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GROENE ADERS
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Biotoopverbetering door samenwerking
R. Smits

Gelijk goede huisvaders hebben wij imkers, net als
onze bijen, een oog voor drachtplanten. Immers
waar drachtplanten zijn is voedsel t e vinden voor
onze bijen. Uiteraard probeert menig imker t e
zorgen voor wat extra voedsel door het planten van
rijkbloeiende struiken in zijn tuin of door het
inzaaien van wat perceeltjes phacelia, bladramanas
of gele mosterd. Daar waar het verenigingsgevoel
sterk aanwezig is wordt er nabij de gemeenschappelijke bijenhal een drachtplantentuin aangelegd.
En als je kijkt naar het 'volk' is er nog veel ruimte
voor samenwerking met gelijkgestemden...
In oktober 2000 is door SBNL (Stichting Beheer Natuur
en Landelijk Gebied) het startschot gegeven voor de
'Campagne Groene Aders'.
Het doel van deze campagne is wildbeheereenheden
(WBE's) structurele ondersteuning te geven bij het
realiseren van diverse vormen van biotoopverbetering.
Met andere woorden: het creëren van nieuwe voedselen rustplaatsen voor diverse diersoorten in het veld.
Hierdoor is er enerzijds een reële kans op vermindering
van landbouwschade en anderzijds zijn er meer leefmogelijkheden voor diverse planten en diersoorten.
Leden van de WBE hebben vanuit hun eigen activiteit

meestal goede contacten met de agrariërs of andere
grondeigenaren. Ideeën m.b.t. wat er nog verbeterd
zou kunnen of mogen worden in het veld, zijn er vaak
voldoende.

Wie of wat is SBNL?
SBNL is een organisatie voor particulier en agrarisch
natuurbeheer. Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben
we ons gericht op het versterken van natuur en landschap door inzet van particulieren. Daarvoor bieden wij
agrariërs, wildbeheereenheden en landgoedeigenaren
de volgende diensten aan: voorlichting en collectieve
belangenbehartiging, advisering, uitvoering1 bemiddeling van projecten, praktijkgericht onderzoek en
beheer van voorbeeldterreinen. SBNL financiert haar
werkzaamheden via donateurs, sponsoring,
schenkingen, legaten en projecten.

Maar waar te beginnen?
Proefprojecten
Er is begonnen met de begeleiding van 17 wildbeheereenheden in Oost-Gelderland, omdat ook hier
voorheen enkele soortgelijke proefprojecten zijn
geweest. De ondersteuning bestaat uit het geven van
advies en begeleiding bij het samenstellen van een
biotoopcommissie en het bekijken van project- en

10 Kilometer kmidenrand langs SBB houtsingel in de omgeving van Ruinenvold. Foto: B. Breeman
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@jee in een wildakkermengrelin de omgeving van Bomrlo. Foto: R. Srnits

uitvoeringsmogelijkheden. Het zoeken en vinden van
subsidiemogelijkheden is daarbij een positieve
stimulans. Er zijn al diverse projecten in gang gezet,
variërend van het terugzetten van houtsingels tot de
aanleg van kleine vogelbosjes, poelen en bloemrijke
kruidenstroken. Het een en ander speelt niet alleen
op particuliere gronden, ook is er samenwerking met
Waterschap, Staatsbosbeheer en Gemeenten.
De bijgaande foto's geven een impressie van de
eerste resultaten. In 2002 zullen ook wildbeheereenheden in de andere provincies actief bij de
Campagne 'Groene Aders' worden betrokken.

Wie kan er meedoen aan de Campagne
Groene Aders?
Wanneer de projecten een voorbeeldfunctie hebben,
geeft dit weer ideeën en kansen voor een vervolg.
Samenwerking is daarbij het devies. Immers bijen en
imkers hebben profijt bij de aanleg van zo veel mogelijk bloemrijke akkerranden. En wellicht kent u als imker
weer andere mensen die hieraan willen meewerken
Inmiddels komen er ook vragen voor ondersteuning
uit andere delen van het land. Dit is een duidelijk
signaal dat zowel de mogelijkheden als de mensen
volop aanwezig zijn. Op dit moment zijn er in
Gelderland al een kleine 100 ha extra aan akkerranden
bijgekomen. Daarnaast wordt bij aanplant van singels
niet alleen gekeken naar boomvormende soorten.

Een struikenrij aan de randen, bestaande uit meidoorn,
hondroos, krent, zoete kers, wilde appel, sleedoorn of
vlier biedt gedurende lange tijd niet alleen een
geleidelijke overgang van laag naar hoog maar zorgt
in de zomer en herfst ook voor een rijke pracht aan
bloemen resp. bessen. Een r e b n temeer voor imkers
om samen te werken!
In 2002 willen we in BIJEN een aantal werkzaamheden
en projecten aan u voorctellen om u een beeld te
geven over het grote scala van mogelijkheden.

Wat kunnen we dit mizoen nog doen?
U als imker heeft oog voor de drachtplanten in uw
omgeving. Dan hebt u ook suggesties ter verbetering
en bent u bereid zelfs de helpende hand te bieden.
De ervaring leert evenwel dat nadenken en voorbereiden het allerbelangrijkste is. Wat wilt u, wat kunt
u zelf en misschien wel: hoe veel tijd heeft u ervoor
over? Daarbij moet u bedenken dat continuïteit het
allerbelangrijkste is. De beginnende projecten
moeten dus zeker niet te groot zijn.
Bedenk: samen zijn we heel wat mans. Een prima
voorbeeld daarvan zijn onze eigen bijen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
SBNL, Rini Smits, biotoopconsulent,
Postbus 159,3960 BD Wijk bij Duurstde,
0343-597593, www.sbnl.nl
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