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Biologisch plantgoed

De vraag naar biologische planten is groot, 
vooral na de aflevering van  
Keuringdienst van Waarde over  
bij-vriendelijke planten bij tuincentra.

Intratuin Presikhaaf heeft een selectie  
biologische planten zoals kruiden, alle  
eetbare plantgoed in het voorjaar en de 
fruitbomen. Ze willen meer planten van bio-
logische kwekers inkopen als er vraag naar 
is.....

Er zijn ook biologische kwekers in de buurt 
van Arnhem: kijk op onze website voor  
kwekers en biologische zaden verkoop.

Nu is het behalve tijd voor het  
verplaatsen van planten ook tijd voor de 
biologische bloembollen die kun je oa bij 
de Groene Vos krijgen. Op onze website 
staan meer adressen 

Planten vinden een goed tehuis

Alle 1500 planten die opgekweekt waren door vrijwilligers van 
Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld hebben een  
goede plek gekregen! 

Zo zijn heel wat planten terecht gekomen bij nieuwe (gevel)
tuinen mede via de NK Tegelwip actie van oa  
Arnhemklimaatbestendig.

Ga eens kijken volgend jaar hoe de nieuwe (gevel)tuinen er-
uit zien. Ze zijn te zien oa in: Paasberg, Hommelseweg Kla-
rendal, Malburgen De Drieslag en Groene Route Malburgen, 
Heijennoord, Spijkerkwartier, Centrum, Angerenstein en waar-
schijnlijk op nog veel meer plekken in de tuinen.

Hebben jullie het al gehoord: Arnhem heeft gewonnen van  
Nijmegen met het tegelwippen. Chapeau allemaal!
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Hillie de Vries van de werkgroep Klarenbeek Zoemt 
heeft een artikel geschreven over de activiteiten 
en het beheer van Park Klarenbeek. Hieronder een 
fragement over de zeisclinic uit het artikel. De vol-
ledige tekst vindt je op Linkedin hier: www.linkedin.
com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-
-klarenbeek-arnhem-de-vries en onze website bij 
nieuws.

Klarenbeek Zoemt leert zeisen
Twee jaar geleden richtten we in Arnhem-Noord 
de werkgroep Klarenbeek Zoemt op, een en-
thousiaste groep vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen steekt om de biodiversiteit van 
Park Klarenbeek te vergroten. De werkgroep is 
onderdeel van Arnhem Zoemt en werkt nauw 
samen met Gemeente Arnhem en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland.

Activiteiten
Met allerlei activiteiten proberen wij bijen en 
vlinders naar de grashellingen boven de Dalweg 
te lokken. We laten de grond verschralen, waar-
mee we een rijkdom aan inheemse wilde bloe-
men veroorzaken waar bijen en vlinders verzot 
op zijn; rond de boomgroepen op de helling 
planten we struiken die bijen en vlinders aan-
trekken – sleedoorn, vuilboom, boswilg en kar-
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dinaalsmuts - tot een oplopende mantelzoom; 
we creëren een grote variatie aan hoogtever-
schillen op de helling met een innovatieve maai-
methode, sinus landschapsbeheer genaamd, 
waardoor insecten zich op ieder moment van de 
dag kunnen koesteren in de zon.

Zeisclinic
Tot nu toe gebeurt het maaien met een ge-
motoriseerde maaimachine. Dit willen we op 
termijn vervangen door het natuurvriendelij-
ker maaien met de zeis. Bij Gemeente Arnhem 
peuterden we budget los voor een zeisclinic van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Afgelo-
pen vrijdag togen we met negen enthousiaste-
lingen vol goede moed en met stevige schoenen 
aan de voeten naar de les aan de Dalweg.

Maaien met de zeis is een oud ambacht (reeds 
ontwikkeld in de ijzertijd lees ik op Wikipedia), 
waar veel bij komt kijken, merkten we al snel. 
Naast de techniek van het zeisen leerden we al-
les over veiligheid, het afstellen van de zeis aan 
de eigen lichaamslengte, het onderhoud van het 
werktuig, het beste zeismoment van de dag: zes 
uur ’s ochtends en vooral aandacht in het hier 
en nu zonder je te laten afleiden door wat dan 
ook. Zeisen is mindfulness, zo oud als de wereld.  
Lees hier verder of op onze website

Samenwerken voor biodiversiteit in park Klarenbeek

Links: 
www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-
-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-
-vries
www.vlinderstichting.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
www.instagram.com/klarenbeekzoemt
www.btv-elderveld.nl
www.arnhemklimaatbestendig.nl
www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde
www.degroenevos.nl
www.groenarnhem.nl

Foto’s: Patrick van Duijn & Marja van der Veen

https://www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-vries
https://www.arnhemzoemt.nl/single-post/samenwerken-voor-biodiversiteit-in-park-klarenbeek-arnhem
http://www.Arnhemzoemt.nl
mailto:Arnhemzoemt%40gmail.com?subject=
http://www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-vries
https://www.arnhemzoemt.nl/single-post/samenwerken-voor-biodiversiteit-in-park-klarenbeek-arnhem
https://www.instagram.com/arnhemzoemt/
https://www.facebook.com/Arnhemzoemt
http://www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-vries 
http://www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-vries 
http://www.linkedin.com/pulse/samenwerken-voor-biodiversiteit-park-klarenbeek-arnhem-de-vries 
http://www.vlinderstichting.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.instagram.com/klarenbeekzoemt
http://www.btv-elderveld.nl
http://www.arnhemklimaatbestendig.nl
http://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde
http://www.degroenevos.nl

