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Alle dagen carnaval

Langs paden, in bermen en tuinen duiken ze dikwijls op: bonte bloemenmengsels, ingezaaid door particulieren, vereni-

gingen of de gemeente. Korenbloem, Klaproos, Boekweit, Slangenkruid, noem maar op, en het staat er. Het geheel 

biedt een vrolijke aanblik, en aan alle zoemende beestjes te zien doet het ook nog eens wonderen voor de insecten-

stand. Wat willen we nog meer? 

Maar achter deze bontgekleurde façade schuilt het gevaar van ‘alle dagen carnaval’. Zo’n bloemenmengsel is net een 

stad in carnavalstijd: kleurig uitgedost, gezellig druk en overal te eten en te drinken. De bezoekers doen zich te goed aan 

frikandellen (lees: stuifmeel), meters bier (nectar) en genieten van de muziek (bzzz). 

Maar stelt u zich eens een stad voor waar het elke dag carnaval zou zijn. Winkels die alleen maar snacks en drank ver-

kopen, kledingwinkels bevatten slechts nog kielen, en de radio serveert uitsluitend carnavalskrakers. De bevolking zou 

na dagen doordraaien, de stad ontvluchten, op zoek naar een salade, een alledaags overhemd en rust. Dat komt omdat 

de mens nu eenmaal is gebaat bij ‘degelijke saaiheid’: niet alle dagen feest, maar een betrouwbare, gezonde, zelfs voor-

spelbare of saaie basis. Des te spannender zijn de uitzonderingen.

Hetzelfde gaat op voor deze bloemenmengsels. Voor het ‘feestende’ insect biedt het 

een snelle hap en borrel, maar het ontbreekt er aan voedsel-

planten voor larven, nestplaatsen en beschutting. Voor 

sommige gespecialiseerde soorten is er waarschijnlijk 

helemaal niets te vinden, zij slaan het feestgedruis 

van een afstandje hoofdschuddend gade. Ook 

voor insecten is ‘degelijke saaiheid’ van belang. 

We moeten zorgen dat ze hebben wat nodig 

is voor hun overleving: kwalitatief voedsel, nest-

plaatsen, beschutting. Dat kunnen we leveren 

door weldoordachte mengsels in te zaaien van 

plaatselijk inheemse soorten. Of door – nog 

makkelijker – niets te doen, en de natuur zelf 

haar eigen paradijsje te laten inrichten. Het ziet 

er misschien niet zo feestelijk uit als een 

‘carnavalsmengsel’, maar levert beter werk. 

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het nooit een feestje 

mag zijn. Een bont bloemenmengsel in een gemeen-

teperkje, bloempot of achtertuin is mooi om te zien, en 

laat mensen kennismaken met zowel planten als insec-

ten. Kortom: geniet, maar zaai met mate.
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