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Gemaakt door en voor adoptanten van en belangstellenden
voor bloemenlinten in Amsterdam Noord

Bloemenlint, hoe het begon en waarom
Op initiatief van Stichting Beelease en in samenwerking met
stadsdeel Noord werd In 2013 begonnen met de aanleg van het
bloemenlint in Noord, een kleurige strook met drachtplanten
voor bijen dat door heel het stadsdeel slingert. Aanleiding
hiervoor waren verontrustende cijfers over de honingbij, want
daarmee gaat het niet zo goed.
Wereldwijd neemt het aantal bijenvolken steeds verder af.
Gezien de belangrijke rol die honingbijen spelen bij de
bevruchting van onder meer groenten en fruit wordt daardoor
onze voedselvoorziening serieus bedreigd. De oorzaken van de bijensterfte lijken divers.
Er zijn aanwijzingen dat verzwakking van de bijenvolken door bestrijdingsmiddelen en door gebrek aan geschikte
drachtplanten (die het bijenvoedsel bevatten) hen vatbaar maakt voor de varoamijt. Die mijt krijgt een verzwakt volk dan
uiteindelijk op de knieën. Het doel is om een aantrekkelijke biotoop met voldoende en geschikte drachtplanten voor de
bijen te creëren in De Bilt. Een goed doorvoed bijenvolk bouwt genoeg weerstand op tegen de varoamijt.
Daarnaast zijn de linten ook goed voor veel andere dieren, zoals vlinders, vogels en egels die daar eten en schuilplekken
vinden.

Bloemenlint blijft groeien
Het gaat goed met het bloemenlint in Noord! Sinds er vier jaar geleden
begonnen werd met het initiatief ligt er inmiddels een lint van 10 kilometer,
een geweldig resultaat. En ook de reacties zijn erg positief, zowel van
bewoners als andere gemeentes. Het idee is inmiddels overgenomen door
Zaanstad, de Gemeente Waterland en Almere.

Steeds meer mensen doen mee

Verzorgen van een bloemenlint
Het aantal adoptanten groeit en dat is mooi! Omdat ook het lint groeit zijn extra helpende handen altijd
welkom. Aanmelden kan via Beelease: Bloemenlint
Wat kun je als adoptant doen
Tijdens de adoptantenavond van de bloemenlinten werd duidelijk dat er
behoefte is aan wat informatie over het onderhouden van een
bloemenlint. Ten eerste is het verwijderen van zwerfvuil belangrijk, maar
het verwijderen van onkruid, en dode planten is ook nog eens erg
belangrijk. Er is een groot verschil tussen bloemenlinten waar dit wel
gebeurd en bloemenlinten waar dit niet gebeurd. De twee belangrijkste
boosdoeners die veelvuldig opkomen in de bloemenlinten zijn Bijvoet en
Uitstaande melde (zie foto’s).
Bijvoet is vooral te herkennen aan de veerdelige bladeren, die aan de
onderkant wit van kleur en behaard zijn. De bloemetjes zijn bruin/geel, en
groeien in een pluim.
Uitstaande melde heeft zeer vertakte stengels,
en heeft tegenoverstaande bladeren. De
onderste bladeren zijn wat driehoekig-ruitvormig, terwijl de bovenste bladeren
smal en langwerpig zijn. Ook bij deze plant, groeien de (groene) bloemetjes in een
pluim.
Dit soort onkruid verwijderen is belangrijk omdat het snel overwoekert en er binnen
de kortste keren alleen deze planten nog in het bloemenlint staan. Ze kunnen
daarbij ook nog eens hoog worden (±1 meter 20). Ook kunnen gele kruisbloemigen,
vaak flink overwoekeren. Echter, bijen zijn wel erg dol op deze planten, dus ik zou
ze er niet teveel uithalen. Als ze uitgebloeid zijn, kunnen ze er beter wel uitgehaald
worden. Uitgebloeide planten in het algemeen geven een lelijk zicht, maar daarbij
krijgen nieuwe planten niet de kans (ruimte en licht) om op te komen.
Naast de gele kruisbloemigen komen er ook vaak verschillende distels op. Alhoewel deze ook heel erg goed
zijn voor de bijen en vlinders, zijn ze erg hardnekkig, en komen vaak in grote getalen op. Met een paar
tuinhandschoenen zijn deze makkelijk te verwijderen.
In plaats van alles in een vuilniszak te stoppen, kun je er ook voor kiezen een deel van het verwijderde
onkruid op een stapeltje naast het bloemenlint te leggen. Zo kunnen ook nog andere beestjes dankbaar
gebruik maken van alle holtes en kiertjes in zo’n stapel onkruid.
Wat gaat er dit jaar gebeuren
Het gebruikte zaadmengsel van firma Van Dijk zaden, wordt dit jaar weer gebruikt, in totaal 40 kilo. Het gebruikte
mengsel bestaat voor 50 % uit inheemse soorten. Ook worden weer nieuwe bloemenlint bordjes geplaatst op plekken
waar de vorige verdwenen of aan vervanging toe zijn.
Binnenkort wordt gestart met het maaien van de stroken. Om zaden van de gemaaide bloemresten de kans te geven
in de grond te vallen blijft het maaisel ongeveer twee weken liggen. Daarna wordt het maaisel afgevoerd en kan
ingezaaid worden. Stroken waar bijv. veel gras in groeit zullen nog extra bewerkt worden door frezen of
rotorkopeggen.

En verder

Willen we graag weer eens bij elkaar komen en kennismaken met nieuwe adoptanten. Daarvoor wordt later
dit jaar een bijeenkomst georganiseerd. Meer informatie hierover volgt nog.
Om ervoor te zorgen dat we niemand overslaan met deze informatie zijn
we de bestaande gegevenslijst van adoptanten aan het bijwerken. Dat is
al even niet meer gebeurd dus er zijn ongetwijfeld dingen veranderd.
Willen jullie daarom allemaal nog een keer de volgende informatie sturen
aan s.kuckulus@amsterdam.nl:
naam, adres, locatie geadopteerd bloemenlint,
emailadres en telefoonnummer
Benieuwd naar uw eigen bloemenlint?
Wilt u weten welke bloemen er bloeien? Of tips nodig over de verzorging ervan? De groen coördinatoren
van het stadsdeel geven graag uitleg. Wilt u samen met een van hen een kijkje nemen geef dat dan door
aan s.kuckulus@amsterdam.nl.

