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bij ook. Van der Linden heeft waargenomen hoe koolmezen en boomkleDaarnaast beschikt van der Linden vers bijen oppikten. Ze wisten dat zo
over een grote collectie boeken over te doen zonder gestoken te worden.
dit onderwerp. De grote wens van
van der Linden is om zijn uitge- In het voorjaar is er het meeste te
breide verzameling op een mooie doen voor de imker. Alles wordt geïnen toegankelijke manier te kunnen specteerd. De kasten en korven moeexposeren. Bezoekers zouden dan een ten weer in orde worden gemaakt. In
goede indruk krijgen als ze daarnaast mei en juni is vervolgens de zogeeen bezoek zouden brengen aan de naamde zwermtijd. De imker let op of
bijenstand waar ze de bijen aan het er nieuwe koninginnecellen ontstaan.
werk kunnen zien. Het is een wens Dan scheidt een zwerm bijen zich af
die misschien nog eens in vervulling om met een jonge koningin een nieuw
volk te stichten. Je moet dan als imker
kan gaan…
je maatregelen nemen om dat bijenvolk niet te laten ‘ontsnappen’.
Kort leven
Het werkzame leven van de bij duurt In het voorjaar worden er ook bijen
overigens maar kort, in de zomer naar de fruittelers gebracht om ingemaar zes weken. Veel bijen die over- zet te worden bij het bestuiven van
winteren halen de lente niet. Deze fruitbomen of gewassen als aardbeien
maken dan weer plaats voor de jonge in de kassen. Dan begint iets later
bijen die in het voorjaar uit de eitjes weer de tijd waarin de honing wordt
kruipen. Natuurlijke vijanden kent de gewonnen. Het najaar is een rustige

periode voor de imker. ’s Winters
overwinteren de bijen. Ze krijgen
zo’n tien kilo suiker in de vorm van
suikerwater mee om deze periode
door te komen.
Rustig blijven
Waaraan moet een goede imker voldoen? Van der Linden: ‘Het voornaamste is dat je je moet kunnen verplaatsen in het leven van de bijen. Je
moet ze goed observeren. En de kennis die je daar mee opdoet moet je op
praktische wijze kunnen toepassen. Je
moet handig zijn en af en toe ook snel
om te voorkomen dat de bijen door
jouw handelingen onrustig worden.
Het is belangrijk dat je zelf rustig
bent en ook blijft. Je moet niet gaan
transpireren, want dat ruiken ze en
dan gaan ze juist steken.’ Hij geniet
van de harmonie die hij aantreft in het
bijenleven.’Bijen vechten onderling
nooit!’ heeft hij kunnen vaststellen.

7 juli 2010
In heel Nederland houden imkers op zaterdag 10 juli
open huis. Imkers vertellen graag over hun boeiende
hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn
voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u graag
zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen.
Ze laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk.
Durft u dat niet aan? Sommige imkers plaatsen een
observatiekast, waar een bijenvolkje achter glas te zien
zijn. Misschien ontdekt u de koningin en ziet u het verschil tussen de darren, de mannetjes, en de werksters,
de vrouwelijke bijen.
De imker laat u zien hoe honing wordt geslingerd, hoe ze kaarsen maken
van bijenwas, hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen,
hoe je met honing lekkere koek kunt maken, wat de bijen met het stuifmeel
dat ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen.
De Imkerij Mellinde van Aart van der Linden aan de Kon. Julianalaan 63
te Maartensdijk is ook op zaterdag 10 juli a.s. geopend. Tel. inlichtingen
vooraf kunnen worden verkregen op 0346-213908 en/of 06 24403098.
Op alle adressen zal ook honing te koop zijn.
Het bezoek is gratis. Sterker nog: u krijgt er iets bij: een kopje koffie of thee,
een stukje honingkoek. Zolang de voorraad strekt krijgt u ook een zakje
zaad mee. En enkele folders over bijen en het houden van bijen. Daarmee
willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in
de biodiversiteit.

Vrienden van Biltse Duinen:
‘Fantastisch’!
door Henk van de Bunt
23 juni jl. heeft het gemeentebestuur van De Bilt o.a. De Vrienden van
De Biltse Duinen’ per brief op de hoogte gebracht over het eindoordeel
om de Biltse Duinen tot gemeentelijk landschapsmonument te
verklaren. De reactie was: ‘Fantastisch’.

Oude en antieke bijenkorven.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Aan de directie van de Rabobank
Utrechtse Heuvelrug
Geachte dames en heren,
Vandaag moest ik enkele betalingsopdrachten in de bus deponeren bij
een van de vestigingen van uw - maar
ook mijn - bank. Bovendien had ik
enkele boodschappen te doen in Bilthoven. Het lag dus voor de hand dat
ik uw vestiging Julianalaan uitkoos
om daar de betalingsopdrachten in
de bus te doen. Zoals zo dikwijls
bleek het ook nu onmogelijk om in
de Julianalaan mijn auto te parkeren.
Daar ik ook in Maartensdijk iets te
doen had besloot ik de betalingsopdrachten in de bus te doen bij uw
voormalige vestiging Maartensdijk.
Daar aangekomen constateerde ik
dat niet alleen uw kantoor aldaar
permanent gesloten is, maar dat ook
de bus voor betalingsopdrachten was
dichtgeplakt. Voor mij was dit aanleiding te bellen met uw telefoonnummer in Zeist. De dame die mij te
woord stond vertelde mij dat ik met
mijn opdrachten naar De Bilt of naar
Bilthoven zou moeten gaan, dan wel
ze per post zou moeten opsturen.
In Groenekan zitten wij al jaren lang
in het verdomhoekje. Het Rabokantoor hier ter plaatse is al jaren
geleden opgedoekt. Korte tijd heeft
er aan de Groenekanseweg bij het
viaduct een bus gestaan, waarin betalingsopdrachten en correspondentie
voor de Rabobank konden worden
gedeponeerd, maar na diverse daden
van vandalisme is die bus verwijderd. Ook ons postkantoor is al jaren
geleden opgeheven. Zelfs voor iets
zo simpels als een postzegel moet
een Groenekanner naar De Bilt.

Ik voel mij door de Rabobank niet als
klant, maar als ‘quantité négligeable’
(persoon, die buiten beschouwing
kan worden gelaten, red.) behandeld.
‘Wij als Directie, hoog gezeten op de
Heuvelrug, zullen wel beslissen wat
goed is voor die boeren daar in het
Westen’. U heeft niet eens de moeite
genomen mij per persoonlijke brief
op de hoogte te brengen omtrent dat,
wat er in Maartensdijk zou verdwijnen en wat gehandhaafd zou blijven.
Uit de krant heb ik moeten vernemen dat het kantoor Maartensdijk
zou worden opgeheven. De indruk
is daarbij gewekt, dat alle diensten,
waarvoor geen persoonlijk contact
nodig was en geen toegang tot een
gebouw, zoals geldopname per automaat, opladen chipknip, gecontinueerd zouden worden. In mijn onnozelheid begreep ik daaronder óók de
mogelijkheid tot het indienen van
betaalopdrachten via een brievenbus.
Ik heb de vraag gesteld waarom,
indien een buitenbus niet betrouwbaar zou zijn, niet gezocht is naar de
mogelijkheid een bus te plaatsen in
een van de winkels aan het Maertensplein. Ik kreeg ten antwoord dat het in
geen geval economisch verantwoord
zou zijn iemand dagelijks daarheen
te sturen om de bus te lichten. Dit
lijkt mij een non-argument. Geen
enkele klant zal er bezwaar tegen
hebben indien zo'n bus niet vaker dan
een keer of twee per week zou worden gelicht. Bij onze moderne Tante
Pos, van wier diensten Rabobank
ons adviseert gebruik te gaan maken,
is een brief ook dikwijls drie dagen
onderweg.
Wat mij het meest steekt is het feit
dat u uzelf zo op de borst ramt over
alle goeden dingen die de Rabobank

doet op het sociale vlak, over de
financiële en organisatorische hulp
die de bank verleent bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de
dorpen waar zij werkzaam is.
Dit zijn wèl liefdadigheden, die u
zich kunt permitteren dankzij uw
rekeninghouders, uw klanten. Zij
zijn het toch die uiteindelijk de gelden voor deze liefdadigheid fourneren. Blijkens uw gedrag komen zij
bij u op de tweede plaats.
Mag ik u vragen in de toekomst wat
meer rekening te houden met de
mensen die het voortbestaan van uw
bank mogelijk maken en ook vooral
de belangen van uw rekeninghouders
aan de periferie van uw werkgebied
niet uit het oog te verliezen?
Gezien het maatschappelijk belang
van een instelling als de Rabobank
heb ik een kopie van deze e-mail
gezonden aan ons plaatselijk blad De
Vierklank.
Met vriendelijke groet,
Henk Woudstra, Groenekan

Het voorstel om de Biltse Duinen aan te wijzen als landschapsmonument
stuitte op bezwaren van een aantal belanghebbenden. Deze bezwaren werden op 12 januari jl. tijdens een hoorzitting uitvoerig onder de aandacht
gebracht van de commissie, die door B&W is ingesteld om advies uit te
brengen. Een bonte verzameling van feiten, meningen en misvattingen is
daar de revue gepasseerd. Nu de commissie haar advies heeft uitgebracht
heeft het gemeentebestuur besloten om het eerdere besluit (d.d. 20 oktober
2009) in stand te houden.
Uniciteit
Volgens John Bluemink (secretaris van De Vrienden van De Biltse Duinen) betekent dit, dat  de Biltse Duinen ‘vanwege zijn beeldkwaliteit, de
onderlinge ruimtelijke en structurele samenhang, haar wetenschappelijke
en cultuurhistorische en landschappelijke waarden en haar uniciteit van
algemeen belang’ van nu af aan een gemeentelijk landschapsmonument is.  
Bluemink: ‘Wij besparen u de 32 bladzijden van juridische bijlagen maar
de mededeling van het besluit vat de beslissing kernachtig samen. Dit is
voor ons en alle omwonenden van De Biltse Duinen een fantastisch resultaat!’
Belangrijk
Het bosgebied de Biltse Duinen is een belangrijk natuurgebied op de grens
van de Gemeenten De Bilt en Zeist. Veel bewoners stellen prijs op een
mooi en toegankelijk natuur- en wandelgebied zo dicht bij hen in de buurt.
Dat verhoogt het woonplezier en draagt bij aan de waarde van de woonomgeving  in al haar facetten. De vereniging ‘Vrienden van de Biltse Duinen’
wil dat zo houden en zet zich al vele jaren in voor de natuur en recreatie
in de Biltse Duinen.
Veilig gesteld
Het grootste deel van de Biltse Duinen is nu aangekocht door het Utrechts
Landschap!. Zonder de acties van de omwonenden, verenigd in De Vrienden
van De Biltse Duinen en de steun uit de gemeente en de politiek zou dit bos
nu een private golfbaan zijn of verder versnipperd. Het recreatief gebruik
van het gebied is nu grotendeels
veiliggesteld. Fortis heeft 8 ha naast
de camping en de golfbaan. Twee
particuliere eigenaren hebben samen
bijna 9 ha. Dit deel is ontoegankelijk
gemaakt met houtwallen. Na ruim
20 jaar actievoeren is plm. dertig ha.
nu onder de hoede gebracht van Het
Utrechts Landschap.
V.l.n.r. penningmeester Peter
van Puijenbroek, secretaris John
Bluemink en voorzitter Kees van
Leeuwen van De Vrienden van de
Biltse Duinen wijzen er op, dat er
nu plm. 30 ha. beschermd gebied is.

