
Reusachtige insecten geven de opening van de enorme bloemenweide bij 's-Graveland cachet, schoolkinderen kijken gebiologeerd toe. Links de bloemetjes. 
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Grootste bloemenweide ter wereld is klaar 



Kars Veling (Vlinderstichting) geeft met kinderen koolwitjes de vrijheid. 
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's-Graveland •  Bijna vijf hectare 
wilde bloemen staan bij 's-Grave-
land indrukwekkend te zijn. Tien 
weken geleden werd het ingezaaid 
door honderden schoolkinderen 
van zestien scholen, gistermorgen 
konden vele tientallen het eerste re-
sultaat bewonderen. Organisator 
Natuurmonumenten had er een 
klein feestje van gemaakt. 
Mag ook wel, want het is me nogal 
een bloemenzee daar langs het 
Noordereinde, schuin achter het be-
zoekerscentrum. Allemaal bedoeld 
om insecten die veel te weinig leef-
ruimte hebben te helpen. Druppel 
op de gloeiende plaat, zeggen cyni-
ci, maar voorlopig hebben al die kin-
deren samen met Natuurmonu-
menten toch maar mooi een onaf-
zienbare akker gemaakt. Mooi sym-
bool van waar een beetje aandacht 
toe kan leiden. Met de hoop dat 
steeds meer mensen ook zelf gaan 
zaaien, in eigen tuin of waar dat 
maar kan, propageert de natuurbe- 

schermingsorganisatie. 
Het moet voor de komende jaren 

een insectenlokker blijven. Met niet 
alleen eenjarigen als klaproos, het 
op korenbloem lijkende knoop-
kruid en wilde radijs (knopherik) 
maar ook twee- en meerjarigen als 
margriet en wilde peen. Al is het nog 
vooral de wilde radijs die over-
heerst, ook• nu al is het een mooi 
plaatje, die zachtgeel en witte bloe-
menzee. Zelfs op een minder zonni-
ge dag als vandaag vliegen hommels 
hier en daar tussen de bloemetjes. 

Gedichten 
De aanwezige schoolkinderen van 
de Warinschool (Nederhorst), Gooi-
se Daltonschool (de Meent), OBS 
Blaricum en Fabritiusschool (Hil-
versum) waren uitgenodigd omdat 
hun leerlingen de gedichtenwed-
strijd over insecten hadden gewon-
nen. Die werden op een podiumpje 
onthaald door directeur Marc van 
den Tweel van Natuurmonumen-
ten, waarna ze een voor een - in het 
geval van de Fabritiusschool zelfs 
met de hele klas -hun gedicht moch-
ten voorlezen. Daarna ging de stoet 
naar de grote akker, waar op de 

grond een drietal reusachtige insec-
ten alleen al door hun aanwezigheid 
voor wat vertier zorgde. 

Ook de vlinderwerkgroep het 
Gooi had zich ingezet voor het pro-
ject, en meegedacht, net als de Vlin-
derstichting zelf. Daarvan was Kars 
Veling zelf ook aanwezig, om samen  

met een handvol schoolkinder< 
flink wat koolwitjes de vrijheid 
geven, zodat die de bloemen wet4 
te vinden de komende tijd. „Lal 
geleden dat ik zoveel vlinders bij 
kaar heb gezien", roept een vrou 
die toekijkt verrukt uit. 

Veling oogt tevreden, kussen 11 

Vijf hectare voor 
insecten én mens 
bij 's-Graveland 

fotograferen door. „Dit is volgens 
mij de grootste bloemenweide ter 
wereld", meldt hij opgetogen over al 
het moois. Enkele wandelaars pro-
beren alvast het pad uit, dat honder-
den meters tussen de bloemenzee 
door naar de bomenrand in de verte 
slingert. „Het is ook echt niet alleen 
voor insecten, maar zeker ook voor 
de mens", legt een van de aanwezi-
gen uit. 

Komende jaren moet hier veel 
meer moois te zien zijn, misschien 
met behulp van een maaimachine zo 
nu en dan. „De radijs moeten we 
hier en daar toch wat intomen, an-
ders verdringt die andere planten. 
Het was soms ook erg droog, dat 
heeft ook niet geholpen. Maar het 
komt goed hier", aldus een mede-
werkster van Natuurmonumenten. 


