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v.h. Kluut-2

De Roerdomp
is het prachtige natuurgebied op de grens van Halfweg en Amsterdam in de
Rondom
Roerdomp
westpunt van de Tuinen van West.

Het is een bijna 12 ha groot waterrijk gebied dat zich door natuurlijke successie heeft ontwikkeld tot
een waardevol natuurgebied met een gevarieerd biotoop van water, rietlanden en struweel. De
Roerdomp maakt deel uit van de Groene AS, de ecologische én recreatieve verbinding tussen
Amstelland en Spaarnwoude.
Omwonenden, belangstellenden en natuurliefhebbers helpen al zes jaar bij het beheer van dit
gebied. Daarbij worden ze gesteund door Recreatie Noord-Holland, de organisatie die het beheer van
het gebied uitvoert in opdracht van het Stadsdeel Nieuw-West van Amsterdam.
Wil je ook meedoen?
Elke eerste zaterdag* van de maand gaan de vrijwilligers ongeveer twee uur zwerfvuil rapen in en
rond De Roerdomp. Het begint om 10 uur vanaf de dierenkliniek Stad & Land aan de Tom Schreursweg 102 (vlakbij Halfweg). Handschoenen, grijpers en vuilniszakken liggen klaar.
*N.B. In plaats van op 7 maart 2020 is de eerstvolgende zwerfvuilruimdag op zaterdag 29 februari
2020 (schrikkeldag). In april is het weer de eerste zaterdag; op 4 april 2020.
Wil je meehelpen met het rooien van boompjes?
Op zaterdag 28 maart 2020 is de jaarlijkse snoeidag. Vanaf 10.30 uur worden dan de opschietende
boompjes langs en in De Roerdomp gerooid om daarmee het moerasachtige karakter van het gebied
Het struinpad over de dijk langs de zuidkant van de Osdorpervaart is nu onderdeel
te behouden.
van
het ‘Noord-Hollandpad’ van Wieringen of Texel naar ‘t Gooi.
Geef je op per e-mail: jan@roerdomp-amsterdam.nl en vermeld daarbij je naam, het aantal
personen, welke dieetwensen er zijn (voor het lunchpakket) en je telefoonnummer (voor het afbellen
als het onverhoopt niet door kan gaan).

Foto’s: Jan van Zijp, oktober 2015

De bouw van de brug in de Tom Schreursweg ten oosten
van het viaduct van de Westrandweg is bijna gereed

De stuw in de sloot langs het Maurice Peeterspad is gesloten
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Wist je dat
...
Rondom
Roerdomp

😄 ... er van alles gevonden wordt door de zwerfvuilopruimploeg: bankpassen, kledingstukken,

koelkasten in de sloot, afval van weedplantages, Mac Donalds-verpakkingen, Red Bull-blikjes,
‘piepschuim’ (heel schadelijk voor alle dieren die de witte korrels aanzien voor voedsel),
kledingstukken, rietjes, wodka-flessen (meestal leeg), geld (helaas maar zelden), afgedankt
speelgoed, autobanden, sloopafval, drankpakjes, lachgaspatronen en nog veel meer.

😄 ... er regelmatig positieve opmerkingen gemaakt worden door voorbijgangers, fietsers en

automobilisten? Of er gaat een duim de lucht in. En dat er inmiddels op veel meer plekken in
Amsterdam Nieuw-West zwerfvuilruimploegen aan de slag zijn.

😄 ... op zaterdag 7 februari 2020 er een particuliere vuilniswagen (die containers leegt bij bedrijven
aan de Osdorperweg) langs kwam op de Tom Schreursweg, die opeens stopte en een stukje
piep-piep-piep-piep achteruit reed. De bijrijder stapte uit, gooide het door de zwerfvuilopruimploeg verzamelde afval achterin de stortbak en stapte weer in. Daarna reed de auto door
naar de volgende verzamelde afvalhoop en herhaalde het proces zich. Complimenten voor deze
mannen die aan de gemeente laten zien dat het meenemen van afval langs de weg een normale
handeling zou moeten zijn, ook als je er geen opdracht voor hebt en dus liever in je
gemeentelijke vuilnisautootje blijft zitten.

😄 ... we elke keer van de Fruittuin van West een gratis kop koffie of thee aangeboden krijgen. Met

Het struinpad over de dijk langs de zuidkant van de Osdorpervaart is nu onderdeel
dank
aan Lisan envan
Wil
Sturkenboom.
van het
‘Noord-Hollandpad’
Wieringen
of Texel naar ‘t Gooi.

😞 ... er tijdens het verzamelen van het zwerfvuil meerdere malen gestopt moet worden bij de in

het gebied geplaatste vuilnisbakken om de overvolle en zwaar geworden vuilniszakken te legen.

😞 ... dat we ook het zwerfvuil verzamelen op de Osdorperweg tussen de Tom Schreursweg en de
Haarlemmerweg en dat daar voor de verkeerslichten de meeste rotzooi uit de auto’s gegooid
wordt!
Foto’s: Jan van Zijp, oktober 2015

😞 ... er tussen de 6 en 10 volle vuilniszakken vol zwerfvuil per keer opgehaald worden en dat er

regelmatig een melding naar de gemeente gaat over een illegale stort van grof afval. (Helaas
wordt er vaak traag of niet gereageerd door de gemeente en blijft een hoop soms nog weken
liggen.)

😄 ... dat onze materialen opgeslagen liggen bij de dierenkliniek Stad&Land. Dank daarvoor aan Cor
de Vries en Gerard Bongers.

De bouw van de brug in de Tom Schreursweg ten oosten
van het viaduct van de Westrandweg is bijna gereed

😄 ... de vuilnisbakken in het gebied geleegd worden in opdracht van Recreatie Noord-Holland.
😄 ... er elke keer weer heel veel voldoening is bij de vrijwilligers van de zwerfvuilopruimploeg als
het gebied er weer spic en span bij ligt.

😄 ... nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn, ook al is het maar voor een keer.
De stuw in de sloot langs het Maurice Peeterspad is gesloten
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De wilgentakken gaan naar Natureluur, de natuurspeeltuin van het Sloterpark.

Foto’s: Jan van Zijp, oktober 2015

De bouw van de brug in de Tom Schreursweg ten oosten
van het viaduct van de Westrandweg is bijna gereed
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Een van de vijf wandel-v.h.
en Kluut-2
fietsroutes door de Tuinen van
West.
Kijk ook op https://www.
Vrijwilligerswerk in en om natuurgebied Roerdomp
roerdomp-amsterdam.nl/
Iedereen kan meehelpen
routes.html
De eerstvolgende maandelijkse zwerfvuilopraapdag is op zaterdag 7 november
2015 vanaf 10 uur.
Verzamelen bij dierenkliniek Stad & Land aan de Tom Schreursweg 102, 1067 MC Amsterdam.
Coördinator is Gerard Bongers: tel. 06-55165803 of e-mail gwmbongers@gmail.com

ROERDOMP
de moeite waard!
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