Veel wilde bijensoorten in De Oeverlanden
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Eind vorig jaar verscheen – in
opdracht van de gemeente – een
onderzoeksrapport van Naturalis
over de stand van wilde bijen in elf
Amsterdamse parken, waaronder de
Noordelijke Oeverlanden.
De Oeverlanden hebben de hoogste
score: 48 soorten! En dan geven de
onderzoekers ook nog aan dat er geen
sprake is van een complete soortenlijst, omdat dit onderzoek daarvoor
nu nog te beperkt was. Goed nieuws,
want wilde bijen zijn van groot belang voor de bestuiving van gewassen. Stadsranden blijken door hun
afwisselende structuur vaak aantrekkelijk te zijn voor insecten.
Ideale plek
En daar komt in De Oeverlanden nog
de kenmerkende gebiedsstructuur
bij: een fijnmazig mozaïek aan mini-biotoopjes met graslandjes, ruigte,
bos en struweel, en dat alles ook nog
eens verdeeld over nat en droog.
Voor de wilde bijen zijn in De Oeverlanden de omstandigheden ideaal:
De afwisselende structuur zorgt
ervoor dat de afstanden tussen nestgelegenheid en voedselbronnen kort
zijn. Dat is belangrijk voor wilde bijen omdat ze veel minder ver vliegen
dan honingbijen. Er is veel bloei in
De Oeverlanden: Hoe meer plantensoorten hoe beter, maar meestal zijn
de vrij alledaagse soorten planten
vooral aantrekkelijk voor veel bijen-
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soorten. Zolang het aanbod planten
maar groot en niet te eenzijdig is. De
paardenbloem is een aantrekkelijke
soort, maar in een groot weiland met
hoofdzakelijk paardenbloemen komen niet al te veel bijensoorten voor.

goed is. Met het oog op het herstel
van de biodiversiteit is het dus van
groot belang om op de oude voet
door te gaan. Dit zal de ‘Vereniging
De Oeverlanden blijven!’ dan ook
met kracht inbrengen bij het overleg
met de gemeente dat nu gaande is.
Ook de zone tussen de snelweg en
de Oude Haagseweg en het groen
ten westen van de Anderlechtlaan
zouden hierbij betrokken moeten
worden. Op deze manier ontstaat een
robuuste ecologische groene zone
waar Nieuw-West, maar ook de rest
van de stad, van profiteert. Lees door
op: oeverlanden.nl.

Nestplekken
Dood hout en ongemaaide stengels
zorgen voor bovengrondse nestgelegenheid. Voor de talrijker grondnestelende bijen zijn vooral de zandige
stukjes, bijvoorbeeld in de oeverzone
en langs het doorgaande fietspad
belangrijk. Allerlei schijnbaar slordig
achtergelaten grondhopen creëren op
het zuiden gelegen hellinkjes waar
wilde bijen graag nestelen.

Bel vooral voor een praatje of met vragen:
Sloten & Nieuw Sloten
Stefania Maginzali: 06 333 19 681 en Ruud Witte: 06 28 63 87 77
De Aker(wegen) & Oud Osdorp
Doreen van den Berg: 06 34 26 33 59 en Hans van Deelen: 06 10 98 61 96
Dorpsraadgebied
Sjoerd Jaasma (dorpsraadvoorzitter): 06 223 77 270
Plan voor de buurt?
Hebt u in deze ‘kale’ tijden een passend leuk plan dat de onderlinge band
tussen buurtbewoners versterkt? Kijk op fondsvoornieuwwest.nl. Daar
staat hoe u hier max. € 500 voor kunt krijgen!

Hans Bootsma

Graadmeters
Wilde bijen zijn goede graadmeters
voor de kwaliteit van een landschap
dat ook voor andere organismen

Een (molen)hart onder de riem
Er komen geen bezoekers, er zijn
geen bijeenkomsten. De gevolgen
van het coronavirus raken iedereen.
Daarom wil de molen alle omwonenden en passanten een hart onder
de riem steken: Het ’s avonds fel
oplichtende rode hart met de tekst
“Samen Sterk” in de wieken geeft de
burger moed!

Meer palen bezet?
Zullen de andere nestpalen op Natuurpark Vrije Geer dit jaar eindelijk
ook door ooievaars gebruikt worden? Waarschijnlijk niet. Buurman van
de ooievaars Jaap Tolk: “Afgelopen week meldden zich telkens andere ooievaars met belangstelling voor een paalwoning. Soms zelfs drie
tegelijk! Na een strijd van 20 minuten werden de nieuwe ooievaars tóch
weer succesvol verjaagd door het mannetje van het broedpaar dat hier al
een paar jaar broedt.” De kans is groot dat als dit mannetje wat ouder en
zwakker wordt, dat hij buren toe zal móeten laten… Er is paalwoningnood in en rond Amsterdam en Natuurpark Vrije Geer is nu eenmaal een
toplocatie… Ondertussen wordt er (ook op Oud Osdorp) druk gebroed!

CORONA: EVEN CONTACT OF HULP NODIG?
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Voor de bewoners van Sloten, Nieuw
Sloten, de Aker en Badhoevedorp is
de Molen van Sloten een vertrouwd
baken in de buurt. De molen staat
noodgedwongen stil.

Een presentje voor…
De molen wil wat doen voor de
buurt. Daarom gaan de vrijwilligers
in deze moeilijke tijden presentjes
rondbrengen. Gedacht wordt aan
(kwetsbare) mensen, die het nu moeilijk hebben omdat ze bijna niemand

meer ontmoeten en aan buurtbewoners die zware tijden meemaken
omdat ze in de zorg werken. Op de
website molenvansloten.nl staat een
formulier waarop u iemand kunt
aanmelden. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze actie. Als u
toch op deze website bent, dan kunt
u misschien ook overwegen om een
donatie aan de molen over te maken,
maar dat hóeft niet.
Deze actie is mogelijk gemaakt door
een bijdrage uit het wijkbudget van
Sloten en Nieuw Sloten en is een
samenwerking tussen bewonersorganisatie Eigenwijks en de Molen van
Sloten.

