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Welkom in deze Nieuwsbrief van Vrienden van het Diemerpark, waarin we je op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen in en rondom het Diemerpark.
Het is iedere keer weer een kleine opdracht om een keuze te maken uit vele onderwerpen en
over de gedetailleerd waarmee we daarover schrijven. Wat is voor de lezers interessant? En hoe
‘diepgaand’ willen zij geïnformeerd worden? Vast onderdeel is in ieder geval het Natuurnieuws,
waarin we al een beetje het jaar 2021 evalueren. Maar eerst gaan we in op de plannen van het
gemeentebestuur om het aantal plastic (kunststof) sportvelden in het Diemerpark van zes naar
tien uit te breiden. We beginnen met de korte manifestatie daarover die we eerder dit jaar
organiseerden.

Manifestatie Natuur-kreet Diemerpark
Uitbreiding van het sportterrein zal het karakter van het park drastisch veranderen. Met name
de biodiversiteit, en de beleving van de natuur en van de ruimte in het park zouden een
gevoelige klap krijgen. We weten niet hoe een besluit over de sportuitbreiding precies tot stand
zal komen. Volgens het projectteam ‘Vernieuwing Diemerpark’ gaat het College van B&W
daarover binnenkort een besluit nemen. Dat zal ter advisering worden voorgelegd aan de
stadsdeelcommissie. Maar wanneer precies, en op welke informatie men denkt een besluit te
kunnen baseren, is onduidelijk.
Uitvoering van het plan zou betekenen dat het sportterrein veel groter zou worden als
toegestaan is in de Structuurvisie Amsterdam 2050: ruim 12,5 ha in plaats van 4,7 ha. En daar
moet dan ook nog de ruimte bijgeteld worden voor een parkeerterrein in de Oeverzeggestraat.
Plattegronden en foto’s geven uit de lucht weliswaar een beeld van het plan, maar om de impact
beter te kunnen ervaren, moet je in het park zelf zijn. Eind april hielden we daarom een korte
manifestatie, waarbij leden van onze vereniging de grenzen van het door het gemeentebestuur
gewenste sportterrein met afzetlint uitzetten.

Zelfs mensen die op de hoogte waren van de afbeeldingen van het door de gemeente beoogde
sportterrein waren onder de indruk van de grootte van het gebied. De volgende foto’s geven een
zeer summiere impressie.

Frank van Groen (Vogelwerkgroep Amsterdam), Mark van Dongen (Stadsdeelcommissielid
namens de SP) en Kees Lakerveld (Vrienden van het Diemerpark) gaven een toelichting op het
plan van het gemeentebestuur en de gevolgen daarvan voor de dieren en het karakter van het
park. Johan Vlug (ook Vrienden van het Diemerpark) praatte e.e.a. aan elkaar.
Foto’s: Nicole van Hasselt

V.l.n.r.: Johan Vlug, de afbeelding  en de tekst  op de borden en Mark van Dongen

Bewoners Oeverzeggestraat en omgeving komen ook in actie
Om parkeergelegenheid te bieden aan bezoekende teams van competitievoetbal- en
hockeywedstrijden op de gewenste 10 sportvelden in het Diemerpark, willen het College van
B&W en het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost dat er in de Oeverzeggestraat een
parkeerterrein voor 90 auto’s wordt aangelegd.
Bewoners van en rond de Oeverzeggestraat hebben aan het stadsdeelbestuur duidelijk gemaakt
dat zij dit niet zomaar accepteren. Het ergert hen dat zij pas in een laat stadium over het
parkeerplan geïnformeerd werden (maart 2021) en nu voor voldongen feiten worden gesteld.
Verder wijzen ze onder meer op de verkeersonveiligheid die zou gaan toenemen en
(waterkering-)technische problemen
Ze vrezen bovendien dat 90
parkeerplaatsen niet genoeg zal zijn.
De bewoners hebben juridische
stappen aangekondigd, mocht de
gemeenteraad
daadwerkelijk
besluiten tot de aanleg van een
parkeerterrein in hun straat.
 “Mogelijke locatie parkeerterrein
aan het eind van de
Oeverzeggestraat, met indicatie
extra te winnen grondoppervlak.”
Van meet af aan was duidelijk dat het parkeren een groot probleem zou worden als men het
sportterrein wilde uitbreiden. Dat was immers in 2013 ook al het geval. Het is dan ook
merkwaardig dat niet eerst een oplossing voor dit probleem werd gezocht. Het stadsdeelbestuur
had al veel eerder kennis kunnen nemen van de mening van de bewoners in de Oeverzeggestraat
en omgeving. In 2017 stelden wij voor om hen ook te betrekken bij de ‘consentgesprekken’ die
eind 2017 over het Diemerpark gevoerd werden. Het stadsdeelbestuur ging daar echter niet op
in, met als enig argument dat men de ‘consentgroep’ “niet te groot” wilde laten worden.

Parkeernorm gewijzigd
In het Diemerpark zijn er 42 parkeerplaatsen en 6 sportvelden: 7 parkeerplaatsen per
sportveld. Dat was ten tijde van de besluitvorming over het sportterrein, in 2013, de
Amsterdamse minimale norm.
Onlangs bleek ons echter dat de gemeenteraad - halverwege 2017 - de minimale norm had
gewijzigd naar 9 parkeerplaatsen per sportveld. Dat is de verklaring dat het gemeentebestuur bij
10 sportvelden 90 parkeerplekken wil aanleggen.
Door de beleidswijziging in 2017 klopt de verhouding tussen het aantal parkeerplaatsen en het
aantal sportvelden in het park niet meer. Om die verhouding te verbeteren, d.w.z. bijna in
overeenstemming te brengen met de nieuwe minimale norm, en ook de Oeverzeggestraat niet te
belasten met een parkeerterrein, zou het aantal sportvelden in het Diemerpark gereduceerd
moeten worden tot 5.
Dit is een argument voor verplaatsing van ofwel de voetbalvereniging ofwel de hockeyvereniging
uit het Diemerpark naar het Strandeiland/Buiteneiland.
Dat idee leeft al veel langer, maar het gemeentebestuur houdt zich daar tot nu toe doof voor.

Waarom niet méér sportvelden op IJburg 2e fase?
Waarom zouden de in het Diemerpark gewenste sportvelden niet op het Strandeiland of het
Buiteneiland kunnen komen? Waarom wil men daar niet méér sportvelden aanleggen dan strikt
nodig zou zijn om te voldoen aan de ‘sportnorm’ voor de bewoners van de 2e fase (Centrum-,
Strand- en Buiteneiland)?
In de (concept) Nota van beantwoording op de (concept) Projectnota Buiteneiland die onlangs
werd gepubliceerd, staat een antwoord: “De reden hiervoor is enerzijds dat de gemeente
Amsterdam sport om de hoek wil aanbieden, mensen moeten in hun eigen woonomgeving
kunnen sporten. Anderzijds is het ruimtelijk noch financieel haalbaar voor projecten om méér
voorzieningen te realiseren dan horen bij de woonopgave in het projectgebied.”
Op deze argumentatie is van alles aan te merken.
IJburg 2e fase is niets meer of minder dan een onderdeel van IJburg dat toevallig door
economische omstandigheden later in ontwikkeling is genomen dan IJburg 1e fase (Steiger- en
Haveneiland en de Rieteilanden).
Het is dus niet in alle opzichten
een apart ‘projectgebied’.
IJburg: één wijk 
Dat het ‘ruimtelijk en financieel
niet haalbaar’ zou zijn om op het
Strand- of Buiteneiland méér
sportvelden aan te leggen wordt
met geen enkel feit of cijfer
onderbouwd. En dat de wil om
‘sport om de hoek’ aan te bieden
een rol zou spelen om er niet méér
sportvelden aan te leggen is, gezien eerdere opvattingen over sportvelden voor IJburg zeer
ongeloofwaardig.
Met het hanteren van een ‘sportnorm’ wordt het aantal gewenste m2 aan sportvelden gekoppeld
aan het aantal woningen in een wijk. Tijdens het referendum over IJburg in 1997 werd beloofd
dat er op IJburg maximaal 18.000 woningen zouden komen. Het gemeentebestuur wil nu dit
aantal met 15% verhogen, waardoor ook een behoefte aan extra sportvelden wordt gecreëerd.
Het is wel erg makkelijk om te zeggen dat die dan maar in het Diemerpark moeten komen…

Geen participatie mogelijk over 10 sportvelden
Begin oktober 2020 vroegen we in een brief aan het gemeentebestuur of het college het met ons
eens is dat er geen sprake was van een volwaardig participatieproces als de inspraak alleen mag
gaan over sportvelden in het Diemerpark en niet over de wenselijkheid om deze op bijvoorbeeld
het Strandeiland of het Buiteneiland aan te leggen.

Het antwoord van de wethouder ‘Sport’, Simone Kukenheim kwam 7 maanden later, en komt er
op neer dat ze vindt dat er met de ‘consentgesprekken’ in 2017 voldoende inspraak is geweest:
“Het door de gemeenteraad in het Strategisch Huisvestingsplan Sport vastgelegde
uitgangspunt van uitbreiding van sportpark IJburg staat daarom niet meer ter discussie. Wel
kan worden geparticipeerd in het proces gericht op het daadwerkelijk invullen van de opgave
een sportpark met tien velden goed in te passen in de natuurlijke omgeving van het
Diemerpark.”
Aan dergelijke gemankeerde ‘participatie’ werken wij niet
mee. En daarin staan we zeker niet alleen.
Daarom hebben we (begin juni) gevraagd om een onderhoud
met de meest betrokken wethouders Simone Kukenheim
(linker foto) en Marieke van Doorninck (rechts). Daarop
hebben we nog geen reactie gekregen.

Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vastgesteld
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat de
stadsdeelcommissie een negatief advies had
uitgebracht over de concept Omgevingsvisie
Amsterdam 2050 die toen ter inzage lag.
De stadsdeelcommissie wilde dat de
aanduiding ‘zoekgebied sportlandschap’ uit
het Diemerpark werd weggenomen.
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel was
het hier niet mee eens, maar gaf daarvoor, in
strijd met de Verordening op het lokaal
bestuur, geen argumenten.

 Dikke groene stip in het Diemerpark:
“zoekgebied sportlandschap”
Op een niet voorziene wijze kreeg de stadsdeelcommissie echter toch haar zin: de aanduiding
‘sportlandschap’ werd uit de definitieve Omgevingsvisie geschrapt. De reden daarvoor staat in
de Nota van beantwoording Zienswijzen: “Het zoekgebied voor een sportlandschap wordt in het
Diemerpark van de kaart gehaald, aangezien het gaat om uitbreiding van de bestaande
voorzieningen, voortkomend uit een evidente en aan de sportnorm gerelateerde sportbehoefte
op IJburg 1.” In gewoon Nederlands: we negeren de essentie van uw advies, we zijn er achter
gekomen dat in het Diemerpark al sportvelden liggen, waardoor de aanduiding ‘zoekgebied’ niet
meer toepasselijk is, we drammen die vier extra sportvelden er toch gewoon door.

Andere ontwikkelingen
Hondenplan komt nog in stadsdeelcommissie
Er bestaat al lang ontevredenheid
over het onderwerp ‘honden’ in het
park. Parkbezoekers ergeren zich
aan
loslopende
honden,
hondeneigenaren vinden dat er te
weinig mogelijkheden zijn om hun
hond los te laten lopen en de dieren
die in het park wonen, worden
regelmatig door honden opgejaagd.
De
projectgroep
‘Vernieuwing
Diemerpark’ heeft, met suggesties
van
hondeneigenaren,
de
Vogelwerkgroep
Amsterdam,
Natuurlijk IJburg en Vrienden van
het Diemerpark een plan gemaakt dat voorziet in verandering van de huidige losloopgebieden.

Er zal o.a. een groot gebied op de heuvel hiervoor worden ingericht. Hoewel Ivar Manuel,
portefeuillehouder ‘parken’ van stadsdeel Oost, het definitieve ‘hondenplan’ al dacht vastgesteld
te hebben, zal het toch nog besproken worden in de gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland.
Er is nog verschil van mening over de beste locatie van het voorgestelde losloopgebied en
hondenzwemgelegenheid aan de oostkant van het park.
We hopen dat Ivar Manuel en de stadsdeelcommissie inzien dat draagvlak van het plan onder
hondenliefhebbers van groot belang is. Handhaven op loslopende honden in het park is
praktisch ondoenlijk. Daarom moeten de hondenvoorzieningen nadrukkelijk uitnodigen om ze
te gebruiken. We hopen dat hondeneigenaren elkaar daarop zullen aanspreken.

Parkeren bij hockeyclubgebouw aan banden
Omdat er bij de clubgebouwen van de sportverenigingen in strijd met
het bestemmingsplan regelmatig meerdere auto’s stonden geparkeerd,
dienden we – in oktober 2019 - bij het gemeentebestuur een verzoek in
tot handhaving van het bestemmingsplan. Dit werd afgewezen.
Parkeren was volgens het gemeentebestuur niet strijdig met het
bestemmingsplan. Bovendien hadden de verenigingen vergunningen
om af te wijken van de wegenverkeerswet (RVV-ontheffingen) waardoor
er auto’s bij de clubgebouwen geparkeerd mochten worden. Deze argumenten leken ons
onterecht. Dat leidde tot een rechtszaak die we – in juni 2021 - wonnen. Er bleek wel degelijk
sprake te zijn van strijdigheid met het bestemmingsplan. En de gemeente had, in strijd met haar
eigen beleid, aan de hockeyvereniging te veel RVV-ontheffingen afgegeven.
Voortaan mag er zowel bij de voetbalvereniging als de hockeyvereniging nog slechts 1 auto
geparkeerd staan, om sporters met ernstige blessures snel naar een ziekenhuis te kunnen
vervoeren. De hockeyvereniging beschikt daarnaast over een vergunning voor laden en lossen
met maximaal twee auto’s.

Stand van zaken ARK-zone
Begin maart vond er een grote kaalslag plaats in de ARK-zone (tussen de Diemerzeedijk en het
Amsterdam-Rijnkanaal): een belangrijke rust- en broedplaats voor dieren. In strijd met de
doelstelling van deze ecologische zone werden met groot materiaal bomen en begroeiing gekapt,
gesnoeid en geruimd. Het leef- en broedgebied van diverse vogelsoorten, waaronder
rodelijstsoorten, werd vernield. Van verschillende kanten, waaronder de Partij voor de Dieren in
de gemeenteraad, zijn vragen gesteld over hoe dit kon gebeuren.
Helaas worden de vragenstellers door het College van B&W met een kluitje in het riet gestuurd.
Zo zegt het College dat de aanleiding voor de werkzaamheden was, dat er sprake was van
“achterstallig onderhoud waardoor de watergangen volledig waren drooggevallen”. Als
oorzaak van het achterstallig onderhoud zegt het College dat er in de ARK-zone “minimaal
onderhoud gepleegd wordt om de natuur haar gang te laten gaan”. Dat er ‘minimaal’
onderhoud gepleegd wordt, mag niet betekenen dat het weinige onderhoud dan ook
‘achterstallig’ mag zijn.
Het College zegt dat de werkzaamheden niet tot het “reguliere beheer” behoorden, “omdat de
watergangen in de ARK-zone niet in onze beheerkaarten was opgenomen”. Anderzijds zegt het
College dat er beheerwerkzaamheden waren vereist die in december 2020 uitgevoerd dienden te
worden.” Op de logische vraag: “Waarom zijn die werkzaamheden niet in december 2020
uitgevoerd?” wordt geantwoord: “Door drukte en afwezigheid i.v.m. feestdagen is de opdracht
in januari bij de aannemer uitgezet.” Men was kennelijk verrast door de plotselinge komst van
feestdagen in december.
We concluderen dat de gemeente Amsterdam op dit moment schromelijk faalt in haar opdracht
de ecologische zone in het Diemerpark adequaat te beheren.
Hierover zijn we met de projectgroep ‘Vernieuwing Diemerpark’ in gesprek. Maar er is weinig
voortgang. Zo wachten we bijvoorbeeld al heel lang op informatie over de waterlopen, waarom
die geschoond moeten worden en welke infrastructuur in de ARK-zone bereikbaar moet blijven
in verband met het mogelijk verleggen van waterlopen om het gebied op een zo natuurlijk
mogelijke wijze voor mensen af te sluiten.

Natuurnieuws
In het Natuurnieuws hebben we deze keer vier kopjes: Floranieuws, Vogelnieuws,
Vlindernieuws en de Taxon-expeditie. Een vroege terugblik op het nog lopende jaar.

Floranieuws

Veld met sint-janskruid, juli 2021

Het Diemerpark stond deze zomer weer uitbundig in bloei. De berm aan de noordkant van de
ARK-zone, die in maart beschadigd was door zware voertuigen van de uitvoerders van
werkzaamheden in de ARK-zone, is opnieuw ingezaaid en heeft zich gelukkig behoorlijk
hersteld.
We genoten dit jaar weer volop van de typische bloemen van het Diemerpark, zoals groot
hoefblad, smeerwortel, hondsdraf, valeriaan, koninginnenkruid, margriet, dotterbloem, gele lis,
fluitenkruid, ratelaar, raapzaad, zwarte mosterd, sint-janskruid, jakobskruiskruid,
duinkruiskruid, keizerskaars, zwarte toorts, teunisbloem, kaasjeskruid, slangenkruid, wilde
marjolein, agrimonie, reigersbek, ooievaarsbek, harig wilgenroosje, grote kattenstaart,
kruldistel, zeepkruid, rolklaver, knoopkruid, late guldenroede en enorme tapijten muurpeper.
Ook de grote kaardenbol, de iconische plant van ons park, deed het goed.

Grote kattenstaart Zwarte toorts

Slangenkruid

Keizerskaars

Hier en daar waren wat klaprozen te zien, en op één plek stond slaapbol. Het melksap van deze
plant bevat opiaten, waarvan heroïne gemaakt kan worden.
Op een paar plekken groeide (of groeit nog) cipreswolfsmelk, dagkoekoeksbloem, echte
koekoeksbloem,
avondkoekoeksbloem,
bermooievaarsbek,
beemdooievaarsbek,
echt
duizendguldenkruid, steenanjer, erepijs, damastbloem, blaassilene, ossentong, citroengele en
witte honingklaver, grijskruid, bonte wikke, vogelwikke, glad walstro en geel walstro,
pinksterbloem, heelblaadjes, beemdkroon, bosrank, moerasspirea, bont kroonkruid.
En deze opsomming is verre van volledig!

Slaapbol

Steenanjer

Heelblaadjes

Beemdkroon

Cipreswolfsmelk

Er is dit jaar ook een nieuwe soort opgedoken in het park: Griekse alant. Het is een uitheemse
plant uit Zuidoost Europa, die in Nederland op enkele plekken verwilderd voorkomt. Hij wordt
bezocht door bijen en hommels.
Op dit moment zijn veel soorten al
grotendeels uitgebloeid: de velden
vol
sint-janskruid,
jakobskruiskruid
en
duinkruiskruid
hebben
hun
goudgele pracht verloren. Ook de
kaardenbollen zijn uitgebloeid,
hun zaden trekken nu groepjes
putters aan. In de nazomer
bloeien dan weer andere soorten,
zoals late guldenroede.
 Late guldenroede

Verder valt op dat er dit jaar veel meer brandnetels in het park groeien dan in vorige jaren. Het
lijkt er dus op dat ook hier de stikstofvervuiling toeslaat.
Toch hebben ook brandnetels hun voordelen, zolang ze de andere vegetatie niet overwoekeren:
juist het feit dat de brandnetel veel stikstof bevat, trekt dieren aan. De brandnetel is onder de
inheemse planten hét gewas dat voor het grootste aantal vlindersoorten als voedselplant dient.
Soorten zoals landkaartje, dagpauwoog, atalanta en gehakkelde aurelia zijn bijna helemaal
afhankelijk van deze plant. Ze leggen er hun eitjes op, verpoppen erop en eten als rups de
bladeren.
Orchideeën
2021 was een rijk jaar op het gebied van orchideeënsoorten. Er werden dit jaar niet minder dan
7 soorten geteld in het park: rietorchis, gevlekte rietorchis, moeraswespenorchis, brede
wespenorchis, bijenorchis, hondskruid en grote keverorchis.
We verzamelen als Vrienden van het Diemerpark zo veel mogelijk waarnemingen van
groeiplaatsen van orchideeën en geven die vervolgens door aan het parkbeheer, zodat er
rekening mee gehouden kan worden bij het maaien.
Bij deze dus alvast een oproep voor 2022: zie je in het park orchideeën, meld ons dan soort en
groeiplaats, zodat we die kunnen doorgeven! Onze adresgegevens staan achterin.

Hondskruid

Grote keverorchis Brede wespenorchis

Vogelnieuws
Broedvogelinventarisaties
 Grote bonte specht (man) voedt zijn jong, juni 2021

Dit
jaar
was
een
jubileumjaar
voor
de
broedvogelinventarisaties van het Diemerpark: al 30 jaar lang
worden in dit gebied ten behoeve van onderzoek broedvogels
geïnventariseerd, dus al geruime tijd voor de aanleg van het
park!
De inventariseergroep bestaat op dit moment uit 6 personen.
Uit de 6 ochtendtellingen en 2 avondtellingen kwamen
onderstaande bevindingen naar voren.
De meest voorkomende broedvogel in het park is dit jaar de
fitis (72 territoria 1), die de zwartkop, winnaar van vorig jaar,
van zijn troon heeft gestoten. Op de tweede en derde plaats
staan respectievelijk de kleine karekiet (71) en de zwartkop (69).
Er hebben dit jaar 7 rodelijstsoorten in het park gebroed: nachtegaal (18 territoria), spotvogel
(8), koekoek (3), matkop (2), snor (1), torenvalk (1) en kneu (1). In totaal dus maar liefst 34
territoria. Het Diemerpark is en blijft daarmee veruit het belangrijkste park in Amsterdam voor
de instandhouding van rodelijstsoorten.
De nachtegaal is de laatste jaren aan een geweldige opmars bezig in het park: dit jaar werden 18
territoria geteld tegenover gemiddeld 7 de laatste tien jaar!
Ook de spotvogel voelt zich hier in zijn nopjes: we telden dit jaar niet minder dan 8 territoria,
tegenover 4 gemiddeld.
De rietgors daarentegen heeft het zwaar: 4 territoria in 2021 tegenover gemiddeld 12.
De blauwborst moest het met een nogal schamele 6 exemplaren stellen, tegenover een
gemiddelde van 11.
De kneu, die sinds 2012 gestaag achteruitgaat, had maar 1 territorium, tegenover 15 in 2011!
Er werden in totaal 50 soorten broedvogels geteld, tegenover 54 vorig jaar. Het totale aantal
territoria is weer terug naar normaal (716), na de uitschieter van vorig jaar (781). Misschien
heeft het late en koude voorjaar hierin een rol gespeeld.

Tijdens broedvogelinventarisaties worden niet de individuele vogels geteld, maar ‘territoria’. Een
territorium is een gebiedje dat door een vogel verdedigd wordt tegenover soortgenoten, en waar hij
voedsel zoekt en broedt. Territoria worden geteld door vogels te noteren die broedgedrag vertonen.
Bijvoorbeeld een zingend mannetje, een paring, een bezet nest.
1

IJsvogels
Net zoals 2018, is 2021 opnieuw een slecht jaar geworden voor de ijsvogels in Amsterdam, en
het Diemerpark is daarop geen uitzondering: de vorstperiode in februari is onze vogels fataal
geworden.
IJsvogels leven nagenoeg uitsluitend van kleine visjes die ze uit het water opduiken. Als er ijs op
het water ligt, kunnen ze dus niet bij hun voedsel komen en verhongeren ze. Daarom zijn een
paar van onze (bestuurs-)leden tijdens de vorstperiode in februari er iedere dag op uitgetrokken
om wakken voor de ijsvogels in het park te hakken, maar het heeft niet mogen baten. Wat we al
vreesden is uitgekomen: in geen enkele van de drie broedplekken in het park is gebroed.
Hopelijk volgend jaar beter!
Torenvalken
De torenvalken hebben ons daarentegen niet teleurgesteld: er zijn dit jaar opnieuw 4
torenvalkjes geboren in onze nestkast. Zo levert het Diemerpark een bijdrage aan de
instandhouding van deze rodelijstsoort. (Foto’s: Edial Dekker)

 Man torenvalk heeft zojuist zijn jongen gevoed  3 jonge torenvalken, bijna klaar om uit te vliegen

Vlindernieuws
Ook dit jaar heeft onze vlindertelgroep vlinders geïnventariseerd.
Vanaf april tot en met september worden wekelijks alle vlinders geteld op een route van
ongeveer 1 km.
We doen dit voor de Vlinderstichting, die informatie over
het vóórkomen van vlinders in Nederland verzamelt om ze
beter te kunnen beschermen. Op dit moment kunnen we
nog geen definitieve cijfers geven over onze tellingen omdat
het telseizoen nog niet ten einde is.
Wel hebben we gemerkt dat er dit jaar opvallend veel
kleine vossen in het park zaten, een soort die hier in andere
jaren weinig geteld is. De meest getelde soorten dit jaar zijn
klein koolwitje, klein geaderd witje en atalanta.
 Kleine vos

We zoeken versterking voor onze telgroep: kun je de meest voorkomende vlindersoorten
herkennen en wil je bijdragen aan de bescherming van deze prachtige insecten, dan ben je van
harte welkom!

Taxon ‘Diemerscheg-expeditie’
Onze vereniging is betrokken geweest bij de ‘Diemerschegexpeditie’, georganiseerd door Taxon Expeditions
(www.taxonexpeditions.com).
Dit
is
een
"wetenschappelijk reisbureau", opgericht door twee
onderzoekers
van
Naturalis.
Het
organiseert
wetenschappelijke expedities/veldcursussen waarbij een
internationaal gezelschap van biodiversiteitsexperts en
‘leken’ gezamenlijk in een natuurgebied op zoek gaat naar
nieuwe diersoorten.
In 2019 was er een expeditie in het Vondelpark om samen
met buurtbewoners aan te tonen dat ook je ook in je eigen stad nieuwe diersoorten kunt
ontdekken.
Naar aanleiding van het succes daarvan vroeg het gemeentebestuur aan Taxon om meer
buurtbewoners-expedities naar Amsterdamse groengebieden te organiseren, met minder
nadruk op het ontdekken van nieuwe diersoorten, en meer op het
gezamenlijk inventariseren van de biodiversiteitswaarde van de
terreinen. Dat groengebied was dit jaar de Diemerscheg, met name het
Flevopark en het Diemerpark.
Volgens onze WhatsApp-groepsleden waren het 5 leuke en
interessante dagen, waarin veel werd geleerd over allerlei ‘kleine
beestjes’ zoals de kortsprietsprinkhaan, de gladde schijfhoren,
poelslak, karthuizerslak, tijgerslak, barnsteenslak, pissebedden en
miljoenpoten, maar ook over determineren en prepareren.

Pauwoogpijlstaart 

De complete inventarisatie en het verslag van Taxon zullen nog even op zich laten wachten.

V.l.n.r. tijgerslak, grote tweestreep, homo sapiens, idem.

Foto’s: Evert van der Heide

Overig nieuws
Het Diemerpark in de media
Het Diemerpark is de afgelopen maanden een aantal keren in de nationale media geweest.
Hier volgt een opsomming:
- Vroege Vogels radio op 30 mei 2021:
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/vroege-vogels/be811c1b-4dca-4cb0-9f93bfaf3a87890f/2021-05-30-vroege-vogels-30-mei-2021 (vanaf 10:45)
- Vroege Vogels televisie op 4 juni 2021:
over de Diemerscheg : https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/564031
Konijnen op een vuilstortplaats : https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/566561
Diemerpark, een stadspark vol met Rode lijstsoorten:
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/566562
- Natuurprogramma NH-Nieuws televisie op 03 juli 2021:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288299/natuurlijk-noord-holland-van-gifbelt-naarnatuur-in-het-diemerpark

Verenigingsnieuws
Aspirant bestuursleden welkom!
Onze vereniging bestaat in november van dit jaar (2021) tien jaar. In het bestuur is er die tijd
slechts één mutatie geweest. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het
belangrijk dat er regelmatig ‘nieuw bloed’ in het bestuur komt.
Daarom een oproep:
Vind je het leuk om nauwer betrokken te zijn bij de activiteiten die we als Vrienden van het
Diemerpark ondernemen, wil je met ons meedenken en meebeslissen?
Laat het ons weten!

Algemene ledenvergadering
Een exacte datum hebben we nog niet, maar we willen halverwege november een Algemene
ledenvergadering houden. Daarin leggen we verantwoording af over onze activiteiten. Tevens is
dit een goede gelegenheid om nieuwe bestuursleden welkom te heten.

Lidmaatschap
Wil je lid worden van de vereniging Vrienden van het Diemerpark, heb je het lidmaatschapsgeld
voor 2021 nog niet overgemaakt?
Dan nodigen wij je uit om € 5,- over te maken (méér is zeker welkom) op ons bankrekeningnummer NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark. Het is dan handig als je
ons ook een mailtje stuurt met je naam en adres. Ons e-mailadres staat hieronder.

Tot slot
Over (bijna) alle onderwerpen waarover in deze Nieuwsbrief is geschreven, is meer
gedetailleerde informatie te vinden op onze website: vriendenvanhetdiemerpark.nl.
Heb je vragen over één van bovenstaande onderwerpen? Wil je meer gedetailleerde informatie
of wil je andere zaken aan de orde stellen? Dan horen we dat graag!
De vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft als doel het ruige
karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en
diervriendelijk te houden.
De bestuursleden zijn: Kees Lakerveld, Marianne Elbers en Leen Pauwels.
We zijn bereikbaar via:
• tel. nr. 020 4164813
• e-mail: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
Website: www.vriendenvanhetdiemerpark.nl
Bankrekeningnr.: NL18TRIO 025448 4840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark
www.facebook.com/Diemerpark (Vrienden van het Diemerpark IJburg)
https://chat.whatsapp.com/Cx5UJvFzKsLFFRXQ7q2j30

