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Groenekan trapt af met
BijenBloemenlint
door Henk van de Bunt
Ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt nam Groenekanse Sonja Copijn het initiatief om een BijenBloemenlint te realiseren
door de 6 kernen van de gemeente. Haar droom is 900 bloementuinen voor bijen verbonden in een ‘lint’ door het landschap en door het seizoen.
Sonja nodigde burgers, bedrijven en gemeente uit hun bij-drage voor de bijen
te planten. Vrijdag 12 april plantte de
actiegroep De Bij en Wij vier koningslinden op de Lindenlaan in Groenekan.
Daarmee is Groenekan ook meteen de
eerste Biltse kern die Willem-Alexander
en Maxima als nieuw Koningspaar verwelkomt met het planten van de traditionele kroningslinde. Bijenkinderen
zorgden voor een speelse en feestelijke omlijsting van het officiële planten,
waarbij de Stichting 900 jaar De Bilt
(voorzitter Marius van den Bosch) en
de Gemeente (wijkcontactambtenaar
Miranda de Freitas) als subsidiegever
vertegenwoordigd waren.
Kroningslindes
Sonja Copijn: ‘Vandaag planten we 4
koningslindes op de Lindelaan in Groenekan. Voor Alexander en Maxima zijn
dit kroningslindes, voor onze bijen vormen ze smulhangplekken van jewelste
en voor ons vormen ze de aftrap van
het BijenBloemenLint dat de 6 kernen

van de gemeente de Bilt ook voor bijen
gaat verbinden. Het is mijn droom dat
burgers, bedrijven en de gemeente bijenbloemen en bijenbomen gaan planten in onze gemeente. Eerst zal dit lint
bestaan uit kleine eilandjes, uit losse
stralende kralen van bijenbloemen.
Deze kralen worden aaneengeregen tot
een bloeiend en geurend lint door de
verschillende landschappen van de gemeente De Bilt en door de verschillende
seizoenen. Het BijenBloemenLint is een
ode aan de bij, die al vele miljoenen jaren zorg draagt voor de bestuiving van
planten en daarmee voor het voortgaan
van de levenscycli. De bij is een creator
van biodiversiteit en van voedsel voor
mens en dier.’
Verbinden
Volgens Sonja Copijn heeft Einstein ooit
gezegd: ‘Als de bij uitsterft heeft de
mensheid nog vier jaar te leven’: ‘Alleen al voor onze voedselproductie zijn
we voor 80 % afhankelijk van de bestuiving door honingbijen. Einstein was

dus niet alleen diegene die de relativiteitstheorie verwoorde, maar hij maakte
ook met deze uitspraak duidelijk dat
bijen prioriteit dienen te hebben’. Volgens Sonja Copijn is het initiatief aan
ons: ‘900 jaar de Bilt, 900 bloementuinen voor bijen. Het planten van deze
koningslindes noemde zij een prachtig
voorbeeld van co-creatie: ‘De gemeente
De Bilt heeft bijgedragen geleverd in
de vorm van financiering en graafwerkzaamheden. Transition Towns De Bilt
heeft het een lanceerplatform geboden.
Annekim Copijn heeft de bomen uit haar
Groenekanse kwekerij geleverd en
de actiegroep Bij en Wij verzorgde de
coördinatie, organisatie en p.r. Sonja
verwees tenslotte nog naar de website:
www.BijenBloemenLintde Bilt.nl.
Voorzitter Marius van den Bosch bood
namens de Stichting 900 jaar De Bilt
een vlag van de Stichting aan, waarop
- met een knipoog naar de actiegroep
verwijzend- de woorden: ‘De Bij en Wij
verbindt ons’.
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Openingsweekend
fortenseizoen
Op 20 april en 21 april start het fortenseizoen. Tijdens dit openingsweekend is ook fort Ruigenhoek geopend
Staatsbosbeheer geeft op zaterdag én zondag van 12.00 tot 16.00 uur gratis
inloopexcursies waarbij u de bijzondere verhalen van het fort hoort en aandacht wordt geschonken aan de bijzondere natuurwaarden van het fort.
Zondagochtend van 7.00 - 8.30 uur is er een vroege vogelexcursie met ruime
aandacht voor het uiterlijk en de geluiden van de vogels op het fort. Ook hierbij
wordt de historie niet vergeten. Aanmelden vooraf noodzakelijk bij t.harlaar@
staatsbosbeheer.nl. De kosten zijn €5 inclusief koffie/thee en een krentenbol.
Zondagmiddag om 13.00 is er een actieve ontdekkingstocht over het fort voor
kinderen van 6-12 jaar. De kosten zijn €5 per kind inclusief drinken en iets
lekkers. Zorg voor stevige schoenen. Een deel van het terrein is moeilijk toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn en gebruikers van rolstoelen.
Het Fort bevindt zich aan de Ruigenhoeksedijk 125a te Groenekan.

A.s. zaterdag gaat het hek van Fort Ruigenhoek weer open en organiseert
staatbosbeheer de nodige activiteiten.

Herkennen van bomen
aan blad en bloem

Bijenkinderen zorgden voor een speelse en feestelijke omlijsting van het officiële planten en luisterden aandachtig naar de
woorden van Sonja Copijn.

Zondag 21 april organiseert IVN De
Bilt een bomenwandeling op Houdringe (natuurterrein van Utrechts
Landschap). De wandeling is een vervolg op de goed bezochte wandeling
van 17 maart. De wandeling start om
11.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
de natuurijsbaan De Bilt. De deelname is gratis. De ijsbaan ligt aan de Visserssteeg 1. Dit is een zijweg van de
rotonde op de Soestdijkseweg-Zuid in
het verlengde van de Groenekanseweg. Meer informatie is verkrijgbaar
bij Roel Maas-Bakker 030 2721611
of Jaap Milius 030 2288636. Zie ook
www.ivndebilt.nl

Cees van Weelden Tuin en Parkmachines op nieuwe locatie
Cees van Weelden is een van de bekendste fietsenwinkels van Bilthoven. Al dertig jaar hét adres voor verkoop en reparatie
van fietsen én tuin- en parkmachines. Door ruimtegebrek in de winkel in combinatie met de herindeling van het stationsgebied is er voor de tuin en parkmachines een nieuwe huisvesting gevonden aan de Rembrandtlaan.
Van Weelden levert zowel machines
voor particulier als de professional.
Met topmerken als Wolf Garten, Husqvarna, Makita, Toro en Atco kan hij een
breed publiek bedienen. Goed advies
in onontbeerlijk. Welke maaier voldoet
aan de eisen voor een bepaald gazon.
De juiste keuze is niet alleen afhankelijk van de grootte van het gazon, maar
ook van de ligging en grassoort. Is het
glooiend, is het gazongras of een meer
wildere begroeiing etc. Als geen ander
kunnen Cees van Weelden en zijn medewerker Peter van Dijk u adviseren om
tot de juiste keuze te komen.

Ambrogio zijn de toonaangevende fabrikanten. Met de ‘automowers’ behoort
Husqvarna tot de beste van de wereld.
Een fantastische oplossing. Ontdek zelf
hoe u een perfect gazon kunt krijgen
door helemaal niets te doen!

reparatie van diverse tuinmachines, het
slijpen van (kooi)maaiermessen en voor
onderhoud van ander tuingereedschap.

In het diagnose centrum kunnen de
robotmaaiers met behulp van de computer efficiënt worden uitgelezen en
Vanzelfsprekend kan Cees van Weelden gerepareerd. U bent van harte welkom
zorgen voor de juiste aanleg van het in de nieuwe winkel aan de Rembrandtrobotmaaiersysteem. Dit vereist enige laan 2 in Bilthoven.
ervaring voor een goed resultaat. Na installatie hoeft u dus nooit meer achter
de grasmaaier te lopen.
Van Weelden
Geschoold onderhoud
Rembrandtlaan 2,
Het team van Cees van Weelden heeft
3723 BJ Bilthoven
de laatste onderhoudscursussen doorRobotmaaiers specialist
Tel: 030 2312444
Cees van Weelden is dé specialist op het lopen voor alle merken. Zo kunt u teMob: 0636309062
gebied van robotmaaiers. Husqvarna en recht voor het reguliere onderhoud en
Medewerker Peter van Dijk staat klaar om u te adviseren.

