tekst arie koster

INGEZAAIDE BLOEMENMENGSELS

Alleen inzaaien
niet voldoende
Zaaien is in dit decennium een modieus verschijnsel geworden. Veel mensen en lokale en landelijke organisaties doen
hier aan mee. Er worden ook allerlei termen voor bedacht.
De bekendste zijn bijenlinten, Idylles en Honey Highway.
Daarnaast bestaan er tientallen kilometers akkerranden die
met veel subsidiegeld jaarlijks worden ingezaaid. Op flyers en
internet zijn schitterende voorbeelden te zien waar iedereen
enthousiast van wordt. Inzaaien kan iedereen wel, maar het
leiden naar een duurzaam resultaat is een heel ander verhaal
waar vaak niets over wordt gezegd.

Vanaf 1980 werd ik geleidelijk
aan betrokken bij inzaaien van
allerlei landschapselementen.
De werkgroep Toepassing
Inheemse Flora (TIF, opgericht
in 1971) was er toen al druk mee
bezig. Doelstelling van deze
groep was om de ervaring en
kennis, opgedaan in heem- en
natuurtuinen in het openbaar
groen, toe te passen om de
ecologische kwaliteit van stad
en landschap te verbeteren
en de leefomgeving aantrekkelijker te maken. Deze groep
kwam geregeld bij elkaar om
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ervaring en kennis uit te wisselen. Vooral na 1985 had ik
veel contacten met TIF-leden.
Dat waren topmensen. Bij TIF
ging het vooral om ecologisch
verantwoorde toepassing van
inheemse planten. Professor
Zonderwijk (in die tijd mijn
baas) was ook intensief bij het
onderwerp inzaaien betrokken,
onder andere bij het inzaaien
van waterleidingterreinen,
rivierdijken en andere landschapselementen.
Al deze initiatieven bij elkaar
leidden al vroeg tot een aantal

vuistregels voor inzaaien die nog
steeds van toepassing zijn.

Floravervalsing moet
worden voorkomen

Vooral in het laatste decennium worden jaarlijks duizenden kilo’s bloemenmengsels
uitgezaaid, meestal zaden van
exotische oorsprong. Dit kan
leiden tot ernstige genetische
floravervalsing. Autochtone
soorten kunnen kruisen met
exotische soorten en dat kan
ook weer gevolgen hebben voor
de fauna. Daarom is het beter
de volgende regels in acht te
nemen.
• Gebruik voor inzaaien of
introductie liefst streekeigen
(autochtoon) materiaal. De
voorkeur gaat uit naar het
uitleggen van maaisel dat afkomstig is van een gelijksoortig
milieu uit de naaste omgeving.
Nog beter zou het zijn om door
middel van begrazing zaden
te verspreiden. Beide opties
zijn vaak niet mogelijk en dan
is inzaaien de enige mogelijkheid om binnen een afzienbare termijn (zes tot tien jaar)
resultaat te boeken.
• Oogst zaad (in verantwoorde
hoeveelheden) van planten in
een milieu- en vegetatietype
dat overeenkomt met de plekken waar je het wilt uitzaaien.
Dit zaad (ecotypen) past het

beste bij de bodem waar het
wordt uitgezaaid.
• Oogst zaad van verschillende
planten op verschillende plekken. Dit vergroot de genetische
variatie en daardoor ook de
kans van slagen. De term biodiversiteit werd in de vroege
TIF-periode niet of nauwelijks
gebruikt. Professor Zonderwijk gebruikte altijd de term
biologische verscheidenheid
en dat impliceerde ook genetische verscheidenheid.
• Als het niet anders kan, koop
dan zaad bij een biologische

zaadteler. Bij voorkeur een
kweker met verschillende
ecotypen. Maar de vraag is hoe
kleinschalig dat kan worden
gerealiseerd. In de praktijk
zijn de meeste soorten van de
zaadmengsels van onze biologische zaadtelers zeer goed
acceptabel. De mengsels zijn
zo samengesteld dat de meeste
soorten aanslaan en bij goed
beheer standhouden.
• Verzamel geen zaad van
(lokaal) zeldzame planten of
bestel ze bij een biologische
zaadteler.

• Zaai niet te dicht in. Vóór 1990
werden voor stabilisatie van
bermen, taluds en andere lintvormige landschapselementen
grote hoeveelheden graszaad
uitgezaaid, vaak veel meer dan
30 kg/ha. Bij de Adviesgroep
Vegetatiebeheer werd voor
het inzaaien van gras een
maximum van 15-20 kg/ha
gehanteerd. Maar de slogan
was: zaai zo weinig in, als je
durft. Door zo dun mogelijk
in te zaaien krijgen andere
planten, die van nature voorkomen, door voldoende licht
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de kans zich te ontwikkelen.
Op onbegroeide plaatsen waar
de kans op erosie of destabilisatie zeer klein is, hoeft niet
met gras te worden ingezaaid:
1 gram bloemenmengsel per
vierkante meter is dan ruim
voldoende.

Akkerranden en afgeleide begroeiingen

Inzaaien van eenjarige planten is vrij simpel. Maar om ze
duurzaam in stand te houden
vraagt vakbekwaamheid. Vooral
op voedselrijkere bodems treedt
snel verruiging of vergrassing
op. In de periode dat er nog geen
herbiciden beschikbaar waren,
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wisten boeren in droge periodes
na de oogst wortelonkruiden in
toom te houden. Ze deden dat
met de greep, de riek of met de
onkruid-eg. Vertaald naar deze
tijd betekent dat, dat akkerranden met de ingezaaide eenjarige
planten zonder dit onkruidbeheer snel verdwenen zijn. Een
keer inzaaien zou, bij het traditionele onkruidbeheer, voldoende
moeten zijn. Doordat dit traditionele beheer achterwege blijft, is
verruiging en vergrassing meestal de praktijk. Chemisch beheer
om een ecologische doelstelling
van akkerranden of drachtgebied
in stand te houden, is te zien als
een ernstige tegenstrijdigheid

die meer kapot maakt dan het
opbouwt.
Het proces van de ontwikkeling
van pioniervegetaties is buiten
de natuurgebieden (kuststrook,
zandverstuivingen, rivieroevers) in principe overal gelijk.
Zonder menselijk ingrijpen
hebben zulke vegetaties een zeer
korte levensduur. Op gestoorde
grond die omgewoeld is voor de
eenjarige soorten, heeft dat ook
gevolgen voor de vegetaties die
zich daarna ontwikkelen. Die
zullen lang sporen van bodemverstoring tonen. Op zich hoeft
dat geen probleem te zijn; akkerdistels hebben voor veel bijen,

vlinders en andere insecten vaak
veel meer betekenis dan de ingezaaide plantensoorten. Maar
voor zulk soort planten is zowel
bij de burgers als bij de boeren
weinig draagvlak.
Akkerranden en (stedelijke)
begroeiingen met eenjarige
planten moeten duurzaam zijn
om levensgemeenschappen met
andere organismen te kunnen
vormen. Daar is na decennia
inzaaien nog (bijna?) nergens
sprake van. De meeste akkerranden zijn gericht op kwantiteit en niet op ecologische
kwaliteit. Misschien heeft dat
iets met subsidies te maken.
‘Verder laat de continuïteit

van het beheer veel te wensen
over. Een belangrijk verschil
met regulier natuurbeheer is
dat agrarisch natuurbeheer
veelal een minder duurzaam
karakter heeft en derhalve jaar
tot jaar sterk wisselt in omvang
en kwaliteit. Voor boeren is
agrarisch natuurbeheer vaak een
welkome nevenactiviteit, ook
omdat deze extra inkomsten en
meer maatschappelijk draagvlak
oplevert’ (Nieuwe encyclopedie
van Fryslân 2016 p. 77). Verschillende van deze aspecten
zijn ook van toepassing buiten
de agrarische sector. Vanuit de
bijen gezien zou minder weleens
veel meer kunnen betekenen.

Gebruik de maatschappelijke
beschikbare middelen niet voor
kwantiteit, maar voor ecologische kwaliteit. Als het om
inzaaien gaat, doe dat volledig
volgens ecologische principes en
maak de oppervlakte niet groter
dan ecologische verantwoord
te beheren is. Subsidies moeten
niet alleen worden afgestemd
op vierkante meter of kilo zaad,
maar op reëel haalbare ecologische resultaten. Die kritische
houding geldt ook voor imkers.
Om het heel voorzichtig te zeggen: lang niet alle akkerranden
en bloemenweides worden druk
door honingbijen bezocht. Ook
hier zou minder meer kunnen
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betekenen. Daarnaast mogen
er natuurlijk voor de burgers
bloemrijke elementen worden
aangelegd die tijdelijk en ecologisch van weinig betekenis zijn.
Ook hiervan kunnen honingbijen profiteren.
Alternatieven voor akkerranden
zijn: overblijvende grazige of ruige vegetaties in combinatie met
andere landschapselementen.

Grazige begroeiingen

Bij het inzaaien van grazige
vegetaties voor bijen en andere
insecten probeert men vaak
het natuurlijke proces na te
bootsen door zaadmengsels van
eenjarige, tweejarige en overblijvende soorten uit te zaaien.
Wat er gebeurt, is in principe
het proces dat we ook in de
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natuur zien. Het eerste jaar een
begroeiing die gedomineerd
wordt door eenjarige planten;
als deze niet te veel licht wegvangen ontwikkelen zich ook
rozetten van tweejarige planten.
De tweejarige en overblijvende
planten komen voor zover het
zaad is ontkiemd het tweede
jaar in bloei. In het derde jaar
is er van de een- en tweejarige
soorten meestal nog weinig
over. De overblijvende planten
zijn nu dominant, vooral als er
al een paar keer is gemaaid. De
overblijvende planten zijn niet
alleen de planten die zijn ingezaaid, maar ook de planten van
zaden die nog in de grond (zaadbank) zaten of in de eerste jaren
zich hebben gevestigd. De grassen krijgen, bij een of twee keer
per jaar maaien, meestal al vrij

snel de overhand. Op gestoorde
grond kan dat ook met verruiging gepaard gaan. De eerste
drie tot vijf jaar is er nog weinig
te zeggen in welke richting de
geïntroduceerde begroeiing zich
gaat ontwikkelen. Geregeld is
in het derde jaar de vegetatie al
voor het overgrote deel vergrast
of verruigd. Door beheer kan
dat worden bijgestuurd als de
bodemfactoren gunstig zijn.
Maar over de bodem is vaak heel
weinig bekend en de effecten
daarvan openbaren zich vaak na
jaren. Wat na drie of vier jaar als
een schitterend resultaat wordt
gezien, kan daarna nog veranderen in een soortenarme vegetatie. De meeste overblijvende
planten kunnen als ze eenmaal
zijn uitgegroeid, in minder gunstige omstandigheden nog lang

met het bodemleven dat ook
invloed heeft op de samenstelling van de vegetatie.

habitats, niet alleen voor bijen
en vlinders maar voor biodiversiteit in het algemeen.

Beperkte mate

Ecologische resultaten

Door maaien en afvoeren worden vooral grassen in hun concurrentiekracht beperkt, maar
grassen kunnen vaak zo hardnekkig dominant zijn dat ook
maaien nog weinig helpt. In die
gevallen moet de bodem weer
een beetje worden opengemaakt
zodat planten kunnen ontkiemen en uitgroeien. Enkele planten die zijn uitgezaaid zullen dan
waarschijnlijk ook weer terugkomen omdat ze in de zaadbank
zijn opgeslagen. Vooral soorten
die de meeste kans maken om
een tweede leven te beginnen
kunnen worden uitgezaaid.
Hoe kom je daarachter? In de
omgeving naar vegetaties kijken
die lijken op de plekken waar je
wilt inzaaien. Natuurlijk mag je
altijd experimenteren. Als je het
niet zeker weet, zaai het gewoon
in beperkte mate uit.

standhouden, maar zich door
middel van zaad niet uitbreiden.
Een dergelijke plant verdwijnt
dan uit de vegetatie en er komt
geen andere voor in de plaats.
Het gaat niet alleen om de
grondsoort, maar om veel meer.
Als de grondwaterstand te laag is
en planten afhankelijk zijn van
regenwater, ligt verzuring op de
loer. Waar de wortellaag onder
invloed staat van grondwater
is de kans groot dat het fosfaatrijk is. Vooral op voormalige
landbouwgronden. De effecten
daarvan komen pas aan het licht
als zowel de bovengrondse als
ondergrondse delen van de dominerende planten geen ruimte
meer toelaten voor de meer kritische soorten, dan pas begint de
echte concurrentie. Daarnaast
moeten we ook rekening houden

Het maken van duurzame
bloemrijke begroeiingen is een
vak of een gave. Het vraagt om
kennis en ervaring. Zeer goede,
duurzame voorbeelden waren te
bewonderen in eerdergenoemde
gemeenten en op veel andere
plaatsen. Al deze voorbeelden
vroegen om een grote mate van
deskundigheid en ruimte om op
het juiste moment en met het
juiste materieel beheermaatregen te treffen. Deze deskundigheid is er nog steeds, maar die
wordt heel vaak niet optimaal
benut. Vaak wordt er ingezaaid
zonder visie en is de blik vooral
gericht op de korte termijn. Inzaaien sluit daar perfect bij aan.
Iedereen ziet het en is enthousiast. Dat mag een doel zijn. Maar
ecologische doelen vragen veel
meer tijd en beleid voor langere
termijn. Als dat ontbreekt, zijn
bijenlinten, Idylles en Honey
Highways niet meer dan een
afleiding van het werkelijke probleem: het gebrek aan duurzame

Sinds 1980 heb ik vele tientallen
kilometers ingezaaide begroeiingen van eenjarige planten
bekeken. Als het om wilde bijen
ging, vielen de resultaten meestal
sterk tegen. De aanwezigheid van
enkele bijen en andere gewaardeerde insecten kon ik moeilijk
toeschrijven aan de plek met
ingezaaide planten.
Een voorbeeld in het midden
van het land. In een ingezaaide
berm is in het eerste jaar klaproos
dominant en wordt door naar
schatting over een lengte van
driehonderd meter door ruim
duizend hommels bezocht. Maar
deze hommels zouden er ook
zijn geweest, als er niets was ingezaaid. Een jaar later waren alle
klaprozen weer weg en de hommels en andere insecten vlogen
vrijwel zeker zoals dat al eerder
gebeurde weer in de tuinen van
de aangrenzende woonwijk. Zo
zijn er meer voorbeelden te noemen, niet alleen over bijen maar
ook over andere gewaardeerde insecten. Om te kunnen bepalen of
inzaaien voor wilde bijen en eventueel andere insecten zinvol is, is
een nulmeting een voorwaarde.
Als dat in de buurt van tuinen
of andere landschapselementen is, moeten die erbij worden
betrokken. Als dat niet gebeurt,
zijn de resultaten niet goed vast
te stellen en worden burgers en
bestuurders met schijnresultaten
geconfronteerd. Verder moeten
ingezaaide begroeiingen worden
gevolgd in hun soortensamenstelling en moet er vooral worden
gekeken wat de resultaten zijn
op de middellange termijn (zes
tot tien jaar). Dat is dan ook het
moment van de echte evaluatie of
anders gezegd het moment van de
waarheid.
Voor literatuur en meer foto’s
zie www.bijenhelpdesk.nl.
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tekst jasper helmantel en jojanneke bijkerk, cruydt-hoeck
beeld cruydt-hoeck en erik van den ham

REACTIE OP HET ARTIKEL VAN
ARIE KOSTER OP PAGINA 34

Op weg naar
een bloemrijke
duurzame vegetatie
Arie Koster zet kritisch, maar heel raak de
mogelijkheden van en kanttekeningen bij
ingezaaide bloemenweides uiteen. In onderstaand artikel gaan wij hier vanuit onze ervaring en visie vanuit Cruydt-Hoeck dieper op
in. Veel tijd en aandacht besteden wij aan de
vraag: Hoe kunnen we de resultaten van het
inzaaien van bloemrijke vegetaties verbeteren? Arie Koster benoemt diverse punten
waar ook wij tegenaan lopen.
Hoewel bloemenweides en biodiversiteit
sterk aan populariteit winnen, moeten we
voorkomen dat biodiversiteit een ‘holle hype’
wordt, waarbij boeren, burgers en buitenlui
na een paar jaar teleurgesteld en gedesillusioneerd de droom van een bloemenweide maar
opgeven. Naast zadenleverancier is CruydtHoeck de laatste jaren dan ook steeds meer
een kenniscentrum geworden, een koers die
we de komende jaren uitbouwen. Niet de
verkoop van zoveel mogelijk bloemenzaad
is ons doel, maar zoveel mogelijk ‘Bloeiende
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Bloemenweides’, anders gezegd ecologische kwaliteit. We proberen de gemeenten,
groenbedrijven en particulieren te helpen
meer biodiversiteit van een hoge ecologische
kwaliteit duurzaam te behalen. Misschien
is ons hoogste doel dan ook wel ook onszelf
overbodig te maken door een bloemrijke
wereld te creëren waarin geen behoefte meer
is aan een bedrijf als het onze.
Een bloemrijke wereld met ecologische kwaliteit moet in stappen worden gerealiseerd.
Hoewel we bij inzaaien altijd een zo groot
mogelijke ecologische kwaliteit moeten nastreven, is het mislukken daarvan niet altijd
een mislukking in zijn geheel. Bij het streven
naar ‘duurzame habitats voor biodiversiteit’ is bewustwording en draagvlak nodig
vanuit de bevolking en politiek. Hoewel het
dikwijls aan ecologische kwaliteit ontbreekt,
is er door het inzaaien van ‘carnavalsmengsels’, zoals de Vlinderstichting ze noemt,
wel draagvlak ontstaan. Wat nog ontbreekt,

Eenjarige akkerbloemen geven veel kleur en snel resultaat, maar hebben ecologisch maar beperkte waarde.

is geduld en voldoende kennis om tot een
duurzame bloemrijke vegetatie te komen.
Het draagvlak en de financiële middelen zijn
er. De hoogste tijd om nu een kwaliteitsslag
te maken en met gerichte kennis en ervaring
concreet aan de slag te gaan met ecologische
kwaliteit van biodiversiteit. Een kanttekening moet dan ook benoemd worden bij de
kritische opmerkingen van Koster richting
het Idylle-project van de Vlinderstichting,
waarbij juist een duurzaam beheer van ecologische kwaliteit wordt nagestreefd. Het feit
dat dit in de praktijk nog weleens mis is gegaan, zeker bij de eerste projecten, zegt meer
over de complexiteit van de materie dan over
de intentie en doelstellingen van het project.
De Vlinderstichting deed veel ervaring op
om de tweede fase in goede banen te leiden.
Veel moeizamer gaat het naar ons idee bij
de bijenlinten. Men wil in korte tijd zo veel

mogelijk meters maken en geduld voor
het proces en een langdurige kwaliteit van
beheer en begroeiing ontbreekt. Vaak wordt
uitvoerders gevraagd simpelweg de grond te
frezen en een snel bloeiend ‘carnavalsmengsel’ in te zaaien. Ze worden wel afgerekend
op de resultaten op korte termijn, maar
weten vaak niet wat er nodig is om een goed
duurzaam resultaat te behalen. Gelukkig begrijpen niet alleen de opdrachtgevers, maar
ook de uitvoerders dat het anders moet.
Vaak is er meer sprake van onderschatting
en onkunde dan van onwil. Als we opdrachtgevers en uitvoerders de goede weg wijzen
en constructief helpen, dan is er vaak veel
mogelijk. Alleen niet direct op al die strekkende kilometers.
Onze focus ligt vooral op het openbaar
groen, tuinen en parken. Veel minder op het
(agrarische) landschap, terwijl het gebrek
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aan wilde bloemen hier net zo groot is, zou
je zeggen. Duizenden hectares potentieel.
We kunnen ons dan ook goed vinden in de
stelling van Arie Koster dat ‘minder weleens meer’ zou kunnen betekenen. In het
stedelijk gebied merken wij dat we veel beter
‘ecologische kwaliteit’ kunnen behalen. Hier
wordt de grond niet jaarlijks geploegd vanuit
de jaarlijkse akkerbouwcyclus en is er door
de jaren heen niet of veel minder bemest. Er
is bij stedelingen vaak meer bewustwording
en, niet onbelangrijk, er is meer budget. Dat
is nodig voor verantwoord zaaigoed, voor
goede aanleg en stabiel en kundig beheer en
deskundige begeleiding.
In stedelijk gebied, in de politiek en zeker
bij de stedelijke burger, is een emotionele
benadering van het biodiversiteitsvraagstuk constructief. Maar in het (agrarische)
landschap werkt eenzelfde benadering juist
contraproductief. Agrariërs krijgen subsidie
om bloemrijke stroken aan te leggen; een
vergoeding voor inkomstenderving omdat
productieland ingeleverd moet worden voor
‘natuur’, waarbij ‘natuur’ als een kostenpost
wordt gezien. Als de subsidie voor de bloemenstrook stopt, dan zal de agrariër geheel
begrijpelijk genoodzaakt zijn de ploeg weer
in het land zetten. Slechts een handjevol
boeren is financieel in staat om ruimte te geven aan de liefde voor natuur. In het huidige
subsidiesysteem wordt van de boer verwacht
dat hij een ‘idealistische natuurliefhebber
is of op zijn minst moet worden’, terwijl de
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agrariër noodzakelijk rationele economische
keuzes moet maken.
Laten we het eens gewoon omdraaien. Laat
mensen doen waar ze goed in zijn, waar hun
kracht ligt. Bij een agrariër is dat de focus op
productie. Rationeel economisch denken.
Deze zwaar gefinancierde ondernemer kan
niet zomaar ‘om niet’ land beschikbaar stellen. Laten we daarom niet langer spreken
over ‘subsidie voor natuur’, maar gewoon
over een vergoeding voor een agrarisch product. Van een compensatiemiddel naar een
verdienmodel. Laten wij de agrariër gewoon
voor het product biodiversiteit betalen, net
als dat wij hem ook betalen om melk, graan
en aardappels te produceren. Hoe beter de
kwaliteit, hoe meer geld. Voor de kwaliteit
van een bloemenweide kan vast en zeker
een meetbare kwaliteitsaanduiding worden
bedacht. De boer wordt gestimuleerd zijn
bloemenweide zo goed mogelijk duurzaam
te verzorgen, met goede inheemse zaaizaden. Waarbij eenmaal zaaien in de regel
voldoende moet zijn. Voor het beheer zal
hij cursussen gaan volgen om zijn kennis te
vergroten en op termijn zal ‘natuurinclusief’
boeren een belangrijk onderdeel worden van
agrarische opleidingen.
Gaat ons dit veel extra geld kosten? We
hebben het niet nagerekend, maar we
betwijfelen het zeer. Er gaan al miljarden
aan subsidies naar de agrarische sector, om
hier vervolgens voedseloverschotten en

Landschapselementen: boomgaarden met meerjarig kruidenrijk hooiland.

Stroken vol bloemen van meerjarig bloemrijk grasland vormen een ecologisch netwerk in stedelijk gebied.

mestoverschotten mee te creëren. Laten we
de agrariër gaan betalen voor een ‘product’
waar we wel iets aan hebben. Een deskundige berekening is op zijn plaats.
Laten we ook niet uit het oog verliezen dat
agrarisch natuurbeheer veel meer is dan een
strookje eenjarige bloemen hier en daar.
Niet in de akkerranden, maar juist in een
netwerk van landschapselementen kan een
veerkrachtig leefgebied ontstaan. Te denken
valt aan een combinatie van bosjes, sloten,
poelen, heggen, grazige vegetaties, ruigten
en boomsingels. Bloemrijke akkerranden
kunnen daar een onderdeel van zijn. Maar
zonder de landschapselementen heeft een
akkerrand weinig waarde voor de biodiversiteit, zeker als die akkerrand een tijdelijk
karakter heeft.
Als we kijken naar het stedelijk gebied, dan
zien we de laatste jaren daar juist de grotere
biodiversiteit ontstaan. Niet alleen het openbaar groen draagt hieraan bij, ook de tuinen
van particulieren. Maar er is nog een wereld
te winnen. In tuinen wordt verfijnd gewerkt,
bloeit er altijd wel iets en is er een veel gro-

tere variatie aan habitats per hectare dan in
het huidige (agrarische) landschap.
Meer landschapselementen in het agrarische
landschap zouden van grote ecologische
waarde zijn. Maar de benadering hierin is
vaak te romantisch van aard, van ‘teruggaan in de tijd toen alles beter was’. Maar
misschien wordt het juist tijd voor een
geheel nieuwe benadering. Terug naar de
tekentafel waarbij we een fijnmazig web van
landschapselementen combineren met de
technologische vooruitgang in de landbouw.
Het landschap zo inrichten, dat het vol is
met landschapselementen, maar waarin de
agrariër optimaal kan boeren. Dit hebben we
altijd immers al gedaan. Zo werden in vroeger
tijden de smalle kaveltjes in de eerste polders
langgerekt aangelegd, precies de lengte die
een paard in één ruk kon ploegen, waarna het
bij het keren even op adem kon komen. De
ecologische kracht van natuurlijke landschapselementen toegepast in de moderne tijd.
Voor literatuur en meer foto’s
zie www.bijenhelpdesk.nl.
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