
Slow Food in de 
wereld van de bij

Als de bijen verdwijnen, wat ligt er dan op je bord? Heel wat min-
der smakelijk, voedzaam en rijk voedsel, dan in een wereld mét deze 
bestuivers. Groenten, fruit, noten en zaden zijn grotendeels van de 
bij-afhankelijk. Maar ook zuivel en vlees zouden schaars(er) worden - 
koeien eten immers gras, luzerne en klaver. Ook die gewassen hebben 
bestuivers nodig. Reden genoeg om te zorgen voor een goede bijen-
stand. Daarom organiseert Slow Food Utrecht op zaterdag 21 oktober 
op de biologische Tuinderij Eyckenstein te Maartensdijk de 5de editie 
van Slow Food Utrecht in Gesprek onder titel: ‘Het belang van bijen 
voor ons voedsel’.

Programma
Om 15.00 uur is de ontvangst met koffie en thee en de mogelijkheid om 
groenten te kopen. Om 15.30 uur vertelt Imker Walter den Hollander 
over bijenvolken. Aan de orde komen o.a. hoe een bijenkast is opge-
bouwd en hoe een bijenvolk werkt gedurende een jaar. Verder diept 
Den Hollander met de aanwezigen de zorgen rondom de bijensterfte 
uit. Om 16.15 uur bespreekt tuinder Luuk Schouten van Tuinderij Eyc-
kenstein in Maartensdijk welke gewassen bestuiving nodig hebben en 
welke niet. 

Adres Tuinderij Eyckenstein, 
Dorpsweg 264. Meer informatie 
op www.landgroengroenten.nl. 
Aanmelding via evenementen@
slowfoodutrecht.nl o.v.v. 21 ok-
tober bijen. Op voorhand kunnen 
vragen worden ingediend via eve-
nementen@slowfoodutrecht.nl
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advertentie

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-10
Do.

19-10
Vr.

20-10
Za.

21-10
Zo.

22-10

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische 

gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
25-10
Do.

26-10
Vr.

27-10
Za.

28-10
Zo.

29-10

Klassieke hazenpeper,
puree, rode kool en stoofpeer

of
Duo van heilbot- en zalmfilet 

met Hollandaisesaus
of

Groentenquiche
met kaassaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe. 18 okt. “Nieuwe à la carte kaart”

advertentie

Paddenstoelenwandeling 
Zo’n 100 belangstellenden waren er 
voor de paddenstoelenwandeling, 
die op zondag 15 oktober gehou-
den werd op landgoed Sandwijck. 
Gezien dit overweldigende aantal 
aanmeldingen werd besloten om 
naast de wandeling van 11.00 uur 
ook nog een middagronde te doen, 
waardoor iedereen kon genieten 
van de expertise en verhalen van 
de IVN- gidsen Ina, Jaap en Enrico, 
daarbij bijgestaan door 3 gidsen in 
opleiding. 

De ochtend- en middaggroepen 
bezochten 23 genummerde vind-
plaatsen. Tijdens de voorwandeling 
op 14 oktober was daar een grote 
verscheidenheid aan paddenstoe-
len aangetroffen; een rijke ‘oogst’, 
dankzij het natte weer van de week 

ervoor. Een scala aan soorten met 
verschillende functies, van ‘helper’ 
van bomen tot parasiet; eetbaar of 
juist giftig, in allerlei kleuren en 
maten.

Vragen
Over het plukken en eten van pad-
denstoelen kwamen veel vragen. 
Niet verwonderlijk als van twee 
sterk op elkaar lijkende soorten, de 
één eetbaar en de ander zeer giftig 
blijkt te zijn. Een foutje is zo ge-
maakt, dat werd wel duidelijk! De 
deelnemers kwamen in een krappe 
twee uur veel te weten over wat 
landgoed Sandwijck met z’n af-
wisselende landschap van weiden, 
beekjes en bos qua paddenstoelen 
te bieden heeft. Onder andere dat 
er paddenstoelen zijn die specifiek 

(oude) eiken en beuken helpen, 
andere die hun dode hout verteren 
en nog weer andere die als parasiet 
meewerken aan de ondergang van 
nog levende (loof)bomen. 

Dat is helaas het geval bij de solitai-
re rode beuk op het landgoed welke 
dit jaar aangetast werd door reu-
zenzwammen aan z’n voet en ton-
derzwammen op z’n bast. Experts 
verwachten dat deze reus over 4 à 
5 jaar geveld is; dat hoort (helaas) 
ook bij de dynamiek in de natuur!
Alle verhalen, het enthousiasme 
van gidsen en deelnemers en het 
prachtige weer, maken dat er terug-
gekeken kan worden op een zeer 
geslaagde wandeling.

(Marijke Wulp)

Mooie structuren op de voet van de boom. (foto Viviane van Hooft) 

Belangstelling voor mooie structuren op de voet van de boom. (foto Marijke Wulp)

Alleen flessen in de glascontainer
door Kees Diepeveen

De glascontainers op de hoek van de Prinses Marijkelaan en de Fazantlaan in Maartensdijk 
tegenover het Maertensplein worden intensief gebruikt. Veel mensen brengen daar hun lege 

flessen naar toe. Niet elke Maartensdijker, beseft dat de containers alleen voor flessen bedoeld 
zijn. Met regelmaat staan er vazen en schalen van glas naast de zuilen

omdat de openingen daarvoor te klein zijn.

Stephanie van de Goede is een jon-
ge moeder, die dagelijks met haar 
dochter van drie langs de glascontai-
ners loopt op weg naar het winkel-
centrum op het Maertensplein. Het 
is haar een doorn in het oog dat men-
sen het glaswerk dat niet in de glas-
containers hoort hier zo maar neer-
zetten. Stephanie: ’Waarschijnlijk 
denken deze mensen er niet bij na, 
dat vooral de jongere (basisschool-)
jeugd het leuk vindt om dit glas ka-
pot te maken waardoor de hele stoep 
vol ligt met kleine stukjes glas. Ik 
heb dit al een paar keer gezien en 
de kinderen hier op aangesproken. 
Maar zolang mensen dit hier neer 
blijven zetten zal dit gedrag voor 
komen’. Stephanie vervolgt: ‘Mijn 
dochter kan prima lopen, maar strui-
kelt ook weleens, waardoor de kans 
dat ze met haar handjes of knietjes 
in het glas valt erg groot is. Dit wil 
ik graag voorkomen. En niet alleen 
voor mijn eigen kinderen’. 

De boodschap is duidelijk: alles 
wat niet in de glascontainer 

hoort moet naar de gemeentewerf 
gebracht worden.

Wat ligt er op je bord als de bijen verdwijnen.


