
 

 

 
 

 

Heem monitoringsverslag 
2021 

  
Wadi Bessembiender, Siebengewald 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2 

INHOUD 

Projectgegevens ...................................................................................................................................................... 3 

Opdrachtgever .................................................................................................................................................... 3 

Project ................................................................................................................................................................. 3 

Aanleg ................................................................................................................................................................. 4 

Klimatologische omstandigheden 2021 .................................................................................................................. 5 

Veldbezoeken 2021 ................................................................................................................................................. 6 

Ontwikkeling van de vegetatie ................................................................................................................................ 7 

Aanwezig aantal soorten ..................................................................................................................................... 7 

Gemiddelde aanwezigheid van soorten .............................................................................................................. 9 

Aanwezigheid van planten die behoren tot het Floradistrict waar dit project zich bevindt ............................. 10 

Aanwezigheid geïnventariseerde soorten in relatie tot de successiestadia en de vegetatiestructuur. ........... 11 

Voorkomen van planten in relatie tot de trofietoestand en zuurgraad van de bodem .................................... 12 

Aanwezigheid geïnventariseerde soorten in relatie tot de vochttoestand van de bodem ............................... 13 

De twee-eenheid van flora en fauna ..................................................................................................................... 14 

Conclusie en aanbevelingen .................................................................................................................................. 16 

 

 

  



 

3 
 

3 

PROJECTGEGEVENS 

OPDRACHTGEVER 

Gemeente Bergen 

Raadhuisstraat 2 

5854 AX  

Nieuw Bergen (L) 

Contactpersoon: Rick Martens  

PROJECT 

Locatie:   Bessembiender 

Plaats:   Siebengewald 

Inzaaidatum:  4-11-2020 

Garantieperiode: 4-11-2020 t/m 31-12-2023 

Floradistrict: Subcentreuroop district  

  



 

4 
 

4 

AANLEG 

 

De gemeente Bergen zocht bij de nieuw aangelegde wijk Bessembiender in Siebengewald naar een duurzame 

oplossing om hemelwater te bergen en infiltreren tijdens reguliere buien en extreme weersomstandigheden. 

Jonkers heeft de gemeente hierin van ontwerp tot realisatie geholpen met als resultaat natuurlijk ingericht 

park. Rondom de wadi is onder andere na het afplaggen en rotorkopeggen van de bodem een bloemrijke 

inheemse HEEM-vegetatie ingezaaid. Ook zijn er bomen aangeplant en ecologische voorzieningen getroffen. Zo 

wordt de biodiversiteit een handje geholpen én ontstaat er een aantrekkelijk parkje voor omwonenden en 

passanten om in te vertoeven. Er is getracht om een zo natuurlijk mogelijke overgang te creëren van de vaste 

planten bij de bebouwing naar de inheemse kruidenvegetatie rondom de wadi. Daarbij is gekozen tussen een 

combinatie van de inheemse kruiden van onze partner ‘Heem’ en verwilderingsbollen van JUB Holland.  
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KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN 2021 

Het weer heeft natuurlijk veel invloed op de vegetatie. Na twee extreem droge jaren in 2019 en 2020 begon ook 

dit jaar de lente met zonnig en overwegend droog hogedrukweer. Aanvankelijk lagen de temperaturen (ruim) 

boven normaal maar begin maart draaide de wind naar noord en werd het kouder. Met een gemiddelde 

temperatuur van 8,1 °C ten opzichte van het langjarig gemiddelde van 9,9 °C kregen we zelfs te maken met de 

koudste lente sinds 2013. Bovendien was het nat. De meeste neerslag viel in de maand mei en het opvallendst 

was de sneeuwval op 7 april. 

Met een gemiddelde temperatuur van 17,7 °C was de zomer dit jaar weer vrijwel normaal. De neerslag was 

gemiddeld zelfs aan de natte kant.  

    

Neerslagtekort zomer 2020 (tot september - KNMI) Neerslagtekort zomer 2021 (t/m 29 aug - KNMI) 

Van droogte was er dit jaar nergens sprake. Op de twee kaarten hierboven zien we het potentieel 

neerslagoverschot, ofwel de mate van droogte in de natuur. Het verschil tussen beide jaren is enorm. Waar we 

in 2020 te maken hadden met een neerslagtekort hadden we in 2021 op veel plaatsen een zogenaamd overschot. 

Dit betekent dat er méér regen is gevallen dan kon verdampen. De hevige regenval en overstromingen zorgden 

in juli zelfs voor grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Voor het eerst sinds 2017 was het bodemwater weer op 

peil en zijn de sloten weer met water gevuld. Dit verschil is het best terug te zien op de zandgronden in het zuiden 

en oosten van Nederland, dus het gebied waarin ook deze Heemvegetatie is aangelegd. Het groeiseizoen 

eindigde in een herfst die de zesde plek verdiende in de ranglijst van zachtste herfstseizoenen sinds 1901. Voor 

de Heem vegetatie waren de weersomstandigheden met voldoende neerslag na de afgelopen droge jaren een 

zegen. 
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VELDBEZOEKEN 2021 

In 2021 werden veldwerkzaamheden uitgevoerd waarin we o.a. storingskruiden verwijderden. De aanwezige 

flora (en tevens ook fauna) op het terrein werd drie keer geïnventariseerd. In het najaar is de vegetatie 

gemaaid en geruimd. Enkele opmerkingen van onze teamleider in het veld: 

28-4-2021 

In wadi staat water. De groei van de beplanting is nog niet echt in gang want lange tijd is het overdag en 

s’nachts nog vrij koud geweest. In de wadi komt het eerste Riet op.  We hebben contact gehad met gemeente 

Bergen (dhr. Jetten) over auto’s die in de Heem zijn gereden. Zij zullen zorgen dat er een aantal paaltjes worden 

geplaats waardoor dat niet meer mogelijk is. Woekerkruiden zijn gemaaid met de bosmaaier en ook de randen 

zijn bij gemaaid. 

17-5-2021 

Kruiden beginnen langzaam op te komen. Het is nog steeds koud voor de tijd van het jaar.  Wel zien we meer 

Het grondwaterpeil staat voldoende hoog. 

13-7-2021 

We zien weinig fauna i.v.m. het regenachtige weer. De kruiden zijn goed opgekomen. 

13-8-2021 

De kleur in de begroeiing wordt al minder want de bloeiperiode loopt op zijn einde. De vegetatie begint met 

zaad zetten. De bodem is grotendeels bedekt met vegetatie, ook in het talud. 

11-10-2021 

De vegetatie heeft zaad gezet en is uitgebloeid. We hebben de Heem vandaag gemaaid en geruimd. 

 

Soortenrijk beeld van onder andere Duizendblad, Grote klaproos en bij de paal voor het bruggetje het  blad van 

Boerenwormkruid aan het begin van het seizoen. Het kruid werd vroeger gebruikt tegen overlast gevende plaagdieren 

zoals muggen, mieren, vlooien en wormen. Op boerenwormkruid komen spanrupsen voor en voor diverse microvlinders is 

het een waardplant. Naast de Wormkruidbij vliegen ook andere solitaire bijen zoals de Grasbij, Koolzwarte zandbij, 

Pluimvoetbij en Tronkenbij op deze plant. 
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ONTWIKKELING VAN DE VEGETATIE 

Tijdens de monitoringsronden zijn alle geïnventariseerd soorten vastgelegd. In het logboek dat is bijgevoegd aan 

dit monitoringsverslag kunt u de ontwikkeling van de vegetatie en alle waargenomen soorten terugvinden. 

Indien dit wenselijk is lichten we dit natuurlijk graag toe in een persoonlijk gesprek. 

AANWEZIG AANTAL SOORTEN 

 

 
  

  
In november 2020 zijn er 4 eenjarige, 2 
tweejarige en 24  meerjarige soorten 
ingezaaid. In de garantiebepaling hebben 
we als doel gesteld dat 19 ingezaaide 
meerjarige soorten binnen 3 jaar worden 
waargenomen tijdens de inventarisaties. 
Daarnaast verwachten we binnen deze 
periode een minimale kruidenbedekking van 
43% ten opzichte van gras. De grafiek geeft 
een beeld van het aantal waargenomen 
soorten tijdens de inventarisatierondes van 
afgelopen jaar. 
 
In 2021 hebben we 2 ingezaaide eenjarige, 2 
ingezaaide tweejarige en 9 ingezaaide 
meerjarige soorten waargenomen. Naast de 
ingezaaide kruiden zagen we veel soorten 
die spontaan zijn opgekomen. Namelijk 28 
eenjarige, 4 tweejarigen en 41 meerjarige. 
De kruidenbedekking ten opzichte van gras 
was dit jaar 60%. 
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Soortenrijk beeld met o.a., Grote klaproos, Peen, Duizendblad, Grijskruid, Hazenpootje, Bijvoet, Trommelstokje en diverse 

soorten kamille 

Het eerste jaar na inzaaien zagen we veel eenjarige soorten in een relatief hoge frequentie waaronder de Grote 

klaproos en het Hazenpootje. Het aantal eenjarigen dat spontaan opkwam was erg hoog. Zo zagen we onder 

andere veel soorten kamille (Echte kamille, Reukloze kamille en Schijfkamille), Herderstasje en Korenbloem. 

De hoge opkomst van eenjarige soorten is in het eerste jaar geheel volgens verwachting. De naamgeving geeft 

aan hoe lang een plant er over doet om zijn levenscyclus te volbrengen. Eénjarige planten ronden deze cyclus af 

in periode van één jaar. Dit  begint ongeveer in april bij het kiemen van de zaadjes die zich ontwikkelen tot een 

plant die vruchten of zaden produceert. De gevormde zaden overwinteren in de bodem waarna de cyclus zich 

het jaar erop weer herhaalt. Om goed te kunnen kiemen hebben eenjarige een open bodem nodig en weinig 

concurrentie van andere planten. Omdat de grond voor het inzaaien is bewerkt met een rotorkopeg zijn de 

omstandigheden het eerste jaar voor de eenjarige kruiden erg goed. Bovendien zijn er nog relatief weinig 

tweejarige en meerjarige soorten omdat die nog niet tot bloei zijn gekomen. In de regel zal onder normale 

omstandigheden het aantal eenjarige de komende drie jaar weer afnemen en zullen meerjarige kruiden zich 

stabiel gaan vestigen. 
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GEMIDDELDE AANWEZIGHEID VAN SOORTEN 

 

  
 

 

 
 

De grafieken hiernaast tonen de gemiddelde 
aanwezigheid van de eenjarige, tweejarige en 
meerjarige  soorten op een schaalverdeling van 
1 (weinig) tot 3 (veel). De grafiek geeft een 
beeld van hoe frequent het aantal individuen 
van iedere soort voorkomen maar zegt weinig 
over de biomassa. Kleine soorten planten die 
veel worden waargenomen kunnen namelijk 
minder ruimte innemen dan grotere soorten die 
minder zijn gezien. 
 
Deze grafiek is vooral nuttig om over de langere 
termijn een beeld te vormen van de dichtheid 
per soort maar op basis van 1 jaar kunnen we 
hier nog weinig uit concluderen. Wel is ook hier 
duidelijk te zien dat het gemiddeld aantal 
waargenomen ingezaaide eenjarige hoger ligt 
dan de tweejarigen en meerjarige. 
 
Hoewel ze in een lage frequentie aanwezig zijn 
hebben we ook onder de tweejarige al mooie 
soorten aangetroffen zoals Peen, een 
schermbloemige die veel insecten aantrekt en 
de moeder is van de oranje wortels die wij 
consumeren. Ook zagen we 
Avondkoekoeksbloem, een witbloeiende 
anjerachtige die ’s avonds en ’s nachts een 
zoete geur verspreid die veel nachtvlinders 
aantrekt. 
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AANWEZIGHEID VAN PLANTEN DIE BEHOREN TOT HET FLORADISTRICT WAAR DIT PROJECT ZICH 

BEVINDT 

 
Planten vertonen onderling verschillen in 
zeldzaamheid, en zijn meestal niet gelijkmatig 
over het land verdeeld. Sommige soorten zijn 
typische bewoners van de duinen en andere 
groeien alleen in bijv. Zuid-Limburg. Op grond 
van de onderlinge overeenkomsten tussen 
verspreidingspatronen van verschillende 
plantensoorten worden er in Nederland 
floradistricten onderscheiden. Deze worden 
gebruikt voor het weergeven van de 
verspreiding en zeldzaamheid van die soorten. 
De Heemvegetatie bij Bessembiender in 
Siebengewald is gelegen in het Subcentreuroop 
district. Dit district kenmerkt zich door een 
rijkere bosflora dan in de overige Nederlandse 
pleistocene districten. 
 
 

 

 
 
 

Van de geïnventariseerde soorten blijkt dat het overgrote deel (zeer) algemeen voorkomt in het Floradistrict 

waar we ons bevinden. Dit zijn de gangbare planten die ook daadwerkelijk in dit gebied thuishoren. In 2021 

hebben we 8 vrij zeldzame tot zeldzame soorten geïnventariseerd. Daarvan moet wel vermeld worden dat bijv. 

soorten als Wilde Narcis en Bostulp in het wild tot de zeldzame soorten behoren maar in dit project met de bollen 

zijn geplant. 

 
Verwilderingsbollen van JUB met o.a. de gele bloemen van de 
Bostulp, witte bloemen van de Dubbele narcis en de blauwe 
bloemen van de Breedbladige druifhyacint 

 

  
De paarse bloemen van de Knikkende distel 

 

Naast de zeldzamere soorten zagen we ook andere bijzondere kruiden zoals de Knikkende distel. De naam wordt 

ontleend aan de knikkende bloemhoofdjes en hoewel deze plant vrij zeldzaam is in Noord-Limburg en Oost 

Brabant komt deze in het Subcentreuroop district waar dit project in Siebengewald zich bevind toch vrij algemeen 

voor. 
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AANWEZIGHEID GEÏNVENTARISEERDE SOORTEN IN RELATIE TOT DE SUCCESSIESTADIA EN DE 

VEGETATIESTRUCTUUR.  

 

 

 Successie is een ecologisch proces waarin de 
soortensamenstelling binnen een gebied 
verandert in een tijdspanne met verschillende 
stadia. Als we uitgaan van een kaal gebied  
zullen zich daar eerst pionierssoorten vestigen. 
Deze worden weer verdreven door nieuwe 
soorten en plantengemeenschappen die het 
gebied koloniseren en aanpassen. Dit proces zet 
zich door en zo verandert het gebied in 
verschillende stadia langzaam van een 
bloemrijk grasland tot een ruigte waaruit 
uiteindelijk bossen en struwelen ontstaan. In de 
grafiek zijn de soorten die we zagen verdeeld in 
de successiestadia waar ze toe behoren. Eén 
soort kan overigens in meerdere 
vegetatiestructuren en successiestadia 
voorkomen.  
 

Het grootste aantal waarnemingen bestaat uit pionier soorten. Dit komt voor een groot deel door de 
waargenomen eenjarige soorten die vrijwel allemaal tot deze groep behoren. Ons beheer met verschraling als 
uitgangspunt heeft op de lange termijn een soortenrijke samenstelling met overwegend meerjarige kruiden uit 
pionierssituaties en bloemrijk grasland als doelstelling. 

 

 

Diverse soorten waaronder de éénjarige Grote klaproos en Reukloze kamille  
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VOORKOMEN VAN PLANTEN IN RELATIE TOT DE TROFIETOESTAND EN ZUURGRAAD VAN DE 

BODEM 

 

 

 De trofietoestand omschrijft hoe voedselrijk de 
bodem is. Een voedselrijke bodem kan bijvoorbeeld 
veel stikstof en fosfaat bevatten en de planten die 
we waarnemen maken dit zichtbaar. Een typische 
plantensoort van zeer voedselrijke bodems is 
bijvoorbeeld de Grote brandnetel en Ridderzuring. 
Dit zijn een van de ruige storingskruiden die andere 
soorten kunnen overwoekeren en die we daarom 
tijdens de onderhoudsbeurten gericht bestrijden . 
 
 

De zuurgraad beschrijft de pH waarde van de bodem en loopt van basisch (kalkrijk) tot zuur. Ook deze is met het 

blote oog niet zichtbaar en wel aan de samenstelling van plantensoorten te zien. Zo komt het Zandblauwtje, dat 

we afgelopen jaar al aantroffen, bijvoorbeeld vooral voor op droge, kalkrijke zandgrond. Dit soort kruiden 

proberen we te stimuleren door jaarlijks de vegetatie te maaien en af te voeren. 

 

De hemelsblauwe bloem van Zandblauwtje die in het groen meteen opvalt  
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AANWEZIGHEID GEÏNVENTARISEERDE SOORTEN IN RELATIE TOT DE VOCHTTOESTAND VAN DE 

BODEM 

 

 
 
Het diagram toont het aantal vermeldingen van 
geïnventariseerde soorten in relatie tot de vochttoestand van 
de bodem. De ene soort verhoud zich beter tot een vochtige 
bodem en de andere soort groeit beter onder droge 
omstandigheden.  

 We zien dat het hoog aandeel van vermelde 
soorten die vochtige en droge 
omstandigheden indiceren. Hier geld wel dat 
er soorten zijn die in meerdere toestanden 
kunnen gedijen. De Grote klaproos die we zeer 
veel zagen valt bijvoorbeeld zowel in groep van 
vochtige als droge vochttoestanden. Vrijwel 
alle waargenomen eenjarige vallen in een van 
deze twee groepen. Een uitzondering is de 
Blaartrekkende boterbloem. Deze indiceert 
natte omstandigheden en zal dan ook 
waarschijnlijk in de wadi aan de rand het water 
zijn waargenomen. Ook de Wilde narcis is zo’n 
soort vochtige bodemomstandigheden. Door 
de aanwezigheid van de Wadi verwachten we 
dat het aantal soorten van natte 
omstandigheden aan de rand van het water in 
de toekomst waarschijnlijk nog toeneemt. 
 

 

De rand van de Wadi kan in de toekomst door de variatie in vochttoestand met natte en droge omstandigheden een 

soortenrijke kruidenvegetatie opleveren 
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DE TWEE-EENHEID VAN FLORA EN FAUNA 

 

Planten en dieren: twee werelden die niet zonder elkaar kunnen. Tijdens de monitoringsronden in 2021 
hebben we, met name op de zonnige dagen, in de kruidenvegetatie diverse soorten insecten aangetroffen 
waaronder de Grote langlijf en vlinders als het Groot koolwitje. Bij het water in de wadi zagen we 
Weidebeekjuffers en Schaatsenrijders. Ook lieten de eerste Groene kikkers en Kleine watersalamanders zich 
zien. Kleine zoogdieren hielden zich tijdens onze werkzaamheden waarschijnlijk schuil maar we spotten wel 
algemene vogels zoals de Heggenmus, Witte kwikstaart, Pimpelmees en Houtduif. In juli zagen we ook de 
Veldleeuwerik, een typische weidevogel die in Nederland sterk is afgenomen en de Scholekster, een vogel die 
oorspronkelijk aan de kust leeft maar ook algemeen in het binnenland wordt aangetroffen waar ze haar 
broedplek het liefst op (groene) platte daken zoekt.  

De onderlinge afhankelijkheid tussen flora en fauna is in de kruidenvegetatie bij Bessembiender is groot. De 
groene wereld voedt de dierenwereld. De andere kant van de medaille is dat veel planten hun bestaan danken 
aan een opmerkelijk partnerschap met diezelfde dierenwereld. De sleutel tot die relatie ligt in bloemen, de 
voortplantingsorganen van de planten. Voor het transport van stuifmeel hebben planten vaak hulp van 
buitenaf nodig. Hun oneindige variatie in kleur en vorm dient om helpers uit de dierenwereld aan te trekken. 
Dit verbond is een van de meest spectaculaire samenwerkingsverbanden in de levende natuur. Ze kunnen niet 
zonder elkaar. Met een doordacht beheer van de soortenrijke Heemvegetatie in Siebengewald proberen we bij 
te dragen aan de opmerkelijke twee-eenheid van planten en insecten, een van de grondvesten van de levende 
natuur. 

 

  
Groot langlijf op de zaadknop van een uitgebloeide Grote 
klaproos 
 

 

 
Bloemvlieg met in de achtergrond de gele bloemen van 
Citroengele honingklaver 

 

 
Grasjager, een roofvlieg, met een prooi 

 

 
De Gehoornde metselbij, een solitair levende bij die haar 
nest metselt in het insectenhotel en afsluit met een 
dekseltje van zand. 
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Grote groene sabelsprinkhaan. Haar voedsel bestaat 
voornamelijk uit andere insecten die op planten leven 

 

 

  
De Bijenwolf. Het vrouwtje is in staat met haar gevoelige 
reukzintuigen een bij van andere insecten te 
onderscheiden. Met haar poten grijpt ze deze vast,  geeft 
een verlammende steek, en perst het gif door het lichaam 
van de bij, waarbij de eventuele nectar ook uit de 
monddelen van de bij komt, welke de wesp opdrinkt. De 
verlamde bij sleept ze naar haar nest waarna ze er een 
eitje op legt. Wanneer het eitje uitkomt, eet de larve de 
bij levend op. 

 

 
Heidelibel op Reukloze kamille 

 

 
Weidebeekjuffer in de begroeiing aan de waterkant. Een 
soort die in Nederland vrij algemeen voorkomt  
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In 2021, het eerste jaar na inzaaien van de Heemvegetatie in combinatie met het bollenmengsel van JUB, 

inventariseerden we een groot aantal eenjarige soorten. Deze hoge opkomst was goed verklaarbaar omdat 

door het afplaggen en rotorkopeggen voor de inzaaiwerkzaamheden in oktober, de bodem werd opgebroken. 

Dit in combinatie met weinig concurrentie van andere soorten creëerde in het voorjaar de juiste 

omstandigheden voor eenjarige om te ontkiemen en zich te ontwikkelen. De komende jaren verwachten we 

dat de concurrentie van de meerjarige toeneemt en de bodem zich sluit. De eenjarige nemen dan af en 

overwegend meerjarige kruiden zullen een stabiele soortenrijke vegetatie vormen. Door hierop gericht te 

beheren stimuleren we deze ontwikkeling om uiteindelijk tot een hoge diversiteit aan planten en insecten te 

komen.  

 

Bloemrijk beeld met Sieruien, Echte kamille en Grote klaproos 
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Het aandeel ruige soorten, zoals Grote brandnetel, Bijvoet en Ridderzuring waren dit jaar ruim aanwezig. Dit is 

bij nieuwe projecten een verschijnsel dat we altijd zien. Omdat de bodem bij de aanleg is verstoord krijgen 

deze soorten de kans zich het eerste jaar zeer snel te vestigen. Als de rust in de bodem is teruggekeerd zullen 

deze storingskruiden voor het overgrote deel vanzelf weer afnemen. Om toch te voorkomen dat ze de 

kruidenvegetatie in een vroeg stadium overwoekeren hebben we deze soorten het afgelopen bestreden door 

ze gericht te maaien.  

Akkerdistel, een ruigtekruid dat kan overheersen maar tevens een geliefde plant is van veel soorten insecten, 

overheerste al in redelijke mate. Voor deze soort geld dat niets doen doorgaans de beste vorm van bestrijding 

is. In de praktijk blijkt dat uitzaaiing van Akkerdistel namelijk vaak meevalt. Akkerdistels vermeerderen zich 

door kruisbestuiving. Mannelijke en vrouwelijke populaties moeten voor deze kruisbestuiving binnen 50 meter 

afstand van elkaar staan en vaak is dat niet het geval. Omdat Akkerdistel zich ook via de wortelstokken 

vegetatief kan verspreiden hebben we de bloemkoppen wel afgemaaid zodat de plant zichzelf langzaam uitput 

en daardoor afneemt. Het eerste Riet dat we in de wadi zagen zullen we goed blijven volgen omdat dit een 

bedreiging kan vormen voor het creëren van een stabiele kruidenvegetatie. Indien het Riet ongewenst snel 

opkomt zullen we dit in de volgende zomers terug maaien omdat de plant op dat moment daarmee het meest 

wordt benadeeld.  

 

Soortenrijke vegetatie bij Bessembiender Siebengewald 

Als op termijn de rust in de vegetatie terugkeert geld over het algemeen dat het ecologisch systeem zelf voor 

een natuurlijke balans in soorten zorgt. Een voorwaarde is wel dat het onderhoud op een consequente en 

correcte manier wordt uitgevoerd, zodat nieuwe verstoring van de bodem wordt voorkomen. Het is dan ook 

van belang dat we de ontwikkelingen goed blijven volgen en ingrijpen waar nodig. Daarmee zorgen dat 

storingskruiden andere soorten niet wegconcurreren. De grote diversiteit aan inheemse kruiden die daardoor 

kan ontstaan draagt namelijk in zijn geheel bij aan een gezond ecosysteem voor zowel planten als insecten, 

vogels en kleine zoogdieren in de omgeving van Bessembiender. 


