
Geschiedenis 
Ingeklemd tussen twee drukke ver
keerswegen in Amsterdam-Os
dorp ligt natuurtuin 'de Wiedijk'. De 
tuin ontstond in 1984. De stads
deelraad Osdorp stelde toen geld 
beschikbaar am van een verwaar
loosd plantsoen een wilde planten
tuin te maken. 
Er verscheen een oproep in de 
plaatselijke krant, waarin ge'interes
seerde werkelozen werden uitgeno
digd am naar een intormatieavond 
te komen. Daar kwamen dertig 
mensen op at. Zij zouden als vrijwil
liger kunnen werken en in het ge
bied een bas, een moeras en een 
duingebied aanleggen. Er kwam 
een keetje en wat gereedschap. 
Regelmatig werd vergaderd en er 
werden plannen gemaakt. De eer
ste tijd bestond het werk vooral uit 
het wieden van brandnetels. Dit 
werk was zwaar en er vielen veel 
mensen at. Er was weinig begelei
ding van de Dienst Groenvoorzie
ning en veel moesten we zeit ont-

Plattegrond natuurtuin 'de Wiedijk' 

Legenda 

1. Gras 
2. lepen-essenbos 
3. Boomgaard 
4. Heuvel 
5. Populierenbos 
6. lepenbos 
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stelt zich veer
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dekken. Oak waren onze verlan
gens bescheiden, orndat we niet 
wisten dat we een ruim budget had
den. 

Het gebied 
Het plantsoen bestond uit grate po
pulieren, in rij geplant en oude es
sen, iepen en enkele wilgen. 
De vogels hadden ondertussen 
voor een leuke struiklaag van o.a. 
vlier, bergvlier, aalbes en Iiguster 
gezorgd. 
Het stadsdeel had het grate grond
werk uitgevoerd. Er was een vijver 
gegraven en een heuvel aange
legd. De vijver stand met een buis 
in verbinding met het buitenwater. 
Waar het duingebied was gepland 
was in het begin nag een 
grand depot. Hier werd enkele jaren 
later zane gedeponeerd. 
Uit het Westelijk Havengebied 
waar inmiddels het bedrijvenpark 
van de Nissan gebouwd is - heb
ben ;we toen duindoorn, kruipwilg 
en duinplanten gehaald. 
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7. Duingebied 
8. Moeras 
9. Akker 

10. Beek 
11. Water 
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" Na het afrouden win een universi
wire studie biologic, Ivas het met 
mijn kennis vall de inheentse flora 
ell fauna toch nog paver gesteld. 
Van oorsprong had ik wel belang
stelling voor di eren, maar voor 
planten eigenlijk niet, 
In de zes jaar dat ik nil bij 'de Wie
dijk' ben, is daar veel in veranderd. 
Ik kwam bij 'de Wiedi}k' na het vol
gen van de gidsencursus bij de Am
sterdamse afdeling van het IVN. Het 
leek mij een goede manier om meer 
te leren van al die planten en dieren 
waar je tijdens het geven van excur
sies wat over kunt vertellen. De:e 
verwachting is goed uitgekomen. In 
de afgelopen jaren heb ik erg veel 
geleerd over onte inheemse natuur 
en het beheer daarvan. 
Natuurlijk heb ik ook meegeholpen 
met de gewone werkzaamheden. 
Gezamenlijk hebben we van alles 
aangelegd en verbeterd. Zo heeft 
rowel de tuin all' de natuur daarin 
zich ontwikkeld tot een meer samen
hangend geheel. Het volgen van dit 
ontwikkelingsproces en de verande
ringen die daarbij optreden, vind ik 
len van de meest boeiende aspecten 
van het werken in de tuin. Elke dag 
verandert er wel wat. Geen plekje 
blijft altijd hetzelfde. Alles is in een 
voortdurend proces van opbouw, 
ontwikkeling, vermenigvuldiging en 
afbraak. Planten die je 's winters 
niet riet, versperren in de zomer 
hele paden. Elke zomer ontstaat er 
als vanzelf rond en in het moeras 
een kleurrijke vegetatie van kaue
staarten, wi lgeroosjes en andere 
moeras- ell waterplanten. Daar hoef 
je zelf weinig voor te doen. De na
tuur doet het grotendeels allemaal 
zelf ell ric/It ook voor ons de tuin 
helemaal ill. 
Over dat scheppend vermogen van 
de natuur verwonder ik me 1I0g 

steeds het meest. Het lijkt ook ofal
lerlei dieren uit zichzetf onze tuin 
als leefgebied ontdekken. Of mis
schien waren ze al langer aanwezig 
ell hadden we dar niet eerder in de 
gaten. Nadat we een nestkast ophin
gen, hadden wij na een jaar jonge 
bosuilen. 
"De natuur reageert telkens enthou
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sia st op (I lles wat je doer" , zfi ie
maud onlangs. lk kan dat alleeu 
nuu tr beameu. lk 1'0 <,1 in« verrijkt 
Iller een enorm e lioeveelheid kenu is, 
maar he[ is oo k dar lI'e die mer zijn 
allen m in of ineer gezamenlijk out
dckkeu. De cue keel' !leejr de ('ell iets 
ee rder gelioord of ger ien dan de 
auder, de volgende keer is da r weer 
au de rsoni. Zo leer je van elkaar ell 
ge ven we de ruin niet z'n all en 
1'01'/11. 
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" Her is alweer een aantal jarenge
leden dar ik via de l VN-gidselleursus 
op liet spo or van natuurtuin 'de Wie
dijk ' kwam. 
Zoals veil' inwoners vall Amsterdam 
hell ik niet ill her bezit vall een eigen 
ruin. 0111 toch contact te hebb en mer 
planten ell di eren is 'de Wiedijk' 
1'001' 11 11) ideaal. Sinds mijn werk als 
beheerder (een dag ill de week ) is 
mij n keun is over de inlieemse flo ra 
ell fau na aa nrienlijk toeg enonten. 
Her werk is op vrijwillige basis, we 
draaien niet op geld, III(/ar op moti
vat ic. Prett ig is her 0 111 pos iti e ve 
reacties te krijgen 1'(111 wandelaars / 
tustzoekers. Onidat we 'gezegend' 
zijn Iller een voedselrij ke bodeni ell 

een diclu bome ubestantl bestaat mijn 
werk voor eCII g ro at deel uit her ver
wijdereu vall woekeraars (brandne
tels, bosandoorn, vlier, kleefkruid ell 

in de toekomst ook heksenkruid) op 
plaatsen waar ze kwetsbare soort en 

verdringen. 
Te vens ben ik bezig tueer licht in hct 
bos te brengen om daarmee de on
dergroe i te stimuleren. Her is hij
ronder om te zien hoe explosief de 
groei is d ie op treedt onder invloed 
van licht ! 
De tu in is een orga nisch geh eel, dar 
voortd urend verandert. Als beheer
del' heb ik de mogelijkheid dat pro
ces te volgen en te sturen waar dat 
nodig is. Dat Find ik heel boeiend. " 
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" lk werk V({II{!! her beg in bij 'de 
Wiedij k ' en heb het hell' geb ied zlen 
evolueren van een saai populieren
bos met brandnetels naar een ge bied 
met eell grote m ri(J/ie. lk ben hijna 
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• Ringen is het verwijderen van de bast rondom de slam, waardoor de voedingsstroom naar 
de wortets wordt onderbroken en de boom langzaam maar zeker atsterft. Door Ie ringen 
komI de boom eerder ler beschikking van een aantal insekten en vogels. zoals de spechlen. 

Proces 
In de tien jaar dat de natuurtuin be
staat, hebben de vrijwilligers ook 
een ontwikkeling doorgemaakt. Was 
het beheer eerst ger icht op het ver
krijgen van zoveel mogelijk plants
soorten , tegenwoordig wor dt ernaar 
gestreefd de tu in zo ecologisch mo
gelijk te beheren. Reken ing wordt 
gehouden met de wensen van vo
gels , zoogdieren , arnfibieen en in
sekten. Er wordt gefaseerd gemaaid 
en er worden houtrillen aangelegd . 
Ook is het natuurlijk bosbeheer tot 
ons doorgedrongen: omgezaagde 
en omgewaaide bomen blijven lig
gen . Door het ringen" van bomen is 
de grote bonte specht een vaste 
broedvogel geworden . 
Deze ontwikkeling is in onze naarn
geving terug te vinden: van wilde 
plantentuin naar natuurtuin. 
Het ecologisch beheer vieI niet alti jd 
in goede aarde bij de Dienst Groen
voor ziening . 20 begreep men niet 
waar om wij ats natuurl iefhebbers 
bomen ringden. Tegenwoordig is er 
wat meer begrip voor onze manier 
van beheer. We proberen zoveel 
mogelijk in te spelen op de natuur
lijke mogelijkheden van het gebied . 
We zetten er dus vooral planten 
neer die het op onze bodem (klei en 
leem) goed uithouden. In dit kader 
vaIt ook het ophangen van een bos
uilen - en een torenvalkkas t. Deze 
vogels waren regelmat ige bezoe

kers van 'de Wiedijk' en zijn nu dus 
vaste broedvogels geworden. 

Inspiratie 
We bezoeken regelmat ig andere 
heemtuinen en natuurgebieden om 
inspiratie op te doen. Onlangs zijn 
we met Frits Boerwinke l van het 
Vrijw illig Natuu r- en Landschapsbe
heer (VNLB) op stap gegaan om 
beg razingsprojekten te bekijken . 
We zijn tot de conclusie gekomen 
dat de tuin voor een permanente 
begrazing te klein is. We zijn wei op 
ideeen geb racht om begrazing en 
betred ing te imiteren. 20 snoeien 
we jonge boompjes om de groei te 
stimuleren. 

Uitbreiding 
Vorig jaar hebben we kans gezien 
het gebied. te verdubbelen tot drie 
hectare. Gren zend aan de natuur
tuin lag een niet in gebruik zijnd 
voetbalveld , omringd door bos. We 
waren in de veronderstelling dat dit 
stuk grond geen groenbestemming 
had . Na bestudering van het be
stemm ingsplan bleek dit weI het 
geval. We dienden een plan in voor 
een hoogstamboomgaard en kijk: 
er staan nu veertien hoogstammers 
waaronder Juttepeer, Noordhol
landse suikerpeer en Notarisappel. 
Andere plannen voor het voormali
ge voetbalveld zijn een mergelland 
en een vijver tot op het grondwater . 
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De tuin wordt voor een groot deel 
begrensd door steilbeschoeide oe
vers oHier willen we geleidelijk atlo
pende oevers aanleggen met veel 
gradienten en inhammen. Beplant 
met riet en wilgen , moet het een 
aantrekkelijk gebied worden voor 
o.a. kleine karekiet en ringslang. 

24 uur per dag
 
'De Wiedijk' maakt deel uit van het
 
openbaar groen en is altijd vrij toe

gankeljk . Dit is leuk voor echte na

tuurliefhebbers die de kans hebben
 
om net ochtendkoor der vogels te
 
horen of voor de nachtbrakers die
 
vleermuis en bosuil willen beleven
 
of de geur van nachtsilene willen
 
opsnuiven. Het heeft echter ook
 
nadelen. Er wordt veel vernield en
 
er worden veel planten gestolen.
 
Onlangs nog twee peperboompjes
 
en een zeer oude mannetjesvaren.
 
Gelukkig beschouwen veel buurt

bewoners de Wiedijk als 'hun stuk

je' en houden een oogje in het zeil.
 

Educatie
 
In de loop van de jaren is de na

tuurtuin steeds belangrijker gewor

den op het gebied van de educatie.
 
Behalve rondleidingen voor de
 
buurt en groen- en gidsencursus

sen voor het IVN worden er steeds
 
meer klassen rondgeleid .
 

Via het NME-centrum in Amster
dam kunnen scholen zich opgeven 
voor een les of een rondleiding met 

Veldonderzoek 

een speciaal thema en is er de mo
gelijkheid tot het doen van veldon
derzoek. 0 

Voor meer informatie over na
tuurtuin 'de Wiedijk': 

Ruud van Kempen, G. Calfenburg
straat 55 bis, 1055 VA Amsterdam. 
Tel: 020.,6869783 

klaar nu« een HBO-opleidillf{ bi olo
gic en ik heb met een mcdestudent 
een leskist ontwikkel d met veldop 
drachten \'001' de natuurtuin. De;e 
leskist is geschikt 1'0 0 1' de hoogste 
gro epen 1'(11/ her basi sonderwij s ell 
de brugklassen \'(/11 de MAVO en her 
LBO. Ik geef ill 'de Wiedijk ' vee l 
rondleidingen en lessell aan kinde
reno 
lk vind liet werken met kinderen heel 
leuk . Ze sw an heel onb eva ng en re
genover de natuur en zien din gen 
die je ze lf niet opmerkt, Je merkt 
meteen als kinderen uit een stads
deel komen met weini g groen. Z" 
zien vall alles en zij n t eer uitgelaten. 
Ze verdringen zic]: als je ze b.v. een 
regenworm laat zien. 
Op het moment ben ik met een scrip
tie he zig over natuurlijke oevers. 
Deze oevers moeten aan allerlel 0 1'

ganism en een plek bieden. Tevens 
moeteu de:e oevers liet binnenwater 
gaan zu i veren. Her is de bedoeling 
dat dit scriptieonderwerp werkelijk 
uitgevoerd wordt ill 'de Wiedijk'. 
De stadsdee lraad Osdorp heeft niet 
altijd ltet belong vall 'de Wieclijk' ill
gezien. Dit bl ed twee jaar ge leden 
toen men vall plan was 2/3 op het 
budget vall de tuin te bezuinigen . 
Door hard (1Cl1I d e be l te trekken 
hebben we dit gedee lte lijk kunnen 
voorkomen. 
We informeren de deelraad 1111 beter 
0I'e/" onie akti viteiren. Her bel ong 
van de tuin is nu wel bij de deelraad 
doorgedron gen ell zzj' steunen ons ill 
de verdere oniwikkel ing van 'de 
Wiedijk'. 
In d e toekoms t hoop ik op een be
taalde baa II in de natuurtuin en de 
kan s te krijgen de potenties verder 
uit te bouwen di e de ruin op educa 
tiefen ecologisch gebied heeft. " 

Ligging en bereikbaarheid 

Natuurtuin 'de Wiedijk' ligt in de
 
wijk Osdorp, in het westen van
 
Amsterdam, ten zuidwesten van
 
de Sioterplas, tussen de Carnelis
 
Lelylaan en de Pieter Caland

laan.
 
Bereikbaar met O.V.: vanaf Am

sterdam C.S., tramlijnen 1 en 17,
 
halte P. Wiedijkstraat.
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