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Ret IVN in Veghel beheert sinds ruim tien jaar een bijzonder soort heerntuin. 
Alles is afgestemd op het welzijn van solitair levende bijen en wespen. Op een 
openbaar toegankelijk terrein van 40 bij 60 meter bieden de IVN-ers nestgele
genheid en voedsel voor deze groepen insecten. 
Ret idee werd geboren toen de gemeente Veghel een park ging aanleggen van 
snelgroeiende bornen. Tussen de populieren en wilgen waren enige terreintjes 
opengehouden. IVN-ers hadden voordien geconstateerd dat op de voormalige 
spoordijk kolonies solitaire bijen en wespen nestelden. Aan de gemeente werd 
gevraagd of een terreintje in het park benut mocht worden voor een insecten
tuin. Dat kon en tien jaar later is nestgelegenheid gerealiseerd in de vorm van 
diverse zandheuvels, een dakpannen'muur' met Ieem, een muurtje gevuld met 
l-and, drie bijenflats en boornstronken. 
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Insectentuin - Geerbos: bijenflats en zonneheuvel Foto: Anja Edwards van Muijen 

Vi! Lidou's Geerbosdagboek 
"Lidou, kom 'ns vlug!" Ja. dat bete
kent wat als Peter zo roept. "Wat is 
er?" "Een vrouwtje bijenwolf zit op 
een bloem van de munt". 
We hadden 01 eerder wat mannetjes 
gezien, maar nog geen vrouwtjes tot 
nu toe. Terwijlde honingbijen t icli 
te goed doen aan de nectar, ligt het 
bijenwolfvrouwtje op de loer. Ze 
heeft keuze genoeg. "En kijk; door 
bij de reseda zie ik twee mannetjes!" 
loren geleden zij n Peter en ik 
's nachts opgebleven om de bijen
wolf uit zijn cocon te zien kruipen. 
Peter had een eoeon in het zand tus
sen twee glaasjes vastgemaaki. Elke 
dog en avond keken we. Wanneer 
was nou het moment dat zij of hij 
eruii lOU kruipen? Soms zagje iets 
bewegen door het doorzichiig co
con, vooral als we met een lamp 
schenen. En het heeft lang geduurd 
voordat het beestje het cocon door
beet en zich een weg baandedoor 
het zand naar de oppervlakie. En 
dot midden in de naeht. Meteen 
werd er gevideood. Unieke bee/den! 
De bijenwolf heeft voor ons iets spe
eiaals. En nu maar hopen dot ze 
hier in het Geerbosgaan neste/en! 
We zouden om 12 uur naar huis 
goon, maarja. op de muur was het 
vrouwtjerupsendoder net druk be
zig hoar nest te graven. Peter kan 
het niet laten om het te filmen. (oo . ) 

Ondertussensjouwt het vrouwtje 
rupsendoder steentjes naar de in
gang om die of te sluiten voordat ze 
voedsel goat zoeken voor de toe
komstige 100wn. Ze is erg onrustig, 
rent heen en weer, vliegt even op 
alsof ze aehterna wordt gezeten en 

.. als ze terugkomt gaat ze even naar 
binnen zonder prooi (= rups, voor 
de grap zeggen we ook: komkom
merl), misschien enkel om het nest 
te inspecteren. (oo.) 

Nectar en stuifmeel 
Als beplanting is gekozen voor planten 
die stuifmeel of nectar leveren voor de 
solitaire bijen en wespen. Inheemse 
planten hebben onze voorkeur, waarbij 
we zoveel mogelijk zaad uit de omge
ving verzamelden. Maar de stuifmeel
en nectarleverantie staat voorop, dus 
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ook planten die niet in de omgeving zelf makkelijker en kreeg de tuin zijn 
van Veghel voorkomen en zelfs niet contouren. Grote delen van de tuin 
inheemse planten zijn welkom. In het worden beheerd als hooiland: een keer 
begin was de strijd tegen de kweek per jaar maaien met de zeis en het 
(pene) heftig. Door de planten op heu maaisel afvoeren. Een stukje beheren 
veltjes te kweken maakten we het ons we als akker. 
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Wespen en bijen 
In die tien jaar hebben heel wat solitai

re wespen en bijen het Geerbos weten
 
te vinden. Vee I verschillende soorten,
 
waaronder enkele zeldzame, en van
 
sommige soorten, zoals metsel- en
 
tronkenbijen elk jaar weer heel vee!.
 
Wie er ook veel kwamen waren diver

se soorten parasieten. Soms zo veel,
 
dat we vreesden voor de aantallen bij

en in het jaar erop. Toen elders in
 
Veghel een hele kolonie bijenwolven
 
zou verdwijnen door de aanleg van een
 
parkeerplaats, hebben we de larven uit

gegraven en in het Geerbos gebracht.
 
We hebben ze nu wei eens op bezoek,
 
maar we hebben nog geen nestgaten
 
van de bijenwolf gevonden. De laatste
 
jaren is de diversiteit aan solitaire bijen
 
en wespen wat minder geworden. Door
 
de aantrekkelijke omgeving trekken
 
we natuurlijk niet aileen bijen en wes

pen, maar ook insecten als vlinders,
 
sprinkhanen, zweefvliegen en blad

wespen. Andere geleedpotigen ontzeg

gen we evenmin de toegang. Sinds ver

leden jaar hebben we een torrentuin.
 
Die Ievert hopelijk voedsel voor de
 
wesp die leeft van
 
torretjes. Een mijt
 
en knotwilgen ge

yen volop nestgele

genheid voor vo

gels en zoogdieren.
 

Geerbossers 
De Geerbosgroep 
heeft aldoor mini
maal tien leden ge
kend. Momenteel 
zijn we met twin
tig. De inzet is va
riabe!. Sommigen 
zijn vrijwel elke 
zaterdagochtend te 
vinden om wat on 
derhoud te plegen, 
anderen komen een 
paar keer per jaar 
met name het zwa
re werk uitvoeren. 
Naast hun groene 
handen zetten de 
Geerbossers ook 
andere talenten in, 
zoals dia' s schie
ten, video 's maken, 
stukjes schrij ven , 
plannen maken, 

contact met de gemeente onderhouden, 
beestjes op naam brengen, infomatie
borden maken. Men zorgt voor elkaar 
met koffie, koeken en aandacht voor 
de persoon. De hele groep treft elkaar 
op het paasontbijt, de midzomerbarbe
cue en midden in de winter om plan
nen te smeden en de dia's van het afge
lopen jaar te bewonderen. 

Menselijke bezoekers 
De insectentuin en het omli ggende 
park worden in het najaar onder lei-
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ding van IVN-schoolgidsen bezocht 
door bijna aile groepen 6 van de basis
schol en uit Veghe!. Kinderen zien we 
nadien terug met hun ouders en andere 
familieleden. Een keer per jaar houden 
we een publieksdag. Regelmatig wan
delen er mensen door de tuin. "Ja, ik 
heb dit plekje laa tst zelf ontdekt en nu 
laat ik het aan mijn vriend zien. ' In
middels is onge veer een kilometer ver
der , ook lang s de spoordijk, nog een 
parkstrook ingericht als leefgebied 
voor solitaire bijen en wespen. Dit in
sectenpark "Spoorpad" grenst aan een 
kinderboerderij met kruidentuin en een 
populierenbosje. De gemeente doet het 
grove beheerswerk, sinds kort verzor
gen kinderen van twee nabijgelegen 
scholen kleine, arbeidsintensieve stuk 
jes . Het zelf en samen met anderen ac
tief in de natuur bezig zijn en de en
thousiaste menselijke bezoekers doen 
ons goed. Het komt allemaal uiteinde
lijke ons doel , meer overlevingskansen 
voor solitaire bijen en wespen, ten goe
de. 0 

Routebeschrijving
 
Vanajde weg Oss-Eindhoven (N265)
 
in Veghel richting Heeswijk-Diniher,
 
en dan de gele bordjes 'Insectentuin'
 
volgen.
 

Anja Edwards van Muijen schreef 
dit artikel namens NN-werkgroep 
Geerbos. 
Haar adres: Wolgastraat 53. 5463 
AS Veghel. Tel: 0413-310465. 
De tekening van de wesp en de dag
boekaantekeningen zij n van Lidou 
van Beurden. De cartoon van de 
graafwesp werd gemaaki door Peter 
van Beurden. 
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