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Neonicotinoiden

in

wilgenkatjes in Nederland
Vrijwilligers gezocht
De laatste jaren vindt er
een sterke afname plaats
in

Meld je ook aan voor de
nieuwsbrief van het Jaar van
de Bij
Aanmelden

de

populaties

honingbijen (Apis mellifera)
en andere soorten bestuivers. Een van de
mogelijke
gebruik

oorzaken
van

is

het

toenemende

neonicotinoide

insecticiden

(neonics). Het is bekend dat stuifmeel en
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op hyves

nectar van planten behandeld met neonics
bijen in contact kan brengen met het middel.
Neonics zijn aangetroffen in eerdere analyses
van

stuifmeel

en

raat

materiaal

van

honingbijen. Daarentegen is bijvoorbeeld niet
bekend of meerjarige gewassen het middel
kunnen opnemen uit water dat ermee is
vervuild, en in hoeverre dit is terug te vinden
in het stuifmeel.
De IUCN Task Force on Systemic Pesticides
wil in

samenwerking
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met

de

Universiteit
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Utrecht hier een screening naar uitvoeren.
Hiervoor is de Task Force op zoek naar
vrijwilligers die willen meewerken met het
monsteren.

Wie zoeken wij
Wij

zijn

op

zoek

naar

enthousiaste

vrijwilligers die zich op korte termijn voor 1 of
2

dagen

willen

vastleggen

voor

het

monsteren van wilgenkatjes.
Le e s ve rde r

Pesticiden tasten bijen en
hommels aan
Vandaag diverse persberichten over gevaar
van pesticiden in Nederlandse kranten n.a.v.
nieuw onderzoek.
"Pesticiden

kunnen

de oorzaak zijn van
de

dramatische

sterfte onder bijen
en

hommels.

onderzoeken

Dat

gisteren

bevestigden
in vakblad

twee
Science.

Boosdoeners zijn insecticiden die in talrijke
landen worden gebruikt.
Le e s ve rde r

Bijen houden van Bio start
in april
"Het positieve verhaal rondom biologische
landbouw en bijen vertellen"
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Deze actie is een
samenwerking
tussen
de
Bijenstichting,
De
Bolster, Bionext en
Nature & More en
past prima binnen
2012 Jaar van de
Bij.
Tijdens het Bloesemfeest op 22 april op
Biologische fruitteelbedrijf 't Gelders Eiland
wordt deze actie feestelijk gestart. Op deze
dag is de Bijenstichting met een stand
aanwezig,
worden
bloemenzaadjes
uitgedeeld, bijen hotels geknutseld, zijn bijen
te bewonderen en nog veel meer activiteiten.
Le e s ve rde r

Podivium BIJentekeningen
In het kader van het
jaar
van
de
bij
illustreren wij een
serie
BIJen.
Elke
week publiceren wij
op
facebook
en
twitter
olang de
inspiratie strekt een
BIJenkarakter
Als creatief bureau ben je eigenlijk verplicht
om steeds op zoek te gaan naar nieuwe
prikkels. Ook moet je het niet schuwen om die
prikkels te zoeken buiten wat je door een
opdrachtgever wordt aangereikt. Dit jaar
hebben wij besloten om meer te illustreren.
Ons hele (wandvullende) prikbord moest vol.
En inmiddels hangt het vol met BIJen.
Le e s ve rde r

Enorme steun bij actie tegen
snelle afschaffing RUB
Vanwege tijdnood was
snel een actie tegen
afschaffing van groene
bestrijdingsmiddelen
op
de
website
geplaatst om mensen
op te roepen om of:
• Een e-mail te sturen naar een tweede
kamerlid of
• Een officieel bezwaar te sturen naar het
Ctgb
We werden overstelpt door mails met reacties
en steunbetuigingen en via de enquete
weten we dat de tweede kamerleden vele
mails hebben ontvangen.
Officieel staat de teller op 2190 mails maar
dat zijn er in werkelijkheid veel meer want
diverse mensen meldden ons dat ze i.p.v. één
kamerlid vele zo niet alle kamerleden hadden
gemaild.
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Le e s ve rde r

Nu in de webshop Burt s bee
lijn
De Burt's Bees-lijn bestaat uit
producten voor het hele
lichaam (head to toe) op
basis
van
natuurlijke
producten.
Bijenwas
en
honing, maar ook limoen,
granaatappel,
pepermunt,
aloë vera, amandel, kokos en zonnebloemolie.
De producten zijn vrij van parabenen en
glycol. De ingrediënten zijn voor 95%
natuurlijk en niet getest op dieren.
VitexNatura geeft 10% van de verkoop van
Burt s Bees producten aan de Bijenstichting
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