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Groenekanse Imkers krijgen grootschalige hulp
door Frank Klok
Het gaat slecht met de bijen in de wereld. Er waart een geheimzinnige verdwijnziekte rond die veel
bijenvolken fataal wordt. De oorzaak van de ziekte is helaas nog niet bekend. Zonder Bijen geen groente en
fruit, het is dus belangrijk dat de Bij onder ons blijft. Eerder al verhaalde De Vierklank hierover.
De imkers in Groenekan wachten
niet tot de wetenschap het finale antwoord heeft gevonden. Zij proberen
de weerstand tegen de ziekte bij hun
bijenvolken nu al zo groot mogelijk
te maken, onder meer door voor een
gezonde omgeving te zorgen. Een
gezonde omgeving voor de Bij is een
omgeving met een grote biodiversiteit, met veel verschillende soorten
bloemen, struiken en planten dus.
Dit jaar, 2010, is niet toevallig óók
het jaar van de biodiversiteit en dat
geeft de plannen van de Imkers een
flinke wind in de rug. Bij hun initiatief worden de imkers actief gesteund
door het Groenekans Landschap dat
een goede biodiversiteit in Groenekan
hoog in het vaandel heeft staan.
Bos Voordaan
Bijen zijn onder meer verzot op Boswilg, Hazelaar, Sleedoorn, Lijsterbes en Vuilboom. Deze bomen en
struiken hebben bovendien een mooi
opeenvolgende bloei. Daarom ontstond bij de imkers het plan om in
Groenekan flink wat van die bomen
en struiken extra aan te planten. Op
hun zoektocht naar een geschikte
locatie werd een tweetal open plekken in Bos Voordaan gevonden, die
voldoende licht zouden bieden om
struiken en bomen tot wasdom en
bloei te laten komen. De open plekken
bleken begin 2004 te zijn ontstaan bij
het uitdiepen van vijver en sloten in
het bos. Toentertijd is daar veel over
te doen geweest, getuige de vergelijking die in het boek ‘Orkanen over
Voordaan’ van Groenekanner Wim
van Schaik wordt gemaakt met de
schade van een zware winterorkaan.
De Gemeente De Bilt, beheerder van

het bos, staat positief tegenover de
biodiversiteitplannen van de imkers
en ging dan ook van harte akkoord
met het gebruik van die locatie.
Bijenbewustwording
De Groenekanse imkers werken ook
al enige tijd aan de Bijenbewustwording bij de schooljeugd. In dat kader
geven zij af en toe gastlessen op Biltse
scholen over de Bij en zijn betekenis
voor de mens. Eén van die scholen is
de Nijepoortschool in Groenekan. De
Nijepoort zag de educatieve waarde
van de plannen, mede in het kader
van de les Ruimtelijke Ordening en
was dan ook graag bereid praktische
hulp te bieden bij de realisatie.
Nijepoortschool
Donderdagochtend 8 april werden
de leerlingen van groep 8 eerst klassikaal bijgepraat over het belang van
het beplantingsplan voor de Bijen-

stand in Groenekan. Daarna trokken
zij met z’n twintigen goedgemutst
in fietscolonne naar hun tijdelijke
werkplek in het bos. De gemeente
had, mede in het kader van Wijken Dorpsgericht werken, ruim 100
van de eerder beschreven bijvriendelijke bomen en struiken beschikbaar
gesteld. Onder de deskundige leiding Werkinstructie door Thijs Pons van het Groenekans Landschap.
van medewerkers van de gemeente en
het Groenekans Landschap werden
die door de leerlingen in dik een uur
enthousiast doorpakken verwerkt tot
Tussen de voet van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme
een fraai ‘Nijepoortbosje in wording’.
Rijngebied is voor de vijfde keer de ‘Biltse Lente Route’ uitgezet.
Leerkracht Bronia kende haar eigen
In de periode 20 april tot en met 30 juni kunnen belangstellenden
krachten even niet en slaagde erin,
deze route fietsen en onderweg afstappen om één of meer agrarische
in haar grenzeloos enthousiasme, een
bedrijven te bezoeken.
oerdegelijke gemeentespade te breken
alsof het een luciferhoutje was. Dankzij groep 8 van de Nijepoortschool is De fietsroute is circa 30 km lang en voert door een afwisselend landschap
Bos Voordaan een fijn bijensmulbosje in het buitengebied van de gemeente De Bilt langs zorgboerderij Nieuw
rijker. Voor meer informatie over bij- Bureveld, tuinderij Eyckenstein, aspergekwekerij Buijs en ‘t Winkeltje van
vriendelijke beplanting e-mail: debij- Het Utrechts Landschap.
Deze bedrijven stellen hun poorten open om u kennis te laten maken met
enwij@gmail.com.
het buiten- en boerenleven in onze regio. Naast land- en tuinbouw bieden
de bedrijven activiteiten aan zoals verkoop aan huis en zorg. Deze activiteiten dragen bij aan een gezonde bedrijfsvoering en versterken tegelijkertijd
de band tussen boeren, tuinders en de consument.

De Biltse Lente Route

Een folder van de fietsroute is op de vier bedrijven verkrijgbaar. U treft
daarop ook nadere informatie aan over die bedrijven, inclusief de openingstijden. U kunt de informatie ook downloaden van www.landgoedgroenten.
nl, www.nieuwbureveld.nl of www.utrechtslandschap.nl.
Arrangementen
De deelnemende bedrijven bieden u dit jaar (ook) een keuze uit vier
arrangementen voor een groepsuitje voor uw bedrijf, afdeling, familie of
vrienden. U kunt De Biltse Lente Route fietsen en (één van) de bedrijven
bezoeken voor een rondleiding, al dan niet in combinatie met een lunch
of diner. De arrangementen zijn te boeken tijdens De Biltse Lente Route
2010 en gelden vanaf 10 personen. Voor meer informatie, mogelijkheden
en prijzen kunt u contact opnemen met de bedrijven die u wilt bezoeken.
De contactinformatie kunt u downloaden van bovengenoemde websites.
[HvdB]

Moe maar tevreden huiswaarts.

De tuin als rustpunt in een hectische wereld
door Henk van de Bunt
Een lange winter ligt bijna achter ons, de lente nadert, de natuur komt langzaam tot leven en de tuin
vraagt weer volop de aandacht. Wellicht is het tijd voor geheel iets nieuws. Op vrijdag 16 april organiseert
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) voor de 11e keer de Nationale
Tuinontwerpdag. Ook Copijn doet mee en zet haar deur open voor een advies over het ontwerp en de
inrichting van de tuin.
Beplantingsspecialiste Frederike van
Mierlo-Fransz vertelt: ‘Meestal worden wij gevraagd om een tuin te
ontwerpen die tegemoet komt aan
de wensen van de eigenaar en vooral niet te veel tijd voor onderhoud

vraagt. Vaak moet een tuin ook flexibel zijn in gebruik, bijvoorbeeld met
de mogelijkheid om te computeren,
te spelen en te sporten, maar ook om
je terug te trekken, te mediteren of
gewoon te ontspannen. De vraag is

hoe je dat bereikt. De tuin betegelen
en voorzien van enkele plantenbakken? Niet doen! Gebruik niet meer
steen dan je nodig hebt om te zitten
en de rest invullen met planten. Want
groen is belangrijk! Tuinieren zorgt
voor lichaamsbeweging en ontspanning. In een groene tuin kom je tot
rust, bovendien is groen (het is wetenschappelijk bewezen) goed voor de
gezondheid!’

Bewust
‘Met een bewuste en uitgekiende
plantenkeuze kan aan dergelijke wensen worden voldaan.
Je dient er op te letten, dat de planten samen de bodem bedekken zodat
onkruidgroei weinig kans heeft. Bijvoorbeeld met vaste planten en kleine
De plantenkeuze dient aangepast te zijn op de plek. Verhardingen zijn heel heesters kan je dit effect bereiken:
belangrijk in de tuin maar let op dat materiaal bij het huis en stijl van het We kunnen naam en toenaam hiertuinontwerp past.
van geven. Sommige planten hebben

Op dit moment is een bezoek aan het bedrijf van de familie Buijs aan de
Soestdijkseweg al zeer de moeite waard. Johan Buijs vertelt: 'De aspergeheuvels liggen er nu mooi bij en we zijn alles aan het gereed maken voor de
oogstperiode los barst. Als het weer zo blijft als nu, kunnen we eind april
volop asperges oogsten'.
voedselrijke grond nodig en sommige
juist niet. De plantenkeuze wordt
zorgvuldig aangepast op de plek, zon
of schaduw, natte of droge grond etc.
Verhardingen zijn heel belangrijk in
de tuin maar let op dat materiaal bij
het huis en stijl van het tuinontwerp
past. Een beperking van het aantal
materialen zorgt voor rust en eenheid
in de tuin. En daarnaast kan je met
het zorgvuldige plaatsen van hogere
heesters, hagen en bomen voor een
dieptewerking in de tuin zorgen. De
hagen die in het verleden vaak verdrongen zijn door houten schuttingen
komen weer terug. Niet alleen als

afscheiding maar ook vormgevend
en natuurlijk element om de tuin in
te delen.
Advies
Het tuinadvies wordt op vrijdag 16
april 2010 van 10.00 tot 16.00 uur
verzorgd door Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. Het adviesgesprek
van ongeveer 20 minuten is gratis. U
kunt gewoon binnen lopen of vooraf
inschrijven (tel. 030 2644333) voor
een afspraak die dag. Het adres is
Gageldijk 4F te Utrecht.
Voor meer informatie www.copijn.nl.

