Circulaire ProefTuin van West

INSECTVRIENDELIJKE BEPLANTING
en BEHEER

samen aan de slag

projectbeschrijving
In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen voor. Veel daarvan halen hun voedsel
uit de bloesem van struiken en bomen. In Tuinen van West nestelen en foerageren een
aantal bijzondere soorten. Voor deze wilde bijen en voor andere insecten zijn met wisselende coalities een aantal locaties in de openbare ruimte succesvol beplant of ingezaaid,
en is een daaraan gekoppelde wijze van beheer vastgelegd.
foto: Marleen van Tilburg

doelstelling
Eén van de 7 uitgangspunten voor Duurzaam Beheer betreft: flora en fauna en bodemvriendelijk beheer. Deze duurzame uitgangspunten zijn ontwikkeld door de Circulaire
ProefTuin van West en dienen sinds medio 2017 als leidraad in het proces van beleid tot
aanbesteding en uitvoering van het groene beheer.
Voor insectvriendelijke beplanting zijn zowel de aanleg (aanplanten van struiken en
bomen en inzaaien van bloemenweides) als het beheer, met name het tijdstip van maaien en afhalen, belangrijk. Overdracht van kennis en bewustwording bij burgers én professionele beheerders staat daarbij centraal.

Oase 2019 foto: Norinda Fennema

aanpak
samenwerken
Ondernemersvereniging Tuinen van West denkt samen met de gemeente (Nieuw-West)
actief en constructief mee over (nog) meer en beter ecologisch beheer in de dagelijkse
praktijk en in het groenbeheerplan van Tuinen van West. Nieuwe bloemenlinten en weides, struiken en bomen zijn weliswaar heel belangrijk, maar goed doordacht en
uitgevoerd beheer heeft zo mogelijk een veel grotere invloed op de biodiversiteit.

inventarisatie wilde bijen in Tuinen van West

Westrandweg 2019 foto: Jan van Zijp

De officiële presentatie van het rapport over wilde bijen in Tuinen van West en
passende beheermaatregelen vond plaats tijdens WeMakeTheCity op 23 juni 2019 op de
Fruittuin van West. De inventarisatie is een aanvulling op het overzicht van wilde bijen in
Amsterdam en kan bovendien een nieuwe impuls geven aan insectvriendelijk beheer in
Tuinen van West.
Initiatief:
Flower Power @ Tuinen van West
Financiering: Ondernemersvereniging Tuinen van West, Freelodge Village en
Agenda Groen (Amsterdam)
Uitvoering: Arie Koster en Anneke Teepe

Informatie en educatie

online informatie:
flowerpower@tuinenvanwest.nl
goedgeel.nl
thepollinators.org

Door aanwezigheid van FlowerPower met voordrachten en kinder-workshops, tijdens
lokale evenementen en festivals nemen belangstellenden kennis van allerlei maatregelen
ter bevordering van de leefomstandigheden van (wilde) bijen en vlinders. Ook op de
website is veel nuttige informatie te vinden. Via GoedGeel worden bewoners gestimuleerd om kleine stukjes eigen en openbare ruimte geschikt te maken voor insecten. Er
wordt in groter (maar los) verband, gewerkt aan Groene Corridors in Nieuw-West.
Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse vergelijkbare initiatieven, zoals bijvoorbeeld The Pollinators.
Lees verder op de volgende pagina over de gerealiseerde projecten in Tuinen van West.
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bloemenranden langs wandel- en fietspaden Nico Broekhuysenweg

2018 foto: Norinda Fennema

In november 2016 zijn twee biologische bloemenranden ingezaaid langs een wandel- en
fietspad (Nico Broekhuysenweg).
Leerpunt: het ecologische beheer verdient alle aandacht!
Initiatief: Flower Power @ Tuinen van West
Financiering: gemeente Amsterdam (Nieuw-West)
Aanleg en beheer: Recreatieschap Noord-Holland (Spaarnwoude)

400 langbloeiende struiken en kleine bomen rond Het Nieuwe Bijenpark

2017 foto: Peter Jan Brouwer

Maandag 6 maart 2017 zijn er ruim 400 langbloeiende struiken en kleine bomen geplant
in de singel die om Het Nieuwe Bijenpark heen ligt. Door uitgebreide kap van bomen
waren daar grote open plekken ontstaan die met deze voor allerlei insecten nuttige bloeiers zijn opgevuld.
Leerpunt: het aanleveren van een gedetailleerd beplantingsplan is van belang!
Initiatief: FlowerPower @ Tuinen van West, bijenvereniging AVBB en Het Nieuwe Bijenpark
Financiering en aanplant: gemeente Amsterdam (Nieuw-West)
Beheer: Recreatieschap Noord-Holland (Spaarnwoude)

bomen op het evenemententerrein Polderheuvel

2017 foto: Pieter Boekschooten

Tijdens de eerste werkconferentie op 6 juli 2017 werd geopperd om het evenemententerrein te verrijken met bomen om het terrein wat ‘herbergzamer’ te maken voor mens, insect en vogel. Direct in november werden de bomen geplant: twee groepen van zes zomerlindes, twee rijen van drie walnootbomen en vier verplaatsbare bakken met fruitbomen.
Leerpunten: initiatieven kunnen snel uitgevoerd worden, maar opnemen in de beheerafspraken is heel belangrijk!
Initiatief: Flower Power @ Tuinen van West, Pieter Boekschooten, Ondernemersvereniging
Financiering, uitvoering en beheer: gemeente Amsterdam (Nieuw-West)

OASE langs de Joris van den Berghweg
Tijdens de Landelijke Zaaidag voor Bijen op 22 april 2018 werd de OASE, een bloemenweide, ingezaaid op een braakliggende
strook langs de Joris van den Berghweg.
Leerpunten: het weghalen van het aanwezige riet had tot een (nog) beter resultaat geleid en expliciete afstemming met de
gemeente over het al dan niet maaien van deze zogenaamd braakliggende strook langs de weg bleek niet eenvoudig.
Initiatief: Flower Power @ Tuinen van West
Financiering: De Vlinderstichting (zaden) en crowdfunding in 2017 (met IVN en provincie Noord-Holland)
Voorbereiding bodem en ecologisch beheer: Ferry van der Laan
Inzaaien: vrijwilligers en fans van FlowerPower @ TuinenvanWest
Uitvoering en beheer: Rijkswaterstaat WNN en aannemer De Jong Zuurmond

wilde bijenlinie op het talud van de Westrandweg A5
Op het talud van de Westrandweg A5, aan de oost- en westzijden tussen Haarlemmerweg en Tom Schreursweg werden in april
2019 insectvriendelijke struiken aangelegd. Bijzonder zijn de plagplekken voor grondnestelende bijen. Helaas moet het project
opnieuw uitgevoerd worden. Door droogte in het late voorjaar en onvoorzichtig maaien, zijn de meeste struiken verdwenen.
Leerpunten: voor plagplekken moet zand of leem worden aangebracht, planten van struiken in het voorjaar vergt meer nazorg
en de bijzondere beplanting dient te worden opgenomen in het maaibestek!
Initiatief: Flower Power @ Tuinen van West
Financiering: Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken (gift van Postcodeloterij)
De Circulaire ProefTuin van West is een initiatief van de Ondernemersvereniging Tuinen van West: een
laboratorium voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald
naar andere locaties. Leerervaringen worden gedeeld. Meer informatie: flowerpowertuinenvanwest@outlook.com
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