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23. NATUUR IN NIEUWE MEER
Terwijl discussies over geluidhinder rond Schiphol gaande zijn, zie je tot je stomme verbazing een
torenvalkje "biddend" in de lucht naast de startbaan. Hij blijft onverstoorbaar hangen terwijl een
Boeing 747 brullend van start gaat en ook het luchtruim kiest. Vogels en andere dieren hebben blijkbaar zo hun eigen grenzen hetgeen moge blijken uit de grote verscheidenheid aan gevederde vrienden
en ander diervolk ondanks alle bedrijvigheid om ons heen.
In Nieuwe Meer wonen we temidden van de natuur, de natuur dringt zich bij wijze van spreken
dagelijks aan ons op. Aan de buitenzijde van onze huizen nestelen vogels als: Huismus,
Huiszwaluw, Spreeuw en Kauwtje. In onze schuren vinden we soms de nesten van Koolmees,
Pimpelmees, Winterkoning en van echte Wespen.
Veel dijkbewoners genieten van de vogels die in hun tuin vertoeven en vertellen over Staart-, Pimpelen Koolmesjes, Heggemus en Roodborstje. Iemand op de dijk vertelde dat een merel uit zijn hand at.
De nabijheid van het Amsterdamse Bos is ook goed merkbaar, waardoor je in de tuin ook soorten als
Grote bonte specht, Boomkruiper en Wielewaal kunt waarnemen. In de weilanden achter de dijk
strijken soms trekvogels neer zoals Bergeenden en Rotganzen.
Kijken we naar de Ringvaart dan zien we de Futen en Kuifeenden naar voedsel duiken en de Blauwe
Reiger op vis aast.
Allerlei leuke wilde planten (door leken onkruid genoemd) dringen telkens onze tuin binnen en soms
laten we ze op een paar plaatsen staan omdat ze er toch wel mooi uitzien. Dit geldt bijvoorbeeld voor
soorten als Speenkruid, Witte dovenetel, Fluitekruid of Muurleeuwenbek.
En dan heb je nog dieren die binnen onze huizen wonen, zoals spinnen, pissebedden, muizen en
dwergvleermuizen. Deze laatste jagen 's avonds rondom onze huizen op insecten.
Doch het is ook de bedoeling om iets te vertellen over de veranderingen in de natuur in onze woonkern gedurende de afgelopen twintig jaar.
Om maar bij de ringvaart te beginnen, die toch sterk domineert in het landschapsbeeld van onze
buurt, er is toch wel wat veranderd sinds 1974, zeker in het gedeelte tussen de Schipholbrug en het
Nieuwe Meer.
De volle zandschepen die tegenwoordig over de kanaalbodem schuiven hebben de visstand sterk
verminderd. Van de rijkdom aan vis uit de zeventiger jaren is nog maar weinig over gebleven, dit tot
groot verdriet van de plaatselijke vissers.
Vroeger zwommen er 's winters vaak Grote Zaagbekken in het kanaal, die bij elke duik met een vis
bovenkwamen. Maar deze eenden komen nu nog maar zelden hier vissen. Daarentegen vliegen er
tegenwoordig dagelijks wel Aalscholvers vond, vogels die je in onze buurt vroeger maar zelden zag.
Ook roofvogels als Sperwer en Buizerd zie je heden meer boven ons gebied rondcirkelen dan vroeger, toen ze sterk te lijden hadden onder bepaalde landbouwgiften, die ook riskant waren voor onze
gezondheid en die nu dan ook verboden zijn.
Door de aanleg van de riolering, de persleiding, is de sloot achter de dijkwoningen een stuk schoner
geworden zodat er nu weer kikkers, padden en zelfs kleine watersalamanders in kunnen leven.
Ook de plantengroei in deze sloot is hierdoor verbeterd, soms met lastige planten als Hoornblad,
maar ook met mooie waterplanten als Grote waterweegbree, die ook in siervijvers wordt aangeplant.
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Het aantal Vlindersoorten lijkt verminderd te zijn. Toch komen er nog steeds Koolwitjes,
Citroenvlinders, Atlanta's, Dagpauwogen en kleine vossen in onze tuin en op bloemenbezoek.
De grootste verandering in de afgelopen 33 jaar heeft wel plaats gevonden in het gebied van de zandput. Daar is de flora en de fauna in die periode geweldig veranderd. Op vogelgebied heeft dit allerlei
bijzondere broedvogels opgeleverd, zoals: Bruine Kiekendief, Slobeend, Kleine Pluvier, Kluut,
Blauwborst en Baardmannetje; soorten die vogelkenners doen kwijlen van verrukking. Wij zijn
benieuwd hoe dat in de toekomst zal gaan.
Tot slot nog een merkwaardig iets, de Huismus en de Veldleeuwerik, die heel algemeen voorkwamen
in onze buurt, schijnen sterk in aantal af te nemen. Maar vogelkenners hebben zich al op dit probleem
gestort, want het vinden van de nog onbekende oorzaak kan ook van belang zijn voor onze
overlevingskans. Dus ook voor de overlevingskans van onze buurtvereniging.
John Reijnders
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