© De Vierklank
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 Bijenstand 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 Wijk- en Dorpsgericht werken, ruim 100 van de eerder
beschreven bijvriendelijke bomen en struiken beschikbaar gesteld. Onder de deskundige
leiding van medewerkers van de gemeente en het Groenekans Landschap werden die door
de leerlingen in dik een uur enthousiast doorpakken verwerkt tot een fraai ‘Nijepoortbosje in
wording’. Leerkracht Bronia kende haar eigen krachten even niet en slaagde erin, in haar
grenzeloos enthousiasme, een oerdegelijke gemeentespade te breken alsof het een
luciferhoutje was. Dankzij groep 8 van de Nijepoortschool is Bos Voordaan een fijn
bijensmulbosje rijker. Voor meer informatie over bijvriendelijke beplanting e-mail:
debijenwij@gmail.com.
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