
Extra zitplaats
Onverwachte
extra kijker tij-
dens de wed-
strijd? De ’Back to
School’ van het
Nederlandse label
Zuiver is een ide-
aal reservebankje.
Het oranje frame
is er in acht ver-
schillende kleu-
ren, dus ook in
’voetbaloranje’. Bovendien zijn ze
gemakkelijk stapelbaar.
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Steentje bijdragen om populatie op peil te houdenSteentje bijdragen om populatie op peil te houden

door MARTINE DE VENTE

Kleur de tuin met bloemen en bijen voelen
zich welkom. En dat is fijn, want zo goed gaat
hetnietmetdebijenpopulatie inons land.Deze
en andere tips voor een bijenvriendelijke tuin.

Honing uit eigen tuin
Bijenvolken zijn ook te huur.
De Amsterdamse imker Ina
Ruijter verhuurt diverse model-
len kasten inclusief volken voor
€17,50 per maand. Voor een
tientje in de maand meer
plaatst Ruijter ook kasten in
daktuinen. Voor het maandbe-

drag verzorgt de
imker de bijen.
Zo zet ze in het voorjaar een
broedkamer in de bijenkast,
zodat de koningin daar haar
tot wel 200.000 eitjes kan leg-
gen. Naar gelang de groei van
het volk, plaatst ze later extra

broedkamers en
honingkamers.

Aan het einde van het seizoen
zorgt Ruijter ervoor dat de
’oogst’, honing dus, uit de
raten in een potje komt.
Kijk op:
www.gastvrijvoordebij.nl

Duurzaam-
heid zit

in een klein
hoekje

Koken, afwassen en
veel apparatuur. In de
meeste huishoudens
neemt de keuken 40 pro-
cent van het energiever-
bruik voor zijn rekening.
Dit is dus de plek in huis
om je water- en energie-
verbruik te verminderen.
Dit zit hem niet alleen in
de aanschaf van energie-
zuinige apparaten, maar
juist ook in de kleine
dingen. Door kleine ver-
anderingen door te voe-

ren, kun je al een groot
verschil maken. Bespaar
bijvoorbeeld tot 30 pro-
cent energie door altijd
met de deksel op de pan
te koken. Je bent trou-
wens nóg zuiniger met
energie als je water aan
de kook brengt met een
elektrische waterkoker.
Water kun je besparen
door je keukenkraan te
vervangen voor een wa-
terbesparende keuken-
kraan. Dit scheelt tot wel
30 procent aan water.
Maar ook met kleine
handelingen kun je op
lange termijn veel kost-
baar water besparen.
Zoals de kraan dichtdoen
terwijl je je handen in-
zeept en borden afschra-
pen voordat ze de vaat-
wasser ingaan, in plaats
van ze af te spoelen. Een
ander belangrijk onder-
deel van een duurzame
keuken is afvalscheiding.
Recycling is in veel Ne-
derlandse huishoudens al
een gewoonte. Maak het
jezelf nog makkelijker
door je keuken te voor-
zien van een overzichte-
lijk afvalsorteersysteem
op een centraal punt. Ten
slotte kun je verspilling
tot een minimum beper-
ken door maaltijdrestjes
en verse producten te
bewaren in speciale voor-
raaddozen. Klinkt van-
zelfsprekend, maar duur-
zaamheid zit in een klein
hoekje.

door Berber Govaars
Interieur

Kitsch licht
Op het gevaar af

dat de buren denken dat er iets heel
anders bij jou in huis gaande is, heb
je wel een lollige lamp aan deze
tafellamp ’Bloem Oranje’. Hij zal
ongetwijfeld een erg sfeervol licht
afgeven als de zon onder is. Hij is
van Francine ’Thuis in Design’.

jefan met een interieurpassie gaat verder.
Waarom geen oranje woonkamer? Maar
dan wel met meubels van het soort die na
een eventuele nederlaag op 9 juni even-
goed mooi blijven en vaak zelfs ook buiten
gebruikt kunnen worden. Het kan, kijk
hier maar!

Design Oranje
Deze, werkelijk waar,

schitterende bank is van
Marcel Wanders’ Moooi.
Het is eigenlijk een custom
made bank. Je kunt deze
Boutique-collectie helemaal
zelf samenstellen. Van for-
maat tot pootjes, hoes en zelfs
kussentjes en plaids. En het
leuke is dat de bank heel ge-
makkelijk van een andere hoes
te voorzien is. Hij heeft losse

kussens en alle hoezen zijn
gemakkelijk te reinigen. Het is
de bedoeling dat er regelmatig
een nieuwe hoes uitkomt, zo
heb je heel betaalbaar elke
keer een nieuwe bank. Maar

voor de komende zomer zit
je natuurlijk op deze ’Delft
Blue Jumper’. De naam
verwijst naar de kabeltrui
waar de rugleuning in
gebreid lijkt te zijn.

ZZZZitten maar
De Zzzzidt van Richard Hutten

voor NgispeN doet denken aan
een platgeslagen skippybal.
Omdat hij gemaakt is van
rotatiegegoten LDPE is hij
oersterk, kleurecht en dus
ook geschikt voor buiten. In
de ring kun je je glas kwijt
en daarmee kun je hem ook
gemakkelijk elders naar toe
sjouwen. Ook de Zzzitdt is in
meerdere kleuren verkrijgbaar.

Oranje borrelen
Geen voetbaltuinfeestje

is compleet zonder wat
accessoires in kleur. Het
Nederlandse Riverdale
heeft een ’In love with
Orange’-collectie gemaakt.
Er zijn schaaltjes, windlich-
ten, servetten en de drank-
jes worden gebracht in
oranje houders.

Doorschijnende
schoonheid

Ook met deze Woodini van Bake-
ry Studio uit Israël is het na alle
Oranjefestiviteiten goed voor de
dag komen.
Deze gloed-
nieuwe kruk
is een samen-
spel van
2D-elemen-
ten die 3D
gebruikt
worden. De
constructie
van ontwer-
pers Gilli
Kuchik en
Ran Amitai is
zo mooi, dat
een andere
dan een
doorzichtige
zitting zonde was geweest. Nu kun
je hem goed zien. Hij is er natuurlijk
ook in andere kleuren, maar deze is
het vrolijkst!

Sportieve poef
Op de poefen van Oranjezt.nl kun je je eigen

tekst laten zetten. ’Assistent Bondcoach’ of iets
anders meligs. Maar ook gewoon een naam. Als
een gereserveerde zitplek. De poef is er in een- of
driepersoons formaat. Je kunt hem zo laten stoffe-
ren, of er een afneembare hoes van laten maken.
Zodat je na die lange sportzomer gewoon weer
een neutrale poef tevoorschijn kunt toveren.

Buitenwedstrijd
Uit Italië komt dit schatje,

gemaakt van oranje QM-foam,
en daarmee ook geschikt voor
buiten. Quinze and Milan ontwierp deze loungehoek waarop je niet
alleen kunt zitten, maar ook liggen en hangen. Deze Little Miss O biedt
met zijn 310 cm bovendien genoeg plaats voor menig fan. Wel op je
buurman passen bij het opspringen na een doelpunt...

Voor de koningin
Ook geschikt voor bin-

nen en buiten is deze Ko-
ninklijke plastic fauteuil,
Queen of Love. Hij is er in
tal van kleuren en ook met
voetenbankje, maar wij
kiezen natuurlijk de oranje
versie. Die bij de producent
’Design of Love’ overigens
heel chic ’Sweet Mandarin’
heet.

Keukens
door Malgosia Czech

Bijenhuizen
➊ Met een bouwpak-
ket van losse bamboe-

stokjes en zes losse
multiplex plaatjes is
een honingraatmodel
bijenbungalow zo in
elkaar gezet. Hiermee
geeft u wilde bijen
en andere insecten
een fijn plekje om te
nestelen. Te bestel-
len op www.het-
jaarvandebij.nl

➋ De firma Vivara
heeft allerlei insec-

ten en bijenbehuizing
te koop. Zo zijn er ook
combinatiehuisjes en
-kastjes te koop voor
niet alleen bijen maar
ook voor vlinders en
lieveheersbeestjes.

➌ Dit insectenhotel van
De Wiltfang
bevat vijf
kamers met
kijkvenster-
tjes. Het
heeft ook

een zonnecel,
waarmee ’s nachts
een lamp aangaat
om insecten te
lokken. Leuk voor
de kinderen om
bijen te bestude-
ren.

Planten top 10
Kijk op www.jaar-
vandebij.nl om de
speciale bijenzoek-
kaart en de krant
’Hoe bijenvriendelijk
is uw tuin?’ te be-
stellen. Hierin ook
de top 10 van plan-
ten waar bijen van
houden:
✿ Langbladige
ereprijs
✿ Gulden roede
✿ Damastbloem
✿ Woltijm
✿ Dopheide

✿ Marjolein
✿ Ezelsoor
✿ Bijenkorfje
✿ Ruig klokje
✿ Knoopkruid

Oranje boven
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Weer zijn er minder bijen in
Nederland. Volgens de pas uit-
gekomen Nationale Bijen Mo-
nitor is de bijenpopulatie ten
opzichte van 2010 met ruim
twintig procent afgenomen.
Dat is al een aantal jaren ach-
tereen zo. Dat het niet goed
gaat met de honingbij, mag be-
kend zijn. En om daar aan-
dacht op te vestigen, is het dit
jaar het Jaar van de Bij. Met
een speciale krant, speciale
zelfbouwpakketten voor bij-
ennestkastjes en een zoek-
kaart waarmee in de tuin ver-
schillende soorten gedetermi-
neerd kunnen worden, willen
verschillende organisaties be-
wustwording kweken bij het
grote publiek.

„Want het is namelijk
belangrijk dat bijen blij-
ven bestaan, ze zorgen
voor de bevruchting
van planten en zijn dus
essentieel voor onze
voedselvoorziening.
Een appel zou er im-
mers niet zijn zon-
der kruisbestui-
ving. Maar bijen
zorgen er bijvoor-
beeld ook voor dat
er besjes komen aan
de meidoorn, en die
zijn dan weer het
voedsel voor de
kramsvogel die hier
overwintert”, zo legt
Jeroen Vorstman van
de Bijenstichting uit.
Bijen zorgen dus ook
nog voor het in stand
houden van de biodi-
versiteit.

Niet alleen de in
volkeren en kasten
levende honingbij,
ook wilde bijen dragen
hun steentje bij aan de kruis-
bestuiving. Er zijn wel 350
soorten, zoals de metselbij en
hommel. De meeste leven soli-
tair en hebben genoeg aan een
holletje of gaatje om te neste-
len of te schuilen.

Wie een steentje wil bijdra-
gen aan het op peil houden van
de bijenpopulatie kan zijn tuin
bijenvriendelijker maken.
Want een van de problemen
van de bijen is dat er te veel
tuinen en plantsoenen be-

straat of bedekt zijnmet gazon.
Vorstman over dat laatste: „Je
zou denken dat bijen van
groenhouden,maar zehouden

van bloemen en die worden
met het gras vaak wegge-
maaid”, aldus Vorstman.

Rommel in de tuin vinden
bijen ook fijn. In holletjes in

hout en tussen
takjes kunnen ze
nestelen. Wie
houdt van een
aangeharkte tuin
maar toch bijen-
vriendelijker wil
tuinieren, kan de
rommel ook be-
perken tot een
hoekje. „Ieder-
een heeft wel een
plekje in de tuin
waarvan hij zich
afvraagt: wat
moet ik ermee?
Dat is dan bij uit-

stek geschikt”, aldus Vorst-
man.

En plant dus bloemen waar
bijen van houden. Dopheide

en kruiden als tijm en marjo-
lein zijn met name populair.
Kies verschillende soorten
bloemen, zodat er voor de bij-
en van het vroege voorjaar tot
het late najaar iets te halen
valt. Dus bijvoorbeeld bollen
in het voorjaar, lavendel in de
zomer en dopheide en dahlia’s
in het najaar.

Chemische bestrijdings-
middelen zijn uit den boze in
de bijenvriendelijke tuin. Het
is volgens Vorstman niet be-
wezen, maar er zijn aanwijzin-
gen dat de bijensterfte veroor-
zaakt wordt door deze chemi-
sche middelen. Bovendien
zijn middelen die verboden
zijn in de gewone landbouw
nog wel verkrijgbaar in het
tuincentrum. Als voorbeeld
noemt Vorstman de zoge-
naamde round-up onkruidbe-
strijders.

Het tuincentrum heeft ook

alternatieven, zoals biologi-
sche bestrijdingsmiddelen. En
verder is het ook goed om de
natuur haar gang te laten gaan.
Een rommelhoekje in de tuin
trekt ook andere insecten aan,
zoals sluipwespen en rupsen
en die zijn bijvoorbeeld dol op
luizen.

Ook de gewone wesp moe-
ten we dankbaar zijn, zo vindt
Vorstman. „In elk wespennest
zit een kilo aan muggen en lui-
zen die ze hebben opgegeten.
Ze zijn zo nuttig dat ze aan het
einde van de zomer wel wat
van mijn limonade mogen
drinken.” Dat deze beestjes
steken, neemt hij op de koop
toe. Bijen daarentegen zijn
ook nog eens niet van die erge
stekers. „Mensen halen ze
nogal eens door elkaar. Maar
de steek van een bij gebeurt
niet zomaar. Ze komen de
huid niet door.”

Oranje vlaggetjes, pruiken, klomp op je
kop. Een oranje chipsschaaltje en dipsaus
uit een bakje met voetbalprint. Allemaal
leuk en aardig voor de eerste wedstrijd
van onze jongens tegen Denemarken,
maar wel wat flauwtjes. Een beetje Oran-

• Damast-
bloem

• Knoop-
kruid

• Langbladige
Ereprijs

• Dopheide
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• De bijen zullen u dankbaar zijn en wij de bijen met het verspreiden van het stuifmeel.
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