NBV - Ambassadeurs biodiversiteit

Gemeente Soest gaat voor biodiversiteit
Tekst en foto’s Jaap van den Berg en Mea Kriek

Vijf jaar geleden hebben wij ons Imkerdiploma gehaald bij Imkervereniging
Eemkwartier te Amersfoort. Sinds die
tijd verdiepen we ons in het welzijn van
bijen. Naar aanleiding daarvan zijn we
in onze buurt Boekweitland gaan rondkijken wat we eventueel konden gaan
veranderen. We hadden in onze buurt
een verwaarloosde kruidentuin en die
wilden we graag omtoveren tot een
bijenoase met aandacht voor biodiversiteit.
De gemeente Soest steunt burgerinitiatieven, wat inhoudt dat je subsidie kunt
aanvragen voor een buurtproject.
Daarvoor moet je een plan indienen met
de handtekeningen van vijf buurtbewoners. Ons plan voor een bijenoase werd
goedgekeurd door het hoofd Groenvoorziening. De gemeente zelf wilde er
al een grasveld van maken; we waren
dus net op tijd. We kregen 1.000 euro
subsidie en de gemeente nam het
grondwerk voor haar rekening en
leverde de planten.
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De hovenier van de gemeente bracht
800 planten in 30 soorten die het
gehele jaar afwisselend in bloei staan.
Die hebben wij met de buurtbewoners
en de jeugd geplant in acht vakken van
ongeveer 10 m2 elk. Van de subsidie
hebben we een bijenhotel gekocht.
Ook hebben we leem gehaald en een
stapel dakpannen geplaatst met leem
ertussen. Verder hebben we vier nestkastjes geplaatst en een regenton.
Tevens hebben we een kleine drinkvijver
gemaakt voor de wilde bijen. Wethouder
Aukje Treep opende de bijenoase tijdens
Zomerschoon 2019, een dag waarop
Soestenaren de handen uit de mouwen
steken om de eigen buurt schoner,
leuker, mooier en gezelliger te maken.

de plek wordt de gehele dag door zon
beschenen. In het gebied staan de
bomen eik, berk en ginkgo, en de
struiken mahonie, haagliguster, wilde
kardinaalsmuts, zuurbes, hondsroos,
sleedoorn en hulst.
De gemeente Soest is eigenaar en werkt
samen met de buurt Boekweitland. De
buurt onderhoudt gezamenlijk de tuin:
onkruid weghalen, harken, schoffelen,
water geven, waterbak schoonmaken
enzovoort. Moeten er nieuwe planten
komen dan nemen wij contact op met
de gemeente. Water halen we bij de
buitenkraan van het verzorgingshuis dat
naast de bijenoase staat. Ook houden
we een soortenlijst bij van alle vogels,
insecten en andere dieren die hier nu
voorkomen.

De aannemer in grondwerk is anderhalve dag bezig geweest: planten eruit,
bovenlaag verwijderd, tegels weggehaald en compost erop gedaan.

Het gebied is een verbindingszone
tussen de Noorder- en Zuidereng. Dat
zijn twee beschermde dorpsgezichten in
Soest. Op de Zuidereng is onder andere
de zeldzame vlindersoort sleedoornpage
aanwezig. De Noordereng heeft sinds
2019 bloemrijke akkerranden, waar nu
heel veel hommels voorkomen. De verbindingszone is bij elkaar ongeveer
175 m2 en heeft een humushoudende
zandgrond. Op deze plek kan geen
verkeer komen, alleen wandelaars, en

Soest is een bijvriendelijke gemeente.

Boven: dakpannen gestapeld met leem ertussen en sedum erop (l); gewone tubebij (Stelis
breviuscula) (r).
Onder: Bijenoase in beginstadium (l); bijenoase in bloei (r).

Bijenhouden 2020.3

Op ons verzoek heeft de gemeente het
certificaat Bijvriendelijke gemeente aangevraagd bij de stichting Nederland
Zoemt, een project van het IVN en
Natuur & Milieu. Naar aanleiding hiervan
hebben wij een bord gekregen met
‘Soest Zoemt’. Tot slot heeft de
gemeente onze cursus betaald.
Soest gaat echt voor biodiversiteit.

