BIJENLINT ALGEMENE NIEUWSBRIEF

BESTE BIJENLIEFHEBBER
Bloembollen: de allereerste voedselbron voor bijen na de
winter.

Vooral hommels en honingbij en enkele vroege solitaire bijen help
je met de aanplant van bloembollen. Maar plant dan wel gifvrij
gekweekte bollen anders worden de bijen meteen geconfronteerd
met de schadelijke bestrijdingsmiddelen die al in lage concentratie
dodelijk zijn.
Vanaf heden zijn in onze webshop weer diverse soorten
verkrijgbaar. Zowel als mengsel als losse soorten per 10 stuks
Bestel ze nu want op=op!
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Europa verbiedt drie neonicotinoïden voor buitenteelten:
heeft de Bijenstichting haar doel bereikt?
Vooropgesteld staat, zoals we al in onze social media aangaven,
dat we enorm blij zijn met dit besluit. We hebben samen met
Sonne Copijn, Tom van de Beek en Avaaz hard gewerkt aan
de petitie voor een totaalverbod van neonicotinoïden. En we
bedanken de vele mensen die de petitie hebben gesteund en via
social media hebben gedeeld.
Ook hebben we intensief contact gehouden met buitenlandse
partners in de Beecoalition omdat in diverse landen hard is
gewerkt om tot dit stemresultaat te komen.
Drie belangrijke neonicotinoïden n.l. clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen straks niet meer
in buitenteelten worden gebruikt. Dit geeft een drastische vermindering van blootstelling aan deze stoffen
voor bijen.
Toch hebben we ons doel nog lang niet bereikt. We leggen uit waarom.

1 Toepassing in kassen blijft toegestaan.
Er zijn inmiddels wel regels opgesteld waarbij tot 95% moet worden gezuiverd. Echter, in de praktijk
moet nog blijken of daardoor vervuiling van het oppervlaktewater stopt. Tot nu toe is er op vele plekken
in Nederland een grote overschrijding van de normen van neonicotinoïden in het oppervlaktewater. [link]
Liever zien we ook een verbod in kassen.

2 Andere neonicotinoïden in land- en tuinbouw zijn nog steeds toegestaan
Thiacloprid is ook een neonicotinoïde. Hoewel het erop lijkt dat deze stof minder giftig is, blijft deze nog
steeds schadelijk en giftig voor bijen. Daarom hebben wij al ruim 3 jaar geleden beroep aangetekend
tegen de toelating van deze stof. Deze bezwaarprocedure loopt nog steeds. We zijn bang dat thiacloprid
nu veelvuldiger zal worden toegepast. Daardoor worden bijen nog steeds blootgesteld aan de
schadelijke neonicotinoïden.

Lijst van giftigheid:
 Imidacloprid (4 ng is dodelijk voor bijen)
 Clothianidine (4 ng is dodelijk voor bijen)
 Thiacloprid (14 µg is dodelijk voor bijen)
 Thiamethoxam (30 ng is dodelijk voor bijen)
 Acetamiprid (7 µg is dodelijk voor bijen)
1 ng = miljardste deel van een gram!!! 1µg= 1000 nanogram
3 Neonicotinoïden zijn als insectenbestrijding bij vee, huisdieren en ruimtebehandeling
(containers en bedrijfsruimten) nog gewoon toegestaan
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Veel mensen beseffen niet dat de markt van deze middelen toch zo’n 40% van de omzet omvat en zo’n
5% per jaar in omvang toeneemt. Dit houdt in dat op jaarbasis vele tonnen van deze middelen worden
gebruikt. Zo’n 70% van de werkzame stof komt via de urine van vee in de bodem terecht!
Kortom, het verbod op buitenteelten is een belangrijke stap in de goede richting maar de leefomgeving
van de bijen is daarmee nog niet gezond.
Dave Goulson durft duidelijk zijn mening te geven en is bang voor een bestuivingscrisis als niet snel in
actie wordt gekomen om deze bestrijdingsmiddelen geheel uit te bannen en als er niet gewerkt wordt
aan meer en beter voedsel voor bijen en andere bestuivers. Lees hierover meer in Trouw.

Rode lijst bijen 2018
Daarnaast is onlangs de nieuwe rode lijst van bijen
gepresenteerd. De vorige lijst was van 2003.

De Cijfers

• 181 soorten bijen op de Rode Lijst, dat is 55%van het aantal
beschouwde soorten
• Verdwenen (VN): 46 soorten
• Ernstig bedreigd (EB): 30 soorten
• Bedreigd (BE): 42 soorten
• Kwetsbaar (KW): 38 soorten
• Gevoelig (GE): 25 soorten
• Thans niet bedreigd (TNB): 150 soorten

Tegenvallers
• De Rode Lijst is langer dan de vorige uit 2003: er staan 23 soorten meer op.
• Enkele soorten zijn sinds 2003 verdwenen uit Nederland, zoals de waddenmetselbij en de
roodstaartklaverzandbij.
• 37 soorten staan voor het eerst op de Rode Lijst.
• 26 soorten gaan naar een zwaardere Rode-Lijstcategorie.
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Lichtpuntjes
• Het aantal soorten in de categorie Verdwenen is gedaald van 48 naar 46, dankzij de terugkeer van
soorten als de vierbandgroefbij, de donkere klokjeszandbij en de kielstaartkegelbij.
• 14 soorten staan niet meer op de Rode Lijst.
• 21 soorten gaan naar een lichtere Rode-Lijstcategorie.

Conclusie: geen rooskleurig beeld. Veel wilde bijensoorten zijn nog steeds bedreigd.

Er valt dus nog veel te doen en te bereiken.
Na 8 jaar hard werken door de Bijenstichting is de bewustwording bij mensen dat bijen belangrijk zijn
hoog en zijn de eerste resultaten bereikt. Maar de komende jaren zal er nog veel moeten gebeuren
zowel ten aanzien van het terugdringen van neonicotinoïden als het verbeteren van de voedselsituatie
voor bijen en andere bestuivers.
En dat kunnen we niet alleen. Zonder subsidies zijn we afhankelijk van donateurs, eenmalige giften en
sponsoring.
U bent zich inmiddels bewust van het belang van bijen. Wilt u dan ook uw steentje bijdragen?
Om donateur te worden meldt u zich HIER aan. (dat kan al vanaf 10 euro per jaar)
Een eenmalige gift kan heel simpel en snel via PIFWORLD.
Via aankopen in onze WEBSHOP steunt u ook ons werk.

Bijvoorbeeld door de aankoop van de nieuwe uitgave Handboek
voor Bijenfans
Voor sponsoring of andere ideeën kunt u altijd een mail sturen
aan: info@bijenstichting.nl
Alvast dank namens alle bijen in Nederland.

4

P.S. LEES DE VOLGENDE WINTER NIEUWSBRIEF GOED. WE HEBBEN DAN N.L. HEEL
BIJZONDER NIEUWS TE MELDEN.

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
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