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Van Tellingen-Pul Stichting 
maakt bijentuin bij De Boswerf 

De Van Tellingen-Pul Stichting en 
SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist zijn op zoek naar 
meer projecten en initiatieven uit de 
Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. De Van Tellingen-
Pul Stichting heeft in oktober weer 
een beoordelingsronde. Aanvragen 
hiervoor dienen vóór 1 oktober 
binnen te zijn. Om voor financiële 
steun in aanmerking te komen, moet 
een project of initiatief draaien op 
vrijwilligers. Voor meer informatie: 
www.vantellingen-pul.nl en www.
sozw-zeist.nl.Antonie en Olivier krijgen uitleg over bijen van imker Judith Stoker.           foto Mel Boas

De komende maanden worden in de 
Stadspers enkele projecten uitgelicht 
die recent steun ontvingen van twee 
Zeister fondsen: de Van Tellingen-Pul 
Stichting en SOZW Stimuleringsfonds 
voor Zorg en Welzijn in Zeist. Een 
voorbeeld van een project dat de Van 
Tellingen-Pul Stichting financieel on-
dersteunt is de realisatie van een bij-
entuin bij Bezoekerscentrum De Bos-
werf.

“Wij willen heel graag een plek inrichten 
voor bijen, omdat het niet goed gaat met 
de bij,” vertelt Mathilde Groothoff van 
De Boswerf.”Een deel van de wilde bijen 
wordt met uitsterven bedreigd. Wij ho-
pen door een tuin in te richten met spe-
ciale drachtplanten, waar bijen zich thuis 
voelen en zich kunnen voortplanten, ze 
te kunnen helpen. En daarmee eveneens 
aan bezoekers te laten zien wat ze zelf in 
hun tuin kunnen doen om bijensterfte 
tegen te gaan.”

De oude kruidentuin, van zo’n negen bij 
zeven meter groot, wordt ingericht als 
bijentuin. Mathilde:”We willen de tuin zo 
inrichten dat bijen zich er thuis voelen én 
dat het voor bezoekers een fijne plek is 
om te recreëren. Waar je een lekker kopje 
koffie kunt drinken terwijl je om je heen 
bijen ziet en er iets valt te leren. En waar 
we met groepen mensen doorheen kun-
nen lopen.”

Bang voor bijen die aan komen vliegen, 
hoeven bezoekers van de tuin niet te 
zijn.”Er staat nu al een bijenstal, waar ho-
ningbijen in zitten. Dat zijn de bijen die 
kunnen steken. Wilde bijen steken niet. 

In het ontwerp van de tuin is de aan-
vliegroute zó gemaakt dat bezoekers er 
geen last van hebben. We gaan een soort 
wal maken, waarbij de bijen gedwongen 
worden om achter die wal aan te vliegen 
naar hun kast.” In het voorjaar 2019 moet 
de tuin klaar zijn.


