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De Bij, ambassadeur van de biodiversiteit
door Frank Klok
Mede in het kader van het biodiversiteitjaar 2010 organiseerde IVN De Bilt op 8 mei een lezing en excursie
over het verband tussen de Bij en de biodiversiteit. De botanische tuinen van de Universiteit Utrecht, op de
Uithof, bleken een uitgelezen plaats voor zo’n bijeenkomst.
Voor een vijftigtal deelnemers hield
Arie Koster (onder meer bioloog en
bijenkenner) een gepassioneerd pleidooi voor het bijenvriendelijk maken
van stad en land met meer stuifmeelen nectar dragende planten. Aan de
hand van een groot aantal foto’s
maakte hij het meer dan aannemelijk
dat ook de meest scharrige plekjes
groen in Nederland wat dat betreft
onvermoede mogelijkheden bieden.
Als je bij de keuze van de planten en
het (maai)beheer maar goed rekening
houdt met de omgevingsparameters
(bodem, herkomst van water, klimaat, luchtvochtigheid, fauna etc)
en de insectencycli. Plantsoentjes,
wegbermen, akkerranden en bufferrandjes etc. (ook in binnensteden!),
ze zijn allemaal om te toveren tot
kleine lustwarandes waarin het voor
Bijen en andere insecten goed toeven is. Stuifmeelrijke akkerranden

blijken ook essentieel voor de biologische bestrijding van plaaginsecten
omdat ook de jagers (b.v. lieve heersbeestjes) stuifmeel nodig hebben. En
dan is het mooi meegenomen dat
uit onderzoek ook nog eens blijkt
dat bloemrijke bermen en plantsoenen een rustgevend effect hebben op
automobilisten en een positief effect
op vandalisme laten zien.

Hotels
Koster benadrukt overigens dat niet
alleen uitbreiding met stuifmeelsoorten belangrijk is maar dat bij inrichting en het (maai)beheer ook nadrukkelijk de nestgelegenheid voor insecten in het oog gehouden moet worden. In dat verband kwamen ook
de mogelijkheden van insectenhotels Arie Koster voor het insectenhotel.
aan de orde. Daar waar natuurlijke
nestgelegenheid niet beschikbaar of landbouwers, groenbeheerders en
niet eenvoudig te realiseren is bieden particulieren niet vanzelf te gaan Uit
insectenhotels de gelegenheid om de zaal werden voorbeelden gegetoch bijen, wespen en andere essen- ven van omwonenden van natuurtiële insecten aan te trekken. De aan- lijk beheerde groenvoorzieningen
sluitende excursie naar de insecten- die bij de gemeente klaagden over
hotels in de botanische tuinen bood onkruid dat in hun tuinen woei en
wat dat betreft een fraaie illustratie die daarom aandrongen op voortijdig
maaien. Consequent communiceren
van die mogelijkheid.
van bedoeling en werking van het
natuurlijk beheer en het betrekken
Beheer
De overgang naar een meer natuur- van omwonenden bij het verandelijk beheer blijkt overigens voor ringsproces en bij het aansluitende
beheer was, volgens spreker, de enige
manier om dat tegemoet te treden.

Op zoek naar ontspannend Groenekan
en omgeving
door Henk van de Bunt
Hilde Jansen (van de praktijk voor voetmassage) in Groenekan doet een oproep aan iedereen die zich bezig
houdt op het gebied van ontspanning in Groenekan, De Bilt en omgeving.

Internet
Hilde vindt dit zo’n fantastisch initiatief, dat zij dit ook graag zou willen
ontwikkelen in haar regio Groenekan,
heel De Bilt en omgeving. Zij zocht
op het internet naar wat er zoal te
doen is op dat gebied van ontspanning in deze regio, maar vond moeizaam een paar adressen. Zij is er van
overtuigd dat er veel meer mensen
Ontspanning
In die gids staat een aantal mensen en bezig zijn op dit gebied, maar niet via
adressen vermeld, waar men terecht het internet te vinden zijn.
kan voor diverse vormen van ontspanning, zoals bijvoorbeeld Yoga, Hots- Oproep
tone -massage, Stoelmassage, Yoga, Vandaar haar oproep aan een ieder die
enzovoorts, enz. Deze medecursist mee zou willen doen om deze gids tot
doceert zelf Tai Chi en ontdekte, dat stand te brengen en zo meer bekendin haar omgeving veel meer gebeurt heid te geven aan wat hij of zij doet
op het gebied van ontspanning dan op dat vlak. Voor meer informatie
waar men van op de hoogte was. kun je contact opnemen met Hilde
Daarom besloot zij deze adressen te Jansen. Dit kan via e-mail naar post- Hilde Jansen zoekt input voor haar
voorhilde@xs4all.nl of 06 23526854. ontspanningsgids.
bundelen in een handzaam gidsje.
Bij de opleiding die Hilde volgt om
mensen met stress te begeleiden ontmoette zij een medecursist, die haar
een klein gidsje liet zien, dat zij had
ontwikkeld voor haar woonwijk in
Arnhem. Het gidsje draagt de naam:
‘De relaxgids voor ontspanning in
de wijk’.

Verkoping voor kerk
Aanstaande zaterdag 15 mei organiseert de dameskrans
van de Ger. Gem. in Ned. haar jaarlijkse verkoping aan
de Planetenbaan 635 te Bilthoven. De opbrengst van
deze dag is voor de schulddelging van de kerk. In de
zaal en buiten is er van alles te koop. Ambachtelijke
cake, heerlijke worst, fruit, kaarten, ondergoed enz. Dit
jaar is er voor het eerst zomergoed. Op het buitenterrein kan de auto gewassen worden. Nieuw dit jaar is
een demonstratie van sculptuurzagen en de omgeving
bekijken op 18 meter hoogte….! Verder is er een schaap
met lammetjes, waar u het gewicht van kan raden. Het
is voor jong en oud de moeite waard om deze verkoping
te bezoeken.
De sponsoren zijn o.a. Hoveniersbedrijf Rebel, Simons
Tuinen, Hoveniersbedrijf D. van Vulpen, Bakkerij Bos,
slagerij Chateaubriand, Aannemings- en Restauratie- Van 10.00 tot 15.00 uur staan er aan de Planetenbedrijf Simons BV, Simons Boomverzorging en Bebo baan kramen waar van alles kan worden gekocht. De
parket.
opbrengst komt ten goede aan de kerk.

Geef mensen verantwoordelijkheid
voor hun eigen leefomgeving en, om
continuïteit in beheer en onderhoud
te waarborgen, pleitte hij verder nog
voor de inzet van groene opbouwwerkers die er voor zouden kunnen
zorgen dat die burgers bij het proces
betrokken blijven.
Voor meer informatie over bijenhotels en bijenvriendelijke (tuin-)planten: www.bijenhotels.nl
Voor meer informatie over het DeBij-en-Wij-initiatief van de Groenekanse Imkers: www.debijenwij.nl

Fietsgilde
Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 15
mei de dagtocht ‘Gooi- en Eemland, vertrek 10.00 uur van Kerkbrink Hilversum (Museum), op zon-

dag 16 mei de middagtocht ‘Dudok
Hilversum’, vertrek 13.30 uur van
Kerkbrink Hilversum (Museum) en
op woensdag 19 mei de dagtocht
‘Naarder Eng’. vertrek 10.00 uur
van station Bussum-Zuid (hotelzijde)
Voor meer informatie over deze en
de overige tochten van Fietsgilde ’t
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

CDA-Kamerlid bezoekt De Bilt
De CDA-justitiewoordvoerder in de Tweede Kamer, Sybrand Van Haersma
Buma, zal op 19 mei 2010 een inleiding houden en daarna in gesprek
gaan met het publiek over onder meer de criminaliteit en de rechtspraak in
Nederland.
Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: zijn onze rechters wereldvreemd? Is Nederland veiliger geworden? Hoe worden publieke
gerechtigheid en openbare moraal het beste gediend? Het publiek krijgt
uitdrukkelijk de gelegenheid om vragen te stellen en mee te discussiëren.
Deze openbare avond wordt gehouden in het H.F. Wittecentrum, Henri
Dunantplein 4 te De vanaf 20.30 uur. Ook niet-CDA-leden zijn hartelijk
welkom! De toegang is gratis.

Als mannen met krachtige spieren
in Westbroek Koninginnedag vieren
dan zie je altijd
een sportieve strijd
waarmee zij bewoners plezieren
Guus Geebel

Adverteren in De Vierklank!

Limerick
Dorpsbistro

'Naast de Buren'

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Restaurant
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

0346 - 218821

Woe.
12-05
Do.
13-05
Vrij.
14-05
Woe.
19-05
Do.
20-05
Vrij.
21-05

Varkenssaté met gebakken ei
of
Gebakken mosselen met
knoflookboter

9,95

Gebakken zeewolffilet
met spekjes
of
Entrecôte met kruidenboter

9,95

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

