Aanleg Bijenoase Sluisje is van start!
Begin september is de grond klaar gemaakt bij het historische Sluisje van Zeist om de bijenoase aan
te leggen. Nu al doen er bijna 1200 leerlingen mee! Vorig jaar september heeft de Stichtse Vrije
School een inzamelingsactie gehouden en geld bijeengebracht om het eerste bijenbos in Nederland
aan te planten. Ook basisschool de Sluis doet mee. Zij planten naast hun school, aansluitend op de
bijenoase, een boom- en fruitgaard. De Montessori school heeft voor de zomer geld ingezameld voor
de bijen en sluit aan. En binnenkort kijken we hoe ook de nieuwe islamitische school en de moskee
kunnen bijdragen.
We zijn begonnen met het weghalen van heel veel bramenstruiken. Zo ontstaat er ruimte voor een
grotere variatie van verschillende soorten struiken en
bomen.
We hebben ook het gras afgeplagd vanaf het water van de
Hakswetering voor een kruidenrijke weide met bloeiende
planten. De plaggen hebben we verwerkt in een wal aan de
rand van de bosjes. De braamwortels hebben we
uitgezeefd en afgevoerd
naar een compostbedrijf.
De komende maand blijft
de grond kaal liggen. We laten de worteltjes van het gras en de
bramen die nog in de grond zitten, kiemen en maaien die begin
oktober nog een keer af.
Daarna wordt in etappes ingezaaid en ingeplant: eerst wordt de
bijenoase gezaaid, later worden de struiken en bomen geplant door
de leerlingen van de Stichtse Vrije School. Basisschool De Sluis plant
tal van fruitbomen en bessenstruiken. De Montessori school komt 3000 bloembollen planten.
Komend voorjaar zetten we de oeverplanten en dan komt er een spetterende feestelijke opening.
Maar eerst is er nog veel werk te verzetten. Wil je ook aanhaken om deze plek weer mooi te maken?
Graag. We zijn op zoek naar mensen die de kinderen willen begeleiden op de plantdagen en mensen
die mee willen doen in een beheergroep.
Het Sluisje is een geliefd rondje voor veel mensen met een viervoeter. Zo leerden we ook de blinde
man en zijn hond kennen en snoeiden nog eens extra de bramen zodat de takken met doorns niet
meer in zijn gezicht zwiepen. Maar die geweldige viervoeters laten ook veel poep achter. Vies!!
Oproep: wiillen de hondeneigenaren hun plicht doen en helpen dat de kinderen die komen planten
en zaaien niet met poep aan hun schoenen thuis komen?
Meer informatie en aanmelden om mee te doen kan via: jvettekoven@gmail.com en sonne@beefoundation.nl.

