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Zojuist is de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Natuurbeschermingsorganisaties, land- en
tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid hebben de handen ineen geslagen om
de massale terugloop van bijensoorten een halt toe te roepen. Natuurmonumenten is één van
de 43 partners, die met elkaar 77 initiatieven gaan uitvoeren om de massale bijensterfte in ons
land te stoppen. ‘Het is de hoogste tijd voor actie. Met de ambitie en energie van al deze
partijen moeten we het tij kunnen keren’, aldus Van den Tweel, algemeen directeur van
Natuurmonumenten.
Grote zorgenDe achteruitgang van bijen is huiveringwekkend: meer dan de helft van de
wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen. Dit terwijl de wilde bij in Nederland tot de
voornaamste bestuivers behoort. Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten
onmisbaar voor het behoud van natuur en cruciaal voor bestuiving van fruit en groenten. Als
er geen bijen zijn in Nederland kost ons dat een miljard euro per jaar. Bestuiving is
noodzakelijk voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur en meer dan 75% van de
voedselgewassen. Marc van den Tweel: ‘Onze zorgen zijn groot, en ze leven niet alleen bij
ons, maar in heel Nederland. Natuurmonumenten startte vorig jaar een petitie ‘Red de
insecten’, binnen een maand zetten 100.000 mensen hun handtekening. Zonder bijen gaat het
niet alleen mis met ons voedselaanbod, maar ook de natuurgebieden komen er heel anders uit
te zien.’
Nederland weer bij-vriendelijkDe strategie richt zich op bescherming van de wilde bij,
honingbij en alle andere bloembezoekende insecten. Het actieplan moet zorgen voor herstel
van biodiversiteit, verbetering van het leefgebied van bijen en een betere leefomgeving voor
alle bestuivers in het agrarisch gebied. Nederland moet ‘bij-vriendelijk’ worden: dat betekent
onder andere dat er voldoende nestelgelegenheid en voedselaanbod moet komen.
Natuurmonumenten gaat zich inzetten voor meer gemengd openbaar groen met voldoende
bloeiende planten, zodat insecten het hele jaar door genoeg te eten hebben.
Natuurmonumenten wordt partner in regionale bijennetwerken en bijen krijgen extra aandacht
in het reguliere natuurbeheer. Marc van den Tweel: ‘Alle hulp en aandacht is nodig om het tij
te keren. Of het nu gaat om het inzaaien van bloemrijke bermen, bij-vriendelijk maken van
een balkon of het runnen van een boerenbedrijf met aandacht voor natuur en landschap. Dit
gaat ons alleen lukken als iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en 'terrein' de strijd
aangaat voor het behoud van onze bestuivers. Daar wil Natuurmonumenten maximaal aan
bijdragen. Deze strategie biedt daar een mooie basis voor. ’
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