
De kades in Amsterdam moeten nodig gerenoveerd
worden. Door het verzakken van de muren ontstaan er
scheuren in de brug- en kademuren. Om deze rede
worden de kades gerenoveerd. Bij diverse kade zullen
eerst veiligheidsconstructies worden aangebracht om
de schade te beperken.

Deze tijdelijke veiligheidsconstructies bestaan uit
grote ijzeren platen die in de grond staan naast de
muren van de kadees vervolgens is er grond tussen de
veiligheidsconstructie en de muur gestort. tijdens dit
onderzoek is er gekeken naar de tijdelijke natuur die
zich op die veiligheidsconstructies ontwikkeld.

De wetenschappelijke aanleiding voor dit onderzoek is het onderzoeken of deze tijdelijke natuur een positief effect heeft op het voorkomen van deze vliegende ongewervelden en vogels.
De maatschappelijke aanleidingen voor dit onderzoek is dat de stad zich als groene stad mag gaan profileren wat voor positieve aandacht zorgt. Ten tweede zorgt het voor een positief
effect op de gezondheid van de mensen die in Amsterdam woonachtig zijn of hier recreëren .

Tijdelijke kade:

1: Marnixkade 2-6 
2: Lijnbaansgracht 100-103 
3: Herengracht 1-41 
4: Herengracht 147-169 
5: Leliegracht (zuidkant) 
6: Herengracht 150 
7: Singel 280-300 

Controle kade:

8: Herengracht 345-369

tekst

Het onderzoek vindt plaats
op 8 verschillende kade in
Amsterdam

Tijdelijke natuur op kades Amsterdam
Welke planten groeien er op de constructies en wat is het effect hiervan op het voorkomen van vliegende ongewervelden en vogels?

Inleiding

Scheuren in kademuur
 

Tijdelijke natuur op de kadeconstructies

Methode
Doel:
Alle aanwezige vliegende
ongewervelden monitoren en
noteren (dagvlinders, libellen,
hommels, bijen en zweefvliegen)

Materiaal:
Zoekkaart (dagvlinders, libellen,
hommels, bijen en zweefvliegen)

Verwerking:

Aantal ongewervelden turven
Vergelijking flora en vogel
monitoring

Doel:             Monitoren aanwezige vogels op de tijdelijke kade, met de                                                                              
.                     transect methode.
Materiaal:    Verrekijker & Vogelgids.
Verwerking:  Aantal vogelsoorten turven.
.                     Vergelijken gegevens planten en ongewervelde monitoring.

Doel:
Alle voorkomende planten
determineren en noteren per kade

Materiaal:
Heukels Flora (24e druk)
Plantnet (App)
ArcGIS Collector (App)

Verwerking:

Code van de Tansley-methode
koppelen aan de planten soorten.
Vergelijking ongewervelden en
vogels monitoring

Planten Ongewervelden

Vogels

Codes Tansley-methode

Waarnemingen van plantensoorten in de collector app

Onderzoeks periode: 
 september 2020 tot 

januari 2022
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Schrijvers: In opdracht van:

De monitoring van de flora op de tijdelijke kade en de controle kade
zijn éénmalig uitgevoerd. Een selectie van de resultaten zijn
hiernaast weergegeven. Veel voorkomende soorten als straatgras,
grote brandnetel, paardenbloem of het kruipertje zijn veel aanwezig
op diverse kades. Luzerne is een voorbeeld van een soort die maar
op 3 verschillende kades voorkomt maar hier wel sterk aanwezig is.
Ook zijn er soorten die maar een enkele keer zijn waargenomen
Voorbeelden hiervan zijn muurbloem, sneeuwbal of de rode hoed.

Soorten die vaak zijn gezien zijn de Honingbijen, Aardhommel en de
Zweefvliegen. De meeste individuen zijn gezien van de Honingbij,
over de 2 metingen totaal 144 van een totaal aantal individuen van
342. Op de controle kade is tijdens meting 1 geen ongewervelden
gevonden tijdens meting 2 in totaal 1 Honingbij.

Op de controle kade zijn de minste soorten te zien (1) op kade de
meeste soorten ongewervelden (8). Over de totaal aantal kade is er
een gemiddeld aantal van 5 soorten waargenomen.

Resultaten
Planten

Ongewervelden

Het onderzoek is uitgevoerd om de aanwezigheid van de
verschillende soorten flora, vliegende ongewervelden en vogels aan
te tonen. Hiervoor zijn diverse methodes gebruikt waar enkele
beperkingen zijn gevonden.

       - Weinig vogels aangetroffen in interactie met de kade
       - Gemiste plantensoorten (klein of verstopt)
       - Maar één controle kade

Uitvoering:

Gebruik van Brauwn-Blanquet methode voor de flora.
Tussendoor noteren van de bloeiende planten op de kade.

Ongewervelden:

vaker meten, lagere frequentie (langere tijd tussen
metingen), extra letten op de weersomstandigheden. Dit
heeft mogelijk een belangrijke rol op het voorkomen van de
soorten.

Controle kades:
Enkele toevoegen, hierdoor mogelijkheid tot het trekken van
een betrouwbaardere conclusie door meer data. 

Discussie Conclusie 
Er is uit de metingen geconstateerd dat er een aanzienlijk verschil
is in de voorkomende soorten op een tijdelijke kade en een kade
zonder versteviging. De tijdelijke kades hebben een gemiddeld
aantal soorten planten van 41, de controle kade blijft steken op 12
soorten. Deze verschillen zijn ook te zien bij de verzamelde data
van de ongewervelden. Het aantal soorten van deze 2
soortgroepen lopen voor een groot deel parallel aan elkaar.
Hierdoor is te concluderen dat er een relatie is tussen het aantal
planten op een kade en de voorkomende ongewervelden. Er is
geen relatie te zien tussen de kades en de aanwezige vogels.

Aanbevelingen

Vogels
Tijdens de tellingen zijn er op de kades geen vogels aangetroffen.
Voor deze tellingen waren tijdens het determineren van de planten
wel een paar broedende Wilde eenden tussen de planten gezien.

Onderzoeks en controle kade in de
binnenstad van Amsterdam

Relatie planten en ongewervelden
In deze grafiek is de relatie tussen de twee soortgroepen
weergegeven. Er is te zien dat er een relatie is tussen de
aanwezige flora en ongewervelde op de kade. Bij een
hoger aantal verschillende plantensoorten wordt ook een
hoger aantal soorten ongewervelden aangetroffen.

Veel aangetroffen soorten ongewervelden: Honingbij, Steenhommel,
Gewone pendelvlieg, aardhommel

 

Ook aangetroffen: Variable waterjuffer, Groene glazenmaker, Atalanta,
Klein geaderd witje

Broedende Wilde eend
aangetroffen op kade 6
tijdens plantendeterminatie.

planten op de verschillende kades met numerieke transformatie van de
verschillende codes uit de Tansley-Methode.

De relatie tussen het aantal verschillende plantensoorten en
het totaal aantal soorten ongewervelden op de verschillende

kades


