ACHTPLANTEN

Verslag jaarlijkse studiedag
Drachtplantencommissies
Frans Janssen
'Veenendaal, Groen en Natuurlijk'. Onder dit motto
waren de commissies drachtplanten en vertegenwoordigers van het IKC Stedelijke Groen en Insektenbestuiving o p 23 april j.1. te gast bij de Afdeling Groen
van de gemeente Veenendaal. De ANI, deze keer
belast met de organisatie, had niet zomaar voor
Veenendaal gekozen. Van oudsher is de relatie tussen
deze Gemeente en de bijenhouders bijzonder hartelijk!
262 Na ontvangst door dhr. W. van Leeuwen, Chef
Plantsoenendienst, werd een overzicht gegeven van
de activiteiten van het Overlegorgaan Drachtplanten
van het Landbouwschap. Aansluitend deden woordvoerders van de diverse commissies verslag van hun
pogingen de bijenweide t e verbeteren, waarbij keer
o p keer bleek, dat het behalen van echte resultaten
een moeilijke taak is! Naar aanleiding van zijn nieuwe
boek 'Vademecurn wilde planten' zou Drs. Arie Koster
een diapresentatie verzorgen. Het ontbreken van een
diaprojector noopte hem alles verbaal t e doen.
Hoewel hem dit we1 toevertrouwd is, werden de mooie
plaatjes gemist. Na een rondwandeling door oud en
nieuw Veenendaal werd in het moderne winkelcentrum
een goedverzorgde lunch gebruikt, gastvrij
aangeboden door d e ANI.
Het middagprogramma stond helernaal in het teken
van 'Veenendaal, Groen en Natuurlijk'. Van de slogan
'Wonen en Werk voor iedereen' heeft Veenendaal
geen loze kreet gemaakt. Aan de hand van kaarten liet
dhr. Van Leeuwen zien wat er in de laatste jaren o p dit
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gebied is gerealiseerd. Behalve veel werkgelegenheid
biedt Veenendaal als 'randje randstad' bijzonder veel
groen in velerlei variaties, waarbij van de natuurlijke
ligging, grote waterrijkdom, vakkundig gebruik is
gemaakt. De moderne kantoorgebouwen en fabriekshallen, goed zichtbaar vanaf d e A12, zijn orngeven
door grote stroken groen, het ontbreken van
hoogbouw doet hier aangenaam landelijk aan. Tijdens
de excursie vie1 vooral de royale aanplant van het
'stadsgroen'op. De meeste indruk echter maakte we1
het natuurgebied 'De blauwe hel'. Door de deels
drassige bodem zorgt dit landschap voor een welvoorziene en zeer gevarieerde dis in het vroege voorjaar.
Een flink aantal bijenvolken hier geplaatst gaf o p deze
goed georganiseerde, zonnige studiedag uitbudnig
blijk van hun aanwezigheid in dit unieke gebied.

