'Bee Buzz' en megabijenkorf maken hun opwachting

Bijenmarkt met extra's
rijk. ,,Van anderhalve meter hoog.
Normaal gesproken is dit zo'n 40
centimeter,'' zegt Oerlemans. De
voorzitter vergelijkt de korf met een
gigakijkkast. ,,Het leuke ervan is dat
het voor de kijker net voelt alsof hij
midden tussen het bijenvolk zit.''
De Bee Buzz is compleet ingericht om op
scholen lessen te verzorgen over bijen.
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DRIEBERGEN
De traditionele bijenmarkt in
Driebergen pakt vandaag extra uit.
Voor het eerst is de Bee Buzz te zien.
Een rijdend schoollokaal waarin
kinderen van alles wordt verteld
over bijen en hun drukke leventje.
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2012 is het jaar van de bij en dit laat
de organisatie van de landelijk
bekende Driebergse bijenmarkt niet
ongemerkt voorbijgaan. Daarom
komt uit Rhenen de Bee Buzz naar
de bijen- en natuurmarkt in
Driebergen. ,,Het is voor het eerst dat
de Bee Buzz op een markt staat,''
aldus Wim Oerlemans, voorzitter van
de Driebergse bijenvereniging.

De Driebergse bijenmarkt is voor de
imkers in het land de eerste écht
belangrijke markt in het voorjaar. De
prijzen van de bijenvolken worden
grotendeels op deze markt bepaald.
Bovendien worden de volken nog
steeds op de traditionele wijze van
loven en bieden met handjeklap
verhandeld. Naast de verkoop en
koop van bijenvolken slaan imkers
hier hun imkermaterialen in en
praten ze bij over hun ervaringen,
zoals honingoogst, koninginnenteelt
en ziektebestrijding. Daarnaast is er
een keur aan bijenproducten te
koop, zoals honing, waskaarsen en
producten waarin koninginnengelei
is verwerkt.
De markt is van 7.00 tot 13.00 uur op
het terrein van de Zonheuvelschool,
Burgemeesterpark 29, Driebergen.

Imkerij De Werkbij uit Rhenen is de
bedenker van de Bee Buzz. De
aanhanger is compleet ingericht om
op scholen lessen te verzorgen over
bijen. De Rhenense imkerij ontwierp
de Buzz om jongeren enthousiast te
maken bijen te gaan houden. Een
goed idee, vindt Oerlemans. ,,Want
we weten allemaal dat bijen
bedreigd worden door ziekten en dat
er vanwege de vergrijzing imkers
nodig zijn.''
De Driebergse vereniging heeft geen
gebrek aan belangstelling voor haar
imkercursussen. De laatste vier jaar
zaten vol, iets wat de jaren daarvoor
wel anders was.
Naast het debuut van de Bee Buzz is
de bijenmarkt een megabijenkorf
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