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De eind 2005 opgetrokken vleermuisbunker 
naast de loods op het NME-terrein van de Oe-
verlanden, is eigenlijk een dubbelproject. De 
vleermuisbunker werd afgedekt met puingra-
nulaat. Intensief zaaien leverde een prachtige 
plantengroei op. De vleermuisbunker werd 
daardoor ook een vlinderburcht. Een verslag 
van vier groeiseizoenen ontwikkeling. 

Tekst: en foto s̓: Hans Bootsma

Toen de initiatiefnemer van de 

vleermuisbunker, Chris Arntzen, 

mij vroeg ‘iets met planten er bo-

venop te doen’, hoefde hij dat geen 

twee keer te zeggen. Omstreeks de-

zelfde tijd bleek dat een gedeelte van 

het puingranulaat op het toegangs-

weggetje verwijderd moest worden. 

Dit leek me prima materiaal om de 

vleermuisbunker te bedekken en 

te isoleren. Er was genoeg voor een 

fl inke laag. Medewerkers van het 

stadsdeel stortten het puin met een 

grijpertje op de goede plek.

Puingranulaat
Als plantenliefhebber weet ik uit er-

varing dat er tussen het steen vaak 

leuke dingen groeien. Puingranu-

laat bevat allerlei korrelgroottes, 

van eigrote brokken tot fi jn gruis. 

Het zou vast niet al te voedselrijk 

zijn, maar wel kalk bevatten. Dat is 

meestal een gunstige omstandig-

heid voor het cre ren van bloemrijke 

vegetaties. Spannend materiaal dus 

om het geheel mee af te dekken. 

Hier en daar mengde ik wat zwarte 

grond door het puin om de ver-

scheidenheid te vergroten. Zo ont-

stonden allerlei microklimaatjes.

Zulke afwisselende grond levert ook 

een gevarieerde vegetatie op en zal 

allerlei insecten, met name vlinders, 

aantrekken. Daarom noemde ik het 

projectvoorstel waarin ik aan het 

stadsdeel uitlegde wat ik van plan 

was: ‘Van vleermuisbunker tot vlin-

derburcht’. Een prozaïscher doel 

van deze vegetatie is om afspoeling 

van het aangebrachte grondlichaam 

tegen te gaan.

Chris stelde ook nog voor om op 

het achterste stukje bunker, dat 

niet bij de ruimte voor vleermuizen 

hoorde, een daktuin aan te leggen 

en hiernaast een vegetatiemuur te 

metselen. Deze kwam in november 

2007 gereed. 

Geen aanplant 
Met het uitplanten van leuke soor-

ten hield ik al snel op. Ik vertrouw-

de erop dat veel soorten door het 

uitstrooien van zaad hun kans wel 

zouden grijpen. Bovendien, een 

spontaan ontstane vegetatie is wel 

zo interessant. Ook de paar gras-

klokjes die ik had uitgeplant hiel-

den het niet lang uit; later zouden 

wel uit zaad ontkiemde exemplaren 

verschijnen. Zo hoort het! Alleen 

op de daktuin en rond het schei-

dingsmuurtje bracht ik wat planten 

aan. Elders verspreidde ik nog wat 

stengeltjes van vetkruiden. Voor het 

overige besloot ik iedere plant die 

in aanmerking kwam uit te zaaien, 

het milieu selecteert zelf wel wat er 

thuishoort. 

Ook de grassen sloeg ik niet over. 

Deze bewijzen hun nut bij het vast-

leggen van de grond. Grassen horen 

in ieder geval thuis in een vegetatie 

die je eenmaal per jaar maait. Bo-

vendien zijn veel grassen waard-

plant voor allerlei nacht- en dag-

vlinders en andere insecten. 

Eind mei 2006 begon ik met zaaien, 

zowel eenjarige soorten als een 

kalkgraslandmengsel. Ondanks 

de droogte die hier snel op volgde, 

gaf ik geen water. Konijnen vraten 

veel van de opgekomen planten 

op en met hun gegraaf ontwortel-

den ze zaailingen. Eenjarigen zoals 

phacelia en boekweit vonden ze erg 

lekker. Het leek een ware konijnen-

plaag. Later in het jaar begon het 

enorm te regenen, maar aan het 

eind van het seizoen groeiden er 

toch al voldoende planten om de 

ergste erosie in de hand te houden. 

Vegetatieontwikkling
Nu, na vier jaar, hebben zich veel 

soorten gevestigd. Daar zag het in 

het begin bepaald niet naar uit, toen 

domineerden vooral enkele soorten. 

In de zomer van 2007 was de hele 

vlinderburcht wit getooid door het 

overvloedig bloeiende grijskruid 

met daar tussendoor blauwpaarse 

strepen van slangenkruid, een type-
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de begroei ing van een v leermuisbunker  op de Oever landen

Vereniging De Oeverlanden 
blijven!

Goed verstopt tussen de Nieuwe Meer, de 
snelweg A4 naar Den Haag en vlakbij Schip-
hol liggen de Noordelijke Oeverlanden. Zoʼn 
drie kilometer lang, in het kerngebied zoʼn 
250 meter breed, in totaal 50 hectare. Een 
kostbaar stukje natuur vlakbij Amsterdam.

Werkzaamheden:
• Leden van de vereniging verzorgen het 

beheer en deels de activiteiten.
• De beheerploeg bestaat uit vrijwilligers 

en werkt twee dagen per week samen 
met een zzp-ster die er namens het stads-
deel is gestationeerd.

• Natuureducatie
 - Lessen aan schoolklassen worden ver-

zorgd door de Stichting Veldstudie, met 
ondersteuning van de vereniging.

 - Natuurclub voor kinderen van 7 tot 13 
jaar, de BioBende.

 - Ongeveer 12 excursies per jaar. 
 • Beheer van depotterrein met het NME-

centrum De Waterkant, werkplaats, kleine 
heemtuin en andere ecologische demon-
stratieprojecten.

 • Inventarisaties van fl ora en fauna.
 • Kritisch volgen van overheidsplannen en 

andere ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Uitgave verenigingsblad, tweemaal per 

jaar, plus activiteitenprogramma.

Meer informatie: www.oeverlanden.nl

Een explosie van grijskruid in de zomer van 2007

(Foto: Yigal Boegborn)
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rende plant van kalkrijke duinen. 

‘Ben je een margrietenkwekerij be-

gonnen?’, vroeg een regelmatige 

bezoeker in 2009. Ongelooflijke 

hoeveelheden margrieten groeiden 

er, zo veel dat je je niet kon voorstel-

len dat dit ooit zou veranderen. Het 

jaar erop waren het er echter al veel 

minder. Dit hoort nu eenmaal bij de 

successie van een vegetatie, waarbij 

de afwisseling van de soorten in het 

begin heel groot is. 

Tegenvallers waren er ook. Ik had 

me enorme hoeveelheden papavers 

voorgesteld, maar die kwamen nau-

welijks op, of werden weggevreten. 

Ook de honingklavers, waarvan ik 

vreesde dat ze te dominant zouden 

worden, lieten zich nauwelijks zien. 

Overblijvers, wegblijvers en bijzonderheden
Ondertussen lieten steeds meer 

overblijvende planten zich zien. Op 

het schrale grondmengsel ontwik-

kelen de planten zich langzaam, 

maar daardoor hielden ze een com-

pacte groeiwijze. Bovendien wer-

den ze meer dan eens afgegraasd. 

Maar allengs verschenen er steeds 

meer bloemen. Als eersten meldden 

zich knoopkruid, sint-janskruid, 

jakobskruiskruid en marjolein. 

Sneller dan verwacht kwam ook de 

grote centaurie tot bloei. Deze soort 

behoort, samen met beemdkroon 

en veldsalie, tot de mooie, zeldzaam 

geworden groep van stroomdalplan-

ten uit het oostelijk deel van het ri-

vierengebied. 

Dit uitgelezen gezelschap wordt 

vergezeld door allerlei planten van 

kalkrijke graslanden: echt bitter-

kruid, ruige leeuwentand, kleine 

ruit, kattendoorn, nachtsilene, wilde 

reseda, geel walstro, muizenoor, 

blaassilene, gulden sleutelbloem, 

kranssalie, driedistel, een enkel 

grasklokje en het vroeger hier al 

overvloedig aanwezige kruisblad-

walstro. Ook beemdooievaarsbek, 

akkerklokje, gewone agrimonie, 

zwarte toorts, kartuizer- en ruige 

anjer zijn van de partij. Wondkla-

ver, wilde asperge en echte kruis-

distel zijn met een enkel exemplaar 

aanwezig. Kortlevende, in de na-

tuur zeldzame kruisbloemigen als 

rozetsteenkers, torenkruid en ruige 

scheefkelk doen het ook goed. 

Er zijn ook soorten die het af laten 

weten: nog altijd geen heksenmelk 

of aardaker en ook geen ruige weeg-

bree, voorjaarsganzerik, knolboter-

bloem, scherpe fijnstraal of viltig 

kruiskruid. Maar dat kan veran-

deren, in dit stadium verschijnen 

en verdwijnen soorten. Sommige 

soorten waarvan ik me veel had 

voorgesteld zijn alweer verdwenen 

of nemen af: borstelkrans, kleine 

bevernel, wouw, knikkende distel 

en kleine pimpernel. 

In plaats daarvan hebben bijzonde-

re soorten zoals zonneroosje, grote 

tijm, echte gamander, duifkruid, 

betonie en brede ereprijs de kop 

opgestoken. Geweldig was ook het 

verschijnen van de fraaie halfpara-

siet wilde weit. Zaad van deze plant 

kreeg ik van Josie Dubbeldam, een 

regelmatige bezoekster, die het weer 

van een bevriende heemtuinbeheer-

der gekregen had. Ze groeien in de 

buurt van wilde marjolein waarop 

ze parasiteren. De helft van het 

nieuw beschikbare zaad heb ik bij 

verschillende pollen marjolein in de 

grond gestopt. Hopelijk worden het 

er dit jaar meer.

Het kalkgraslandkarakter wordt 

nog verder bevestigd door het voor-

komen van wat je de vier basisgras-

soorten van kalkgrasland zou kun-

nen noemen: bevertjes, smal fak-

kelgras, zachte haver en goudhaver, 

allemaal zeldzaam geworden soor-

ten. In totaal komen er zo’n 20 gras-

soorten voor, waaronder ook het 

vrij zeldzame, spontaan verschenen 

moerasbeemdgras waarvan bekend 

is dat het ook op stenige spoordij-

ken voorkomt. Het door de meeste 

tuinders gevreesde kweekgras vind 

ik geen probleem: het houdt de 

grond vast en vormt geen dichte 

zode zodat andere planten zich er-

tussen kunnen vestigen. Bovendien 

houdt het niet van maaien, dus ra-

ken we het op termijn wel kwijt.. 

Verdere ontwikkelingen 
Het laatste jaar lijken sommige 

soorten zich te concentreren op, 

kennelijk, hun specifieke groeiplek. 

Andere soorten verspreiden zich 

juist. Soorten van meer gerijpte 

grond krijgen steeds meer kansen. 

Problemen dienen zich ook aan: 

het duinzwenkgras waarmee ik de 

erosie tegen hoopte te gaan breidt 

zich op een aantal plaatsen te do-

minant uit en zorgt voor een viltige 

laag, waarin maar weinig ontkiemt. 

Sommige mossen groeien nu centi-

meters dik en belemmeren eveneens 

kieming. Tegelijkertijd dient het 

mos als nestmateriaal, zo ontstaat 

er plaatselijk weer kale grond. 

Konijnen vreten nog steeds het no-

dige weg, maar niet meer zo mas-

saal als in het begin. Voordeel is dat 

ze bepaalde grazige stukken goed 

kort houden; later in het jaar stop-

pen ze ermee en mis ik ze eigenlijk 

een beetje. Ze proberen af en toe 

nog een hol te graven, maar ken-

nelijk is de stenige grond niet echt 

aantrekkelijk. Het is nooit leuk als 

de gravende konijnen gewaardeerde 

plantjes onderspitten, maar tegelij-

kertijd zorgen ze voor een geschikt 

kiemmilieu. Het geheel maai ik in 

de nazomer. Voedselrijke plekken 

met teveel grassen, maai ik tenmin-

ste tweemaal per jaar. Ik ben be-

nieuwd hoe het verschralen daar zal 

gaan. Ik hoop dat dit beheer tot een 

steeds mooiere vegetatie leidt.

Tot slot
Elk jaar kijk ik uit naar nieuwe 

soorten. Zouden er nog aarddistels 

opkomen? Ik zie vijf plantjes van de 

gulden sleutelbloem; zouden ze al 

gaan bloeien, of net niet? Zou dat 

sprietje de zeldzame zandwolfsmelk 

zijn? Heeft dat ene duifkruidkiem-

plantje zich tussen het konijnenge-

weld kunnen handhaven? 

Tot nog toe staan er 169 soorten op 

mijn lijst. De soorten op de muur-

tjes, met een enkele aangeplante 

tongvaren, zijn meegeteld. Op het 

gemetselde muurtje aan de achter-

kant groeit haast niets, maar het 

verschijnen van de eerste mossen 

biedt hoop. Ik hoop nog een aantal 

muurtjes toe te voegen zodat het ge-

heel als een echte burcht gaat ogen 

en waarop een keur aan muurplan-

ten een kans krijgt. 

O ja, en ik ben ook nog op zoek 

naar een aantal zaden, bijvoorbeeld 

van ruig viooltje, lathyruswikke of 

voorjaarszegge ..... 

Hans Bootsma is als medewerker groenbeheer, redac-

teur en bestuurslid betrokken bij de Oeverlanden.

Email: bestuur@oeverlanden.nl 

v.l.n.r.: wondklaver, vegetatie op het dak, kiemplanten 

van grote ratelaar en zomers uitzicht vanaf de vlin-

derburcht.

Halfparasiet wilde weit groeiend op marjolein.


