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NATUURWANDELING op Tuinpark Dijkzicht

U komt binnen bij de hoofdingang aan de Buitensingel 2, Duivendrecht
De hoofdingang is in 2013 drastisch veranderd. Links ziet u een stapelmuur met een
houtstapel. In de muur en de houtstapel is ruimte gemaakt voor schuil- en
nestelplaatsen voor kleine zoogdieren en insecten. De beplanting is aangepast aan de
arme grond. Een deel van de beschoeiing is gemaakt van perkoenpaaltjes die tegen
elkaar gezet zijn met worteldoek erachter om de grond vast te houden.
Een houten bank (van een boomstam gemaakt) die voor de wilgentenen schutting
geplaatst is, biedt de mogelijkheid even te genieten van deze natuurlijke hoek. Ga links
langs de wilgenrand. Achter de Rododendron staat een van de grote wilgen. In deze
wilg hebben de spechten een nest gehakt. Daarna is de plek ingepikt door de groene
halsbandparkiet (want die kan zelf geen gat hakken). Een paar jaar later was het nest
gekraakt door een volk bijen. Het gat is steeds nauwer geworden.
Vervolg het pad en ga op de hoek naar links op de Ibissingel. Na de tweede grote wilg
volgt er een hele rand jonge wilgen. In de ruimten tussen de wilgen staan veel
grassoorten met hier en daar zuring, varens, valeriaan en gele lissen en zelfs een
enkele wilde orchis. Aan het eind van dit deel staan rechts in de heg
wespenorchissen en links staan enkele nieuw aangeplante boompjes waaronder een
Japanse Walnoot en grote mispel als vervanging voor vier grote Japanse sierkersen
die aan de tondelzwam zijn bezweken. Midden op de overgang van de middensingel
heeft u rechts een prachtig uitzicht over deze singel waar de rode berberis op de
volgende overgang voor een mooi breekpunt zorgt. Links is de overgang verrijkt met een
wal van stenen, die na graafwerkzaamheden voor de waterleiding vrijkwamen uit de
paden.
Vervolg de wandeling over de middensingel naar links over de Ibissingel. In het
voorjaar groeit hier langs de waterkant een dikke rand sneeuwklokjes maar later in het
jaar nemen andere planten zoals grassen en wilgenroosjes en gele lissen het over.
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Na de solitaire Sierkers wordt de oever vastgehouden door de rietsigaren.
Aansluitend nog meer wilgen met daartussen riet, rietsigaren en lisdodde.
Aan uw rechterhand, na nummer 11, ligt een stukje dat ooit als heidetuin begon. In
2020 is er een sedumtuin van gemaakt. Op de sedum zitten veel bijen. Daarom staan
hier ook enkele bijenhokjes. De wilgen die om en om jaarlijks worden geknot, bieden
de bijen na de winter voer.
Na de grote hulstboom aan uw linkerhand begint de Jetske Scheffrahn tuin. Dit deel
bestaat voornamelijk uit rododendrons en Japanse- en tuin azalea’s.
Als in het voorjaar alle bolletjes uitgebloeid raken, ontvouwd zich hier een vuurwerk van
knalkleuren en pasteltinten met een rand vergeet-mij-niet aan het pad. Langs die rand
liggen ook boomstammen waar in je goed de gaatjes kan zien die bijen en andere
insecten hierin hebben gemaakt. De stammen worden regelmatig vervangen.
Om het verkeer aan de buitenkant wat aan het oog te onttrekken, laten we langs de
waterrand planten groeien als brandnetels, varens, wolfspoot en moerasspirea. Aan
het eind van de Jetske Seffrahntuin tuin ligt een droog/natte steenhoop. In deze hoop
zijn stenen, hout en takken verwerkt met schuil- en nestelplaatsen voor insecten en
kleine zoogdieren. Daarachter staan sinds 2020 weer twee bijenkasten.
Aansluitend ziet u de boomgaard die in 2012 werd aangeplant. Hier staan verschillende
soorten appels, peren, pruimen en kersenbomen. De boomspiegels werden eerst
schoongehouden maar zijn nu beplant met soorten die voor voeding zorgen en de juiste
insecten aantrekken. Tijdens de wintermaanden gebruiken we de fruitbomen voor de
cursus fruitbomen snoeien. Bij enkele bomen staan paaltje waar de takken met touwtjes
naar geleid worden.
Na de bocht langs de waterkant weer rietsigaren. De waterkant is hier versterkt met
bossen wilgentenen. Als u goed kijkt ziet u tussen het riet af en toe de uitlopers
opkomen van de wilgentakken.
Na het laatste huisje begint het groenpad tot de achter in-/uitgang. Bij het begin van dit
groenpad ziet u aan uw rechterhand langs de eetbare tuin, een gefaseerd gemaaid
stukje graspad waardoor een verbinding gemaakt is naar de Koekoekslaan. Loop iets
verder, rechts staat een bankje. Hiervandaan heeft u een mooi uitzicht op dit stukje
park. Rechts de eetbare tuin waar in afwisseling fruit, groente, aardappelen en
kruiden worden geteeld, daarvoor ligt een wadi. Iets verderop ziet u een tweede eetbare
tuin.
Onze tuinders kunnen hier zelf oogsten. Als u naar links kijkt ziet u een stuk wilde
tuin waarin dominant een grote wilg staat (vol vogels, allerlei soorten mezen maar ook
de boomklever) en waar koekoeksbloem, fluitenkruid, zevenblad, wederik en
longkruid tussen de kornoelje door groeien. De rand wordt afgescheiden door grote
boomstamstukken. Heel goed mogelijk dat u hier het geratel van de specht hoort.
Loop verder door over het groenpad. Op de betonplaten ziet u links de uitgang naar
parkeerplaats, takkenwallen en de recycleplaats met het boerenhek. U gaat rechtsaf
en loopt langs het Rosarium. Hier hangen in de grote bomen op de hoek 2
vleermuizenkasten. Ga linksaf naar de ingang van de rozentuin. Hier staat een
plattegrond waarop staat aangegeven, welke rozen in de perken staan. In het rosarium
hebben we deels stenen pad, groenpaden en wat hakselpad. Ook hier is een zitje voor
bezoekers of de koffiepauze. Naast dit zitje is een doorgang naar het vogelbos en de
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takkenwallen.
In het vogelbos staan bomen als vlieren, elzen, hazelaars, meidoorns en
krentenbomen. Elk voorjaar komen er massa’s sneeuwklokjes, lenteklokjes en
daslook op. Over de takkenwallen groeien bramen en ook brandnetels die hier als
waardplanten voor vlinders als atalanta en dagpauwoog mogen groeien.
Het pad is belegd met haksel. U kunt het hakselpad aflopen of u neemt aan het begin
het stenen pad langs het stenen-huisje. Door de deur komt u weer op het pad voor het
vogelbos. Recht voor u ziet u de Maria Hofker-Rueter tuin. De kunstenares overleed in
1999, het streven is altijd geweest om de tuin in haar geest te blijven onderhouden. In
2015 heeft dat –dankzij de bijdrage van vele vrijwilligers en het bestuur- een flinke
impuls gekregen, we beschouwen de tuin nu als onze historische tuin. Ga linksaf en loop
langs de krentenbomen en de stenenrand tot het hakselpad links, de andere uitgang
van het vogelbos.
Aansluitend ziet u een tuin met waardplanten en op de achtergrond een grote Japanse
sneeuwbal, een paarse rododendron en een omgevallen gouden regen. In 2016 is
hier een kruidenkring aangelegd.
Loop verder langs de stenen afscheiding naar de ingang van de insectentuin. Deze werd
in 2010 aangelegd. Een vijver die dertig jaar eerder werd dichtgegooid, kwam weer
tevoorschijn en werd in ere hersteld. Vanaf 2016 wordt hier veelvuldig de ijsvogel
gezien. Er is veel variatie aangebracht om allerlei vlinders en insecten aan te trekken,
een plaggenwal, een zandbiotoop, stukjes met kruiden, groenten en
bessenstruiken. Hier staan meer dan 100 verschillende planten. Langs het water is
een bankje en kijkt u prachtig uit over het water. In 2013 werd begonnen met de aanleg
van een broeihoop voor de ringslang, deze werd in latere jaren verbeterd. Bijna alles
is opgebouwd met materiaal dat door de tuinders werd weggedaan. De pergola’s en
paden zijn van gebruikte materialen. Ook werd er in de volgende jaren een
composthoop aangelegd. De zandbiotoop wordt regelmatig opgehoogd, er is een
egelschuilplaats tussen de bamboe. Door een vogelaar werd met een nachtcamera in
2014 op dit stuk een bunzing waargenomen.
Als u uit deze tuin komt heeft u waarschijnlijk al een deel van de paddenpoel gezien.
Ga linksaf en loop er langs, ook hier veel verschillende planten en bloemen.
Meteen na de paddenpoel werd een deel van de grasrand afgegraven en verarmd met
zand als basis voor een wilde bloemenrand. Aan de waterkant staan verschillende
gekleurde lissen. De rand rietsigaren werd uitgedund en jaarlijks wordt hier opnieuw
bij gezaaid met verzamelde en nieuw gekochte zaden. Om konijnenvraat tegen te gaan is
dit stukje afgezet met wilgentenen.
Vervolg uw weg op dit pad. De tuinster van de volgende tuin rechts heeft een
meanderende heg. Kijk eens naar de overgang tussen deze twee tuinen. Links de
buxus in verschillende maten en rechts de lonicera in gesnoeide vorm. Vervolg het pad
verder. De hoge populieren aan de andere kant van het water geven ons park
beschutting. Na de natuurlijke oever volgt er een border met verschillende coniferen
en een hoek vol Koreaanse zilversparren. Onder deze sparren werden stapelmuurtjes
gemaakt van boomstammetjes. De bodem is bedekt met bonte lamium, hedera en
longkruid. Vervolgens strekt deze borderrand zich uit (al dan niet bewerkt door tuinders
die het deel tegenover hun eigen tuin onderhouden) over de hele Pelikaansingel tot de
wilgenrand. Wat begon om het geluid van de A2 te dempen is tot een volwassen border
uitgegroeid met een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag.
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Als u bij de Middensingel uitkomt, kijkt u rechts weer uit over het water.
Ga voor het water rechtsaf. Op nr. 4 aan uw rechterhand ziet u het eerste groendak op
Dijkzicht. Juist hier goed te zien omdat het dak vrij laag is.
Loop verder langs het water en de wilgentenen eendenmand. Ook hier weer
gefaseerd maaibeleid om de jonge waterdieren meer beschutting te geven en om te
zorgen dat dieren het hele jaar voedsel- en nestelgelegenheid hebben.
Op de overgang Flamingolaan staat één rode meidoorn, één notarisappel en twee
sierappeltjes. Ga links de Flamingolaan in. Rechts op de kop van de Boerentuin staat
een boekenkast voor algemeen gebruik. Deze tuin bestaat uit verschillende hakselpaden
en sierstukken met voornamelijk boerenplanten. Dominant in dit stuk staan de drie
grote wilgen (spechtenwoningen) en de rode Noorse Esdoorns. Neem een van de
hakselpaden naar rechts en loop terug of verder tot de ronde bank. Hier kunt u naar het
kabouterpad aan de overkant. Dit pad is speciaal voor de kleine kinderen gemaakt.
U loopt over het pad naar het hek bij de middensingel. Als u onder de beukhaag door
komt staat u voor de natuurlijke oever. Die is in 2013 aangelegd en beplant en in
2016-2017 uitgebreid naar de overzijde. De twee verhogingen zijn aangelegd voor de
ijsvogel, we hopen dat ze hier gaan nestelen.
Ga linksaf langs de spireahaag. Op de volgende overgang van de middensingel staat
de rode berberis met op de hoeken 4 walnotenbomen. Ga links de Zwaluwlaan in,
langs het speelveld, het terras en de jeu de boules baan. In het perk voor deze baan
werd op 30 april 2013 de Kroningslinde geplant. Ga bij de hoek linksaf de
tussensingel op. Rechts in de border een kogelstruik en enkele bijenbomen.
Verder naar de hoek staat een kweekkas die we in 2012 van een tuinder kregen. Sinds
2013 wordt hier druk geplant en verkocht. Eind 2013 werd naast de kas een kweektuin
aangelegd, sinds 2020 is het een theetuin met in achterste vlak verfplanten. Ga
rechtdoor tot de Fazantenlaan en hier naar rechts. Loop deze laan uit en U staat weer
op de Pelikaansingel aan het eind van de borderrand en het begin van de
Wilgenrand. De wilgenrand werd ooit opgezet uit “wijkers” en “blijvers” om de
beschoeiing aan de buitenkant van ons park te verstevigen. De “wijkers” werden echter
nooit weggehaald. Wilgen die doodgingen of het niet goed deden werden omgehaald.
Het snoeimateriaal van de wilgen gebruiken we voor afscheidingen, slootkantbeschoeiing,
pergola’s of om hutten met de kinderen te bouwen.
Omdat dit deel van de singel het grootste deel van de dag in de schaduw ligt, hebben we
de wilde bloementuin opgeheven en vervangen door een grasrand.
Tussen deze wilgenrand staat de lonicerastruik die we als heg knippen. Verderop is
hiervoor een wilde bloemenrand waar van alles mag staan. In 2021 hebben we hier
staketsels geplaatst waar pompoenen, bonen en tomaten tegenaan groeien. Als u het
pad vervolgt, ziet u rechts een nephuisje waar in de dakrand vogelhokjes zijn verwerkt.
Even verderop links ziet U de andere stapelmuur naast de ingang. Hierin zijn andere
planten verwerkt en veel meer steen. Onder de haag en tussen de struiken is een
marterschuilplaats gemaakt, die al enkele jaren gebruikt wordt door marters.
De stenen dienen als zitplaats en de stammetjes als afscheiding. Voor deze stapelmuur is
een beschoeiing van wilgentenenbossen gemaakt met daarvoor worteldoek om de
grond vast te houden. In de grote waterbak kunnen vogels zich lekker badderen door de
aflopende zandlaag.

U bent terug bij het beginpunt. Loop ook eens onze beelden- of bomenwandeling.

