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Wilde bijen en vlinders
Wilde bijen en vlinders zijn heel belangrijk voor de bestuiving van allerlei gewassen en voor de
biodiversiteit. In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen voor en ruim 50 soorten
dagvlinders. Voor hun voedsel zijn ze aangewezen op bloemen en bloesem van struiken en
bomen. Het is ons doel om de Tuinen van West aantrekkelijker te maken voor deze insecten,
vogels en mensen. Goed voor de biodiversiteit in dit gebied.
Informatie en publiciteit
Tijdens het Bijenweekeinde in de Fruittuin van West (21/23-04) werden diverse soorten bijen
besproken en hoe we ze kunnen helpen. Kinderen konden meedoen aan activiteiten: versieren en
zaaien of een zoekspel.
Tijdens De Eendracht Open op sportpark De Eendracht (13-05) was er een kraam van Flower
Power @ Tuinen van West met informatie en een creatieve, educatieve kinderactiviteit.
De Open Imkerij Dag (08-07) was op drie locaties: Het Nieuwe Bijenpark (imkerij en honing),
Fruittuin van West (bestuiving) en volkstuinpark De Eendracht (natuur en biodiversiteit).
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Ondernemersvereniging Tuinen van West
Door vertegenwoordiging in (het bestuur van) de Ondernemersvereniging Tuinen van West
kunnen wij meedenken over (beheer)maatregelen voor wilde bijen en vlinders spreken met vele
personen, bedrijven en instanties. Er zijn lannen voor samenwerking, o.a. met Westgaarde.
We staan op de website van de ondernemersvereniging: Flower Power @ Tuinen van West
Werkconferentie over het groene beheer in de Tuinen van West
Op 06-07 organiseerde de ondernemersvereniging samen met Amsterdam Nieuw-West een
werkconferentie over het groene beheer in de Tuinen van West, waaraan ongeveer
30 beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders en gebruikers deelnamen.
Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van Amsterdam Nieuw-West, ondertekende met
enthousiasme de intentieverklaring van de Circulaire ProefTuin van West.
Lees meer op de website van de ondernemersvereniging: succesvolle werkconferentie
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Ecologische projecten
Tijdens de werkconferentie werden concrete ecologische projecten benoemd, waarvan een deel
zeer relevant is voor onze doelstellingen en waar wij dus ook actief bij betrokken zullen zijn:
1. ecologisch (berm)beheer (in combinatie met het inperken van reuzenberenklauwen)
2. bomen(groepen) op het evenemententerrein Polderheuvel (met waarde voor insecten)
3. wilde bijenlinie aan de westzijde van het talud van de Westrandweg A5 (ecologisch beheer)
Voortgang
De inventarisatie van wilde bijen in de Tuinen van West door Arie Koster en Anneke Teepe is
in volle gang en zal volgend jaar afgerond worden. Dan zal er ook een workshop ‘fotograferen
van wilde bijen’ worden georganiseerd. Het hele inventarisatieproject is gesponsord door
FreeLodge Village en de Ondernemersvereniging Tuinen van West en deels gesubsidieerd vanuit
Agenda Groen.
De plannen voor de OASE (insectentuin)/ Idylle (Vlinderstichting) hebben vertraging opgelopen
door onduidelijkheid over de status van de strook langs de Joris van den Berghweg waar deze
gepland is. Ondertussen gebruiken wij de tijd om middels crowdfunding voorbereidingen te
treffen voor de aanleg van de bloementuin.
De eind vorig jaar aangelegde bloemenrand langs het fietspad van de Nico Broekhuysenweg is
goed in bloei gekomen. De bloemenstrook langs het daaraan evenwijdig lopende wandelpad
bloeit iets minder uitbundig. De ruim 400 langbloeiende struiken en bomen in de singel rond
het Nieuwe Bijenpark lijken het goed te doen. De gemeente heeft deze projecten gefinancierd en
het onderhoud wordt uitgevoerd door recreatieschap Noord-Holland (Spaarnwoude).
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Zelf iets doen voor wilde bijen en vlinders
Iedereen kan in eigen tuin of op eigen balkon een belangrijk steentje bijdragen aan het welzijn
van wilde bijen en vlinders, door het zaaien en planten van geschikte soorten. Gebruik dan zo
veel mogelijk bollen, zaden, planten, struiken en bomen (met name de bollen bij voorkeur
biologisch) van soorten die van nature in Nederland voorkomen.
Informatie en tips
Op veler verzoek delen wij hier graag een aantal websites:
- drachtplanten voor wilde bijen
- uw tuin vol vlinders
- tuinplanten voor bijen en vlinders (folder als PDF)
- hoe bouw ik een bijenhotel (PDF)
Volg ons op Facebook: Flower Power Tuinen van West
Onze website is nog in de maak.
Heel hartelijke groeten en hopelijk tot ziens!

