We hebben de bijen, vliegen en vlinders allemaal nodig
(ANWB.NL)
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“Ik ben sinds 2010 al bezig met projecten die bijen beschermen. Veel bijensoorten zijn met
uitsterven bedreigd, maar ze zijn belangrijk om ons voedsel te bestuiven, als ze verdwijnen
hebben we echt een groot probleem. Naar aanleiding van de bijenprojecten onderzocht ik wat
echt nodig is voor bijen en andere insecten om te kunnen blijven leven: en dat is
biodiversiteit. Zoveel mogelijk verschillende bloemen, planten, bomen en een rijke bodem
zijn nodig voor insecten en vogels om te kunnen overleven. Vanuit deze gedachte begonnen
we eind 2016 met The Pollinators. Er bestonden al projecten her en der in het land ter
bevordering van biodiversiteit, maar deze waren nog niet verenigd. Met The Pollinators – ‘de
bestuivers’ – verenigen we die initiatieven en we zaaien en planten we bollen op zoveel
mogelijk plekken in steden en dorpen."
"We willen het verhaal vertellen van de bloemen en de kleine beestjes. Je ziet ze niet, maar
we hebben ze nodig. Regenwormen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de gezondheid van de
aarde, ze kunnen ons groenafval omzetten in vruchtbare compost. We hebben de bijen en
vliegen en vlinders en rupsen allemaal nodig, en daarvoor moeten we hun leefomgeving in
stand houden. De afgelopen decennia is veel grond en biodiversiteit verloren gegaan door
bestrijdingsmiddelen en door grootschalige monocultuur in de landbouw. Mensen zijn haast
vergeten om de aarde en haar planten en insecten te waarderen.

Wat ik zelf een mooi pollinator-project vind, is de ‘ontferm-berm’. Mensen worden hierbij
aangespoord om zelf bermen schoon te houden door zwerfafval op te ruimen. En ook tot het
bloemen planten in bermen, ‘guerilla gardening’. Wij bieden biologisch bloemzaad aan. We
hebben een aantal BN’ers die als ambassadeurs met ons mee-zaaien, en we worden
gesponsord door leuke bedrijven zoals BMWi en Patagonia. De elektrische auto’s waarmee
we rondrijden zijn gunstig voor de luchtkwaliteit en daarom goed voor de bijtjes. Eigenlijk
zouden we met zijn allen pollinators kunnen zijn: ons doel is dan ook om zoveel mogelijk
mensen in te zetten om onze steden en dorpen weer bloemrijker te maken. We willen een
beweging creëren van bewuste mensen en bedrijven die voor de aarde willen zorgen.
Op 22 april, de dag van de aarde, is het Nationale Zaaidag. Dan gaan we op allerlei plekken in
Nederland zaaien met zoveel mogelijk mensen. We doen ook projecten samen met
basisscholen, en we bieden cursussen aan bijvoorbeeld over eetbare bloemen.
Weet je, we hebben maar één planeet, en we consumeren alsof we er drie hebben. Het helpt
als iedereen zou beseffen hoe afhankelijk we eigenlijk van de planeet zijn in plaats van
andersom. We moeten allemaal beter voor haar gaan zorgen, en door te bestuiven kunnen we
iets kleins teruggeven. Ik wil graag iets teruggeven. Zoveel mogelijk kleine stukjes grond
mooier maken in plaats van lelijker.”

