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Vandaai d€ naam van het kunstwerk, Voorde bijen De bijen zouden een mooie
indicaior z1jn, meend€ Medersioot bij de plaatsing
van zijn kunsiwerk in 2004. Als de bijen uit de stad
zouden verdwijnen, zouhei met goed gaanmet het
ecosysteem en met de blJgers.
Ofer shdsàen sprat€ is geweestvanonvoldoende
voedsel, vên te veel wind of dat het detechnische
acht
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in 200e, werd de landelijke aciiÊ engelijknamige
letitie 'Stop de Bijensterfte optouwgezet De
bijbehorende webs jte bijensterft e.ni is inmidd€Ls
meer dan een kwart miljoen teer bezocht. Dit jaar
drong deLijentrestie ook doortoi de polrtieke arena
in Den Haag. A]]e reden voor vier naiuxrorganisaiies,
te wsten de KNNV (VerenigingvoorVeldbiologie), de
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problemenwdenmei de óp afstandbestuurde trap
h'aardoorde imter de bijenkasten niet kon berei
ken hei is niei ie z€gger leitis: de bijenkastenv:n
Mandersloot ziin
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Bjê- nrLILrg \ederland-e
en EIS Nederland
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ajngezc[i Debijenver]i€zen helaas overal
teirein. De gevolgenra deze bijensierfte hebben
meerimpact danje zo oP hei eerste gezicht

misschien vemoedt. wereldwiid en ook m
Nederland is de wmierterfte bij honngbijenin de
afgelópenjden opgelopenvD 10 tot 30 procent.
De oorzaak lijkt ie liggen in een combinatie van
fàctoren. Door gebtuik van pesiicideninondei
mêer de landbouw zijn de bijen sierk onder druk
komen te staan ze rijden ook onder peasieten,
waaronder de beruchie valroamiji, die leeft van

hetbloedvan bijenlarven
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waardoor ze nauweLijk, rneerlevensvàtbaaI zijn.
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Naturahs) om 2012 uitie roep€ntothetlaarvande
Bij

:i::r(.1:r.rr l:ir t:i celukkig is €r niet alleen maai
kommer enkwel. Want het kleinschalige, duurzame
bijenhouden is in opkómrt. urbanbeekeeping
of in gewoonNederlands' stadslmkerij - groeit.
.n l'e ., o d"n oi o! "d 'dJ'' "nbaPon. rr
achteiruintjes en in stadsparken. In PaÍjs, dat zelÍs
clajmt dé bijenstadvan Ewopate zijn, in Berlijn,
Londen, Tokio, NewYork.In in Amsterdam. Hei
is ook nlet zo gek, alrje bedenkt dat het in steden
met hun groterevercheidenheid ààn planten
momenteel voor de bijen betÊr toeven is dan op het
pa "."ndme./i
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Ookzin om Amsterdàmte stadshoningte pÍoevenl Kijkop
www a mnerda msehon re.n en egvia een rnai contact met
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.. Wdt (unrÊn we
voor de bijen doen? Ziekteveruekkels bestrijden,
aL is dat geen sjnecure. Xen aantalvirussen kannog
niet (goed) worden bestreden. De middelen om
bijvoorbeeld de vanoamrlt tegente gaan zijnvaat
zo agessiefdat eenverk€erd 8ebroil tot no8 meer
bijensierfte kan leiden. Natuurlijkhelpt het ook
als het Sebrujk van pesticidenwordt vermÍnderd
of beter nog - h€lemaaL verboden. Daarom wordt
in dit laarvan dê Bij alles uit de kast gehaald om
overheden uit ie nodigen bijvriendelijk(er) te
$ ordê Her írd ó -rop8ór.hrdd-zrlraïe
met natuurbêheerden een Bijenconvenant teLenen,
waarin ze beloven het gebrujk van (voorbijen
giftige) bestÍijdrngsmiddeien jn het openbare groen
serieus te verminderen en de groenvooIzieningen
bijElendeljjker ie maken door brlvoorbeeld het

inzaaienvan planten dieveel nectar en stuifmeel
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zelfts in ditJaarvan de Bijook nog w€l iets te zeggen.
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voorlichting entratningvan de jmkers

noodzaak. H..t doelis duurzaam bijen houden.
Ir*en die v€rantwoord werken. die voor de wintel
.:.i aLle honing uii de bijenkast door surk€iwater
r:.f;ngen maar een aanr'enlijk deel achterlaten als
'i.:d,ei voor de bijen zelt Die bestnjdingsmiddelen
bÊpÊrkentot hetuit€rsie en zorgÊn dat er jn de nabije
o:ngenng van hu bijenkasten genoeg bLoemen

;:a:i

Meerbloemen, goedvoorneeÍbijen.

Bijwiendelijk balkon?
op

${!

het ard

;arvandebi n
en à

is

l..leitips om

eei óvenkht tê v nden var a le aci es r
de situatievan de bi leverbeteÍen en !€

(llk d3ar.aan ook eens op www.beeco e.tve.€u ïhe Bee
có lect ve s eer samenwêrk rgsverband ius5en bljÊnhoude6 ef
o.twerp€rsen zoekt naarnieuwemanrerenom b!enhouden inons
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de Acáder.ie Bêê dende Kunstei in Maastr cht bjvoorbeerd ::3.
hoe mÊ.s€n met v?e n g i jd €n Íu mt€ ets goeds [ufne. d.:Dàtzelfde doen 2ê met hei ontwerpvan een pÍaktis.he b e.:- _
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vroeee! waíen ert'enduizenden bijenhoude.s
Bijra Êlke landbouwerbezat een pàar
btjênvol!Êr vaetinde buurt van de fiuitbomen of
dÊ gro..ie- €: !l.:n?ntuin
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sp€ciais.e:j.. :r' ::. !r i.i !€ehouder. akkerbouwer
oítotlett aiders :. -i..riit..nÊn de bijenvolkên
van het bo€ ren:rÍ D: rnkerjj wÊrd vooftgezei door
een klein groepje bÊro€?simkers zokwamhet
dat het grootstê amtal bijenvolke4 in N€derland
tegenwoordig in bezit is van hobbyimkels (die er
dooÍgaans niei hun brcod me€ kunnenverdienen)
Maar door de compiexitejt van de biiensi€rfte is meer
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miljoen bloemen
I anderhalf
Voorhetmakenvaf lkiohófingmoetenbilenÍu rr' : _::
open neeÍ vàn bloem naar kaí en teÍug
dàn andeíha fmiljoen bloemen.
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