heb ik alleen de 
zomergeneratie gezien. Deukmetselwespen stoppen geen 
nectar en stuifmeel in hun broedcellen, maar larven van 
verschillende insecten, zoals bijvoorbeeld bladhaantjes. 
Het schijnt voor hen moeilijk te zijn om voldoende 
voedsel te vinden. Ze hebben een afwisselende 
begroeiing nodig, met veel ruigtekruiden, bomen en 
struiken, precies de kenmerken die de Oeverlanden tot 
een geschikt gebied voor hen maken.
 Eind mei zag ik ineens een grote deukmetselwesp 
van anderhalve centimeter. De bij huisde in de acht 
millimetergaatjes, andere soorten in die van vier 
millimeter. Zoeken op internet leverde de naam 

Symmorphus crassicornis op. Het bleek een zeldzame 
rodelijstsoort te zijn, die vooral van de larven van 
populierenhaantjes leeft. Hoewel de soort op de foto 
zeer goed lijkt op diverse afbeeldingen op internet, kon 
de waarneming niet voor honderd procent door experts 
bevestigd worden. Het kon ook gaan om een soort die 
als uitgestorven in Nederland wordt beschouwd, bij één 
onzekere waarneming vorig jaar in Veenendaal.

Parasieten
Er kunnen op een insectenhotel allerlei parasitair 
levende insecten afkomen: koekoeksbijen, allerlei 
sluipwespen en ook goudwespen. De laatste hebben het 
vooral voorzien op de deukmetselwespen en ze waren de 
laatste twee jaar veelvuldig te zien op het insectenhotel. 
Ze leggen eitjes in de broedcellen van de waardbijen 
of -wespen als die afwezig zijn om nectar, stuifmeel of 
larven te halen. Je wordt niet geacht de bijen hiertegen 
te beschermen; dit hoort er nu eenmaal bij: met een 
insectenhotel haal je biodiversiteit in huis, het gaat niet 
om de bescherming van de nestelende gastsoort. De 
aanwezigheid van de parasieten is eigenlijk een teken 
dat het met hun slachtoffers goed gaat.

Wisselend succes
Het bezoek is tot nog toe niet overweldigend geweest, 
al lieten bepaalde periodes de potentie van het hotel 
zien. Er valt moeilijk een peil op te trekken: de tweede 
helft van het afgelopen voorjaar leek heel bemoedigend, 
maar in de zomer bleef het stil. Twee jaar geleden was er 
juist meer activiteit in de zomer.
 Wellicht is de plek aan het meer wat winderig en is 
de concurrentie met de honingbijen groot. Toch zijn er 
genoeg tekenen geweest dat het moet kunnen lukken. Er 
moet ook een kistje met leem geplaatst worden voor met 
name de sachembijen, die wel belangstelling toonden, 
maar niet echt gelukkig leken met de geboorde gaten.
Er zijn ook gaatjes gevuld en een jaar later weer verlaten, 
zonder dat ik er iets van gezien heb. Dan weet ik niet 
om welke soort het ging. Maar misschien kiezen hun 
nakomelingen dezelfde nestplek uit en raakt het hotel 
sneller gevuld.
 De ervaringen met het insectenhotel hebben ervoor 
gezorgd dat ik meer oog heb voor de wilde bijen in 
het gebied. Afgelopen twee jaar heb ik een aantal bijen 
gezien die nog niet op onze inventarisatielijst stonden, 

zoals grote zijdebij, rosse metselbij, gewone sachembij 
en de slobkousbij. De laatste soort is volledig afhankelijk 
van het voorkomen van de grote wederik. Zodra deze 
plant meer voorkomt en niet meer vroegtijdig gemaaid 
wordt, verschijnt de bij vaak binnen twee jaar.
 Verder is duidelijk dat er veel zandbijen in het 
gebied aanwezig zijn, hoewel die moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. Op sommige plekken zie je ze uit de 
grond komen als je in het voorjaar ergens aan het werk 
bent, als ze ongetwijfeld op weg zijn naar de vele wilgen 
in de Oeverlanden. Het zou een goede zaak zijn als de 
Oeverlanden net zo gedegen als andere delen van de stad 
op wilde bijen onderzocht worden. Met de wilde bijen 
gaat het in Amsterdam relatief goed, en daarbij spelen 
stedelijke rafelranden een belangrijke rol.

Hans Bootsma (maakte ook alle foto’s)

Het insectenhotel: een wisselend succes
Het is ruim twee jaar geleden dat het casco van het naast De Waterkant verrezen 
insectenhotel gereedkwam en de eerste nestunit kon worden opgehangen. Door een 
hardnekkige voetblessure heb ik er niet zoveel aan kunnen werken als ik van plan was, 
maar gestaag voeg ik elementen toe.

Maskerbij Behangersbij, onbekende soort Rosse metselbij Deukmetselwesp, 
    vermoedelijk Symmor  phus gracilis

Hoogstwaarschijnlijk Symmorphus crassicornis 
(rodelijstsoort)

Sluipwesp verkent nestgang, met een legboor 
langer dan het lijfje

Sachembij langs het Jaagpad, aangetrokken 
door bloeiende smeerwortel

Insectenhotel
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Enkele foto’s blijken ons gebied in beeld te vangen. Een 
opname is gemaakt in vogelvlucht, boven Amsterdam-
Zuid, met de blikrichting naar het westen. Het Nieuwe 
Meer is over de volle lengte zichtbaar tot de Ringvaart, 
de Schinkel staat nog volledig in open verbinding, 
hoewel er al een ernstige versmalling is gemaakt waar de 
Ringspoordijk is aangelegd. De lengte van de benodigde 
brug kon hierdoor worden beperkt, en daarmee de kosten, 
maar het was een lelijke inbreuk op de natuurlijke situatie. 
De Riekerpolder ligt er nog onaangetast, het Amsterdamse 
Bos is nog niet meer dan een plan dat dan nog moet 
worden behandeld in de gemeenteraad, 28 november 
1928.
 De foto is niet gedateerd, zodat gekeken moet worden 
naar onderscheidende zaken die leiden tot vaststelling 
van het jaar. De schaduw van de jonge boompjes op het 
Stadionplein op de voorgrond duidt erop dat het rond 
het middaguur moet zijn geweest en de zon in het zuiden 
stond. Op de foto staan twee stadions, het oude stadion 
van Harry Elte uit 1914, en het Olympisch Stadion van 
Jan Wils uit 1928. Begin 1929 was het oude stadion al 
gesloopt, dus de foto moet in de zomer van 1928 gemaakt 

zijn. Harry Elte was een leerling van Berlage en hechtte, 
net als zijn leermeester, belang aan torens. Tragisch dat 
zijn ontwerp slechts veertien jaar heeft standgehouden, 
nog tragischer dat hij vermoord is door de Duitse 
bezetter. 
 Na de bouw van het Olympisch Stadion is de 
Amstelveenseweg in de vreemde knik komen te lopen. 
Het plein fungeerde als parkeerplaats, totdat het recent 
werd bebouwd. Op het Nieuwe Meer en de Schinkel is 
veel scheepvaart zichtbaar en de zweminrichting nabij het 
IJsbaanpad. De toegang tot dit zwembad liep met een 
luchtbrug over de Haarlemmermeerspoorlijn. Dat heb ik 
nooit eerder gezien op archiefbeelden.
 Net voorbij het dijklichaam in aanleg van de 
Ringspoorbaan, aangelegd van 1925 tot 1930, is 
uitspanning Bella Vista aan het Jaagpad zichtbaar. Het 
verdere verloop van het Jaagpad is goed te zien. In het 
polderland is tuinpark Ons Buiten al zichtbaar, en waar 
nu het Jaagpadbos ligt, is nog gewoon wei- of hooiland. 
Er wapperen vele vlaggen in een stevige westenwind, 
maar er is niemand en geen auto te bekennen op 
het plein tussen de stadions. Het woningblok rechts 

Het Olympisch Stadion
De militaire luchtvaartafdeling, tegenwoordig Nederlandse luchtmacht geheten, heeft 
haar fotoarchief op een website geplaatst, althans de foto’s uit de periode 1920-1940. 
Haarscherpe foto’s bieden een inkijk in een voorbije wereld. Ook al is het de eigen 
omgeving die in beeld komt, de afstand in de tijd is enorm.

Beide stadions, naar het westen, met Nieuwe Meer e.o., 1929

fungeerde als olympisch dorp, een Amsterdams novum. 
Net als het olympisch vuur op de marathontoren, 
42,125 meter hoog. Vele jaren was de toren een baken 
voor de vliegtuigen naar Schiphol, nu verdwijnt hij uit 
het zicht door hoogbouw aan het IJsbaanpad.
Deze foto, en vele andere, zijn goed te bekijken op www.
flickr.com/photos/nihmimages. Of zoek via Google: Het 
Nederlandsch Sportpark (over het oude stadion).

Nico Jansen

Het Olympisch Stadion, naar het noorden, 1929

Het oude stadion van Harry Elte, naar het noorden, circa 1929 Het oude stadion van Harry Elte, naar het oosten, circa 1925

Vacature bestuurslid
De Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Sinds mei hebben wij namelijk een 
bestuurslid minder en er is veel werk te doen. Daarom zou het fijn zijn als we het huidige vijfkoppige bestuur kunnen 
uitbreiden naar zes of zeven leden.
 De belangrijkste taak van het bestuur is ervoor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Hiervoor heeft het 
bestuur een aantal kerntaken verdeeld over de bestuursleden. Zodra het bestuur wordt uitgebreid, zullen deze taken 
herverdeeld worden. Op dit moment blijkt dat een paar kerntaken extra steun behoeven. Het gaat om de ledenad-
ministratie, fondsenwerving en het onderhouden van contact met de beheervrijwilligers.
 Het bestuur vergadert één keer per zes weken, en minimaal één keer per jaar legt het bestuur in de Algemene 
Ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid.
 Het bestuur zet zich in voor het voortbestaan van de Oeverlanden door contacten te onderhouden met ambtenaren 
en politici, bekendheid te geven aan het gebied door onder andere het organiseren van excursies, het (laten) doen van 
onderzoek naar flora en fauna in de Oeverlanden, het verzorgen van ons blad Oever, de kalender en een nieuwbrief. 
En niet in de laatste plaats: door de deskundigheid van de beheervrijwilligers in te zetten voor de verrijking van ons 
gebied.
 Het bestuur bestaat momenteel uit vijf enthousiaste vrijwilligers, die de Oeverlanden goed kennen en samenwerken 
met de webmaster, de Oever-redacteur en PR-medewerkers. Onze achtergrond is divers, maar we hebben gemeen dat 
we de Noordelijke Oeverlanden en haar omgeving een warm hart toedragen. Wij vergaderen in een ontspannen maar 
serieuze sfeer, waarbij we niet vermijden elkaar aan te spreken op elkaars taken.
 Wil je je nuttig maken voor de vereniging en zoek je een nieuwe uitdaging, neem dan contact op met 
Liesbeth Stricker (liesbeth.stricker@planet.nl).
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Natuurwerkdag op 5 november 2016 I Foto: Hans Bootsma
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BioBende I Foto: Hans Bootsma

Beheervrijwilligers gevraagd!

Struinen in de Oeverlanden met een emmertje voor de bessen

Het natuurgebied De Oeverlanden wordt beheerd door 
vrijwilligers, onder supervisie van een door de gemeente 
betaalde kracht. Op dinsdag en woensdag komen 
de vrijwilligers op het depot bijeen om gezamenlijk 
beheeractiviteiten uit te voeren. De werkzaamheden 
bestaan uit maaien, harken, wilgenknotten, snoeien, 
afval opruimen, oeverbeschoeiing aanleggen, invasieve 
exoten verwijderen en andere zaken die op dat moment 
prioriteit hebben. 
 De beheergroep kan extra handen gebruiken, want 
het gebied is groot en er is altijd werk te doen. Dus als 
je een dag of dagdeel lekker buiten wilt werken in de 
natuur, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid. Je bent 
van harte welkom.
 Aanmelden als vrijwilliger kan via Rein Cremer 
(reincremer@planet.nl), coördinator van de beheer-
vrijwilligers, maar je kunt ook gewoon langskomen op 
een dinsdag of woensdag om een kijkje te nemen. Of 
kom meewerken op de natuurwerkdag op 4 november! 
Ons depot bevindt zich in de Oeverlanden, aan het 
begin van het Anton Schleperspad, ongeveer 75 meter 
van de Riekerweg.
 Meer info op www.oeverlanden.nl.

Het regent een beetje. Het is zaterdagochtend 
9 september 2017 en Erwin Kraak heeft alvast thee gezet 
met de munt die hij net geplukt heeft even buiten het 
hek van het depot. We zitten in het Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum De Waterkant. Erwin is van plan om 
bessen te gaan plukken met de kinderen en daarvan een 
smakelijk smeerseltje te maken. De activiteiten van de 
BioBende zijn na de zomer net op gang gekomen. Er is 
nog niet zo veel ruchtbaarheid aan gegeven, dus Erwin 
verwacht vandaag maar een paar kinderen. Dat is ook 
de reden dat Willy Ebbens, die samen met Erwin de 
BioBende leidt, er deze keer niet bij is.

 Het regent nog steeds, nu iets harder, is het niet te 
nat om bessen te verzamelen? Voor de zekerheid kijkt 
Erwin nog even of er voldoende papier en potloden 
zijn om binnen te kunnen tekenen. Dat is het geval. Of 
misschien kunnen de kinderen dichtbij kastanjes zoeken 
om met behulp van prikkers daar iets mee te knutselen.
Ondertussen is Fay met haar vader binnengekomen. 
Ze komt net van voetbal, maar loopt over van energie 
en vrolijkheid. Als even later Oscar met zijn vader De 
Waterkant binnenstapt, is de ruimte haast te klein voor 
al zijn verhalen. We drinken een kop muntthee en gaan 
gauw op stap, met een emmer voor de bessen, want de 
zon schijnt!
 We lopen het depot uit, om te beginnen naar 
de grote kleivlakte, waar veel struiken staan. Fay en 
Oscar weten precies wat hun te doen staat: alleen rijpe 
bessen plukken, maar niet die op ‘voshoogte’, want in 
vossenpoep kunnen lintwormeitjes zitten. Even later 
komen we Jacob op zijn fietsje tegen, vergezeld door zijn 
moeder. Jacob sluit zich enthousiast bij ons clubje aan 
en neemt elke plas als een echte motorcrosser. Er wordt 
ijverig geplukt, maar niet alleen bessen. Jacob vindt het 
eerste klavertje vier, Fay en Oscar volgen. Het blijken 
klavertjes te zijn die je precies onder de blaadjes moet 
vasthouden… Ondertussen is het emmertje al aardig 
vol rozenbottels, bramen, sleedoorn- en meidoornbesjes 
geraakt, terwijl wij de plukkers, geheel onder de klitten 
van de agrimonie zitten.
 Teruggekomen in De Waterkant verwijderen de drie 
kinderen (met enige assistentie) blaadjes en takjes uit 
de bessenbak. De sleedoornbessen worden zorgvuldig 
apart verzameld en gaan in een plasticzakje de vriezer 
in, om ze de volgende keer te vermalen om er jam van 
te maken. De overige bessen worden uitvoerig gespoeld 
en gekookt met toevoeging van wat suikerklontjes – het 
moet ook weer niet té zuur worden – en uiteindelijk met 
smaak opgegeten.

Daphne de Wijs

Word lid van de BioBende!

Geïnteresseerd geraakt? Elke tweede zaterdag van 
de maand komt natuurclub de BioBende bijeen. 
Van 10:00 tot 13:00 uur organiseren we leerzame 
buitenactiviteiten. Er is nog voldoende plek voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar.
 Onder supervisie van twee medewerkers kunnen 
de kinderen onder meer hutten bouwen, houthakken, 
waterdiertjes onderzoeken, vuurtje stoken, kruiden-
thee maken, broodbakken boven het vuur en meer.

Waar? De activiteiten van de BioBende vinden plaats 
in en om het NME-centrum De Waterkant gelegen 
aan het Anton Schleperspad aan het Nieuwe Meer. 

Meer info en aanmelden? Neem contact op met 
educatief medewerker Paul Kamsteeg, pkamsteeg@
gmail.com of telefonisch via 06 14689269. 
Of kijk op www.oeverlanden.nl. 

Kosten? Voor deelname aan de BioBende, negen 
bijeenkomsten, vragen we een bijdrage van € 45 per 
jaar (2017) voor leden en € 55 voor niet-leden.

BioBende I Foto: Onno-Sven Tromp
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Gedichten schrijven en lezen na afloop van de ALV I Foto: Hans Bootsma
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Dichter bij de natuur
In het vorige nummer van de Oever schreef ik 
over haiku’s. Deze bondige, van oorsprong Japanse 
gedichten kunnen bij uitstek als natuurgedichten 
worden beschouwd. Ik deed ook een oproep om eigen 
haiku’s in te sturen en dat leverde een paar mooie 
zeventienlettergrepige gedichten op. Die kunt u 
hieronder lezen.
 Nadat ik na afloop van de Algemene Leden-
vergadering op 13 mei gedichten had voorgedragen, 
schreven sommige leden spontaan enkele haiku’s. 
Jammer genoeg heb ik als dichter in mijn huis zoveel 
papieren rondslingeren, dat de na de ALV geschreven 
haiku’s in die chaos ten onder zijn gegaan. Mijn excuses 
daarvoor. Misschien komen ze nog een keer boven water.
Hans Nusselder stuurde drie haiku’s in.

Grijze regenwolk,
de reiger schudt zijn veren

kletsnat is het gras.
        

In haar omarming
koestert zich warm geel herfstblad,

de laagstaande zon.

Kabbelend water,
het laatste licht weerspiegelt

mijn starende blik.

Door Ria Hoogendijk kreeg ik de volgende haiku 
opgestuurd.

Iets wat zeker is:
Met die koe daar is wat mis,

Want hij eet een vis.

Ik voeg daar nog twee haiku’s aan toe, uit mijn bundel 
Lisdodden, reigers en dijkruggen.

in natte modder
schrijft een dode regenworm

een halve letter

uiteindelijk valt
van de hoge populier

het laatste blaadje

Als goedmakertje voor de verdwenen haiku’s schreef ik als 
stadsdeeldichter een Oeverlanden-sonnet, dat ik al wel 
heb voorgedragen, maar hier voor het eerst te lezen is.

~

Oeverlanden

De Nieuwe Meer, ik zit er aan het water
en zie hoe schippers lui hun boten sturen.

Minuten drijven weg als hele uren,
daar op de oever wordt het maar niet later.

De tijd valt stil, op ranke poten staat er
een blauwe reiger in het riet te turen.

De middag lijkt oneindig lang te duren,
totdat een eend me wekt met zijn gesnater.

Als uit een struik een hooglandkoe verschijnt,
begint de tijd heel langzaam weer te stromen

en kom ik van mijn zitplaats overeind.

Ik wandel langs het Anton Schleperspad,
hoor hoge merels zingen in de bomen

en neem de groene rust mee naar de stad.

Ik had dit nog niet geschreven of mijn zoon vierde zijn 
verjaardagsfeestje. We moesten de woonkamer weer eens 
opruimen en daarbij trof ik in een verdwaalde plastictas 
de verloren haiku’s aan. Daarom zijn ze toch nog in deze 
Oever te lezen.

Ria Hoogendijk schreef ook na de ALV al een haiku.

In de bomen ruist
Een zoete wind die daar huist

Zacht, niet onbesuisd

Josie Dubbeldam dichtte die middag drie haiku’s.

in het fietsenrek
strekken stokrozen hun hals

weldra bloeien ze

tussen de wielen
van mijn rollator plakken

veel iepenzaadjes

zoals eieren
liggen ze in hun mandje

rijp is dotterzaad

De volgende haiku is van Jan Jitso Keizer.

Soms vergist ie zich
en zingt vroeg in het struikgewas

de nachtegaal al

Tello Neckheim schreef ook een haiku.

Slakken kruipen traag
Al schuivend over hun slijm

Sloom naar doortastend

Henk Scheen vatte in zijn haiku de middag samen.

Ledenbijeenkomst
Wat een gepraat praat ja ja

Maar dan een borrel

~

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

Stadsdeeldichter draagt voor na afloop van de ALV I Foto: Tello Neckheim

Jaagpadbos I Foto: Hans Bootsma



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. 
Aanmelden via: www.natuurwerkdag.nl. 
Voor de harde werkers wordt er rond 
lunchtijd een lekkere kom (vegetarische) 
soep met brood geserveerd.

Soep-en-zopie, 
zondag 4 februari 2018, 
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 weer veel mensen 
te ontmoeten die de Oeverlanden een warm 
hart toedragen.

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

Activiteiten
Voor alle activiteiten geldt: verzamelen bij verenigingsgebouw De Waterkant in 
de Oeverlanden. Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden betalen 
€ 2,50 per persoon. Van tevoren opgeven voor de excursies is niet nodig; wel voor 
de natuurwerkdag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via een 
e-mail aan bestuur@oeverlanden.nl.

Stukken worden gelezen tijdens de Algemene Ledenvergadering I Foto: Tello Neckheim

Vrijwilligers aan het werk I Foto: Yigal Boegborn

Wasplaat I Foto: Nico Jansen


