EVEN VRAGEN AAN

Lammert van Beek, voorzitter imkervereniging
'Virus en gebrek aan voedsel nekken bij'
Wat kan de bij redden?

Lammert van Beek.

Bijensterfte neemt wereldwijd toe.
Ook in Nederland vecht het beestje
tegen diverse ziektes en zoekt
ijverig naar het schaarse voedsel.
Oud-bioloog en imker Lammert van
Beek (67) maakt zich zorgen over
de hardwerkende insectensoort, die
bijdraagt aan dertig procent van de
voedselproductie.
MONI WILTENBURG

,,Met een grotere variatie aan
beplanting komen we een heel
eind. Zo zijn weilanden
tegenwoordig helemaal groen.
Vroeger waren deze bezaaid met
allerlei soorten bloemen en het
liefst zie ik dat weer terugkomen.
Ook legt men tegenwoordig graag
een stenentuin aan, omdat ze geen
zin of tijd hebben voor het
onderhoud. Minder bloemen
betekenen echter minder voedsel
voor de bij.''
2012 is het jaar van de bij. Hoe
wordt dat gevierd?
,,Om het publiek te informeren over
het fascinerende leven van de bij
openen diverse imkerijen op
zaterdag 14 en zondag 15 juli de
bijenstal. Verder delen wij zakjes
bloemzaad uit, in de hoop dat men
toch aan het zaaien slaat.''

Hoe komt het dat de bijen het zo
moeilijk hebben?
,,Het bijenvolk heeft te maken met
virusziektes en een schaars
voedselaanbod, waardoor veel
bijen verdwijnen. De insecten leven
namelijk vooral van bloemen en die
zijn er helaas steeds minder.
Verder heeft het beestje last van
dodelijke bestrijdingsmiddelen, die
in de landbouw gebruikt worden om
parasieten te weren.''

Belangstellenden kunnen zaterdag
en zondag van 10.00 tot 16.00 uur
terecht bij imkerij Schreuder aan de
Asschatterweg 227 in Leusden.

Wat maakt de bij zo bijzonder?
,,Bijen zorgen mede voor het
voortbestaan van de mens. Ze
vormen de belangrijkste schakel in
het proces van bestuiving en dat is
essentieel voor een groot deel van
de voedselproductie. Wanneer de
bijen ophouden bloemen te
bestuiven, stopt de plantproductie
van vruchten als bijvoorbeeld
appels en aardbeien. Behalve voor
de mens is dat ook voor de meeste
dieren een ernstige zaak.''
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