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Bijenkoning Pim geeft gastles aan
groep 3 van basisschool De Evenaar
Door Mirjam Goossens
Heemstede – De afgelopen maand
stond bij basisschool De Evenaar in
het teken van een schoolproject ‘De
Evenaar warmt op!’, met aandacht
voor klimaatverandering in ruime zin.
Want klimaatverandering heeft niet
enkel gevolgen voor de mens, maar
tevens voor de natuur, onze omgeving en de dieren. Op donderdag 21
april gaf de Heem-steedse imker Pim
Lemmers een gastles aan groep 3.
De drukbezette imker was verlaat,
want zodra er een calamiteit met
bijen is, rukt hij uit om het probleem
op te lossen. Deze middag was er
een bijenzwerm neergestreken in
een schoorsteen. De 6-jarigen van De
Evenaar waren evenwel goed voorbereid op zijn komst met het bekijken van een informatiefilmpje en er
was druk geknutseld om wc-rollen
om te toveren tot een slinger bijen.
Juf Tineke Zwiersen verzamelde intussen alle prangende vragen van de
kinderen om aan de imker voor te
leggen. Veel tijd had Lemmers niet
nodig om de aandacht te krijgen van
de 24 leerlingen.
De koningin is de baas
Allereerst liet hij een foto zien van de
bijna jarige Koning Willem Alexander.
De kinderen hadden even moeite
hem te herkennen zonder baard,
maar wisten meteen te vertellen dat
hij de baas is van Nederland.
Bij bijen is dat anders, volgens imker
Pim, daar maakt de bijenkoningin de
dienst uit. Zij is te herkennen aan een
gekleurde stip die de imker
aanbrengt. Er zijn vijf verschillende
kleuren die verwijzen naar haar leeftijd, want de koningin kan maximaal
vijf jaar oud worden. De gewone

bijen kunnen overigens maar 1
maand oud worden, maar hebben
tijdens hun korte leventje belangrijke
taken. Zij vliegen van bloem naar
bloem en gaan eens per jaar met de
imker ‘op vakantie’ naar een boomgaard met peren waar ze via de
bloesem zorgen voor de perenoogst.
Zo komen wij ook aan de appel- en
aardbeienoogst.
Wesp, bij of hommel
De mannetjesbijen doen overigens
maar bijster weinig, constateert
Lemmers: “Ze knuffelen enkel met de
koningin, zodat ze eitjes legt.”
Om een bijenkolonie te mobiliseren
hoeft de imker slechts de koningin te
vinden, dan volgt de rest. Pim: “Dat is
heel simpel, want een bij ruikt feilloos waar de koningin is”, vertelt Pim.
“Ze ruiken namelijk zevenmaal beter

dan een herdershond en die ruikt
enkele honderden malen beter dan
een mens.”
Dat wespen, hommels en bijen
kunnen zoemen en soms steken
weten alle kinderen wel, maar wat is
nu eigenlijk het verschil tussen deze
vliegende insecten? Pim vertelt dat
er wel 360 soorten wilde bijen
bestaan in Nederland. De wesp is een
echte gladjanus, want hij heeft een
gladde angel en kan wel tot 5 keer
steken voordat zijn gif op is, maar
ook de wesp is nuttig omdat hij
ongewenste muggen en vliegen
opruimt.
De kinderen van groep 3 van de
Evenaar hebben in korte tijd veel
opgestoken van het leven van de
wilde bijen en een vijftal 6-jarigen
mocht daarna op de foto met ‘onze’
bijenkoning Pim Lemmers.

V.l.n.r.: Pim Lemmers, Caroline van der Plas, Jan Kroezen van de Bijenvrienden en
burgemeester Astrid Nienhuis. Foto: Eric van Westerloo.

Parlementariër Caroline van der Plas
aanwezig op de Nationale Zaaidag
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het zal menigeen
ontgaan zijn, maar op 22 april was
het niet alleen in Nederland, maar
ook elders in de wereld Zaaidag. In
Heemstede alweer voor het negende
jaar op rij. Georganiseerd door de
Bijenstichting en de Stichting Bijenvrienden. De bijen en de voor hen zo
broodnodige bloemen staan centraal
in de door ‘bijengoeroe’ Pim
Lemmers bedachte Zaaidag. De
bedoeling is om de aandacht te
vestigen op een goede leefomgeving
voor deze zo belangrijke bijen. De
diertjes zorgen voor de bestuiving
van allerhande gewassen waaronder
fruitbomen. De bijen zelf dienen
voedsel te krijgen en dat ze halen
vooral uit bloemen.

Op de foto samen met bijenkoning Pim Lemmers. Foto: Mirjam Goossens.

De verstedelijking en daarmee verstening van ons land kan eenvoudig
worden gekeerd door veel meer

bloemen te planten. De actie steenbreek, waar tegels in tuinen worden
vervangen door natuur helpt daarbij.
Boomspiegels in de straten kunnen
worden beplant. Boeren helpen mee
door aan de randen van hun land
ruimte te laten voor bloemen. Pim
Lemmers, de lopende encyclopedie
waar het bijen betreft, kan boeiend
vertellen over de kleine diertjes. Hij
had Caroline van der Plas, kamerlid
voor de partij BBB, uitgenodigd in
Heemstede om een perceel op de
Hartekamp in te zaaien. Zij deed dat
samen met burgemeester Astrid
Nienhuis. Pim heeft o.a. in het Catshuis en het Tweede Kamergebouw
bijenkorven geplaatst. Op het dak
van het Heemsteedse gemeentehuis
staat al sinds jaar en dag een onderkomen voor de bijen. Het gezaaide
perceel zal binnenkort in volle bloei
staan. De bijen op de Hartekamp
kunnen zich weldra tegoed doen aan
hun bloemen maaltijd.

KEN UW BOS
Even ’n vraagje...
Door Ems Post-van Zon
“Mag je in het bos na zonsondergang?”
“Met hoeveel honden mag ik in het
bos lopen?”
“Ik zie veel honden loslopen in het
bos. Mag dat wel?” (In het noordelijke deel wel, in het zuidelijke
deel beslist niet!)
“Bij wie kan ik een verloren voorwerp melden?”
“Waarom liggen er zoveel stammen in het bos?”
“Zijn er wandelroutes uitgezet in het bos?”
Een greep uit de vele vragen die de Vereniging Vrienden
Wandelbos Groenendaal met regelmaat in haar mailbox vindt.
Duidelijke vragen, waarop een duidelijk antwoord te geven is.
Maar er zijn ook lastigere vraagjes bij.
“Mag ik met mijn koor in het bos een film opnemen?”
“Kunnen wij ergens in het bos naar het toilet?”
“Het lijkt wel een hondentoilet! Er is toch een opruimplicht?”
“Ik zoek woonruimte. Kent u de eigenaar van het poorthuis?”
“Is het mogelijk een herdenkingsboom in het bos te planten?”
“Wij willen een reünie van ons hondenras in uw bos organiseren. Mag dat?”
“De hekken gaan zo moeilijk open. Kunt u daar wat aan doen?”
“Ik heb een zonnebril gevonden in het bos. Waar kan ik hem
afgeven?” “Enzovoort.”

website info@wandelbosgroenendaal.nl te verwijzen. U vindt
er ook relevante verwijzingen naar de informatie op de
gemeentelijke website, bijvoorbeeld over de voortgang van de
bouw van de Belvedère; de regels voor uw hond(en) in het
Wandelbos. Ook vindt u op onze site de columns die de
Vrienden Wandelbos Groenendaal eerder in de Heemsteder
publiceerden en een plattegrond van de wandelroutes.

Ons bestuurslid Ellen Zwarter probeert al deze vragen zo snel
en volledig mogelijk te beantwoorden. Uit de reacties van de
vragenstellers blijkt dat die daar meestal erg tevreden mee zijn.

Daar zijn er inmiddels heel wat van. De rode (4,2 km) en de
gele (1,5 km) wandelroutes, de cultuur-historische, aangegeven met witte paaltjes, de honden-aangelijnd-welkom route
met de blauwe paaltjes en de buitenplaatsenwandeling,
aangegeven met groen/gele schildjes op paaltjes; zelfs de
Manpadroute en de fietsknooppuntenroute doorkruisen Groenendaal, maar alleen over de Sparrenlaan en de Burgemeester
Van Rappardlaan.

Onder andere de vraag: “Zijn er wandelroutes uitgezet in het
bos?” laat zich makkelijk beantwoorden door naar onze

De witte paaltjesroute voert ook over de begraafplaats, een
oase van stilte en schoonheid. De aula heeft boven de ingang

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

onlangs zijn gerestaureerde art deo glas-in-lood raam teruggekregen (oorspronkelijke ontwerp atelier De Vonk). En als u er
toch bent, loop dan even langs de onlangs gerestaureerde
grafkapel van de familie Van Vollenhoven. Op de website van
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek vindt u een
film over de minutieus uitgevoerde restauratie (https://hvhb.
nl/grafkapel-van-vollenhoven-de-tempel.van-de-herfstlaan/).
Hulde voor de gemeente Heemstede.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

