Dracht

Een natuurgebied inrichten
op particulier terrein
Tekst en foto’s Hannetje en Daan Crommelin, Geert Lantinga

In Wolvega hebben wij een vakantie
huis waar wij vaak zijn en waar ook
vaak andere gasten verblijven. Het huis
is een voormalige boerderijtje en ligt in
het buitengebied van de gemeente
Weststellingwerf aan de rand van het
natuurgebied ‘Beekdal Linde’.
Vijftig jaar geleden werd het huis aan
gekocht toen het vrijkwam tijdens de
uitvoering van de ruilverkaveling ‘Linde

Zuid’. Momenteel wordt gewerkt aan
het inrichten als natuurgebied van de
aan ons erf grenzende landbouw
gronden die deel uitmaken van het
beekdal van het oeroude riviertje de
Linde.

Herinrichting
Een aantal jaren geleden hebben we
het plan opgevat om een deel van ons

erf, ca. 1.000 m2, her in te richten met
een tweeledig doel:
-w
 e willen graag een bloemenweide
maken die de bijen- en vlinderstand
helpt verbeteren en aantrekkelijk is
voor de mensen die in het huis
verblijven
-w
 e willen het onderhoud beperken
tot een paar maal per jaar, omdat we
er zelf niet altijd zijn.
De eerste poging in 2016 om er een
bloemrijk geheel van te maken
strandde vanwege het te natte en te
voedselrijke zaaibed. Om daar
verandering in aan te brengen hebben
we half april vorig jaar (2017) het
geheel opnieuw ingezaaid nadat we
het terrein afgeplagd hadden en
voorzien van een dikke laag humusarm
woudzand om verschraling te
bevorderen. Enkele foto’s geven hier
een beeld van. Op advies van Aat
Rietvelt van de NBV hebben we het
Tübinger en het Brandenburger
bijenmengsel gebruikt. Kwalitatief
goed en voor een redelijke prijs. Zoals
de foto’s laten zien kwam het zaad
goed op en mocht er gerekend
worden op een prachtig bloeiende
bijenweide. Het voorjaar kenmerkte
zich echter door veel regen en late
nachtvorst. Ook tijdens de bloei
periode was er enkele dagen sprake
van koud en guur weer. Met name de
slagregens hebben roet in het eten
gegooid. Laag bij de grond bleef een
en ander bloeien, maar we hadden
gehoopt op meer bloemen tot in het
najaar. Onze imker Geert was bereid
om enkele bijenkasten aan de rand van
het veld te plaatsen waar de bijen zich
ondanks alles prima ontwikkeld
hebben. Dus er is feitelijk voldoende
dracht in de omgeving, leuk voor de
imker. Maar we hopen toch dat het in
2018 met wat bijzaaien en het planten
van vaste planten de bijenweide om
ons huis bloemrijker kan maken.
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