




DIEREN       DE WEESPERZIJDE LEEFT    DIEREN 

 

Welke dieren heeft u gezien langs de Weesperzijde of bij de Amstel: 

Welke dieren heeft u vandaag hier buiten gezien?  

 

Hoeveel dieren heeft u ongeveer gezien? 

Welke dieren heeft u hier al eerder gezien?  

 

 

Woont u in de buurt?  Ja/nee 

Heeft u huisdieren of dieren in de tuin? Ja/nee 

 En zo ja, welke dieren: 

 

Kunt u iets vertellen over dieren in deze buurt: 
(bv. een gebeurtenis/verhaal/herinnering/overlast/vraag) 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen. U kunt het formulier in de daarvoor 
bestemde bus doen. Dagelijks houden we de telling bij. Meedoen kan ook via 
de website. Kijk voor meer informatie op: www.weesperzijde.nl 

http://www.weesperzijde.nl/




Tussenstand dieren 29 september 2012: 
 
Mezen, mussen, Vlaamse gaai, kleine bonte specht, egel, kikkers, libelles, halsbandparkieten, buurkatten, 
meeuwen, vleermuizen, gierzwaluw, boomklever, winterkoninkje, katten, zwanen, waterhoentjes, 8 zwanen, 3 
meerkoeten, 4 eenden en 6 honden, vogels, naaktslakken (heel veel), poes, bijen, vliegen, wespen, twee 
paarden, papegaaitjes, eksters, meeuwen, duiven, honden, vogels, watervogels, zwanen, meerkoetjes, 
aalscholver, eenden, twee katten, paarden, honden, duiven, vliegjes, lieveheersbeestjes, honden, katten, 
duiven, kraai, eenden, goudvissen, één witte duif, honden, poezen, 1 meeuw, 1mier, 2 honden, vissen, katten, 
honden, vogels, kat, hond, duif, vis, vogel, katachtigen, vissen, eenden, hamster, slakken, duiven, hond, eend, 
kat, 1 mug, 4 duiven, 1 aalscholver, 4 meerkoetjes, 7 honden, 2 eenden, zeemeeuwen, 10 duiven, 1 hond, 3 
konijnen (in de Wibautstraat), 14 eenden, 3 meeuwen, 16 duiven, 1 kat, 10 honden, fuut met jong, rat (in het 
Oosterpark, telt dat?) thuis heb ik 1 kat, een paar vliegen, spinnen, kraaien, duiven, hond, een zwarte vogel in 
een kooitje, witte duiven, 1 witte duif, honden, poezen, meeuwen, meerkoet, zwanen, gans, honden, vliegen, 2 
poedels, witte duif, Siberische boskat (huisdier), vogels, katten, honden, insecten, parkieten, merels, duiven, 
ratten, muizen, egels, kikkers, insecten, 14 eenden, 3 meeuwen, 16 duiven, 1 kat, 10 honden, twee jonge futen, 
een heleboel spinnen, een zwanenfamilie. Meeuw, meerkoet, vlinder, zebra, hond, kat, vissen, vogels, slakken, 
geleedpotigen en insecten: duizendpoten, pissebedden, nachtvlinders, hooiwagens, kruisspin, mieren, 
zweefvliegen, wespen, hommels, lieveheersbeestjes, vogels: futen, meerkoeten, wilde eenden, knobbelzwaan, 
merels, stadsduiven, zilvermeeuwen, kokmeeuwen, de meeuw, de zwaan, 1 meerkoetouder met 1 jong, 1 duif, 
heel veel honden die met mensen mee joggen, 3 duifjes, kauwtje, witte vlinder, spinnetje, vogels, vlinders. 
Insecten, meerkoet, honden, vogel, knaagdier, vogels, insecten, roofdieren, spinnen en amfibieën (in de tuin), 2 
muggen, 5 halsbandparkieten, 3 merels, 5 mezen, honden 5, katten 4, 1 duif, 1 meeuw, grote bonte specht, 
staartmezen, kiekendief, boomklever, boomkruiper, bladhaantje (kevertje zwart/groen, iets kleiner dan 
lieveheersbeestje, eet wilgenblad), spint (piepkleine spinachtige beestjes), rattus norvegicus, hond, kat zwaan, 
pissebedden, slak, zwart-witte kat, rat, kraai, huiskat, 10 kokmeeuwen, 2 zilvermeeuwen, 2 houtduiven, 3 
stadsduiven, gehoord: 1 meerkoet, 2 halsbandparkieten, 8 honden, 3 katten, 12 duiven, 2 spinnen, 6 meeuwen, 
aalscholver, nijlgans, honden, katten, vliegen, eenden, spinnen, motten, mieren, mus, merel, meerkoet. 
huisspitsmuis, huismuis, pad,  zwarthalszwanen 4st in de amstel, fuut, blauwe reiger,  knobbelzwaan,  wilde 
eend, kuifeend ,sperwer, meerkoet,  waterhoen, kokmeeuw,  zilvermeeuw,  mantelmeeuw,  rotsduif, houtduif, 
turkse tortel, gierzwaluw,  middelste bonte specht, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, tuinfluiter,  
goudhaan, koolmees, pimpelmees, staartmees, boomklever, boomkruiper,  ekster,  vlaamse gaai, kauw, zwarte 
kraai, spreeuw, huismus, vink, groenling, 80 kanaries,  
50 goudvissen, bijen, 1 hond, meerkoeten, witte duiven, gewone duiven, meeuwen, 1 zwarte hond, honden, 
katten, 1 klein zwart glimmend torretje,  4 honden, 1 kat, 3 kraaien, 1 duif, bijzondere slakken, gewone slakken.  
 
Opmerkingen/ verhaaltjes op het formulier: 
 
“Please keep on doing this festival, THANKS a lot for your effort!!” 
 
“Ja!” 
 
“Deze zomer kwam ere en zwerm bijen vanuit het Sarphatipark en gingen in onze spauw zitten via een 
ventilatierooster. De imker kon de koningin niet vinden en toen was de enige oplossing alle bijen in onze 
woonkamer van 11 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds. Uiteindelijk zijn ze allemaal gevangen met raten van 
de imker zelf.” 
 
“1 keer een rat gezien tijdens het hardlopen en net zagen wij een zwart-witte kat.” 
 
“In de winter van 2012 was er een hond door het ijs gezakt.” 
 
“I’ve seen a cat from house boat playing with a dog passing by.”  
 
“overlast: de stadsduif.” 
 
“Fuut met jong...op 31 augustus bij het botenhuis langs de Amstel, tegenover de basisschool. Ze zwommen 
tussen de woonboten.” 
 



“Ik hou van deze buurt en woon sinds 2 jaar met veel plezier in de Grensstraat, hier zal mijn pasgeboren zoon 
opgroeien!” 
 
“Huisdieren: mijn man (een Zwaan). Dieren in deze buurt zijn leuk en lief.” 
 
“Ooit kwam even de grote bonte specht en een smelleken in de winter.” 
 
“Waar dient deze lijst voor?” 
 
Onze poes was weg en toen gevonden door de dierenbescherming. Maar toen ie terug kwam, had hij een gat in 
z’n tong.” 
 
“Vandaag te gehaast, niets gezien! Ik zal morgen beter kijken!” 
 
“Ik heb een gevecht van een aalscholver met een paling gezien.” 
 
“I dont understand Dutch so I don’t know what this exhibit is, but it’s a lot of fun!! 
 
“Geweldige buurt, straalt veel gezelligheid uit.” 
 
“Dat zwanen ondanks de drukte hier ronddobberen, bizar!” 
 
“3 duifjes komen het stro bekijken, kauwtje spreekt, witte vlinder danst op de botentuintjes en een spinnetje 
op dit Weesperzijde dierenbord zoekt een weg” 
 
“Leuke actie” 
 
 
 
 




	2012.09.01-E-flyer-Weesperzijde-leeft
	Dieren-project-NoekZwaan
	2012-Dierenformulier-Weesperzijde
	dierenproject-weesperzijde-Noek Zwaan
	2012.09.05-Tussenstand-dieren-29-september
	2012-De-Weesperzijde-Kleurt

