10 jaar Bijenstichting!

10 jaar Bijenstichting
Overzicht van 10 jaar Bijenstichting
activiteiten, de mijlpalen en de
valkuilen
Inleiding:
In deze 10 jaar is veel bereikt. Sommige acties
hadden snel succes, maar er waren ook valkuilen.
Vooral
de
sterke
lobby
van
de
bestrijdingsmiddelenindustrie zorgde ervoor dat
politieke besluitvorming en juridische procedures
jaren duurden voordat er resultaten werden
bereikt. Het grote publiek omarmde de bijen veel
sneller, vooral na 2012 Jaar van de bij nam de
steun van veel particulieren en organisaties snel
toe.
In de volgende paragrafen geven we een globale
samenvatting van de vele activiteiten en de
daarbij behorende resultaten.

Tot op heden worden wij regelmatig benaderd
door politieke partijen voor informatie i.v.m. hun
Kamervragen.
Er zijn sinds 2010 veel debatten geweest over
bijensterfte en de rol van Neonicotinoïde
bestrijdingsmiddelen naar aanleiding van sterfte
van honingbijen en achteruitgang van solitaire
bijen en hommels.
Door deze debatten is bereikt:
Besluit om middelen met Neonicotinoïden
voor de particuliere markt te verbieden (die
waren gewoon in tuincentra te koop!).
Druk
op
het
College
Toelating
Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide
(Ctgb) om kritischer te beoordelen en sneller
hun werk te doen.
De Bijenstichting is tezamen met twee andere
partners initiatiefnemer van een Europese petitie
voor een totaalverbod op Neonicotinoiden in 2018.

Politiek/petities:
Er zijn 75.000 handtekeningen opgehaald en wat
net zo belangrijk was, veel natuurorganisaties en
hoogleraren steunden ons. LINK naar actiewebsite

In 2009: Petitie Stop de Bijensterfte: 40.000
handtekeningen overhandigd aan de Tweede
Kamercommissie
Landbouw
Natuur
en
Voedselkwaliteit (LNV). Daardoor zijn politieke
partijen wakker geworden en werden er voor het
eerst Kamervragen over bijensterfte gesteld. Naar
aanleiding van deze petitie is de Bijenstichting
opgericht in april 2010.
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De Bijenstichting wordt ondersteund door de
volgende prominente Nederlanders:
Jan Terlouw
Irene van Lippe-Biesterfeld
Frits Bolkestein
Prof. dr. Rien Aerst, Professor of Systems
Ecology, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Frank Berendse, Professor of Nature
Conservation and Plant Ecology, Wageningen
University and Chairman Heimans en
Thijsse Stichting
Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren,
hoogleraar Biologische Plantenveredeling,
Wageningen University
Volkert Engelsman, Nr 1 Trouw-Duurzame
Top 100, CEO Eosta
Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman, professor
Integrated Nitrogen Studies,VU Amsterdam
Prof.
dr.
John
Grin,
hoogleraar
systeeminnovaties,
Universiteit
van
Amsterdam
Prof. dr. Hans de Kroon, Professor of Plant
Ecology and Director Institute for Water and
Wetland Research, Radboud University
Nijmegen
Willem
Lageweg,
bestuurder
en
transitieversneller
Prof. dr. Jeroen P. van der Sluijs, Copernicus
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling,
Universiteit Utrecht en hoogleraar bij de
Universiteit Bergen, Noorwegen
Prof. dr. Geert de Snoo, Professor of
Conservation Biology, University Leiden
Prof. dr. ir. Paul Struik, hoogleraar
Gewasfysiologie, Wageningen University.
Waldemar Torenstra, acteur
Prof. dr. Louise Vet, Director NIOO-KNAW
and Professor of Evolutionary Ecology,
Wageningen University

En door de volgende organisaties en bedrijven:
BD imkers
Bee heroes
Bij bewust Betuwe
Biodivers
Cruijdthoeck
De Natuur en Milieufederaties
De Bolderik
De Nederlandse Vegetariërsbond
De Vlinderstichting
Eco ontwerp, advies & hoveniersbedrijf:
Vlinder er Bij
Faunawatch
FLORON
Greenpeace
Groene Cirkels Bijenlandschap
IVN
KNNV
LandschappenNL
NatuurCollege
Natuurmonumenten
RAVON
Tuinen van West
Urgenda
Vakgroep Wilde Weelde
Vogelbescherming Nederland
WECF Nederland
Zoogdiervereniging
De Bijenstichting werkte hierbij internationaal
samen binnen Save the Bees coalitions
https://beecoalition.eu/
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Resultaat: Politiek Nederland wilde eerst
tegenstemmen maar stemde n.a.v. petitie en
daaropvolgende politieke druk VOOR een
Europees verbod van drie Neonicotinoïden voor
buitenteelten.
Juridische
procedures
Neonicotinoïden:

tegen

toelating

Sinds 2010 zijn we met hulp van advocate Lilian
Smale diverse procedures tegen middelen gestart.

Anno 2019 zijn veel middelen en toepassingen in
buitenteelten verboden!

Openbaarmaking:
Tegelijk met bovenstaande procedures zijn we een
openbaarmakingszaak gestart.
De toelatingsdossiers (onderzoeken geproduceerd
door de leverancier van het bestrijdingsmiddel)
worden door Ctgb getoetst maar zijn voor de rest
geheim op basis van bedrijfsbelangen en
auteursrecht.
Dat leidt tot een oneerlijk rechtssysteem. Als
Bijenstichting bevind je je in een ongelijke positie
omdat
je
de
wetenschappelijke
onbetrouwbaarheid van deze studies niet
inhoudelijk kunt aanvechten omdat je de precieze
inhoud niet kent.
Omdat de Nederlandse rechter zijn vingers er niet
aan wilde branden is de zaak overgedragen aan
het Europees Hof.
Dit Hof heeft in 2016 de Bijenstichting gelijk
gegeven en oordeelde simpel gezegd dat de
informatie in de dossiers voor een belangrijk deel
milieu-informatie is en dus openbaar dient te zijn.

Grote organisaties, waaronder Greenpeace en
Pesticide Action Network, feliciteerden ons met
deze beslissing. Het is een mijlpaal die ook grote
consequenties heeft voor andere juridische
milieuprocedures.
De uitspraak van het Europees Hof is vervolgens
voorgelegd aan het Ctgb met de opdracht: doe uw
huiswerk opnieuw want besluiten daarover zijn
vernietigd.
In 2019 heeft het Ctgb de dossiers (op enkele
dossiers na) openbaar gemaakt. Inmiddels zijn
veel toepassingen verboden maar toch willen wij
inzage in dossiers hebben omdat we hieruit
informatie kunnen halen voor toekomstige zaken,
omdat in de toekomst nieuwe voor bijen
schadelijke middelen op de markt zullen komen.
Wordt vervolgd dus, want dit zijn zaken van lange
adem en doorzettingsvermogen.
De Bijenstichting is de ENIGE Nederlandse
organisatie
die
zich
zo
inzet
tegen
Neonicotinoïden en bijensterfte. Greenpeace en
Stichting Natuur & Milieu haken soms aan, een
gezamenlijke procedure was die tegen Patatoprid,
een Neonicotinoïde gebruikt bij de aardappelteelt.
Deze is inmiddels verboden!
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Bewustwording middels
voorlichting/educatie:

Gratis zakjes bloemenzaden i.s.m. Eosta: 400.000
stuks

Sinds 2010 hebben we een website waarmee we
veel informatie verstrekken met als doel:
Nederlanders ervan bewust maken dat bijen
belangrijk zijn en bedreigd worden.
In 7 jaar zijn meer dan 1,2 miljoen pagina’s van
onze website bezocht.

Project Jaar van de Bij 2012
De Bijenstichting is
initiatiefnemer geweest.

tezamen

Hommeltelling
Vele andere activiteiten
Heel veel perspubliciteit.

Sociale media:
We zijn al jaren actief op Facebook, Twitter en
sinds kort ook op Instagram.

met

KNNV

Bij elkaar hebben we vele duizenden volgers. En
duizenden berichten zijn geplaatst.

Er is een aparte website opgezet: (beheer door de
Bijenstichting)
Het hele jaar zijn er veel acties geweest, teveel om
op te noemen, maar toch een paar voorbeelden:
Bijenkrant gratis verspreid: 200.000 stuks

Nieuwsbrieven:
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We hebben naar een bestand van enkele
duizenden
abonnees
jaarlijks
meerdere
nieuwsbrieven gestuurd. In totaal sinds de
oprichting ongeveer 500 stuks.

Lezingen:
Er zijn een ontelbaar aantal lezingen gehouden
door heel Nederland.

Workshops:
En veel workshops gegeven op diverse plaatsen in
het land.

Pers:
Enkele tientallen persberichten en ook geplaatste
berichten in kranten en internet over ons en de
bijensterfte.
Diverse keren is Jaap Molenaar via Vara Vroege
Vogels
live
in
de
uitzending
geweest.
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/jaar-vande-bij

Bijenlinten:
Vanaf 2013 zijn we het project Bijenlinten gestart.

Een bijenlint is een bloemenlint en dient als
voedsel voor bijen en als mogelijkheid voor bijen
om zich te verplaatsen.
Vanaf 2013 hebben we gepromoot dat lokale
groepen deze gaan aanleggen en beheren.
Inmiddels is in heel veel plaatsen een lokale
bijenlint(groep); een van de eerste bijenlinten is
Bijenlint Zutphen

Andere publieksacties:
Al 7 jaar organiseren we tezamen met Stichting
Bijenvrienden (van de bekende imker Pim
Lemmers) de landelijke zaaidag voor Bijen en
Vlinders (in 2020 op 22 april)
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Elk jaar sturen we daar nieuwsbrieven over en
berichten op social media. En we hebben allerlei
activiteiten daarom heen georganiseerd, zoals
fotowedstrijden, en het kunnen winnen van zaden,
etc.
Er is elk jaar veel aandacht voor dit evenement.
Op veel plekken wordt er (soms met kinderen)
gezaaid en geplant voor bijen.
Sinds vorig jaar is 20 mei via de VN uitgeroepen
tot World Bee Day.
In Nederland doen we een stuk coördinatie van dit
evenement en we hebben er een kleine apart
website voor: https://worldbeeday.nl/

In de loop van de jaren zijn er daardoor vele
honderden kilos bloemenzaden verspreid en
tienduizenden bloembollen.

Boekjes en ander educatief materiaal
We verkopen ook in de webshop boekjes en
zoekkaarten voor bijen.

In plaats van zaaien is hier het motto: Kijk en
bewonder! Omdat er dan al veel bijen vliegen
stimuleren we het fotograferen van bijen en
hommels o.a. met een fotowedstrijd.

Biologische zaden en bloembollen:
Sinds een aantal jaren hebben we een eigen
webshop waarin we biologische zaden van
planten verkopen die geschikt zijn voor bijen. In
het najaar verkopen we bloembollen.

Eén voorbeeld: de Minigids voor Bijen en
Hommels : deze uitgave is door de Bijenstichting
in samenwerking met KNNV (drukkerij) en Jasper
de Ruiter van Tringa (illustrator) ontwikkeld.
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Samenvatting:
Daar waar in 2009 bijna niemand van het
fenomeen bijensterfte wist en het besef had hoe
belangrijk bijen zijn is nu bij veel mensen dat
besef er wél en dragen steeds meer mensen,
organisaties en bedrijven hun steentje bij dankzij
de
aanhoudende
voorlichting
van
de
Bijenstichting.
Wij hebben al deze activiteiten alleen maar
kunnen doen dankzij trouwe donateurs en
sponsors.
De lijst van personen is te lang om deze hier te
vermelden.
Daarom
een
anonieme
maar
welgemeende DANK voor al jullie steun. We hopen
dat we met net zo veel steun de volgende 10 jaar
actief kunnen blijven.

Nu is goede voorlichting/educatie nog belangrijker
geworden om ervoor te zorgen dat alle goede
intenties leiden tot de juiste handelingen waar
bijen écht pro jt van hebben. Er is behoefte aan
juiste informatie en goede begeleiding van
initiatieven. De Bijenstichting wil en kan daar met
haar Bijen-educatiecentrum een belangrijke rol in
spelen.
Voor onze huidige activiteiten:
website www.bijenstichting.nl

bezoek onze

Video Bijen Educatiecentrum

