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Voorwoord

Dit rapport geeft een inventarisatie van een gedeelte van de flora en fauna in en rondom het
Knowledge Mile park weer. Het is geschreven door 4 tweedejaars studenten van de
opleiding Toegepaste Biologie aan Aeres Hogeschool Almere.

Dit rapport is geschreven in het kader van een studieopdracht voor het vak PECO/HECO.
Hierbij is de opdrachtgever Amsterdam Green Campus. De inhoud van het rapport is
informatief en geeft een advies voor het behoud en aantrekken van verschillende
doelsoorten in het Knowledge Mile Park.

Ten slotte willen wij een aantal mensen bedanken voor het helpen bij het onderzoe. Als
eerste willen wij onze coach Jeffrey van Lent, docent op Aeres Hogeschool, bedanken voor
zijn advies en feedback op ons verslag. Ook willen wij graag Roos van Maanen en Lisa
Bibbe bedanken voor het sparren over goede ideeën en de begeleiding bij de Green
Campus. Als laatste willen wij onze medestudenten bedanken uit klas 2TBc die ook
onderzoek deden in het Knowledge Mile Park voor het uitwisselen van ideeën en gevonden
data.

Hierbij wensen wij u een prettige leessessie.

Julia Kamphuis, Hessel Karsten, Wouter van Leuven & Jerry Verhagen
Almere, 19 december 2021
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Samenvatting

Het Knowledge Mile Park (KMP) is een project in Amsterdam opgericht door Sustaina
Student Lab (SSL), Amsterdam Green Campus en Gemeente Amsterdam. Het doel van dit
project is het vergroenen van twee drukke straten in Amsterdam: de Wibautstraat en de
Weesperstraat. Om ervoor te zorgen dat het park groener wordt is het noodzakelijk om
erachter te komen wat voor dieren en planten er nu in het park voorkomen en welke
maatregelen genomen kunnen worden om dit te bevorderen. Hiervoor wordt de volgende
onderzoeksvraag gebruikt: Hoe kunnen meer doelsoorten aangetrokken worden tot het
KMP?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor drie groepen: planten, vogels en vleermuizen; elk met
een eigen methode. De plantensoorten zullen worden gekarteerd, hiermee wordt specifiek
naar plantensoorten gezocht, voor vogels wordt de MUS methode van Sovon en voor
vleermuizen wordt een batdetector gebruikt, dit is een apparaat die het geluid van
vleermuizen opslaat, samen met een app kunnen deze geluiden gedetermineerd worden tot
vleermuissoorten. Alle resultaten worden opgeslagen in de Collector App.

De resultaten zijn verwerkt in staafdiagrammen en kaarten. Voor planten zijn er twee
doelsoorten gevonden: veldsalie in het KMP en daslook buiten het KMP. Bij vogels is alleen
de huismus in het KMP gevonden, de soorten die buiten het park zijn gevonden waren:
huismus, blauwe reiger, zwartkopmeeuw, gierzwaluw en boerenzwaluw. Er zijn helaas geen
vleermuizen gevonden in en buiten het KMP, wel zijn er een aantal vleermuis huisjes
gevonden in het onderzoeksgebied.

Om meer planten in het KMP te krijgen kan er meer onderzoek gedaan worden naar de
bodemsoorten die geschikt zijn voor diverse doelsoorten, of er kunnen mycorrhizae
schimmels geïntroduceerd worden die de groei van orchideeën bevorderen. Voor vogels
kunnen er voerbakjes of specifieke broedplekken aangelegd worden. Om vleermuizen aan
te trekken is het belangrijk om de lichtvervuiling te verminderen door bijvoorbeeld rood licht
te gebruiken.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
De relatie van mens en natuur gaat achteruit. Elke dag worden er honderden m² natuur
verwijdert om plaats te maken voor de mens. Door de grote woningbehoefte in Nederland
worden steden uitgebreid en natuur geminimaliseerd. Veel steden nemen maatregelen om
de stad duurzamer en milieuvriendelijk te maken, zo ook Amsterdam. De stad wil in 2030
volkomen benzine- en dieselauto vrij zijn (NOS, 2019). Er zijn genoeg goede initiatieven die
de gemeenten nemen, echter niet alle milieuvriendelijke investeringen zijn even effectief
(NOS, 2020).

Er zijn veel bedrijven en organisaties die werken aan een duurzamer Amsterdam,
bijvoorbeeld Amsterdam Green Campus. Deze organisatie houdt zich bezig met projecten
en onderzoeken op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid, in samenwerking
met kennisinstellingen, overheden en ondernemers. Deze projecten vallen onder vijf
categorieën: Green Chemistry, Green Environment, Green Genetics, Green Food en Green
Water. Op dit moment zijn er zes lopende projecten bij Green Campus. Verder werkt Green
Campus ook met studenten Amsterdam (Green Campus, 2021). Het Sustaina Student Lab
(SSL) is speciaal opgericht om WO-, HBO- en MBO-studenten opdrachten van bedrijven en
publieke instellingen aan te bieden. Deze opdrachten kunnen erg divers zijn, van het
bestrijden van blauwalg tot het inventariseren van dieren en planten in stadsparken
(Sustaina Student Lab, 2021).

Een hoofdproject waar het SSL momenteel mee bezig is, is het Knowlegde Mile Park (KMP).
Dit project is gelegen aan de Wibaut- en Weesperstraat in Amsterdam. Het KMP zijn twee
lange straten omringt door bedrijven. Elke dag rijden hier honderden auto’s, totaal niet
milieuvriendelijk, en qua flora is er alleen een middenberm aanwezig.

In het KMP worden diverse projecten uitgevoerd om de straat groener en duurzamer te
maken, één van deze projecten is om het leefgebied van beschermde dier- en
plantensoorten te bevorderen. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam een doelsoortenlijst
opgesteld met welke beschermde soorten in Amsterdam voorkomen. Met deze lijst is een
inventarisatie onderzoek gestart over welke van deze soorten voorkomen in het Knowlegde
Mile Park.

Het is duidelijk dat er relatief weinig flora, en hierdoor ook weinig fauna, aanwezig is in het
KMP. Zeker bedreigde flora- en fauna komen nauwelijks voor in Amsterdam (doelsoortenlijst,
2021). Het is erg onduidelijk welke doelsoorten in het KMP voorkomen en waar deze zitten.
Ook is het belangrijk om te weten waar en op welke manier het beste geld geïnvesteerd kan
worden om de beschermde soorten aan te trekken of te bevorderen.
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Om te beantwoorden hoe er meer doelsoorten kunnen worden aangetrokken tot het KMP
zijn er drie deelvragen opgesteld. Als eerste wordt hiervoor gekeken naar welke soorten,
afkomstig van de doelsoortenlijst van de gemeente Amsterdam, er op basis van
literatuuronderzoek en voorkennis voor kunnen komen in het KMP? Vervolgens wordt
onderzocht welke soorten, afkomstig van de doelsoortenlijst van de gemeente Amsterdam,
voor komen in het KMP? Ten slotte wordt er achterhaald welke soorten, afkomstig van de
doelsoortenlijst van de gemeente Amsterdam, voor komen in omliggende parken rond het
KMP?

De verwachtingen zijn dat er nauwelijks doelsoorten in het Knowledge Mile park aanwezig
zijn. Voor de planten zullen er weinig tot geen doelsoorten aanwezig zijn, dit omdat het KMP
geen ideale plek is voor planten om te groeien in verband met maaiingen. In de omliggende
parken is er wel een goede kans om doelsoorten tegen te komen. Er komen veel soorten
voor door verspreiding via fauna, en er is iets minder sprake van menselijke invloeden.

Voor vogels worden er meer doelsoorten verwacht, in het KMP en in de parken. In het KMP
zullen vogels minder last van mensen hebben dan planten. Ook zijn vogels in het
Knowledge Mile park makkelijker te spotten dan in bedekte bossen.

Er worden weinig vleermuizen verwacht in het KMP. Door lichtoverlast s’nachts lopen
vleermuizen prooien mis (NatureToday.com, 2017). Ook geluidsoverlast door rijdende auto’s
zal de vleermuizen niet bevorderen. In omliggende parken is de kans op vleermuizen veel
groter, hier worden dan ook meer verwacht.

Om het gebied te optimaliseren voor de doelsoorten verwachten wij dat er meer niches
moeten gecreëerd worden. Bijvoorbeeld door meer vogel/vleermuizenhuisjes of nest
materiaal beschikbaar te stellen en meer ruimte maken voor planten. Een ander punt wat
verbeterd kan worden is het beschikbare voedsel voor vogels en vleermuizen. Dit kan
bevorderd worden door meer kruidenrijke planten te zaaien zodat de aantallen en
biodiversiteit van insecten vergroot en hierdoor meer vogels en vleermuizen aantrekt.
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Hoofdstuk 2: Materiaal & Methode
Voor de materiaal en methode moest het onderzoeksgebied opgedeeld worden in twee, het
noordelijke deel werd geïnventariseerd door studenten uit 2TBc, dit verslag betreft het
zuidelijke deel. In Figuur 1 is te zien waar het onderzoeksgebied lag en welke omliggende
parkjes geïnventariseerd zijn. De parken die werden vergeleken met het Knowledge Mile
Park (groen) zijn het Wibautpark (rood) en het Frankendael park (rood). Het KMP was
opgedeeld in twee gebieden vanwege de grootte voor het onderzoek. In dit onderzoek wordt
gekeken naar de doelsoorten die in het zuidelijk gedeelte van het KMP zitten.

Figuur 1: locaties van het KMP en de omliggende parkjes.

Voor dit onderzoek was er met een doelsoortenlijst gewerkt, opgesteld door de gemeente
Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2021). Op de doelsoortenlijst staan soorten die de
gemeente in het KMP wilt krijgen. Niet alle diersoorten uit de doelsoortenlijst zijn onderzocht,
omdat sommige doelsoorten-groepen erg weinig dieren bevatten, bijvoorbeeld reptielen, of
omdat het zoeken van de dieren te moeilijk waren, bijvoorbeeld vissen. In overleg met de
opdrachtgever was de doelsoortenlijst ingekort. De groepen die zijn geschrapt waren:
zoogdieren (min de vleermuizen), reptielen, amfibieën en insecten. De groepen die wel
onderzocht werden zijn: vogels, vleermuizen en planten.
In Bijlage I staat een tabel met alle soorten die onderzocht
werden.

De gevonden soorten zijn genoteerd via de Collector app (zie
Figuur 2). In deze app is het mogelijk om gevonden soorten op
te slaan in een kaart op de locatie. Dit creëerde een
overzichtelijk bestand met alle data.
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2.1 Planten

Voor dit plantenonderzoek was gebruik gemaakt van de methode: het karteren van
plantensoorten. Deze methode was gekozen omdat het op verschillende vlakken goed
overeenkomt met het doel van het onderzoek, namelijk het kijken naar specifieke
plantensoorten en het in kaart brengen daarvan. Bij deze methode werden plantensoorten
gezocht in het onderzoeksgebied, en elke gevonden soort werd genoteerd in de Collector
app. (Het karteren van plantensoorten - Vegetatiekunde - Groen Kennisnet wiki, z.d.).

In duo’s is eerst de middenberm van de straat bekeken, hierbij werd op een rustig
wandeltempo gelopen. Hierna werden de twee parken bezocht, hier is geen looproute
aangehouden aangezien het Wibautpark weinig verschillende plantensoorten bevat en het
Frankendael park juist erg dicht begroeid is. In het Frankendael park is er alleen op de
looppaden gelopen. In totaal is het onderzoeksgebied twee keer bezocht, de eerste keer
was de middenberm, het Wibautpark en een deel van het Frankendael park bezocht. De
tweede keer is er alleen in het Frankendael park gelopen.

In het onderzoeksgebied werd gezocht naar de plant doelsoorten met behulp van een
referentie formulier, met afbeeldingen, die gecreëerd was om de planten makkelijk te vinden,
(Bijlage II) en van de Collector app. Hierin werd de locatie van alle plantensoorten
opgeslagen, met de wetenschappelijke en Nederlandse naam erbij. Met behulp van de
Collector app was het mogelijk om een kaart te maken van alle gevonden doelsoorten. Om
er zeker van te zijn dat de correcte plantensoorten gevonden was, kon Heukels Flora
gebruikt worden om de plant te determineren. Dit proces werd voor de Wibautstraat,
Wibautpark en Frankendael park gedaan.

De registratieformulieren werden verwerkt als staafdiagram, met de verschillende
plantensoorten op de x-as en het aantal keren dat een individu van een plantensoort
gevonden was op de y-as. Deze diagram gaf een duidelijk beeld over welke doelsoorten het
meest voorkwamen en welke het minst. Ook werd er een kaart gemaakt met alle locaties
weergegeven, als een stip, waar een doelsoort gevonden was.
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2.2 Vogels
Voor dit onderzoek is gekozen voor de MUS methode (Meetnet Urbane Soorten) van Sovon.
Dit is dezelfde methode die jaarlijks wordt gebruikt bij de vogeltelling van Sovon. Bij deze
methode werd in verschillende periodes in het jaar tellingen gedaan. Dit werd 3 keer
uitgevoerd in de periodes 1 tot 30 april, 15 mei tot 15 juni (beide keren in de vroege
ochtend), en op 15 juni tot 15 juli deze telling werd ‘s avonds gedaan. Tijdens een telling
werd een bepaalde route gelopen met 12 telpunten. Bij elk telpunt werd er vijf minuten
gekeken en geluisterd naar de vogels die langs de telpunten zaten of over vlogen (Sovon,
2020). De vogels werden gedetermineerd op basis van uiterlijk en geluid, alle waargenomen
individuen werden genoteerd via de Collector App.

Voor dit onderzoek werd er alleen gekeken naar de gekozen doelsoorten van de gemeente
Amsterdam die rond het Knowledge Mile Park voorkwamen (Bijlage I). Tijdens het
onderzoek is gekozen om de tellingen op de volgende dagen uit te voeren: 19/05/21,
21/05/21 en 13/07/21. Het weer op deze dagen was bewolkt en geen regen. Op deze dagen
is een route afgelegd die op Figuur 3 is weergegeven.

Na de tellingen in het KMP en omliggende parken werden de resultaten in een staafdiagram
verwerkt.

Figuur 3:  Op de bovenstaande kaart staan de elf telpunten die zijn gekozen om de vogels te tellen: 6 punten in het KMP, 1

punt in het Wibautpark, 5 punten in het Frankendael park.
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2.3 Vleermuizen

Om tot slot de inventarisatie van het Knowledge Mile Park compleet te maken werd er ook
nog gekeken naar welke soorten zoogdieren er leven in het gebied. Op de doelsoortenlijst
die opgesteld is door de gemeente van Amsterdam staan acht zoogdiersoorten: drie
knaagdieren en vijf vleermuizen. Via de website van gemeente Amsterdam (amsterdam.nl,
2021) zijn er enkele soorten uit gehaald die niet voorkwamen rond het onderzoeksgebied. Er
bleken drie soorten te zijn die mogelijk wel voorkwamen in het gebied, alle drie de soorten
waren vleermuizen. Vandaar dat in het onderzoek naar de zoogdieren gewerkt is met een
protocol om vleermuizen te zoeken en inventariseren. Er werd gewerkt met een batdetector
(Pettersson U256), die de ultrasone echo geluiden kan opvangen en opnemen. Met deze
geluiden kon ook achterhaald worden welke soort het was, omdat elke soort zijn eigen
geluiden produceert.

Vleermuizen komen tot leven wanneer de zon onder gaat, en leven s’nachts. Daarom vond
de inventarisatie van vleermuizen plaats ofwel vanaf zonsondergang tot twee uur na
zonsondergang, of vanaf twee uur voor zonsopgang tot zonsopgang. Gedurende deze twee
uur werd er op een rustig wandeltempo door het onderzoeksgebied rondjes gelopen, met de
batdetector in de hand. Elk geluid afkomstig van een vleermuis werd opgenomen en
opgeslagen, via een app die te downloaden is voor een smartphone (voor android: Bat
recorder, voor iphone: Ultrasonic analyzer). Ook werd het genoteerd met de tijd en precieze
locatie erbij. De opgeslagen geluiden konden later nog bestudeerd worden om te bepalen
van welke soort ze afkomstig waren.

Dit onderzoek werd twee keer uitgevoerd, dus in totaal twee keer twee uur, met 4 tot 8
weken er tussen. Van de volgende drie soorten werd verwacht dat ze in het knowledge mile
park voor kunnen komen: de laatvlieger, de dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. In
Figuur 4 staat met een zwarte lijn de looproute aangegeven waarlangs gedurende de twee
uur gelopen en gemeten werd. Er is twee uur lang op een rustig tempo heen en weer
gelopen langs de zwarte lijn. Ook werd er extra tijd besteed op interessante plekken, waar
de vleermuizen mogelijk verblijven. Dit zijn mogelijke verblijfplaatsen, zoals spouwgaten of
holle bomen, of vliegroutes, voornamelijk langs rechte structuren.
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Figuur 4: Wandelroute inventarisatie vleermuizen.

In het invulformulier (zie Bijlage III) werden de volgende zaken opgeschreven: de naam van
het opgeslagen geluidsbestand in de telefoon, zodat er later nog gekeken kan worden naar
welke soort het precies is. De locatie van waar de geluidsopname gedaan is, dit kan zijn: op
het Knowledge Mile Park (KMP), in het Wibautpark (WP) of in het park Frankendael (PF),
daarnaast werd de tijd genoteerd. Tot slot werd er na nader onderzoek, de gevonden soort
opgeschreven.
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Hoofdstuk 3: Resultaten
In dit hoofdstuk komen de resultaten aanbod van de drie inventarisatie onderzoeken die
hebben plaatsgevonden in en rondom het Knowledge Mile Park. Deze resultaten worden
weergegeven in een staafdiagram. Met deze resultaten zouden de deelvragen beantwoord
kunnen worden.

In bijlage I is een lijst te zien met alle doelsoorten, afkomstig van de gemeente Amsterdam.
Daarin zijn een aantal soorten rood gekleurd, dit zijn de soorten die niet voor zullen komen in
het Knowledge Mile Park. Deze soorten zijn geselecteerd door de auteurs van dit verslag op
basis van hun expertise, met behulp van enkele ondersteunende websites. De reden dat
deze soorten niet in het Knowledge Mile Park voor zullen komen is bijvoorbeeld omdat ze
een compleet andere leefomgeving nodig hebben, zoals weiland of kustgebied. Deze
soorten zullen hoogstwaarschijnlijk ook allemaal niet aangetrokken kunnen worden tot het
Knowledge Mile Park.

Van de gevonden soorten is een kaart gemaakt die de exacte locaties weergeeft van de
gevonden planten en vogels, zie Figuur 5.

Figuur 5: De locaties van de gevonden plantensoorten (geel) en vogelsoorten (groen).
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3.1 Planten
In een tweemalig onderzoek zijn de plantensoorten gekarteerd. Hieruit zijn twee
plantensoorten van de doelsoortenlijst gevonden: daslook (Allium ursinum) en de veldsalie
(Salvia pratensis). De daslook is in Park Frankendael gevonden, in grote aantallen. Deze
plant was duidelijk dominant over de kruidlaag van een deel van het bos. De veldsalie is in
een klein perkje gevonden in de straat, hier stonden maar enkelen.

De resultaten van deze methoden zijn verwerkt in een staafdiagram. Figuur 6 geeft de
gevonden resultaten aan, met op de x-as de soort en op de y-as het aantal individuen. Er
zijn in totaal 1060 individuen daslook gevonden en 45 individuen veldsalie.

Figuur 6: De gevonden plantensoorten in en rondom het Knowledge Mile Park.
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3.2 Vogels
Voor het inventariseren van de vogels is er gebruik gemaakt van de MUS telmethode. Uit de
verschillende vogeltellingen zijn er 5 soorten gevonden uit de doelsoortenlijst: de huismus
(Passer domesticus), blauwe reiger (Ardea cinerea), zwartkopmeeuw (Larus
melanocephalus), gierzwaluw (Apus apus) en de boerenzwaluw (Hirundo rustica). De
zwaluwen zijn alleen waargenomen op zicht, dit omdat ze tijdens de tellingen hoog rond
vlogen op zoek naar vliegende insecten. De huismus, blauwe reiger en de zwartkopmeeuw
zijn door middel van geluid en zicht op naam gebracht.

De resultaten van de vogeltellingen zijn verwerkt in een staafdiagram. Figuur 7 geeft de
gevonden resultaten weer. Op De x-as zijn de verschillende vogelsoorten weergegeven en
de y-as geeft het aantal individuen per soort weer. Er is duidelijk te zien dat de blauwe reiger
het meest voorkomt in het gebied en dat de boerenzwaluw het minst is waargenomen.

Figuur 7: De gevonden vogelsoorten in en rondom het Knowledge Mile Park.
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3.3 Vleermuizen

Met de methode voor het inventariseren van vleermuizen is er gekeken naar drie
vleermuissoorten die mogelijk voor kunnen komen. Dit zijn de Laatvlieger (Eptesicus
serotinus), de Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii). Tijdens het eerste onderzoek zijn er met de batdetector geen van deze
soorten aangetroffen. Wel is er te zien dat er in het Knowledge Mile park en in het Park
Frankendael vleermuishuisjes opgehangen zijn voor de dieren. Drie vleermuishuisje waren
opgehangen in het Knowledge Mile Park en één in het Park Frankendael. BIj het tweede
onderzoek van het inventariseren zijn er net als bij het eerste onderzoek geen vleermuizen
aangetroffen.
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Hoofdstuk 4: Discussie
In dit onderzoek is er gezocht naar de aanwezigheid van verschillende doelsoorten in het
Knowledge Mile Park. Het KMP is een drukke straat in Amsterdam, waar veel bedrijven en
scholen gevestigd zijn. De doelsoorten zijn afkomstig van een lijst, die is opgesteld door de
gemeente Amsterdam. De gevonden soorten zijn vervolgens vergeleken met de soorten die
aangetroffen werden in omliggende parken. Om deze doelsoorten te vinden zijn er
verschillende methoden gebruikt, die zijn beschreven in de materiaal en methode.

Voor het plantenonderzoek zijn er twee planten gevonden van de soortenlijst met de
methode die er is toegepast. Eén soort is in het Knowledge Mile Park gevonden, namelijk
veldsalie. De andere soort is in een park buiten het Knowledge Mile Park gevonden, dit was
daslook. De veldsalie die is gevonden in het Knowledge Mile Park is bijzonder, omdat het
een zeldzame is in Nederland. De soort komt voornamelijk voor op grasland, rivierdijken,
bermen en rivierduinen (NDFF, z.d.). Meestal groeit veldsalie op kalkrijke gronden, en vaak
ook op zandige bodems (Flora van nederland, zd). Op basis van deze informatie zouden de
volgende doelsoorten de grootste kans op overleving hebben als zij worden aangeplant:
wilde marjolein, steenanjer, hondskruid en gele helmbloem.

De daslook die gevonden is het Park Frankendael kwam in grote getalen voor. Dit is een
kenmerk van de algemene soort in Nederland (Flora van Nederland, z.d.). Deze soort komt
hier voor omdat deze is aangeplant in het Park Frankendael. In het park is een gebied waar
er planten zijn geplant die voorkomen in de natuur van Nederlandse natuurgebieden. Een
andere soort van de doelsoortenlijst die volgens de borden in het Park Frankendael zou
moeten groeien is de wilde marjolein. Alleen deze was niet gevonden tijdens het onderzoek.
Daslook is kenmerkend voor een andere grondsoort dan de in het KMP gevonden veldsalie.
Daslook heeft namelijk een vrij voedselrijke grond nodig; op basis van die informatie zou
daslook samen met een aantal andere planten op de doelsoortenlijst kunnen voorkomen,
zoals de verschillende orchideeënsoorten. Orchideesoorten kunnen echter vaak pas groeien
in een symbiotische relatie met een mycorrhiza schimmel (Fochi et al, 2016).

De methode die is gebruikt, namelijk het karteren van plantensoorten, was geschikt voor het
plantenonderzoek. Omdat er gezocht werd naar specifieke soorten, die in de doelsoortenlijst
staan. Wel zou het beter zijn voor een vervolgonderzoek om meer dan twee keer het
onderzoek uit te voeren. Hierdoor wordt de kans vergroot dat alle planten geïnventariseerd
worden. Nu bestaat er een kans dat planten niet geïnventariseerd zijn doordat het niet het
groeimoment was tijdens de twee onderzoeksmomenten.

Misschien kan er voor een vervolgonderzoek de nachtkoekoeksbloem worden toegevoegd
aan de doelsoortenlijst. De nachtkoekoeksbloem staat op de rode lijst, wat betekent dat het
een bedreigde soort is. Echter zijn er 10 individuen in het Knowledge Mile Park zelf
gevonden. De bloem staat niet op de doelsoortenlijst, en hoefde eigenlijk niet meegenomen
te worden in het verslag.

Voor het vleermuisonderzoek is er gebruik gemaakt van de standaard methode, opgezet
door de Zoogdiervereniging. Het onderzoek heeft echter geen resultaten opgeleverd. Dit zou
waarschijnlijk niet aan de methode of aan de apparatuur zelf liggen, want deze hebben wel
resultaten opgeleverd in het noordelijke deel van het Knowledge Mile Park. Een factor wat
kan spelen is de lichtvervuiling in het KMP. In een onderzoek wat is gedaan blijkt dat er ’s
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avonds veel lichtvervuiling is in het KMP (Ubbink, 2021). Hier hebben de dieren veel last van
(Zoogdieren vereniging, 2017). Het KMP wordt de hele nacht lang door witte lampen verlicht.
Vleermuizen hebben vooral last van licht met een korte golflengte. Dit betekend dat rood
licht het beste is voor de vleermuizen (Spoelstra et al, 2017).

Bij het onderzoek naar de vogels zijn er vijf vogelsoorten gevonden die in de doelsoortenlijst
stonden. Dit zijn de huismus, blauwe reiger, zwartkopmeeuw, gierzwaluw en de
boerenzwaluw. Het is bijzonder dat de zwartkopmeeuw is gesignaleerd rond het Knowledge
Mile Park. Deze vogel komt vooral voor in de kustgebieden rondom de Zwarte Zee, maar
wordt steeds vaker gesignaleerd in de Nederlandse kustgebieden. In de winter trekt de
zwartkopmeeuw naar het zuiden van Europa om daar te overwinteren.

Er zijn weinig mussen gevonden in het KMP, dit komt waarschijnlijk door een tekort aan
eten. Mussen eten voornamelijk verschillende soorten zaden, zoals tarwe en haver
(amsterdam.nl, 2021). Ook eten ze groene plantendelen, knoppen en insecten, dit zal
allemaal meer aanwezig zijn als er meer planten geplant zullen worden. Verder broeden
deze vogels in kleine holtes, zoals onder dakpannen en in boomholtes. Deze plekken
kunnen nagebootst worden in de vorm van bijvoorbeeld vogelhuisjes (Birdlife International,
2016).

Ook zijn er geen zwaluwen gesignaleerd in het KMP zelf. Om meer zwaluwen aan te trekken
moet er vooral gekeken worden naar mogelijke broedplekken voor zwaluwen. Zwaluwen
hebben vrij specifieke eisen als het gaat om broedplekken. Er kunnen speciale nestkasten
voor zwaluwen aangelegd worden in en rond het Knowledge Mile Park. Ook kunnen er
neststenen in de gebouwen gemetseld worden, of dakpannen vervangen worden door
dakpannen met geïntegreerde broedruimtes (gierzwaluw.nl, 2020). Voor zwaluwen geldt:
hoe meer broed gelegenheden dicht bij elkaar, hoe groter de kans dat er uiteindelijk
zwaluwen in gaan zitten (amsterdam.nl, 2021).

Voor de vogeltellingen is de MUS-methode gebruikt. Deze methode is geschikt voor het
tellen van vogels in de stad. Het zou wel beter zijn om deze tellingen vaker en het hele jaar
door te doen, dan is er een grotere kans om meer soorten te vinden. Door de tellingen vaker,
en het hele jaar door te doen, kan er een beter beeld worden geschetst van de vogels die
voorkomen in en rondom het Knowledge Mile Park.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
Over het algemeen zijn er weinig doelsoorten in het KMP gevonden, wat overeenkomt met
de hypothese. Met de gevonden soorten, en daarmee de behaalde resultaten, kan de
onderzoeksvraag beantwoord worden: Hoe kunnen meer doelsoorten aangetrokken worden
tot het KMP? Voor planten kunnen er een aantal doelsoorten aangeplant worden, waarvan
bekend is dat deze het goed doen op de bodem van het KMP. Verder kan het introduceren
van mycorrhiza schimmels een gunstig effect hebben op de overlevingskans van
orchideeën. Voor de vogels kunnen meerdere maatregelen zorgen voor meer doelsoorten.
Bijvoorbeeld voedselbakjes plaatsen of specifieke broedplekken creëren. Voor vleermuizen
is het belangrijkste punt: minder lichtvervuiling, zodat de dieren beter kunnen overleven in
het KMP.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen

6.1 Planten
In het Knowledge Mile Park zelf is veldsalie aangetroffen, als enige soort van de
doelsoortenlijst. Op basis hiervan lijkt de grond van het Knowledge Mile Park een kalkrijke,
zandige grond te zijn. Er wordt daarom verwacht dat de volgende soorten van de
doelsoortenlijst de grootste kans op overleving zullen hebben, als zij worden aangeplant:
wilde marjolein, steenanjer, hondskruid en gele helmbloem.

In het nabijgelegen Park Frankendael is veel daslook aangetroffen. Daslook staat echter op
een voedselrijke grond, en is daarmee niet geschikt om op dit moment ook naar het
Knowledge Mile Park toe verplaatst te worden. Wel kunnen er stukken in het knowledge mile
park aangelegd worden waar wel dit soort grond voorkomt. Hier zouden ook meerdere
orchideesoorten, zoals de bijenorchis, keverorchis en de welriekende nachtorchis voor
kunnen komen. Echter moet er een mycorrhiza schimmel geïntroduceerd worden om deze
planten te ondersteunen. Deze schimmels zijn ook voordelig voor vele andere planten- en
bomensoorten. Verder onderzoek zou gedaan moeten worden naar of deze schimmels hier
voorkomen. Zo niet, of deze schimmelsoorten in het Knowledge Mile park kunnen overleven,
of dat er teveel verstoring is.

6.2 Vogels
De volgende vogels van de doelsoortenlijst zouden met wat aanpassingen aangetrokken
kunnen worden tot het Knowledge mile park:

Ringmus en huismus: hoewel de huismus wel gevonden is in het knowledge mile park, lijkt
de ringmus afwezig te zijn. Maar ook de Huismus kwam niet veel voor in het park. Er zouden
bakjes opgehangen kunnen worden in de straat met voer, die kleine openingen hebben
zodat andere soorten vogels het niet zullen leeg pikken. Verder zou het aanplanten van
meer planten ook als effect hebben dat er meer eten voor mussen beschikbaar komt. Tot
slot zouden er broedplekken, geschikt voor mussen, aangelegd kunnen worden. Denk
bijvoorbeeld aan vogelhuisjes.

Boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw: om meer zwaluwen aan te trekken in het KMP
moeten er meer broedplekken voor zwaluwen aangelegd worden. Hierbij kan gedacht
worden aan: nestkasten, broed stenen, of dakpannen met geïntegreerde broedruimtes. Voor
zwaluwen geldt, hoe meer broedplaatsen er dicht bij elkaar zitten, hoe meer kans dat er
daadwerkelijk zwaluwen in gaan zitten.

6.3 Vleermuizen
Vleermuizen zijn nachtdieren. In het Knowledge Mile Park zelf zijn geen vleermuizen
aangetroffen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat het Knowledge Mile Park 24 uur per dag
licht is (stone et al, 2009). De lantaarnpalen in het Knowledge Mile Park zouden minder fel
gezet kunnen worden. Ook zouden de lichten vervangen kunnen worden door een andere
kleur. Vleermuizen hebben het minst last van rood licht. Er zou natuurlijk onderzoek gedaan
moeten worden of dit veilig toegepast kan worden in deze drukke straat. Misschien is het
een idee om de lichten vanaf een bepaalde tijd, als het wat rustiger is op de weg, naar rood
te veranderen. Zodat de weg tijdens de drukke uren goed en veilig verlicht is. Tijdens de
rustige uren de vleermuizen alsnog hun gang kunnen gaan.

20



Hoofdstuk 7: Literatuurlijst

BirdLife International (BirdLife International). (2016, 1 oktober). The. IUCN Red List of
Threatened Species. https://www.iucnredlist.org/species/22718270/119216586

ESRI. (2020). ArcGIS Collector (20.2.4) [Mobiele app]. App Store.

Flora van Nederland. (z.d.). Flora van Nederland: Daslook - Allium ursinum. Geraadpleegd
op 19 november 2021, van https://www.floravannederland.nl/planten/daslook

Fochi, V., Chitarra, W., Kohler, A., Voyron, S., Singan, V. R., Lindquist, E. A., Barry, K. W.,
Girlanda, M., Grigoriev, I. V., Martin, F., Balestrini, R., & Perotto, S. (2016). Fungal and plant
gene expression in the Tulasnella calospora – Serapias vomeracea symbiosis provides
clues about nitrogen pathways in orchid mycorrhizas. New Phytologist, 213(1), 365–379.
https://doi.org/10.1111/nph.14279

Gemeente Amsterdam (2021b, maart 12). Doelsoortenlijst Flora- en faunawet.
Amsterdam.nl.
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/doelsoortenlijst/

Gierzwaluwbescherming Nederland. (2020, 2 februari). Vereniging met een passie: de
gierzwaluw. https://gierzwaluwbescherming.nl/

Home. (2021, 31 mei). Amsterdam Green Campus. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van
https://amsterdamgreencampus.nl/

Janssen, J., Schaminée, J., & Van Loon, H. (2019, april). Het karteren van plantensoorten -
Vegetatiekunde - Groen Kennisnet wiki. Groen Kennisnet. Geraadpleegd op 13 maart 2021,
van https://wiki.groenkennisnet.nl/display/HV/c.+Het+karteren+van+plantensoorten

Limpens, H (2017, januari). Vleermuizen en licht. Zoogdierenvereniging. Geraadpleegd op
30 oktober 2021, van
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleerm
uizen%20algemeen/downloads/Vleermuizen%20en%20licht_januari2017.pdf

NatureToday.com. (2017, 31 mei). Lichthinder vermindert door aanpassing kleur. Nature
Today. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23504

NDFF. (z.d.). NDFF Verspreidingsatlas | Salvia pratensis - Veldsalie. NDFF
Verspreidingsatlas. Geraadpleegd op 19 november 2021, van
https://www.verspreidingsatlas.nl/1128#

NOS. (2019, 2 mei). Amsterdam wil benzine- en dieselauto’s verbieden in 2030. NOS.
https://nos.nl/artikel/2282977-amsterdam-wil-benzine-en-dieselauto-s-verbieden-in-2030

21

https://www.iucnredlist.org/species/22718270/119216586
https://www.floravannederland.nl/planten/daslook
https://doi.org/10.1111/nph.14279
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/doelsoortenlijst/
https://gierzwaluwbescherming.nl/
https://amsterdamgreencampus.nl/
https://wiki.groenkennisnet.nl/display/HV/c.+Het+karteren+van+plantensoorten
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Vleermuizen%20en%20licht_januari2017.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Vleermuizen%20en%20licht_januari2017.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23504
https://www.verspreidingsatlas.nl/1128#
https://nos.nl/artikel/2282977-amsterdam-wil-benzine-en-dieselauto-s-verbieden-in-2030


NOS. (2020, 28 mei). “Miljardeninvesteringen in natuur amper effectief”. NOS.
https://nos.nl/artikel/2335352-miljardeninvesteringen-in-natuur-amper-effectief

Sovon. (2020). Handleiding Meetnet Urbane Soorten (MUS).
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/handleiding_meetnet-urbane-soorten_202
0.pdf

Spoelstra, K., Van Grunsven, R. H. A., Ramakers, J. J. C., Ferguson, K. B., Raap, T.,
Donners, M., Veenendaal, E. M., & Visser, M. E. (2017). Response of bats to light with
different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by white and green, but not red
light. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1855), 20170075.
https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0075

Stone, E. L., Jones, G., & Harris, S. (2009). Street Lighting Disturbs Commuting Bats.
Current Biology, 19(13), 1123–1127. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.05.058
Sustaina Student Lab. (2021, 31 mei). Amsterdam Green Campus. Geraadpleegd op 13
maart 2021, van https://amsterdamgreencampus.nl/student-lab/

Ubbink, H. (2021, juni). Minder lichthinder (Scriptie). Hogeschool Inholland, geraadpleegd op
30 oktober 2021, van
https://amsterdamgreencampus.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lichthinder-Hilde-Afstudeerv
erslag-versie-2.pdf

Vleermuis monitoring kennisclips (KCNL Duurzame Biodiversiteitsmonitoring).
(2020, 29 oktober). [Video]. youtube.
https://sway.office.com/q5nNiYWMLV7UFszL?ref=email%E2%80%8B

22

https://nos.nl/artikel/2335352-miljardeninvesteringen-in-natuur-amper-effectief
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/handleiding_meetnet-urbane-soorten_2020.pdf
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/handleiding_meetnet-urbane-soorten_2020.pdf
https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0075
https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.05.058
https://amsterdamgreencampus.nl/student-lab/
https://amsterdamgreencampus.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lichthinder-Hilde-Afstudeerverslag-versie-2.pdf
https://amsterdamgreencampus.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lichthinder-Hilde-Afstudeerverslag-versie-2.pdf
https://sway.office.com/q5nNiYWMLV7UFszL?ref=email%E2%80%8B


Hoofdstuk 8: Bijlagen

Bijlage I: Doelsoorten
Rood geeft aan welke soorten niet zijn onderzocht omdat deze niet rond het
onderzoeksgebied voorkwamen.

Planten Vogels Vleermuizen

Bijenorchis Blauwborst Dwergvleermuis

Blaasvaren Blauwe reiger Laatvlieger

Daslook Boerenzwaluw Meervleermuis

Gele helmbloem Bontbekplevier Ruige dwergvleermuis

Groensteel Brandgans

Grote keverorchis Bruine kiekendief

Hondskruid Dwergstern

Keverorchis Gierzwaluw

Klein glaskruid Grutto

Moeraswespenorchis Huismus

Rietorchis Huiszwaluw

Ronde zonnedauw Ijsvogel

Schubvaren Kemphaan

Steenanjer Kluut

Steenbreekvaren Kneu

Stijf hardgras Kuifeend

Tongvaren Matkop

Veenmosorchis Nachtegaal

Veldsalie Nonnetje

Welriekende nachtorchis Ransuil

Wilde marjolein Ringmus

Zwartsteel Roerdomp

Slechtvalk

Slobeend
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Tafeleend

Tureluur

Veldleeuwerik

Visdief

Zwartkopmeeuw
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Bijlage lI: referentieformulier planten

Bijenorchis

blaasvaren

daslook
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Gele helmbloem

Grote keverorchis

Keverorchis

26



Klein graskruid

Tongvaren

Rietorchis
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schubvaren

steenanjer

Steenbreekvaren

Stijf hardgras
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Veldsalie

Wilde marjolein

Zwartsteel
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Bijlage lll: Invulformulier zoogdieren

Naam: Weer: Datum:

Meting(naam van meting in telefoon) Locatie(KMP, WP of PF) Tijd Soort
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