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Eerste resultaten bewonersenquête 
 
 
Wij willen alle bewoners die de enquête hebben ingevuld bedanken voor hun waardevolle bijdrage 
aan de activiteiten van de werkgroepen ‘Varen en vaaroverlast’ en ‘Geluidshinder/N242’.  
 
De werkgroep geluidshinder heeft de eerste resultaten van de vragen met betrekking tot 
geluidsoverlast van de Westerweg besproken. Het verbaast hen niet dat een deel van de bewoners 
die het dichtst bij de Westerweg wonen erg veel of veel geluidsoverlast ervaren. 
De werkgroep vindt het echter wel een beetje teleurstellend dat veel bewoners de enquête (nog) niet 
hebben ingevuld en hoopt dat deze bewoners de vragen alsnog gaan beantwoorden.  
Hoe beter wij de overlast in kaart kunnen brengen, hoe sterker wij staan bij het vragen om 
maatregelen en/of het aantekenen van bezwaar. Dit geldt uiteraard ook voor de overlast van het 
varen.  
 
De tot nu toe 270 ingevulde enquêtes geven het volgende beeld: 
 
Hoeveel geluidsoverlast van de N242-Westerweg ervaart u? 
13% ervaart erg veel overlast 
18% ervaart veel overlast 
31% ervaart weinig overlast 
38% ervaart geen overlast 
 
Het overgrote deel van de bewoners die erg veel of veel overlast ervaren geeft aan dat dit dagelijks 
is. 
 
Hoeveel overlast ervaart u tijdens het vaarseizoen van boten in de sloten van het Rijk der 
Duizend Eilanden, Achterburggracht en Noorderplas? 
24% ervaart erg veel overlast 
28% ervaart veel overlast 
29% ervaart weinig overlast 
19% ervaart geen overlast 
 
Het grootste deel van de bewoners die erg veel of veel overlast ervaren geeft aan dat dit meerdere 
dagen per week van toepassing is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOORJAAR IN HET OOSTERDELGEBIED – BOMEN 
 
Na een korte, strenge winterperiode, is in alle hevigheid het voorjaar losgebroken. Mooi om te zien wat er gelijk 
allemaal gebeurt in de natuur. Maar ook ’s winters zijn er al voortekenen van de lente te zien. 
Ik wil u meenemen en iets vertellen en laten zien over bomen, en wel over bomen die we hier in het 
Oosterdelgebied kunnen tegenkomen.  
 
Hazelaar (Corylus Avellana) en Zwarte els (Alnus glutinosa) 
 
Zowel de hazelaar als de zwarte els hebben mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen. Als de winter vrij zacht is 
komen de mannelijke katjes van de hazelaar en de zwarte els al vroeg in bloei. De pollen kunnen dan al vroeg in 
het seizoen zorgen voor hooikoorts. De vrouwelijke bloeiwijzen groeien uit tot hazelnoten bij de hazelaar en tot 
elzenproppen bij de zwarte els. 
Hazelaar 
De smakelijke hazelnoten vormen een voedingsbron voor mens en dier. Gaaien verstoppen in de herfst de noten. 
Als ze minder voedsel kunnen vinden graven ze de hazelnoten (en ook eikels) op. Feilloos weten ze de 
verstopplek te vinden. Ze verstoppen er echter zo veel, dat ze ook wel eens een noot vergeten. Op deze manier 
o.a. krijgt de hazelaar de kans om zich te verspreiden. 
Zwarte els 
In het Oosterdelgebied zijn op de eilanden veelal zwarte elzen geplant, langs de bermen en in straten zien we 
ook veel hartbladige elzen (ook Italiaanse els genoemd). Elzen zijn pioniersbomen die je vooral aan de 
waterkant vindt. Met hun ondergrondse stikstofknolletjes bereiden zij de grond voor voor andere boomsoorten. 
In de zomer kan een heel leger blauwe elzenhaantjes de bladeren helemaal kaalvreten. De boom schijnt daar 
geen last van te ondervinden, het blad groeit gewoon weer aan. In de winter kun je grote groepen sijsjes 
aantreffen in elzen waar ze de zaden eten. 
 

      
Hazelnoten Katjes van 

de els 
Elzeproppen Gaai op zoek naar 

verstopte eikel 
Parende 
elzenhaantjes 

Een sijs 

Wilg (Salix) 
 
In het Oosterdelgebied zijn diverse soorten wilgen aangeplant, schietwilg, grauwe wilg en boswilg. 
Schietwilgen groeien op met hoge stammen, andere wilgen groeien meer struikvormig. In de bladeren bevindt 
zich salicylzuur. Dit vormt de grondstof voor aspirine. 
Vooral de struikvormige wilgen dragen in de winter al hun zacht fluwelen katjes, die vroeg in het voorjaar tot 
bloei komen. Omdat er nog weinig planten in bloei zijn in deze tijd zwermen er al snel veel hommels om de 
bomen die ijverig nectar en stuifmeel verzamelen.  
 

    

 

Grauwe wilg 
met katjes 

Katjes in bloei Bezoek van een 
hommel 

Weidehommel, koningin  

 
Vlinders die leven van wilgen zijn o.a. de spinneruilen (een soort nachtvlinder) Roesje en Rood Weeskind. 
Misschien herinnert men zich nog de wilgen langs de Lepelaar die volledig ingesponnen waren. Dit was het 
werk van duizenden wilgenstippelmotten. Op sommige schietwilgen kom je in de takken wel eens rozetvormige 
blaadjes tegen. Een galmug plakt de bladeren aan het uiteinde van een tak samen en legt haar eitjes in dit 
pakketje. 
 



 

 

      
Roesje Rood 

weeskind 
Wilgenstippelmot:  spinsel-rups-mot Rozet van de Gewone 

wilgenroosjesgalmug 
Zomereik (Quercus robur) 
 
De zomereik is een boom met een breed uitgroeiende kroon. In open landschappen komt de boom vooral als 
deze solitair staat prachtig tot zijn recht. Dat is helaas in dit gebied niet het geval. Het verschil met een wintereik 
kun je zien aan het blad. Bij de wintereik is het steeltje waarmee het blad aan de tak vastzit langer. In de winter 
blijft het bruine blad langer aan de boom vastzitten, de zomereik verliest zijn blad. 
Voor de mens heeft de eik een belangrijke functie als leverancier van hardhout (voor meubels en als brandhout), 
van looizuur (uit de schors, maar ook uit de op de bladeren gevormde galappels voor het looien van leer), van 
eikels (als varkensvoer en voor het maken van surrogaat koffie). 
Voor dieren is de functie van de zomereik nog talloze malen groter. Wel 400 soorten insecten (en niet dus alleen 
de eikenprocessierups) leven van deze boom. Hier komen sluipwespen en roofwantsen op af en worden op hun 
beurt weer opgegeten door verschillende soorten vogels. Deze insecten zijn op hun beurt weer voedsel voor 
sluipwespen en roofwantsen. De eikels worden, zoals ik al eerder schreef, door gaaien verstopt en gegeten. 
Wilde zwijnen, diverse soorten muizen, reeën, herten en eekhoorns zijn dol op de voedzame eikels. 
 

   
Een jonge zomereik Een verstopte eikel zorgde voor 

het kiemen van dit kleine eikje  
Eikels 
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