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Flower Power @ Tuinen van West
Het initiatief tot Flower Power @ Tuinen van West werd in 2015 genomen door een aantal
tuinders en imkers om de Tuinen van West te verrijken voor wilde bijen en vlinders. In het
begin waren we vooral bezig om kennis te maken met degenen die daar bij zouden gaan helpen.
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 dagvlindersoorten. 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.
Kennismaking
In 2016 hebben we ‘Flower Power @ Tuinen van West’ op de kaart gezet. Op 13 februari hebben
we een voordracht gegeven op volkstuinpark De Eendracht, samen met Arie Koster, expert op
het gebied van wilde bijen. Tijdens de imkersoos van 6 maart verzorgden wij een lezing in het
Bijenmuseum van het Nieuwe Bijenpark, samen met Nicole de Rop, die een aantal mooie
buurtinitiatieven op zijn naam heeft staan. En tijdens de Open Imkerij Dagen in juli waren
we present met folders en zakjes met zaden.

13-02-2016 kick off
met Arie Koster

06-03-2016 imkersoos
met Nicole de Rop

09-07-2016
open imkerij dagen

Projecten
In november 2016 zijn er twee bloemenranden (1770 m2) ingezaaid, betaald door Amsterdam
Nieuw-West en uitgevoerd (en beheerd) door Recreatieschap Noord-Holland. Op 7 maart 2017
werden er door Amsterdam Nieuw-West ruim 400 langbloeiende struiken en bomen geplant
in de singels van het Nieuwe Bijenpark als herplant voor de recente kap van bomen in 2016,
waarvan het beheer zal uitgevoerd door Recreatieschap Noord-Holland.

2016 rigoureuze kap in de
singel bij het Bijenpark

06-03-2017 aanplant van
langbloeiende struiken en bomen

06-023-2017 dit is echt
Flower Power!

Plannen
Ondertussen hebben we zelf ook niet stil gezeten. Door crowdfunding en een bijdrage uit Agenda
Groen Amsterdam kunnen wij samen met Arie Koster een inventarisatie van wilde bijen
uitvoeren in de Tuinen van West, die niet opgenomen waren in de inventarisatie van 2014/ 2015
door de gemeente Amsterdam. En na de aanvraag voor de laatste Idylle van de Vlinderstichting
belandden we in de top 3 van kanshebbers uit ruim 30 inzendingen. Uiteindelijk werden we
tweede en heeft de Vlinderstichting besloten dat ze ons gaan helpen met het aanleggen van een
mooie insectentuin, onze OASE. Verder zijn wij actief betrokken bij het ecologisch beheer in de
Tuinen van West.

inventarisatie wilde bijen
in Amsterdam 2014 - 2015

Idylle/ OASE: bloemrijke weide
voor wilde bijen en vlinders

Tuinen van West: natuur en
stadslandbouw

Kortom: we zijn lekker op dreef!
En we hebben nog heel veel meer plannen om de Tuinen van West nóg mooier te maken.
Programma voorjaar 2017
Het programma voor de komende maanden ziet er voorlopig uit als volgt.
21 – 23 april
Bijenweekeinde op de Fruittuin van West (kinderactiviteiten + lezing)
13 mei
Eendracht Open op sportpark De Eendracht (kinderactiviteiten)
Tijdens beide evenementen hebben we ook een informatiekraam.
Advies
Iedereen kan in eigen tuin of op eigen balkon een belangrijk steentje bijdragen tot het welzijn
van wilde bijen en vlinders, door het zaaien en planten van geschikte soorten. Gebruik dan zo
veel mogelijk biologische bollen, zaden, planten, struiken en bomen van soorten die van
nature in Nederland voorkomen.

Volg ons op Facebook: Flower Power Tuinen van West
Onze website is nog in de maak.
Heel hartelijke groeten en hopelijk tot ziens,
Anneke, Peter Jan, Jackie en Norinda

