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Sinds het voorjaarvan1996ligt in de 
drukbevolkte Amsterdamse buurt De 
Pijp in de Boerenwetering de langste 
strook watertuinen van Nederland: op 
100 vlotten van 2 x 2 m groeiengele 
lis. kattenstaart, dotter. kalmoes, wa
termunt, waterscheer

stadsdeel werkt soepel mee door de 
tuinen netjes met stoepbandjes aan te 
leggen en op de geveltuinendag zelf . 
worden voor de deur van herwijkcen
trum enorme bergen aarde gestort, 
waarmee de bewoners hun tuintjes 

van het stadsdeel een klimplant ca

deau.
 
Op deze manier beeft in de buurt een
 
metamorfose plaatsgevonden. De kale,
 
strakke straatlij nen worden doorbroken
 
door de tot wasdom gekomen klim


planten en geveltuinen. 
Reden lot tevredenheid , ling en nag zo'n tien 

andere soorten wa dus. Maar de leden van 
ter- en oeverplanten. de werkgroep vonden 

dit verticaal tuinieren Watervogels als 
meerkoeten, eenden, niet genoeg. 
waterhoentjes enfu
ten maken dankbaar Eerste watertuinen 
gebruik van de eilan Toen in het voorjaar van 
den: ze broeden en 1996 het stadsdeel met 
slapen er, gebruiken een Iijst projecten 
de grote pollengele kwam, die gefinancierd 
lis om hunnestente werden uit de parkeer
bouwen en voeren gelden, viel bet de 
soms heleeilanden werkgroepleden op dat 
op aan hunjongen. niet een van de voorge

stelde projecten een 
Verticaal groene compensatie 
tuinieren bood voor de overlast 
De Amsterdamse Pijp van de talloze auto's. In 
is een 19de eeuwse die tijd waren watertui
volk sbuurt in het oude nen een nog vrij onbe
zuiden van Amster kend fenomeen in de 
dam, voorlli bekend Amsterdamse gracbten . 
door zijn Albert Cuyp We hadden de bekende 
markt en de Heineken kunstenaar Victor V, die 
brouwerij. De buurt is zijn woonboot in de 
arm aan groen: er is Amstel had omgeven 
een klein parkje, het met van wrakhout ge
Sarphatipark, en door bouwde eilanden. Een 
de dichte bebouwing bezienswaardigheid 
en de nauwe straten voor elke rondvaart
waren de mogelijkhe  boottoerist. En 
den om het groen uit natuurlijk Jasper 
te breiden beperkt. Grootveld, de vroegere 
De Werkgroep Natuur 
en Milieu, opgericht vanuit net Wijk
centrum Ceintuur, begon in 1994 met 
het organiseren van een jaarlijkse ge
veltuinendag om de buurt leefbaarder 
te maken. Deze dagen zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een waar Iestijn . Het 

kunnen vullen. Er is een groenmarkt, 
uitleen van bakfietsen en kruiwagens, 
er worden plantenpakketten met in
heemse planten verkocht ten behoeve 
van groenprojecten in derde wereldlan
den en elke nieuwe geveltuinier krijgt 

anti-rookmagier, die 
sinds jaar en dag experimenteert met 
ingepakte schuimplastic eilanden, 
waarop zelfs bomen kunnen groeien. 
De Dienst Binnenwaterbeheer trok 
toen nog ten strijde tegen 
anarchistische woonbootbewoners, 
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die bun ligplaats uitbreidden met tui
nen langs bun boten en op de walle
kant. 

Snelle politieke lobby 
Het tij keerde: de afdeling Waterbe
heer van Riolering en Waterhuishou
ding Amsterdam begon in bet voorjaar 
van 1995 een experiment met 'float
lands' in de Lijnbaansgracbt, in het 
centrum van Amsterdam. Het experi
ment was gericht op de effecten van de 
eilanden op de waterkwaliteit, De 
planten moeten hun voedsel (o.a. 
fosfor en stikstof) uit bet water opne
men en verwacbt werd dat ook de in de 
wortelmassa levende fauna het water 
zou filteren en algen lOU weggrazen. 
Gewapend met deze kennis voerde de 
werkgroepeen snelle politieke lobby. 
Onze argumenten waren: grotere leef
baarheid in de buurt, uitbreiden van bet 
schaarse groen op bet water en verbe
tering van de kwaliteit en biodiversiteit 
van het water. Binnen een paar weken 
was de zaak rond: gefinancierddoor 
stadsdeel en Riolering en Waterbuis
houding werden in drie dagen tijd in de 
stromende regen de bonderd vlotten 
door tientallen vrijwilligers ingeplant 
en te water gelaten. Het stadsdeel stel
de een structurele subsidie beschik
baar, maar stond sceptiscb tegenover 
de belofte van de werkgroepdat bet 
onderboud door vrijwilligersgedaan 
zou worden. Het wantrouwen bleek 
ongegrond. Al snel meldden zich 30 
buurtbewoners die met veel plezier bij 

toerbeurt bet water op gingen om de 
tuinen schoon te maken. Twee niet 
wiebelendeboten en goed gereedschap 
maakten het onderboud makkelijker. 

Positief effect 
De watertuinenblijken op veel fronten 
een enorm succes. Allereerst voor de 
vogels. Het eerste vlot was nog niet te 
water gelaten, of er zaten al meerkoe
ten op. Snel daarna volgden de eenden, 
waterhoentjes (vrij zeldzaam in de 
Amsterdamsebinnenstad)en futen. 
Reigers staan op de rand verlekkerd 
naar al bet jonge grut te loeren.De be
hoefte van de vogels aan nest- en 
slaapgelegenbeidis in de kale gracbt 
blijkbaar groot. 
Ook op de overige fauna hebben de 
tuinen een positief effect: bet bout zit 
vol met duizenden driehoekmossels, 
die algen en detritus uit bet water filte
ren. Het wortelpakketvan de planten 
wordt gebruikt als substraat voor de ei
afzet van vissen. Ook vlinders,bijen 
en andere insecten worden steeds meer 
waargenomen. 
De planten hebben bet iets moeilijker: 
van de oorspronkelijke25 plantensoor
ten bleven er een stuk of 15 over. Gele 
lis, dotterbloem, bitterzoet, waterzu
ring, waterscbeerling, kattenstaart, 
smeerwortel, wilgenroos, watermunt, 
riet, kalmoes, moeraswederiken wa
terkruiskruiddoen bet goed. De rest 
verdwijnt in de loop van betjaar. 
Wat biervan de oorzaak is, is niet bele
maal duidelijk. Eten de vogelsze op? 

Beheer van 'de floatlands door vrijwilligers 

Hebben de te weinig substraat en voe
ding? Liggen ze te diep of juist te 
hoog? 
We experimenteren verder: elk voor
jaar houden we een inboetdag. Vrijwil
Jigers planten verdwenen en nieuwe 
soorten in. Daarbij wordt een deel van 
de vlotten verhoogd met betere drijvers 
en aan de onderkant van fijner gaas 
voorzien, waardoorer meer substraat 
in blijft liggen.Een aantal vlotten werd 
omgaasd, zodat de vogels er niet meer 
zo makkelijk bij kunnen. Dit beeft dui
delijk effect op deze vlotten overleven 
meer soorten. 

Grote betrokkenheid 
Op zo'n inboetdag wordt misschien 
wei bet belangrijkste effect van de wa
tertuinen duidelijk: de grote be-trok
kenbeid van de omwonenden, buurtbe
woners en vrijwilligers. Het aandeel 
dat de bewoners leveren in netsucces 
van onze tuinen blijkt als je ze verge
Jijktmet de strook in de Lijnbaans
gracbt. Hier wordt het scbaarse onder
boud uitgevoerddoor een aannemer, 
die bet ook nodig yond de vlouen met 
grijze, polyester buizen op te bogen. 
Geen gezicht en ze Jiggen bet grootste 
deel van betjaar vol zwerfvuil. 
Bij ons worden de tuinen elke veertien 
dagen scboongemaakt. Bijna iedereen 
blijft langs de wallekant staan om een 
praatje te maken en zijn of baar waar
dering te uiten. De wijkagent komt 
haastig aangefietst, omdat bewoners 
melden dat we 'planten aan bet stelen 
zijn', de gepensioneerde sporrvissers 
melden dat ze nog nooit zo goed ge
vangen hebben. 

Volgend voorjaar vieren we ons eerste 
lustrum en worden de watertuinen uit
gebreid met een strook aan de overkant 
van de Boerenwetering.Een erkenning 
van het stadsdeelbestuur, dat deze po
sitieve bijdrage aan de belevings- en 
natuurwaarde van onze buurt hiermee 
bonoreert. 
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