Landingsbaan ook voor bijen
Jan J. Speelziek

Ernstige verschraling

Een dezer dagen mocht ik een paar gasten verwelkomen, die juist gearriveerd waren op de luchthaven
Teuge. Zij spraken er hun bewondering over uit.
Nog nooit was dit vliegveld, vanuit de lucht gezien,
zo fraai gehuld in een ware bloemenzee. Hun
eerste vraag was dan ook: wat is hier aan de hand?

Daardoor ontstond er min of meer automatisch een
milieuvriendelijke oplossing: geen bemesting, geen
vette grond, geen wormen en geen vogels. De productie van gras verschraalde dan ook in snel tempo
en liep sterk terug, waardoor bovendien het veelvuldige maaien niet meer nodig was. In plaats van
gras kwamen er daardoor, met name in het voorjaar,
een paar sympathieke bloemsoorten massaal uit de
grond, t.w. diverse soorten paardebloemen (gele
hoofdjes met straalbloemen, zijnde langbloeiers),
pinksterbloemen (lila en wit), alsmede de eerste
groepen madeliefjes, die merendeels gelijktijdig
bloeien. Dat deze bloemenpracht in korte tijd zo'n
omvang zou aannemen had niemand verwacht.
Het frappante was, dat er zonder ingrijpen, op natuurlijke wijze hele velden paarde-, pinkster- en andere
bloemen verschenen. De eerste indruk bij menigeen
was, dat deze gele en lila bloemvelden bewust waren
ingezaaid. De 'ernstige verschraling' van de grond
was er in feite de oorzaak van, dat zowel de paardeals pinksterbloemen ogenschijnlijk elk hun eigen veldjes
creëerden, waardoor menigeen de indruk kreeg, dat
het hier om ingezaaide velden ging. Samenvattend is
hier dus sprake van een fraaie en milieuvriendelijke
ontwikkeling, ten gevolge waarvan een paar in de
nabijheid wonende imkers het afgelopen voorjaar een
zeer grote honingoogst wisten te behalen.

Oorspronkelijk heette het huidige vliegveld 'De
Zanden' (ca. 60 ha), in het verleden ontstaan door
aangewaaid stuifzand, afkomstig van de Veluwe. Vóór
1935 stonden er nog een paar boerenbedrijven die op
deze armetierige zandgrond nauwelijks een bestaans238 mogelijkheid hadden. Een bestemming voor luchthaven
was derhalve meer op zijn plaats.
Naast het gebruik als luchthaven trachtte men buiten
het gebied van de start- en landingsbanen een soort
'weidelandschap' in stand te houden, waarvan het
gras na het oogsten in voederkuilen werd opgeslagen
bij een aangrenzende boerderij. Om hierbij acceptabele
resultaten te verkrijgen, werd het grote oppervlak
daartoe regelmatig met drijfmest geïnjecteerd, zodat
de oogst aan gras enigermate rendabel werd. Een
nadeel daarvan was dat de grond vetter werd en er
legio regenwormen verschenen, die op hun beurt weer
een ware attractie vormden voor kievieten, kraaien,
meeuwen en andere vogels. Met die vogelinvasie op
de luchthaven was men helemaal niet gelukkig; die
horen daar nu eenmaal uit veiligheidsoverwegingen
beslist niet thuis.

........................................................................................................................................................................................................

maandblad voor imkers september 2004

......................

