FLOWER POWER - bloemen voor bijen en vlinders in de Tuinen van West

Natuur in de Tuinen van West
In Amsterdam Nieuw-West werden de Tuinen van West aangelegd als natuur- en
recreatiegebied door de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp, met steun van
de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het gebied wordt beheerd
door het recreatieschap Spaarnwoude.
Het gebied is voor een groot deel aangelegd als (deels natte) natuur. Ook is er
gelegenheid voor allerlei vormen van recreatie, zoals wandelen, fietsen, sporten en
kleinschalige evenementen. Er zijn daarnaast diverse bedrijven gevestigd met een
ecologische of biologisch-dynamische werkwijze. Deze zijn verenigd in de zeer actieve
Ondernemersvereniging Tuinen van West.
Een wandelroute voert door en langs diverse (volks)tuinparken. In de tuinparken is
het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen niet toegestaan en er is in
toenemende mate aandacht voor de natuur in en om de parken.
Het Nieuwe Bijenpark ligt in een vogelreservaat en heeft beplanting die in het
bijzonder geschikt is voor bijen. Volkstuinpark TIGENO heeft een mooie heemtuin en
een ijsvogelwand aangelegd. Volkstuinpark Osdorp experimenteert met een meer
natuurlijke beplanting van het openbare groen en biedt nestgelegenheid aan onder
andere haviken. Volkstuinpark De Eendracht heeft drie stippen behaald in het project
Natuurlijk Tuinieren van de AVVN door het aanleggen van een insectentuin, het
natuurlijke beheer van het openbare groen en het bieden van nestgelegenheid voor
diverse soorten.

Eendrachtspolder of Osdorper Binnenpolder Noord (maps.google.nl)

Honingbijen, wilde bijen en vlinders in de Tuinen van West
In de Tuinen van West staan heel veel kasten en korven met honingbijen Geschat
wordt dat er ruim 120 bijenvolken in dit gebied gehuisvest zijn. Daarnaast komen er
ook allerlei soorten wilde bijen, inclusief hommels, en vlinders voor. Honingbijen,
wilde bijen en vlinders kunnen goed naast elkaar bestaan, maar bij dergelijke grote
aantallen honingbijen ligt voedselschaarste op de loer. In aanwezigheid van
voldoende drachtplanten zal deze concurrentie geen probleem zijn. Een bloemrijke
beplanting is dus hard nodig.
Bij de keuze voor optimale bomen, struiken, planten en bloemen moet rekening
gehouden worden met de specifieke behoeften van de diverse soorten. Ook moet er
voldoende nestgelegenheid voor wilde bijen aanwezig zijn, zoals holle ruimten en
onbedekte bodem. Voor het voortbestaan van vele soorten vlinders zijn geschikte
waardplanten van groot belang.

Inventarisatie wilde bijen 1998 en 2014 – grote achteruitgang van soorten
(maps.amsterdam.nl)

inventarisatie wilde bijen en honingbijen – voedselschaarste in Nieuw-West
(maps.amsterdam.nl)

Bloemen en planten voor wilde bijen en vlinders in de Tuinen van West
Om van de Tuinen van West een paradijs te maken voor wilde bijen en vlinders dient
er bij het beheer van dit gebied rekening gehouden te worden met een gevarieerde
beplanting. Uiteraard mag er bij het beheer geen gif aangewend worden en ook is
het gebruik van kunstmest niet gewenst.
Bij niet-intensief onderhoud, dus weinig frequent maaien, laat in het seizoen, krijgen
wilde bloemen de gelegenheid zich uit te zaaien voor volgende seizoenen. Sommige
bloeiende planten zijn zeer geschikt voor wilde bijen en vlinders en kunnen gebruikt
worden als (onder)beplanting op allerlei plaatsen, bijvoorbeeld vlakbij en onder de
bomen. Bij de aanplant van bomen en struiken in het gebied, bijvoorbeeld in het
kader van nog niet ingevulde herplantplicht, zou rekening gehouden moeten worden
met hun waarde voor insecten en ook voor vogels.

Wilde bij op boerenwormkruid (Drachtplanten.nl) en distelvlinder op kattenstaart
(Vlinderstichting.nl)

Onze plannen in de Tuinen van West
Wij zijn een groep vrijwilligers uit de diverse (volks)tuinparken die in de Tuinen van
West initiatieven willen ontplooien ter bevordering van de wilde bijen en vlinders.
Enkelen van ons zijn daarnaast ook imker en bezorgd over het voortbestaan van
wilde bijen en vlinders in dit gebied.
Onze plannen omvatten een aantal deelprojecten. (1) Langs fiets- en wandelpaden
willen wij randen met wilde bloemen realiseren. (2) Daarnaast willen wij een specifiek
terrein inrichten met op elkaar afgestemde bomen, struiken, planten en bloemen.
Voor deze OASE zijn wij geïnspireerd door de Idylles van de Vlinderstichting. (3) Ook
willen wij graag bewerkstelligen dat er bij het invullen van nog openstaande
herplantplicht van bomen gekozen wordt voor soorten bomen en struiken die
geschikt zijn voor wilde bijen en vlinders, bij voorkeur in combinatie met geschikte
onderbegroeiing. (4) Ook willen wij middels het aanwenden van bollen en geschikte
waterplanten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de Tuinen van West.

Samenwerking en mogelijkheden in de Tuinen van West
Deze initiatieven kunnen wij uitsluitend uitvoeren in samenwerking met andere bij de
Tuinen van West betrokken instanties en personen. Voor de aanleg en het onderhoud
zullen wij een beroep doen op de bestuurscommissie Nieuw-West, het recreatieschap
Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Ook willen
we AVBB, de (volkstuin)parken, ondernemers en bewoners van het gebied betrekken
bij de uitvoering van onze plannen. Samenwerken komt de duurzaamheid van het
project ten goede en kan zeer inspirerend zijn voor alle betrokkenen.
In de Tuinen van West willen wij een prachtig leefgebied voor wilde bijen en vlinders
realiseren. Daarmee ontstaan ook grote kansen voor informatievoorziening en
natuureducatie. Daarbij denken we aan het plaatsen van informatieborden, maar ook
aan samenwerking met natuurorganisaties zoals ANMEC, IVN/ KNNV en Landschap
Noord-Holland.

Bron: bremstruweel (Drachtplanten.nl) en gevarieerd landschap (Vlinderstichting.nl)

Door de aanwezigheid van meer bloemen in de Tuinen van West valt er in de
toekomst voor iedereen nog meer te genieten!
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