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Groene samenwerking
gemeente De Bilt en Biga Groep
Biga Groep onderhoudt al jaren het groen in De Bilt. Of er nu een gazon gemaaid moet worden, een
plantsoen geschoffeld of zakken vol zwerfvuil opgeprikt moeten worden. Biga Groep pakt dit graag
op. Een aantal teams van medewerkers heeft hier in alle kernen dagelijks een fulltime baan aan.
De gemeente is blij met de inzet
van Biga Groep. ‘Veel mensen die
in de Bilt komen wonen doen dit
vanwege het groen. Dus het werk
dat daarbij komt kijken is voor ons
van belang. Door bezuinigingen
zijn wij helaas wel genoodzaakt
de beeldkwaliteit te veranderen.
Dit betekent dat de plantsoenen
niet meer voor honderd procent
onkruidvrij en schoon worden achtergelaten’, aldus unithoofd Beheer
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Mindere kwaliteit
De groenmedewerkers krijgen
veel reacties van mensen op de
kwaliteitskeuze van de gemeente.
Groenmedewerker Rob (52) uit
Bilthoven: ‘Mensen denken dat wij
ons werk niet goed doen maar dat
is dus niet zo. Ik vind het zelf heel
jammer, je laat na het werk natuurlijk het liefst het plantsoen schoon
achter. Maar het is niet anders, ook
daar zullen we flexibel mee om
moeten gaan. Het blijft hard werken, waar ik niet vies van ben’.
Toezichthouder Henk: ‘Ik verwacht
dat de kwaliteitskeuze van ons nog
moeilijk is voor veel medewerkers.
Het zal wel even wennen worden.
Dat zou ik ook hebben’.

Aan de buitenkant ziet men niet aan
mij wat mijn beperkingen zijn en dat
is vaak mijn valkuil. Verbaal ben ik
sterk en lichamelijk is er niets aan
mij te zien. Maar de pezen in mijn
handen en voeten werken niet meer
zo soepel mee, ik heb behoorlijke
suikerziekte en ben echt stressgevoelig. De begeleiding die Biga
Groep biedt is voor mij belangrijk.
In het verleden (Rob werkt ruim
twaalf jaar bij Biga) was dit nog niet
voor elkaar door veel wisselingen.
Ik kreeg dan veel te veel werk in
mijn handen geduwd, maar nu hebben ze dit goed georganiseerd.’

Openbare Ruimte van de gemeente weg of in een tunnel. Biga Groep is
De Bilt, Eric Oosterwijk.
dan snel ter plaatse om de achtergebleven rommel op te ruimen.’ Zijn
Samenwerking
collega toezichthouder Henk VolEric: ‘Wij zijn heel tevreden over de muller beaamt dit. ‘De makkelijke
samenwerking. Vooral de flexibili- beschik- en bereikbaarheid passen
teit is fijn. Wanneer er bijvoorbeeld bij dit werk. Ik heb ook vaak rechteen calamiteit is, is er maar één te- streeks contact met de voorman,
lefoontje nodig naar de teamleider die zijn team vervolgens instrueert.
Toekomst
van Bladeren en dan gaat het snel. Dit werkt voor iedereen goed. Er is
Naast de bekende oranje jassen
Een calamiteit kan bijvoorbeeld geen enkel verschil in de kwaliteit
voert Biga Groep ook veel schooneen ongeluk zijn op de openbare van het werk met mensen zonder Onzichtbare beperking
maakwerk uit in gemeente De Bilt
arbeidsbeperking. Het verschil in Enthousiast vertelt medewerker en in het bedrijfsrestaurant werkt
aansturing regelt Biga Groep’.
Rob: ‘‘We zijn nu druk met de be- een cateringmedewerker van Biga
planting rondom het nieuwe gebouw Groep. In de toekomst zou het mooi
Meer dan werk
Het Lichtruim. Echt interessant zijn als mensen met een afstand tot
Erik: ‘Wij vinden het belangrijk om werk om te doen. Alles wat ik mee- de arbeidsmarkt ook andere taken
mensen met een afstand tot de ar- pik aan ervaring en cursussen kan kunnen doen voor de gemeentes. Er
beidsmarkt een kans te geven, maar mij weer verder helpen in mogelijk staan veel medewerkers te popelen
ook de financiële kant speelt voor een detachering in de toekomst. Ik om aan de slag te kunnen met bijons een rol. Wanneer we op deze hou van afwisseling en buitenwer- voorbeeld administratieve taken.
manier mensen aan het werk kun- ken, dus dit is werk dat bij mij past.
(Lisette Brenkman)
nen helpen besparen we een hoop
uitkeringen’. Henk: Met dit werk
hebben deze mensen ook een normale baan. Waar komen ze anders
nog aan de bak? Omdat mensen Utrechts Landschap organiseert op zondag 6 april een wandelexcurvaak in de buurt wonen zijn ze ook sie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos
gemotiveerd om dit werk te doen’, en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede
zegt de tevreden toezichthouder van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. Huize
Rob met zijn collega’s aan het werk bij Het Lichtruim. (foto Betty van Wijhe) van de gemeente.
Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de
Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.
Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De
Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is
niet nodig en deelname is gratis.
Om meer te weten te komen over de en stoer maar soms vallen ze als het schillende soorten bast of schors.
bomen in ons bos wordt er door het stormt met flink geweld om op de Kortom, lekker genieten van het
Utrechts landschap met medewer- grond. Sommige bomen zijn zelfs lenteweer, leren over de natuur en
king van IVN De Bilt een middag wel meer dan 100 jaar oud.
op de valreep ook nog iets knutsevoor de kinderen georganiseerd. Woensdag 9 april 2014 van 14.00 len met een boomschijf. Locatie:
Voor drinken en een versnapering tot 16.00 uur kan je leren hoe de Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6
wordt tevens gezorgd. Vlakbij het bomen heten, hoe je kunt bepa- te De Bilt, voor kinderen van 6 tot
paviljoen (van Beerschoten) staan len hoe dik en hoe hoog zijn en 10 jaar. Kosten 3,50: euro per kind
in een stuk bos wel meer dan 40 kijken wie er allemaal in wonen. (met U-pas of beschermerpas 2,50 Wil je met al je zintuigen van de lente genieten, in een prachtig natuurverschillende soorten bomen vlak Uitdagend wordt het spel waarbij euro). Aanmelden kan alleen per gebied? Zou je graag meer willen leren leven met de seizoenen en de
bij elkaar. Ze zijn er in alle maten. je geblinddoekt mag raden welke mail tot zondag 6 april: KinderNa- wijsheid van de natuur gebruiken om jouw, in de winter gerijpte, zaadEen aantal daarvan is stevig, sterk boom het is aan de hand van de ver- tuurActiviteiten@gmail.com.
jes (ideeën) in de zomer prachtig tot bloei te laten komen, zodat je in de
herfst heerlijk van je oogst kunt genieten?

Wandelen over Houdringe

Van alles over bomen

Belevingsgerichte
Lentewandeling

De bijen vliegen weer
De relatief zachte periode die het voorjaar voor ons in petto blijkt te hebben lokt de bijen en hommels
in grote getale naar buiten. Het gezoem is niet van de lucht en overal in de natuur is het een en al
bedrijvigheid. Die hoge temperaturen maken ook een einde aan de – overigens relatieve - winterslaap
van de imkers en van de clubjes die zich met het wel en wee van de bestuivende insecten bezig houden.
Je zou het zo op het eerste gehoor
niet zeggen, maar de bestuivers
zijn nog steeds in nood. Al duizenden jaren leven en werken mensen
met bijen, in het besef dat er zonder
bijen veel minder voedselproductie
zou zijn. Dat wisten ze al in de oudheid, maar het lijkt wel alsof dat besef in onze tijd verloren is gegaan,
want inmiddels gaat de bijenpopulatie in de wereld door een veelheid
aan oorzaken drastisch achteruit.
Agrarische gebieden zijn voor bijen en insecten als groene woestijnen, zij kunnen er niet voldoende
bloemen vinden. De stedelijke gebieden daarentegen zijn voor bijen
inmiddels zelfs oases geworden In de gemeente de Bilt wordt
met bloeiende bomen en bloemen- gewerkt aan een Bijenbloemenlint
tuinen. De omgekeerde wereld.
door de verschillende kernen.

is. Zij willen concrete actie ondernemen om te helpen het tij te keren.
En gelukkig kan dat inmiddels op
tal van manieren.

Overheden, burgers en - nu ook bedrijven bundelen hun krachten
voor het herstel van de bijenstand.
Burgers ondernemen actie en kiezen bewust voor de aanplant van
bijenbloemen in hun tuin. Scholen
zoeken imkers op zodat jonge kinderen vertrouwd worden met de
bijen. Het is volop lente, ook u kunt
van uw tuin een bijentuin maken.
Misschien dat de volgende top 10
van planten waar bijen van houden
u daarbij kan helpen: Langbladige
ereprijs, Gulden roede, Damastbloem, Woltijm, Dopheide, Marjolein, Ezelsoor, Bijfenkorfje, Ruig
Gelukkig lijkt er een kentering op middels heeft ook de doorsnee bur- klokje en knoopkruid. Zie voor afkomst. In de pers krijgt het onder- ger gehoord van het drama dat zich beeldingen www.debijenwij.nl.
werp steeds meer aandacht en in- op het bijenfront aan het voltrekken
(Frank Klok)

Dat kan op zondag 6 april van
13.00 tot 15.00 uur op het landgoed Beukenburg en de Leyen.
Een gebied dat bestaat uit agrarische grond en bos. U wandelt er
langs oude hakhoutpercelen en
door een parkbos met monumentale beukenlanen. De oude beuken
worden bewoond door de vleermuis, boommarter, uil en boomkruiper. Bijzonder is de aanwezigheid van de das in deze omgeving.
Geen honden
De vrolijke gele kopjes van de
Deze vorm van wandelen is ge- narcis zijn onlosmakelijk met de
schikt voor een groep van maxi- lente verbonden.
maal 12 volwassenen. Aanmelden
kan via natuurbeleving@ivndeadvertentie
bilt.nl. Honden kunnen helaas
Dorpsbistro 0346 - 218821
niet mee. Per seizoen zal één
wandeling met dit thema gemaakt worden. Locatie: LandWoe.
goed Beukenburg (terrein van
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'KLIEKJESDAGEN"
€ 11,00
Het Utrechts Landschap). De
Do.
Div. vlees, vis en
incl.
3-04
vegetarische gerechten.
kopje koffie
start is op de Beukenburgerlaan
Vrij.
4-04
bij de ingang vanaf de GroeWoe.
nekanseweg in Groenekan op
Kip "piri piri"
9-04
€ 11,00
of
Do.
zondag 6 april om 13.00 uur. De
incl.
10-04 Gebakken victoriabaarsfilet
kopje koffie
organisatie is door IVN De Bilt
met kappertjes saus
Vrij.
11-04
e.o. en er zijn geen kosten aan
Vrijdag 4 april "BORRELAVOND"
verbonden.
www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

