BIJENLINT ALGEMENE NIEUWSBRIEF

BESTE BIJENLIEFHEBBER

Het voorjaar is een prachtige tijd. Elke week verschijnen er meer bloemen en bijen. Het is nu
tijd om te planten of te gaan zaaien. En dan bij voorkeur planten waar bijen hun voedsel
kunnen vinden. Dus bij voorkeur biologisch geteelde planten en zaden. In dit
voorjaarsnummer besteden wij o.a. aandacht aan de zaaiactie, World Bee Day en de
Hommelactie.
We hopen dat u mee doet en veel plezier beleefd aan deze activiteiten

Maar eerst een urgente mededeling!
De Bijenstichting is samen met andere organisaties een bliksem petitie gestart onder de naam:

'Steun de bij, Nederland gifvrij!' Teken de petitie voor een verbod op
Neonicotinoden.
Er is eind maart een stemming in de Europese commissie van het voorstel om de 3 belangrijkste
neonicotinoiden te gaan verbieden voor buitenteelten. Diverse landen waaronder Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Ierland zijn voor een verbod. Echter onze minister is hiervan nog niet overtuigd!
Daarom is het belangrijk dat snel veel mensen de petitie ondertekenen om de minister onder druk te zetten.
Op de speciale website kunt u alles lezen over deze actie. Of u brengt meteen u stem HIER uit

GRATIS BIJENPORTRETTEN ZEER
GEWAARDEERD DOOR ONZE ABONNEES.

Afgelopen jaar is het aantal abonnees op de gratis
Bijenportretten sterk gegroeid. Uit de enquete bleek
dat de serie erg wordt gewaardeerd. Ook dit jaar
sturen we elke maand een Bijenportret. Bent u
geinteresseerd en nog geen abonnee?

LANDELIJKE ZAAIACTIE 22 APRIL 2018

We roepen particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere
grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot
bloemenlint voor bijen ontstaat.
Uiteraard kunt ook in uw eigen tuin of omgeving gaan zaaien.
Vanaf maart zijn er weer diverse bloemenzaden beschikbaar in
onze webshop.
Laat ons weten waar u gaat zaaien.
We vinden het leuk om anderen te laten zien waar op 22 april wordt gezaaid in Nederland. U
kunt dit kenbaar maken door een formulier in te vullen. VUL HIER HET FORMULIER IN
Download de poster en hang het op!

WORLD BEE DAY 20 MEI 2018

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te
vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië.
Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd
door:
Stichting Bijenvrienden: http://bijenvrienden.nl/
Bijenstichting: https://www.bijenlint.nl

Waarom 20 mei?
De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief
produceert volop voorjaarshoning en gaat ook vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde
bijensoorten actief.
We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in je leefomgeving.

Kijk en verwonder!
We zullen aandacht besteden aan het tellen en fotograferen van hommels. Hommels zijn
ondergewaardeerd en zijn kwetsbare bijensoorten. Meestal denkt men dat het met hommels
goed gaat, maar dat betreft slechts enkele soorten. Diverse soorten gaan erg in aantal achteruit
en worden met uitsterven bedreigd. Daarom verkopen we dit jaar zaad van biologisch
geteelde zonnebloemen. Zaai in je tuin en tel deze zomer mee!

Er is een beknopte website www.worldbeeday.nl met daarop alle informatie.
Via worldbeedaynederland@gmail.com kun je nu al activiteiten aanmelden voor deze dag.
Ook kun je je abonneren op de nieuwsbrief van World Bee Day Nederland via
deze LINK zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle nieuws rondom deze dag.

ACTIE: HOMMELS VERDIENEN ONZE STEUN!

Een van de acties van het Bijenlint in 2018 is de hommels in
de belangstelling te zetten. Dit omdat in tegen stelling tot wat
mensen denken het niet zo goed gaat met hommels.
Waarschijnlijk zult u denken: ik zie toch altijd hommels in
mijn tuin? Dat klopt maar dat zijn slechts enkele soorten van
de van oorsprong 29 soorten hommels die in Nederland
leven.
Bij 21 soorten is sprake van een forse achteruitgang in aantal
en 6 soorten zijn zelfs verdwenen.
De Bijenstichting (stichting die het Bijenlint organiseert) is
bezig om een hommel herstelplan voor deze soorten te ontwikkelen.
Daarnaast bereiken ons ook regelmatig berichten dat mensen minder hommels (en
hommelsoorten) in hun tuin zien.
Daarom houden we een Hommeltelling in 2018
We willen dit jaar een grote telling doen om een beeld te krijgen van de aantal hommels in tuinen. Het
gebruik van zonnebloemen is een goed middel om dat te doen. Lees meer

Via onze webshop kunt u Zonnebloemzaden bestellen.
Of u meldt zich aan voor de gratis nieuwsbrief over deze actie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geinteresseerd bent in de activiteiten van het Bijenlint
Wilt u donateur worden? KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
WWW.BIJENLINT.NL

afmelden

