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Wim RuitenbeekRijke natuur

Op stap met 
Martin Melchers

Op het eerste gezicht heeft 
de natuurliefhebber in het 
Westelijk Havengebied 
van Amsterdam weinig 
te zoeken. Zeeschepen, 
kranen, parkeerterreinen, 
schoorstenen en 
bedrijfsloodsen bepalen 
het landschap. Maar 
tussen al die industrie 
valt nog verrassend veel 
te beleven, weet kenner 
en onderzoeker Martin 
Melchers.

● Foto's: Wim Ruitenbeek.

in het Westelijk Havengebied

We spraken af onder de slechtval-
ken die op één van de reusachtige 
schoorstenen van het AEB-gebouw 
broeden. Even omhoog kijken, en ja 
hoor, daar zit er één op de boven-
ste rand van het 100 meter hoge 
gevaarte. Dat is een goed begin 
voor een toer door het Amster-
damse Westelijk Havengebied, 
waarvan Martin Melchers mij de 
natuurlijke rijkdom wil laten zien.
Het gebied heeft een rijke histo-
rie die begon in de jaren zestig 
met het opspuiten van ongeveer 
40 km2 zand ten zuiden van het 
Noordzeekanaal. Nieuwe havens en 
bedrijventerreinen moesten hier de 
economie van Amsterdam een im-
puls geven. Dankzij het feit dat die 
economische ontwikkeling niet zo 
snel verliep bleven grote oppervlak-
ten jarenlang braak liggen en kon 
de natuur er zijn gang gaan. Be-
roemd waren in dat pionierstadium 
de grote hoeveelheden broedparen 
van alle drie de pleviersoorten, 
visdieven en kluten. In een wat later 
stadium werden natuurliefhebbers 

bijvoorbeeld verrast door grote aan-
tallen orchideeën. Inmiddels heeft 
het gebied grotendeels zijn bestem-
ming gekregen. Nog slechts hier en 
daar liggen terreintjes braak, soms 
begroeid met weelderige bosscha-
ges, maar waar regelmatig gemaaid 
is met een schrale, grazige be-
groeiing. Deze plekjes bewaren nog 
steeds de resten van de voormalige 
rijkdom en maken de natuur van het 
gebied verrassend gevarieerd.

Zzp-er
Martin Melchers heeft er in de 17 
jaar dat hij stadsecoloog was voor 
gezorgd dat hij een bekende Am-
sterdammer werd. Als enthousiaste 
autodidact (hij was fysiotherapeut) 
slaagde hij er steeds weer in de 
politiek en het publiek te overtui-
gen van het belang van de natuur 
in en rond deze grote stad. Vijf jaar 
geleden werd hij gepensioneerd, 
maar daarna kon hij vrijwel onmid-
dellijk weer aan de slag als zzp-er 
bij het Havenbedrijf Amsterdam. 
Bij de verdere ontwikkeling van het 

havengebied moet dat bedrijf reken-
ing houden met beschermde soorten 
als rugstreeppadden en orchi-
deeën, die nog talrijk in het gebied 
voorkomen. De gedachte is daarvoor 
refugia te creëren, waar planten en 
dieren naar toe gebracht kunnen 
worden vanuit gebieden die
bebouwd gaan worden, zodat ze 
duurzaam voor het gebied behouden 
blijven. Martin inventariseert de 
rugstreeppadden en de diverse 
soorten orchideeën en adviseert 
over plekken die geschikt zijn als 
refugia. Ook bemoeit hij zich met 
de inrichting daarvan. Voor de pad-
den gaat het vooral om een aantal 
over het gebied verspreid liggende 
poelen, die speciaal voor dat doel 
uitgegraven zijn. Voor de orchideeën 
zijn bovendien een aantal oevers 
van afwateringssloten afgevlakt, 
zodat gradiënten ontstaan waar de 
verschillende soorten zich thuis 
kunnen voelen. In het Westelijk 
Havengebied groeien vijf soorten 
orchideeën. De moeraswespenorchis 
is de algemeenste, gevolgd door 

● Martin Melchers in de Tijdelijke Natuur.
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rietorchis, brede wespenorchis, 
bijenorchis en hondskruid. Bij ons 
bezoek in de tweede helft van april 
is van die rijkdom helaas nog niets 
te zien.

Glasaaltjes tellen
Maar Martin is vrijwel dagelijks in 
het gebied te vinden en doet nog 
veel meer dan het Havenbedrijf 
van hem vraagt. Na de slechtvalk 
(één van de twee broedparen in het 
Havengebied) rijden we naar het 
boezemgemaal ‘Halfweg’, waar 
het grootste deel van het overtol-
lige water van het noordelijk deel 
van Rijnland via de Amerikahaven 
op het Noordzeekanaal geloosd 
wordt. Dat gemaal vormde altijd 
een harde, voor vissen onneem-
bare barrière tussen het zoete 
polderwater en het brakke water 
van het Noordzeekanaal. Ook vis 
die in zee opgroeit, maar zich in 
zoetwater voortplant (driedoornige 
stekelbaars) of andersom (paling), 
kon daar dus niet langs. Sinds kort 
is daar iets aan gedaan. Langs het 
gemaal is een tunnel aangelegd 
waardoor vis kan passeren. Een 
lokstroom van zoetwater voor de 
tunnelingang vertelt de vissen 
waar ze zijn moeten. En het werkt. 

Dankzij tellingen waar Martin 
aan mee doet weten we dat vorig 
jaar ongeveer 250.000 glasaaltjes 
via deze passage het polderwater 
bereikt hebben. Dit jaar telde hij er 
binnen een maand al 60.000. Dit 
moet dus een belangrijk hulpmiddel 
zijn in de strijd om het herstel van 
de palingstand. 

Paddenpoelen
Dan gaan we naar één van de poe-
len die speciaal voor de rugstreep-
pad is aangelegd. Midden tussen 
parkeer- en bedrijventerreinen ligt 
een ronde poel met een doorsnee 
van ongeveer 15 meter. Hij is al 
weer een paar jaar oud, want langs 
de oevers groeit al weer flink wat 
riet. In het water vooral veel krans-
wieren. Hier zijn dus rugstreeppad-
den naartoe gebracht vanaf ter-
reinen die door bedrijven in gebruik 
zijn genomen. Met succes, want de 
padden zijn zich hier gaan voort-
planten. Dat ze dat grààg doen, 
bewijzen ze onmiddellijk door ons 
met luid geknor te verwelkomen.

Oeverzwaluwen
In het Westelijk Havengebied wordt 
voortdurend grond verplaatst. Dat 
levert tijdelijke bergen met zand op, 
waarin, je zult het altijd zien, net 
op het moment dat je dat zand weer 
wilt gebruiken, oeverzwaluwen 
zijn gaan broeden. Dan moeten de 
werkzaamheden worden stopgezet 

tot de jongen zijn uitgevlogen, want 
oeverzwaluwen zijn beschermd. 
Om dit soort problemen voor te 
zijn, heeft het Havenbedrijf op ini-
tiatief van Martin een meer perma-
nente zandhoop aan één zijde stijl 
afgegraven in de hoop dat de oever-
zwaluwen daar dankbaar gebruik 
van zouden maken. Omdat hij dacht 
dat de zwaluwen de voorkeur geven 
aan een helling op het noorden, 
werd aanvankelijk aan die kant de 
steile wand gerealiseerd. Maar dat 
werd geen succes. Dan maar aan 
de zuidkant. En ja hoor: vorig jaar 
broedden er ongeveer 60 paar en 
ook nu vliegen er weer zwermen 
oeverzwaluwen voor de wand.

Bij de poelen met kale oevers vliegt een kleine 
plevier van een nestje met vier eieren.

● Poel voor rugstreeppadden.●  Boven: Zwartbekgrondel. 
Onder: Dunlipharder. 
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Tijdelijke natuur
Op initiatief van Remco Barkhuis 
van het Havenbedrijf is in het 
Westelijk Havengebied het eerste 
‘tijdelijke natuur’-project van Ne-
derland tot stand gekomen. Er zijn 
veel meer gebieden als het Weste-
lijk Havengebied waar belangrijke 
natuurwaarden tot ontwikkeling 
komen op braakliggende terreinen 
die bestemd zijn om bebouwd te 
worden. In totaal gaat het in Ne-
derland om een gebied zo groot als 
Texel. Dat heeft tot het idee geleid 
zulke terreinen optimaal voor na-
tuurontwikkeling in te richten, om 
de natuur zo goed mogelijk van 
deze tijdelijke omstandigheden 
te laten profiteren. Het valt te 
verwachten dat dergelijke terreinen 
steeds opnieuw op andere plekken 
zullen ontstaan, waardoor juist 
planten endieren die aan dynami-
sche milieus gebonden zijn in 
zekere zin duurzaam van zulke 
terreinen kunnen profiteren. 
Op een vrij groot braakliggend veld 
in een uithoek van het Haventer-
rein zijn op aanwijzing van Martin 
en gebiedsbeheerder Dennis van 
Randen een aantal ondiepe poelen 
uitgeschraapt en is een deel van 
de vegetatie verwijderd. Langs de 

rand staan bomen en wat struweel 
waarin onder andere zwartkop, 
nachtegaal en boompieper zitten 
te zingen. Boven het open veld 
zingt een veldleeuwerik en begint 
een kievit te alarmeren, want die 
heeft er pulletjes lopen. Vorig jaar 
broedden hier nog wulpen. Tussen 
de schrale begroeiing vallen een 
aantal paddenstoelen op: duidelijk 
morieljes, maar welke soort? Zelfs 
Martin Melchers weet niet alles. 
Op grond van de foto heeft my-
coloog Martijn Oud vastgesteld dat 
het om de zeldzame kegelmorielje 
Morchella elata 'sensu lato' moet 
gaan (‘bedreigd’ volgens de Rode 
Lijst). Bij de poelen met kale oe-
vers vliegt een kleine plevier van 
een nestje met vier eieren. In de 
poelen krioelt het van de zeer 
kleine kikkervisjes, waarschijnlijk 
van rugstreeppadden, maar in dit 
stadium zijn ze nog niet van ge-
wone padden te onderscheiden. 
Hopelijk krijgt dit initiatief ruime 
navolging.

Hengelen
‘Wil je nog een zwartbekgrondel 
zien?’, was de volgende vraag. Ja 
natuurlijk wil ik een zwartbekgron-
del zien. Vanaf een steiger in een 

van de havenbekkens haalt Martin 
er met een hengeltje en een weer-
haakloze haak binnen twee minuten 
eentje voor me uit het water. Een 
ongeveer tien centimeter lang visje 
met een opvallend grote bek. Het is 
een exoot uit het Zwarte-Zeegebied, 
die dankzij het Donau-Rijnkanaal 
onze wateren heeft weten te be-
reiken en het hier goed doet. Voor 
de foto mag hij even in een minus-
cuul aquariumpje, waarna het fraaie 
visje zijn vrijheid terugkrijgt. In het
water grazen dunlipharders duidelijk 
zichtbaar de algen van de stenen. 
Dat is een zeevis die zich meestal 
bij estuaria ophoudt. Vandaar.

Nostalgie
Terug naar het beginpunt doen we 
nog even een broedende scholekster 
aan op een verloren veldje tussen 
de bedrijfsgebouwen. Martin komt 
al sinds zijn jongensjaren in dit 
gebied. ‘Gaat het je dan niet aan 
’t hart dat er sinds die tijd zoveel 
moois verloren is gegaan?’, vroeg 
ik hem eerder. ‘Ach nee, er blijft 
genoeg over en er is ook steeds 
weer iets nieuws’, luidde het 
nuchtere antwoord. Maar bij de in 
wegbermen foeragerende scholek-
ster breekt er toch iets van nostalgie 
door. ‘Hier broedden vroeger kemp-
hanen, watersnippen en grutto’s...’. 
Maar niettemin: waar vind je op 
een paar vierkante kilometer binnen 
twee-en-een-half uur slechtvalk, 
oeverzwaluw, zwartkop, nachtegaal, 
grasmus, blauwborst, boompieper, 
veldleeuwerik, kievit, scholekster, 
kleine plevier, rugstreeppad, kegel-
morielje, dunlipharder en zwartbek-
grondel (en als je in juni komt ook 
nog vijf soorten orchideeën)? In het 
Westelijk Havengebied van Amster-
dam. Als je een goede gids hebt, 
tenminste. 

Wim Ruitenbeek
wim.ruitenbeek@planet.nl

● Nest van kleine plevier. ● Scholeksternest.


