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locatie beschikbaar rondom een eveneens nieuwe verenigingshal. Elk jaar in
april biedt Sint-Ambrosius hier meer
dan honderd soorten zelf gekweekte inheemse planten aan - drachtplanten
vanzelfsprekend. Ondertussen kunnen
bezoekers de bijen zien vliegen.

Bijenmarkt Boxtel
5tartplaats groene acties
Contact met burgers is een schone
zaak; imkers maken er tegenwoordig
veel werk van. In Boxtel gaat het ook
andersom. De traditionele bijenmarkt is
al twee jaar op rij door anderen uitgekozen als startplaats voor nieuwe,
groene activiteiten.
Op 27 april gaf wethouder Marusjka
Lestrade op de bijenmarkt het startsein
voor De Groene Draad, een wandel- en
fietstocht langs veertien bedrijven en
instellingen met duurzame voedselproductie. Dit ging gepaard met de nodige
aandacht in de lokale en regionale pers.
Een jaar eerder zaaide een andere wethouder, Peter van de Wiel, pal naast
het bijenmarktterrein een bermstrook
in met een bloemenmengsel. Dit als
startsein van een biodiversiteitsproject
in Boxtel en Liempde. Diverse plantsoenen van gemeente, waterschap en
Gasunie zijn sindsdien verrijkt met kruiden en bloemrijke struiken.
Bijenhoudersvereniging Sint-Ambrosius
Boxtel had geluk met deze acties. Het
initiatief lag bij anderen en de traditionele markt profiteerde van de extra aandacht van publiek en pers. Uiteraard zijn
beide acties ook gunstig voor de bijen.
Maar dit geluk is niet komen aanwaaien. De Boxtelse vereniging is er in ge-

slaagd om haar jaarlijkse bijenmarkt
drukbezocht te krijgen én te houden.
Dat zien andere initiatiefnemers ook en
zij spelen er op in.
Ooit begonnen als ontmoetings- en
handelsplaats voor imkers, is de markt
in de jaren negentig veranderd in een
op plantenverkoop en bijenpromotie gericht publieksevenement. Deze formule
is na de eeuwwisseling verder uitgebouwd. Toen kwam een nieuwe markt-

"Er liggen duidelijke verbanden", verklaarde Jan Juffermans, één van de initiatiefnemers van Eetbaar Boxtel (www.
eetbaarboxtel.nl), de keuze om De
Groene Draad te starten op de 41e bijenmarkt. De wandel- en fietsroute heeft
te maken met biodiversiteit en dat is
ook voor de bijenhouderij een thema.
"Daarnaast is het ook een praktische
keuze, deze markt is er al en je weet
dat er veel mensen op af komen. Wij
denken en dromen er over om onze
tocht ook elk jaar te gaan doen."
Helaas gaat niet alles goed. Van het
bloemenzaad dat de wethouder vorig
jaar dichtbij de verenigingshal zaaide,
is nauwelijks iets opgekomen. Gelukkig gebeurde dat elders in het dorp
wel. En daar vertellen de imkers, met
fjpto's in de hand, dan weer over aan
de bezoekers van bijenhal en -markt. •
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