Jaarverslag – Flower Power @ Tuinen van West – 2016
Het initiatief
Begin 2015 is het idee ontstaan om de Tuinen van West te verrijken ten behoeve van
wilde bijen en vlinders. Langzaam maar zeker kreeg ons initiatief steeds meer vorm: een
naam, een logo, diverse samenwerkingspartners en een plan van aanpak.
De initiatiefnemers zijn afkomstig uit de lokale (volks)tuinparken. De samenstelling van
de club is als volgt:
- Anneke Teepe, Osdorp, imker, lid hymenoptera-sectie NEV
- Norinda Fennema, De Eendracht, imker, bijenmakelaar (ambassadeur voor wilde bijen)
- Peter Jan Brouwer, AVBB/ Bijenpark, imker
- Jackie Bekouw, TIGENO
Regelmatig hadden we werkoverleg in wisselende samenstelling en op diverse locaties:
- 25-01-2016
- 30-03-2016
- 24-06-2016
- 27-09-2016
- 16-11-2016
Contacten
In 2016 hebben wij gesprekken gehad met mensen met wie we graag samenwerken en
waar we veel van leren:
Expert meetings
- Arie Koster (Bijenhelpdesk)
- Ko Veltman (voorzitter AVBB, gids en docent IVN)
- Nicole de Rop (buurtinitiatief Frederik Hendrikplantsoen en Hugo de Grootplein)
- Dirk Dekker (Beelease, bloemenlint Amsterdam-Noord)
- Geert van Kerckhoven (WellBeeing, oprichter BeeCare, buurtproject Staatsliedenbuurt)
Gemeente
- Ronald Mauer (Amsterdam Nieuw-West, dagelijks bestuur)
- Astrid Vermeulen (programmamanager Tuinen van West)
- Sandro Hooft (groepsleider Groen, Amsterdam Nieuw-West)
- Florinda Nieuwenhuis (gemeente Amsterdam, Agenda Groen)
- Florentijn Vos (gemeente Amsterdam, stadsecoloog)
Samenwerking
- Marco Riesener (locatiebeheerder Recreatieschap Noord-Holland)
- Pieter Boekschooten (landschapsarchitect, aanleg Tuinen van West, adviseur OV-TvW)
- Cilian Terwindt (Urgenda, circulaire economie, adviseur Ov-Tvw)
- diverse leden van ondernemersvereniging Tuinen van West (en Boeren van West)
- Liesbeth Wit (en andere buurtgenoten van Eendracht Nextdoor)

Publiciteit en voorlichting
Al in 2015 werd een inspirerende pagina op Facebook ingericht en een algemene folder
met informatie over ons initiatief en de Tuinen van West geschreven. Ons gezamenlijke
e-mailadres werd vastgelegd en in gebruik genomen. Later werden wij ook actief op
Instagram. Inmiddels hebben we de beschikking over zelfgemaakte visitekaartjes. Verder
hebben wij een start gemaakt met het bundelen van informatie over ‘wat kun je zelf
doen voor wilde bijen en vlinders’ voor onze website.

Op 13-02-2016 organiseerden wij een ‘kick off’ bijeenkomst in samenwerking met Arie
Koster in het clubhuis van volkstuinpark De Eendracht. Er waren bestuursleden en
belangstellenden van (volks)tuinparken aanwezig bij onze presentatie.
Op 06-03-2016 verzorgden wij samen met Nicole de Rop een lezing tijdens de imkersoos,
die maandelijks georganiseerd wordt door de AVBB in het bijenmuseum op Het Nieuwe
Bijenpark. Veel imkers en tuinliefhebbers (ook van buiten) waren daarbij aanwezig en
luisterden geïnteresseerd naar de verhalen.
Op 09-07/10-07-2016 bemanden wij een kraam met voorlichtingsmateriaal tijdens de
Open Imkerij Dagen op het Nieuwe Bijenpark. Vele bezoekers waren geïnteresseerd in
de maatregelen die zij zelf zouden kunnen nemen om de aanwezigheid van wilde bijen
en vlinders te bevorderen. Hierbij deelden wij informatiemateriaal en bloemenzaden uit,
gedoneerd door stadsdeel Amsterdam Zuid, Natuur en Milieu Zuid en tegen kostprijs
aangeschafte folders van KNNV Alkmaar.
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Projecten en samenwerking
Na diverse gesprekken met Florinda Nieuwenhuis, Florentijn Vos, Astrid Vermeulen en
Marco Riesener werden er eind 2016 twee bloemenranden aangelegd. Een strook is
gelegen langs het fietspad vanaf de Joris van den Berghweg in de richting van tuinpark
Osdorp. De andere bloemenrand is aangelegd langs het parallel daaraan liggende
wandelpad. Het project is bekostigd door de gemeente Amsterdam (Nieuw-West) en
aangelegd door het Recreatieschap Noord-Holland, die de bloemstrook ook zal gaan
onderhouden. De oppervlakte bedraagt 1770 vierkante meter. Er is gebruikgemaakt van
bloemrijk graslandmengsel (voor voedselrijke en kleigronden) G2 van de Cruydthoeck.
Nederlandse naam Latijnse naam
totaal
Kornoelje
Cornus mas
88
Wilde roos
Rosa rubiginosa
55
vuilboom
Rhamnus frangula
49
Gelderse roos
Viburnum opulus
49
Wilg in soorten
Salix aurita/ purpurea/ viminalis
42
kansenboom
Clerodendrum trichotomum
21
mispel
Mespilus germanica
7
veldesdoorn
Acer campestre
14
liguster
Ligustrum vulgare
22
taxus
Taxus baccata
14
schijnhazelaar
Corylopsis pauciflora
22
hulst
Ilex aquifolium
21
sleedoorn
Prunus spinosa
7
totaal
411

ingezaaide bloemenrand

bloeiende struiken in de singel rond het Nieuwe Bijenpark

Na eerdere rigoureuze onderhoudskap in de singel rondom het Nieuwe Bijenpark hebben
wij samen met een bestuurslid van het Nieuwe Bijenpark overleg gehad met Marco
Riesener en Sandro Hooft over nieuwe beplanting met (van februari tot en met oktober)
bloeiende struiken en bomen. Er werd een creatieve oplossing gevonden voor aanplant
en onderhoud daarvan in combinatie met (om veiligheidsredenen) gewenste inperking
van de reuzenberenklauwen, onder andere door grazende schapen. De gemeente
Amsterdam (Nieuw-West) zal de singel begin van 2017 beplanten. Het onderhoud zal
worden uitgevoerd door het Recreatieschap Noord-Holland.

Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij de locatieprofilering van de Polderheuvel, het
evenemententerrein in de Tuinen van West. Wij hebben daar aandacht gevraagd voor
het respecteren van de natuurwaarde van het gebied en een verbod bewerkstelligd op
hinderlijke (laser)verlichting en vuurwerk. Ook is ons gevraagd om mee te denken over
het ontwikkelen van natuurspeelplaats De Raesberg (aan de Slibveldenweg).

Tijdens diverse netwerkborrels van de ondernemersvereniging Tuinen van West
ontstonden er vele inspirerende plannen voor samenwerking en projecten:
- beplantingsadvies voor FreeLodges, wellness hotel, toekomstige camping, buren
- betrokkenheid bij (gedeeltelijk) zelfbeheer in de Tuinen van West
- aanwezigheid tijdens evenementen (voorlichting en educatie)
Flower Power @ Tuinen van West is in 2016 lid geworden van de ondernemersvereniging
en heeft een lid afgevaardigd naar het bestuur, met een rol in beoogd zelfbeheer.

Toekomstige projecten
Middels een donatie van de ondernemersvereniging en een subsidie vanuit Agenda Groen
is er geld beschikbaar gekomen om een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige
wilde bijen (op diverse momenten) uit te laten voeren door Arie Koster. Bij een eerdere
inventarisatie door de gemeente Amsterdam (in 2014) is het gebied van de Tuinen van
West niet meegenomen. Het is onze grote wens om dit alsnog te laten plaatsvinden. In
het gebied zijn namelijk heel veel honingbijen en het is de vraag of er daarnaast
voldoende dracht is voor wilde bijen.
Eind 2016 hebben wij een aanvraag gedaan voor een Idylle van de Vlinderstichting.
Mochten wij daarvoor worden uitverkoren, dan zijn wij van plan om daarbij te gaan
samenwerken met de ondernemersvereniging Tuinen van West, (volks)tuinparken en
buurtgenoten. De gemeente Amsterdam (Nieuw-West) en Recreatieschap Noord-Holland
hebben hierin uiteraard ook een belangrijke rol. Daarnaast willen wij graag gaan
samenwerken met IVN, ANMEC en Landschap Noord-Holland.
Op het gebied van voorlichting en publiciteit zullen we meer activiteiten ontplooien. Zo
werken wij aan een informatieve website, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief
rondsturen en gaan we via allerlei media aandacht vragen voor onze projecten. Ook zijn
wij bezig om nog meer mensen te betrekken bij het uitwerken van onze plannen en het
uitvoeren van werkzaamheden.

Amsterdam, 02-02-2017

