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Groenekanse Imkers steken de koppen opnieuw bij elkaar
door Frank Klok
De Groenekanse Imkers zijn al enige tijd bezig hun bijenvolken beter te wapenen tegen de
wereldwijd om zich heen grijpende verdwijnziekte (zie ook een eerder artikel in de Vierklank
van 20 januari 2010).
Bijen vormen een essentiële schakel in de bevruchting van planten en bomen. Zonder bijen
geen groente en fruit! Hoewel de oorzaken van de verdwijnziekte nog niet éénduidig
vastgesteld zijn is wel duidelijk dat naarmate de bijenvolken gezonder zijn ze meer
weerstand tegen de ziekte hebben.
Biodiversiteit
Daarom wachten de Imkers niet langer en werken aan concrete maatregelen om de
omgeving voor bijen (en hommels) zo optimaal mogelijk in te richten. Dit jaar is het ook het
jaar van de biodiversiteit en de doelstellingen daarvan blijken, niet toevallig, goed te sporen
met de eisen die bijen stellen aan hun omgeving. Een stevige duw in de rug ervaren de
Imkers daarnaast van de gemeentepolitiek. Alle partijen hebben immers groen en
duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Aftrap
De Imkergroep organiseert dit jaar, samen met het Groenekans Landschap, een baaierd aan
activiteiten om meer bijvriendelijke bloemen, planten en bomen in openbaar groen, tuinen en
akkerranden in Groenekan en omgeving te verwezenlijken. Een schouw van de
mogelijkheden in Groenekan (gezien door de ogen van de bij) heeft inmiddels een lijst met
locaties en plantsuggesties opgeleverd. De aftrap voor deze bijvriendelijke activiteiten valt
samen met de afronding van de onderhoudswerkzaamheden in Bos Voordaan, aanstaande
zaterdag, 27 maart. Demissionair wethouder Arie Jan Ditewig, die als portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening ook de Bij nauw aan het hart gebakken ligt, zal daar dan omstreeks
10.00 uur een groot aantal bollen poten. Om die werkzaamheden in goede banen te leiden
zal hij daarbij ondersteund worden door het Groenekans landschap, de Stichting Brigida en
de Dorpsraad van Groenekan. Aansluitend zullen in de voortuin van de boerderij aan de
Groenekanseweg op nr. 62 hoogstam fruitbomen geplant worden. Daarmee wordt en
passent ook bijgedragen aan herstel van de historische hoogstamboomgaard die op die
plaats ruim 100 jaar geleden werd aangelegd.
Advies
Groenekanners die hun tuinen bijvriendelijker zouden willen inrichten of wellicht een stuk
grond beschikbaar willen stellen voor beplanting met bijvriendelijke bloemen, planten en/of
bomen kunnen daarvoor advies inwinnen door naam, telefoonnummer, emailadres en
woonadres te sturen naar: debijenwij@gmail.com.
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