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Fons Bongers 

Natuur in Amsterdam Zuidoost 
Amsterdam Zu idoost - bekend van de 
Bijlmerhoogbouw, het AMC, het in 
aanbouw zijnde Ajaxstadion, de Gaas
perdammerweg, de multi culturele sa
menle ving en de 90 .000 inwoners. 
Minder bekend van Zuidoost zijn de 
grate park en, de ligging tussen vier 
groene gemeenten en enkele rivienjes 
of andere wateren met grate historische 
en landschappelijke kwaliteiten; Zuid
oost wordt omgeven door een restant 
van de ringvaart van de oude Bijlmer
polder, het Gein , de Holendrecht , de 
Bullewijk en de Weespertrekvaart. 
De natuurwaarden zijn in de laatste 
dertig jaar zeer zwaar onder druk ko
men te staan. De ruim 50.000 won in
gen, een groot industrieterrein , een 
wirwar van autosnelwegen en het be
stuurlijk niet onderkennen van de aan 
wezige waarden, hebben veel verloren 
doen gaan en dat in een stadsdeel waar 
steeds meer mensen wonen die de 
graene omgev ing nu juist een aantrek
kelijke bijd rage aan een wenselijke 
woonomgevin g vonden geven. 

Natuurvereniging De Ruige Hof 
Een aantal bewoners van Zuidoost 
heeft om die reden in 1986 'Natuurver
eniging De Ruige Hof opgericht. Niet 
zozeer om als actiegroep andere maat
schappelijke ontwikkelingen in de weg 
te zitten, maar om door een grote eigen 
inzet een omgeving met grate natuur
lijke waard en tot ontwikkeling te bren
gen. 
Natuurvereniging De Ruige Hof kent 
momenteel ongeveer 350 families als 
leden. De vereniging beheert bijn a 12 
ha voor publiek toegankelijk natuur
park in Zuid oost. Voor het grootste 
deel zit de 12 ha in twee terreinen: 
'Natuurpark De Riethoek' in het Cen
trale Park van Gaasperdam (5,3 ba) en 
'Natuurpark Klarenbeek' tussen Ab
coude en het AMC (6,2 ha). 
Daarnaast zij n er nog enkele kleine ter
reintjes en een rij knotbomen langs een 
openbare weg . 

Aile behee rswerkzaamheden in de ter
reinen worden verricht door vrijwilli
gers. Ongeveer 40 vrijwilli gers wer
ken , soms wekelijks of zelfs drie dagen 
per week , in de terreinen of in het be
zoekerscentrum dat de verenigin g se
dert 1991 in gebruik heeft nabij Kla
renbeek. Het bezoekerscentrurn (de be
nedenetage van een voormalige boe
renwoning) met als landelijke, histori
sche naam 'Zon Atom', vervult funcues 
als aanspreekpunt, locatie voor cursus
sen , vertrekpunt van excur sies en pau
zeer- en schuilgelegenbeid voor buiten
werkers . Bijna maandelijks organiseert 
De Ruige Hof op een zaterdag of zon
dag een 'open dag' in een van de terrei
nen . Om en om op Klarenbe ek en De 
Rietboek. In het pand Zon Alom is dan 
een thematiscbe expositi e ingericbt, 
gericht op een bijzonder aspect van de 
terreinen. In de terreinen wordt ook op 
die dagen gewerkt en wordt na het 
middaguur een excursie verzorgd. 
De inrichtin g van de [wee terreinen, 
Klarenbeek en De Rietboek, wijken op 
essentiele punten van elkaar af. De 
Rietboek maakt deel uit van een buurt
park, midden tussen bebouwing, Kla
renbeek ligt net over de stadsrand in 
een graene zoom met veel gra ene re
creatieve voorzieningen. 

De Riethoek 
De Riethoek maakt deel uit van een 
drukbezocht buurtpark, een park waar 
ook een heemtuin, een kinderboerderij, 
een volkstuinen- en een schoolwerk
tuinencomplex zijn geve stigd . 
Het ruim 5 ha grate terrein bestaat uit 
twee delen . Het deel dat sinds 1987 bij 
De Ruige Hof in beheer is, is enigszins 
parkachtig aangelegd, met bosschages, 
hooilandjes, een hoogstamboomgaard, 
parkwater, knotwilgen, wilgenbe
schoeiingen, rietbermen lang s het park
water en een akkerterreintje. De paden 
zijn als zandpad uitgevoerd. Het andere 
deel is pas in 1993 aan De Rietboek 
toegevoegd . Het betreft een grondli
chaam voor een niet meer aan te leg
gen auto snelweg. Het terrein is tot 15 
jaar geleden gebruikt als stortplaats 
voor grond, puin, rioleringsputten, be
plantingsafval en dergelijk ongerief. In 
de afgelopen 15 jaar heeft de natuur op 
een formidabele manier bezit genomen 
van dit stortterrein. Het puin is deels 
onzicbtbaar onder matten muurpeper. 
Hondenuitlaters die tijdens de wande
ling een appeltje, een peer , pruimen, 
kersen e.d. aten, wierp en hun kroos 
weg . Het gevolg was een zeer groot 
aantal verwilderde fruitb omen. 
Vogels brachten duinroos, witte kor

~ "De Riethoek" 
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noelje, kardinaalsmuts, veelbloemige 
roos , zomereik, meidoorns, vlieren en 
wat er at aan andere vrucht- en besdra
gers in de wijde om geving is aan Ie 
treffen . lllegaal gestort groenafval deed 
de rest. De spreiding in het voorkomen 
van houtige gewassen is ronduit breed. 
Bramenstruwelen mel aile voor de 
hand liggende bijbehorende broedvo
gelsoonen welen tieri g. Grenzend aan 
net zandlichaarn Iigt een vallei-achtige 
Iaagte. Ook hier heeft nooit een aktief 
beheer of gebruik de natuurlijke on1

wikkelingen kunnen storen. Duin
doorn, teunisbloemen, rietorchis, ge 
woon barbarakruid, bramen, olijfwilg, 
komoeljes en strandduizendgulden
kruid komen hier in een vreemde, wel
licht nog ooit plantensociologisch te 
beschrijven vegetatie voor. In een lager 
gelegen kleiig deel van De Riethoek 
zijn bestaande laagtes 101 amfibie-poel 
uitgediept, Diverse soonen amfibieen 
stellen dit initiatief zeer op prij s. 

Flora van De Riethoek 
De Riethoek is in 1987 in beheer geko
men bij De Ruige Hof. In het begin is 
een aantal plantesoorten ingebracht, 
deels door aanplant, deels door te zaai
en . Handelingen waarvoor binnen het 
natuurdenken binnen de vereniging nu 
minder plaats is. Het toevoegen van 
plantesoorten aan de nane hooilandjes 
had beter achterwege kunnen blijven. 
De heersende natuurlijke processen 
zijn dee Is verstoord, en wat is nu nog 
spontaan? Geelhartje en pamassia 
(toentertijd nog aanwezig) waren wild, 
spontaan: de echte koekoeksbloem, 
moeraswespenorchis, brunel en grote 
ratelaar die er zijn ingebracht geven het 
terrein iets heemtuinachtigs. Niets gaat 
er boven de wilde natuur. 
De natte hooilandjes zijn verr eweg het 
soortenrijkst. Rielorchis, padderus, riet , 
hazezegge, zilte zegge, twe e soorten 
duizendguldenkruid, leeuwetanden ko
men er voor, naasl ongeveer lien soor
ten houtige gewassen die het na iedere 
jaarlijkse maaibeun weer proberen. De 
ruigetekruidvegetalies zijn aanzienlijk 
minder soonenrijk; riet , harig wilge
roosje, diverse braamsoonen, grote 
brandnetel en Canadese guldenroede 
(verwilderd) maken voor hel groo tste 
deel de dienst uil. In 1987 bestond 
ruim een hectare van het terrein uit 
dergelijke ruigles. Een aanzienlijk deel 
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"Natuurpark Klarenbeek" Van de zoogdieren zijn wezel, egel, 
bunzing, konijn, haas en de kleine 

is vanaf dat jaar in een hooilandbeheer (spits)muizen aanwezig. 
genomen. Deze drogere hooilanden In de poelen en het park water brengen 
zijn nu zeer uitbundig: pastinaak, ja bruine kikker, gewone pad . rugstreep
cobskruiskruid, op de nauere delen pad en kleine watersalamander hun 
rietorchis, wilde margriet en vijf soor jongen voort, 
ten klavers geven deze terreintjes nu 
veel kleur. Klarenbeek 
Het akkercomplexje herbergt vele ak De bes chrijving van Klarenbeek zal ik 
keronkruiden die mel gran en uit heem veel beknopter houden. 
tuinen, met name die uit Malden bij Klarenbeek is een vee l ruiger en groot
Nijmegen, zijn meegekomen. Vooral schal iger terrein dan De Rietboek. 
gewone klaproos, windhalm en gele Hooilanden (witbol en glanshaver) , een 
mosterd bren gen hier kleur in kleine groo t rietmoeras, bosjes en een grien
veldjes met vias, rogge, diverse tarwe dencomplex maken er het grootste deel 
en gerstsoorten, boekweit en huttentut, van uit, Voor veel meer landschappe
De puinbergen, ruim [Wee ha grool, lijke en ruigere natuur dan wenselijk is 
herbergen zeer vele planlesoonen. Zo in een buurtpark, is plaats op Klaren
wei die van uiterst droge bodems als beek. Hel bezoek van recreanlen is er 
soorten van nallere, ruigere plaatsen. minder intensief en nog meer dan in 
Muurpeper, diverse grassen en gele De Rietboek het geval is, komI de re
composieten geven dit dee!, lemidden creanl hier voor de naluur. 
van braamstruwelen een heel eigen ka Voor de inrichling van hel lerrein ver
rakter. wijs ik naar de plaltegrond (z ie boven). 
Het beheer van dit terreindeel be staat 
uit het onderhoud van de paden (maai  Terreintjes met een cultuurlijker 
en en vrij slloeien), het opruimen van karakter 
zwerfvuil en een plaatselijk hooiland Nabij een van de drie ingangen, op de 
beheer. Hel gehele assortiment houlige plek van een gesloople boerderij, wer
gewassen , reed s eerder beschreven , den in 1990 een driela! terreinljes van 
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'Zon Alom' - het bezoekerscentrum van Vercniging De Ruige Hof foro: W. Leufgen 

ca. 400 m' gereserveerd voor nadere in
vulling. Zijn de overige zes ha bestemd 
voor de ruigere natuur, deze terreintjes 
hebben een veel cultuurlijker karakter: 
een kwekerij, een verzameling genees
krachtige planten (in aanleg) en een re
serveterreintje voor bos- en haagplant
soen. 

In de kwekerij worden wilde planten 
geteeld. Planten en zaden vormen een 
vaste inkomstenbron voor de vereni
ging, jaarlijks ca. f 1500,-. Voor een 
aanzienlijk deel betreft het plantesoor
ten die op KJarenbeek of De Riethoek 
voorkomen. Tevens worden hier 'een
voudig' te telen wilde soorten ge
kweekt, zoals akelei, brunel, kranssa
lie, kleine en grote kaardebol en zonne
bloemen. De beheerder van deze tuin, 
een echte liefhebber, experimenteert 
ook met vele soorten klokjes en gentia
nen. 

De collectie geneeskrachtige planten 
is in eerste instantie opgezet door een 
groep studenten-medicijnen van de 
universiteiten van Amsterdam, werk
zaam op bet AMC (Amsterdams Me
disch Centrum). Momenteel heeft De 
Ruige Hof het initiatief overgenomen. 
Het doeI van de collectie is meerledig: 
(1) opbouw van een educatieve collec
tie, (2) het telen van deze planten onder 
omstandigheden die in grote lijn over
eenkomen met die van hun oorspron
kelijk leefgebied en (3) het creeren van 
een esthetisch fraai geheel. 

De tuin is in 1994 zeer ingrijpend ge
wijzigd. In het voorjaar van 1995 zul
len de meeste plantesoorten bun plaats 
krijgen, met de wortels in de bodem en 
de bloemen omhoog. 
In de tuin zijn zes groeimilieus gescha
pen: een leembelling, een droge zand
belling, een rijkbemeste ruigte, een in 
de winter onder water staand moerasje, 
een vijver en normale kweekbedden 
voor tuin- en keukenkruiden. De paden 
zijn uitgevoerd met houtsnippers. 
De tuin zal een educatieve functie krij
gen, vooral voor studenten fytofarma
cie, homeopathie en kruidengenees
kunde. Soortenkennis en bet gebruik 
van de soorten zal hierbij aan bod ko
men. Het ligt in de bedoeling een cata
logus op te maken. 

Beslommeringen van een natuurver
eniging die zelf terreinen beheert. 
Inrichting en beheer van terreinen heb
ben voor een aanzienlijk deel maar be
perkt te maken met natuur. Bij het ne
men van initiatieven voor inrichting en 
beheer moet je d.aar rekening mee hou
den, omdat anders frustratie op frustra
tie wordt gestapeld. Bij de inrichting 
van KJarenbeek in 1989 kwam dit sterk 
naar voren , Veel te veel zaken hadden 
niets met natuur te maken. Zaken die 
verhoudingsgewijs te veel aandacbt 
vergden. 

Het afsluiten van de buurovereenkomst 
beeft meer dan 18 maanden geduurd. 
Hiervoor werden vier besprekingen ge

voerd met de verantwoordelijke wet
houder en met een of twee ambtenaren. 
De inricbting van het er naast liggende 
volkstuincomplex maakte de zaak nog 
gecompliceerder. 
Inhoudelijk was er na twee of drie be
sprekingen overeensternming met de 
waterbeheerder, net plaatselijk Water
schap. De vergunning diende echter 
formeel door de eigenaar te worden 
aangevraagd. Deze stuurde een en an
del' weer door naar Waterschapszaken 
van de gemeente Amsterdam. Enfin, na 
zes maanden kreeg De Ruige Hof, na 
15 telefoontjes, mondeling toestem
ming om de waterhuishouding tel' 
plaatse te wijzigen. 
Halverwege de voorbereidingen vond 
iemand, geheugens zijn gewist over de 
preciese naam en funcue, dat er een 
ontgrondingenvergunnmg noodzakelijk 
was voor bet graven van enkele poelen 
en het rui.men van een vijfentwintig 
jaar oud gronddepot. Het Bureau Ont
grondingen van de provincie Noord
Holland yond dat uiteindelijk ook, en 
wist na vier maanden telefonisch te 
melden dat kon worden begonnen met 
de graverij, vooruitlopend op het afge
yen van de vergunning (ad f 429,-). 
Een vergunning die ca. twee maanden 
later dan ookwerd verleend. 
Direct voorafgaande aan de inrichting 
de huurovereenkomst was nog niet af
gesloten, de tekeningen waren wei uit
gebreid besproken - bleek dat de be
grenzing van het te verhuren terrein 
moest worden aangepast voor de aan
leg van een wegtrace en een aangren
zende grondwaterkering. Na overeen
stemming kon de wegen- en dijken
bouwer aan het werk. Op een onbe
waakt moment dumpte deze, tegen alle 
afspraken in, 1000 m' met puin ge
mengde kJei in een bestaand moeras
deel van KJarenbeek. Tevens dekte hij 
een rietlandje met o.a. waterpunge, 
rietorchis, krielparnassia en dwergzeg
ge met een laag kJei van ca. tien em af. 
Herstel zou plaatsvinden, de ontgra
ving gebeurde per ongeluk een meter te 
ondiep en op een andere locatie. Tij
dens de inrichting van KJarenbeek 
heeft Vereniging De Ruige Hof de rest 
maar ontgraven en de klei van het riet
landje verwijderd. Dat Iaatste durfden 
we niet te latendoen door de betreffen
de wegenbouwer. 
Een buurrnan van KJarenbeek eiste 
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voor alle trans porten, ook per kruiwa
gen over verharde wege n, vergunning- . 
aan vragen . Toen deze aan vragen ware n 
ingediend bleken ze deze verg unningen 
pas een jaar later af te kunnen geve n 
omdat zij ze lf de erfpacbt nog niet 
goed badden gerege ld met de eigenaar. 
Zes jaar later hebben we deze vergun
ningen nog steeds niet. Niet dat iemand 
daar iets aan mist. 
De aanbesteding van de inrichtin g ge
beurde onderbands en leverde geen en
kel probleem op . De grote gravers 
dienden wei een nieuwe opleidin g 'na
tuurgraverij' te volgen; als je gewend 
bent om ruilverkavelingssloten te gra
ven is een paddepoel of scheve sloot 
echt een nieuwtje. De begeleiding bier
van was ronduit bevredigend. Een oude 
rot iets mooi-nieuws te laten maken is 
een pracbtige uitdaging. 
Het rondkrij gen van de financ iering zal 
ik , gezien de beperkte om vang van Oa 
se, maar niet bebandelen. 

Ik boop duidelijk te hebben gemaak t 
da t het zelf in bebeer verkrijge n en 
houd en een gro te inspanning vraagt. 
Een inspanning die ecbt over vele per
sonen moet zijn gespreid, omdat het 
genieten van natuur , van natuurbouw 
en het verenig ings leven anders ook on
der gro te druk komt te staan . Een dikke 
buid, een groot doorzetingsvermogen, 
een goede organisa tie van de vereni
ging en niet te vergeten geduld , veel 
geduld, zijn absolute noodzaak. 
De bevrediging van verenigingsleden, 
bezoekende recreanten, lerende school
kinderen en vooral die van de actieve 
vrijwilligers is er wei naar. 0 

Fons Bongers is voorziuer van Na

tuurvereniging De Ruige HoJ
 

Meer informatie:
 
Natuurvereniging De Ruige Hoj,
 
Abcouderstraatweg 77,
 
1105 AA Amsterdam Z.O.
 
Tel: 02946-5021 (?on Alom)
 
Zon Alom is bereikbaar met bus
 
120 en126.
 

Wie op de tioogte wil worden gehou

den van de ontwikkelingen in deze
 
actieve vereniging kan zich abonne

ren op het blad "Natuur en Huis"
 

Minder maaien: meer dieren!
 

Inge van Halder en Henkjan Kievit
 

Kleurrijke hooilanden en bloemrijke ruigteranden langs waterkanten en houtwal
len: iedereen ziet ze graag. De laatste jaren is de belangstelling voor een meer 
natuurl ijk groenbeheer op veel plaatsen enorm toegenomen. Steeds vaker zien we 
dan ook dat parken, bermen en plantsoenen natuurlijker beheerd worden. Veran
deringen in het maaibeheer zijn daarbij een belangrijk middel. Door een of twee 
keer per jaar te maaien, het maaisel afte voeren en het gebruik van meststoffenen 
bestrijdingsmiddeten achterwege te Iaten. veranderen gazons in kleurige hooilan
den. Naast allerlei plantesoonen vinden hierin ook vlinders en andere dieren een 
prima leefgebied. Ze halen er onder andere nectar uit de bloeiende planten. Door 
bij net beheer van deze bloemenweiden ook rekening te houden met eieren, rupsen 
en poppen biedt het groen nog meer mogelijkheden voor allerlei dieren. Het zijn 
vaakkleine veranderingen in het maaibeheer die daar al voor kunnen zorgen. 

De aanwezigheid van bepaalde vlinder
soorten in een gras land of berm wordt 
in belangrijke mate bepaald door bet 
maaibeheer in dat gebied. Als vaker 
dan twee keer per jaar word t gemaaid 
zullen er vrijwel geen vlinders voorko
men. Voor veel soor ten is zelfs twee 
keer per jaar maaien al te veel, zij ko
men al leen voor op plekken die een 
keer per jaar of rninder worden ge
maaid . Daarnaast moet de vegetatie af
wisselend zijn: in de vliegtijd van de 
vlinders (met name in mei, j uli en au
gustus) moeten er volop bloeiende 
planten zijn. 
Daarn aast is het van belang dat er het 
hele jaar door voedse lplanten voor de 
rupsen (waard planten) aanwezig zijn. 
Waardpl anten kunnen onder andere al 
lerlei soorten grassen zijn , maar ook 
kruiden zoals gewone rolklaver, kleine 
klaver en reigersbek- soorten. Als te
yens bescbutting aanwezig is in de 
vorm van een ruigterand of bosrandj e 
zullen veel vlinders op zo'n grasland 
voor kunnen komen. 

Vlindervriendelijk maaibehe er 
Hoe kunnen graslanden en bermen bet 
best gemaaid worde n? Het laten liggen 
van bet maaisel is sterk af te raden . Het 
niet afvoe ren van maai sel is immers 
een vorm van bemesting. Vooral soor
ten als ridderzuring, bereklauw, flui te
kruid en kweek profiteren hiervan. Dit 
leidt dan ook tot een zeer soortenarme 
vegeta tie waarin vrijwe l geen vlinders 
voorkomen . 
Veel beter is het om bet maaisel enke le 
dagen na de maaibeurt af te voeren. De 

maaifrequentie bangt onder andere af 
van de voedselrijkdom van de bodem. 
Op voedse larme plaatsen is het vaak 
voldoende om maar een keer per jaar te 
maaien. Op veel plaats en is de voedsel
rijkdom ecbter zo boog dat twee keer 
per jaar gemaaid moet worden. Hier
door kan een gevarieerd graslan d wor
den verkrege n waari n allerlei nectar
en waardplanten voorkomen. Om een 
bloemrijk gras land te cree ren en in 
stand te bouden is maaien dus noodza
kelijk. Voor vlinders en andere dieren 
kent maaib eheer ecbter een aantal gro
te nade1en. 
Met het afvoere n van bet maai sel wor
den eieren, rupsen , poppen en volwas
sen dieren die op of tussen bet maaisel 
zitten vemietigd . 

Oranjet ipj e. Deze soo r t komt voor in 
vochtige gra slanden Iangs bosranden 
en houtwaUen. 
De Vllnderstlchting, tekenaar: Paul 
Schoen makers 
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