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Driekwart van de circa 100 landbouwgewassen hebben bijen nodig voor de
bestuiving: alle fruitsoorten, groentes als tomaat, aubergine en paprika, soja,
katoen, zonnebloemen, koolzaad. Deze gewassen zorgen voor 35% van de
landbouwproductie (bron: WUR). Zonder bijen daalt de wereldvoedselproductie met
35%. Bijen zijn hierbij samen met solitaire bijen en andere insecten zeer belangrijk
en is hierbij het toverwoord “Biodiversiteit”. Een angstaanjagend scenario vooral
nu de bij het wereldwijd moeilijk heeft. Met de ondertekening van een convenant
door Limburgse partners in oktober 2015 kreeg het bijensymposium een definitief
vervolg door het uitvoeren van concrete projecten.
Nu willen we de balans opmaken en de diepte in gaan. Richtten we ons in 2015
vooral op de beleidsmakers, het Bijensymposium 2.0 staat in het teken van de
uitvoerders en gedragenheid maatschappij. Kom naar ons symposium om u te laten
inspireren, elkaar weer te ontmoeten en om samen te bekijken wat we nog meer
kunnen doen om ons leefgebied te verbeteren voor de (wilde) bijen. Dit doen we
met landelijke sprekers:

KOOS BIESMEIJER is ecoloog, wetenschappelijk directeur bij Naturalis
Biodiversity Center (Leiden) en bijzonder hoogleraar Functionele
Biodiversiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn brede interesse in
biodiversiteit en natuur leidt tot wetenschappelijk onderzoek in Nederland en
daarbuiten, maar ook tot herbebossing, educatie en outreach projecten. De
focus van zijn onderzoek ligt op patronen in en oorzaken van veranderingen
in biodiversiteit, vooral op de interactie tussen bestuivers en planten.
Hij is actief als expert voor IPBES, FAO, UNEP en was voorheen werkzaam
aan Cornell University (VS), Leeds University (UK) en de Universiteit van
Utrecht. Huidige nevenfunctie: Voorzitter van de commissie voor bestuiving
bij APIMONDIA, de wereld federatie voor bijenhouders verenigingen en
secretaris/plaatsvervangend voorzitter van Natuurmonumenten sinds 2015
JAAP SMIT is Dendroloog en werkt bij Cobra, bij de afdeling Cobra
boomadviseurs, als Senior adviseur bomen en integrale projecten. Hij is
consulent voor het westen van het land en als projectverantwoordelijke
aanspreekpersoon voor veel opdrachtgevers. Zijn dendrologische kennis mag
hij graag delen met ‘groene’ mensen. Het liefst buiten in de vorm van een
cursus in het veld. In voorstellen vertaalt hij uw vraag over boomveiligheid,
flora en fauna, maar ook over bestekken en communicatie. Cursussen geeft hij
graag: leert hij zelf ook veel van!
AAT RIETVELD Aat Rietveld is 40 jaar betrokken bij de bijenhouderij en is

zich gaan wijden aan de leefomstandigheden van bijen en daarmee aan de
biodiversiteit. Hij is Ambassadeur Groen en biodiversiteit van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging (NBV). Zijn belangrijkste taak is het bevorderen van
de leefomstandigheden van bijen als motor van de biodiversiteit door het
geven van voorlichting en stimuleren van burgerinitiatieven. ëBiodiversiteit
en leefbaarheid voor bijen is het
credo van Aat.

PROGRAMMA
INLOOP
OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER GER VAN LAAK, CITAVERDE COLLEGE
TERUGBLIK OP CONVENANT, WAT HEBBEN WE BEREIKT IN LIMBURG
SPREKER PROF. DR. J.C. BIESMEIJER
SPEEDDATE EN INTERMEZZO
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JAAP SMIT
AAT RIETVELD
BESTUURLIJKE OVERDRACHT ‘LIMBURGERS BIJEEN VOOR BIJEN’
AAN AMBASSADEURS 2017
AFSLUITING MET NETWERK BORREL

BENIEUWD NAAR WAT U ANDERS KAN DOEN?
DOELGROEP:
UITVOERDERS EN ORGANISATIES DIE DIRECT BETROKKEN ZIJN BIJ DE UITVOERING VAN BIODIVERSITEIT
VERSTERKENDE MAATREGELEN VOOR BIJEN EN INSECTEN.
WIJ VERZOEKEN U ZOVEEL MOGELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER TE KOMEN I.V.M. DE BEPERKTE
BESCHIKBAARHEID VAN PARKEERPLAATSEN.
WIJ HOPEN U OP DONDERDAG 16 MAART TE MOGEN ONTVANGEN
MET VRIENDELIJKE GROET,
KERNTEAM BIJEEN VOOR BIJEN LIMBURG

bijeenvoorbijen@prvlimburg.nl
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