
UTRECHT-OOST 7
UO

vrijdag 18 oktober 2019

Bij kan straks terecht in eigen
bos om te eten en te nestelen

Heleen de Bruijn
Zeist

Na de zomervakantie is rond het
voormalige sluisje in de Grift in
Zeist-West een stuk grond klaarge-
maakt voor de aanleg van een bijen-
bos. Het initiatief daarvoor komt van
de Stichtse Vrije School in Zeist. De
leerlingen haalden vorig jaar geld op
om zo’n bijenbos te realiseren. Bijen-
kenner Sanne Copijn begeleidt de
aanleg: ,,De toplaag van de grond is er
afgeschraapt en van dat materiaal is
een wal gebouwd. Die wal dient te-
gelijk als bijenhotel en wordt in een
struikenlaag verwerkt.’’

Gisteren werd, als opmaat naar de
aanplant van het bijenbos, symbo-
lisch de eerste boom geplant op het
terrein van de Stichtse Vrije School.
Dit omdat de internationale bewe-
ging van vrije scholen dit jaar hon-
derd jaar bestaat. Om dat te vieren
worden in de hele wereld bomen ge-
plant. De Stichtse Vrije School in
Zeist koppelt dat aan een ander goed
doel: de realisatie van dit bijenbos.

Gaandeweg zijn allerlei partijen bij
dit initiatief aangehaakt. Natuurlijk
ook basisschool De Sluis, die naast
het toekomstige bijenbos staat. De
leerlingen planten er bomen en plan-
ten waarvan je kunt eten. En de leer-
lingen van Montessori Zeist gaan op 1
november achtduizend bollen plan-
ten. Een echte megaklus waarvoor
Copijn nog dringend vrijwilligers

zoekt. Dezelfde dag zullen kinderen
van de moskee in De Clomp in Zeist
bloemen zaaien. De leerlingen van de
Stichtse Vrije School in Zeist planten
er van 20 tot en met 22 november bo-
men. Allemaal ten behoeve van wilde
bijen, die het momenteel moeilijk
hebben.

Hectare
De gemeente Zeist, die zich graag
een bij-vriendelijke gemeente
noemt, wees het stuk grond van on-
geveer een hectare graag toe ten be-
hoeve van dit bijenbos. Copijn ver-

telde eerder al dat Zeist ook een bije-
vriendelijke plek is. ,,Zeist heeft veel
gebieden met verschillende ecosyste-
men en relatief veel groen.’’

Door bollen, eenjarigen, vaste
planten en bomen te zaaien en te
planten, kunnen de bijen er het hele
jaar terecht om te eten en te nestelen.
Er komen onder meer lindebomen,
tamme kastanjes en meidoorn, daar-
naast struiken als hondsroos en li-
guster. Een groot deel van het beno-
digde bedrag van 68.000 euro is in-
middels binnen, inclusief 10.000
euro van de Stichtse Vrije School.

▲ Tessel, Alexander en Lieve helpen bijenkenner Sanne Copijn met het planten van een boom voor het bijenbos. FOTO RUUD VOEST

Zeist heeft
veel
gebieden
met relatief
veel groen
–Sanne Copijn

Leerlingen van enkele
scholen in Zeist gaan
de komende weken met
hun handen in de aarde.
Ze planten bomen,
zaaien bloemen en poten
duizenden bollen in het
nieuwe bijenbos.

Vier scholen uit Zeist steunen initiatief om wilde bijen een handje te helpen

BIJENLINT

ZEIST In Zeist wordt ook
werk gemaakt van een bijen-
lint. Daarbij staan bij-vriende-
lijke bomen niet te ver van el-
kaar, zodat de bij van boom
naar boom kan zoemen. De
bomen staan ook niet keurig
op een rij, maar bewust
schots en scheef.

Schots en scheef


