De laatste tankstations voor 1999
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bloem) is een aardige zachtlila observatieplant.

Hoewel het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek op dit moment voor
bezoekers vooral een tuin is van vruchten en warme
herfstkleuren, is het voor rnij ook een tuin waarin
nog steeds bloeiende planten t e vinden zijn. Tussen
de honderden soorten en rassen van goede en
redelijk goede drachtplanten is het in deze tijd van
het jaar weliswaar zoeken naar een speld i n een
hooiberg, maar toch Vandaag is een van die
schaarse droge zachte dagen waarop bijen zich
graag even naar buiten wagen. Een imker is in het
park bezig met een kleine inspectie in enkele
bijenkasten van de proefbijenstand. Tijd om voor de
jaarlijkse sluitingsdatum van het park op 1 november nog snel even een inventarisatie t e maken van
de laatste tankstations voor onze geliefde zoemers
en bromrnen. Mogelijk komt u de kornende tijd op
een idee van wat u zoal in het komende (voor)jaar
kunt zaaien o f planten opdat (honinglbijen ook
einde 1999 altijd even kunnen bijtanken en u nog
lang kunt genieten van het feest tussen bijen en
bloemen. Let bij uw keuze vooral op het juiste ras,
want nectarproductie en bloeitijden tussen rassen
kunnen erg uiteenlopen. Onderstaande waarnemingen zijn gedaan in de vroege namiddag.

- Prunella grandiflora (brunet) tevens hommel- en
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- Lespedeza thjunbergii, bloeit dieppaars, het is een
grondvastlegger en -verbeteraar, wordt bezocht door
enkele bezige honingbijen.
- Sedem 'Herbstfreude' (hemelsleutel), vandaag ook
vlinderbezoek van Atalanta.
- Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' (scharnier-

wilde bijenplant. Heeft een grappige bloeiwijze.
- Salvia nemorosa 'Ostfriesland', de 2de bloei. De lSte
bloei is tot in augustus. Het is ook een geurig
keukenkruid.
- Calamintha nepeta spp nepeta (steentijm)
rijkbloeiend, geurig keukenkruid, veel honingbijen.
- Lamium maculatum (gevlekte dovenetel) langdurig
paarsbloeiend ras. Groeit ook op schaduwrijke
plekken zoals onder bomen.
- Raphanus sativus (bladrammenas) groenbemester
met witte en lila bloemen, veel honingbijen.
- Sinapis alba (mosterdzaad) groenbemester en
akkerbouwgewas, veel honingbijenbezoek.
- Aster ericoides (sluier of veelbloemige aster) lage
soort met witte bloemen, veel honingbijen.
- Aster novi-belgii 'Winston Churchill' (Nieuw
Nederlandse aster) hoogte 80 cm! Biedt pollen.
- Solidago 'Laurin'. Tot 30 cm hoog voor kleinere
tuinen, ook zweef'vliegen, nectar en pollen.
- Cosmos bipinnata 'sunset' een fleurige Benjarige
plant ter decoratie van de (groentehuin, nu bezocht
door veel pollenhalers.
- Geranium sanguineum (bloedooievaanbek), 2de
bloei, mogelijk door terugsnoei in augustus.
- Heptacodium miconoides, nieuw ingekomen struik,
fraaie witte bloei tot in november!
- Oenothera parviflora (teunisbloem) tweejarige tot
overblijvende nectarplant, bezocht door honingbijen
bij schemer en betrokken (herfst)weer en door
nachtvlinders bij nacht. Biedt nectar en draderig
stuifmeel, zaait zichzelf uit. Vanmiddag geen bezoek.
- Hedera helix 'Arborescens (struikklimop)
wintergroene struik levert nectar en pollen, vandaag
ook bezoek van zweef'vliegen, in lente met fraaie
zwarte vogelbessen.

1 Maart tot 1 november
Vanaf 1 maart is het drachtplantenarboretum op
werkdagen open voor het publiek (inlichtingen 0135425888). Dan zijn het echter de vroege bloeien,
welke hier heel soortenrijk aanwezig zijn, die de bijen
en ook het publiek de lentekriebels bezorgen.

De teunisbloem, vooral in de avond druk door bi/en bezocht.
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