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Meer dracht in landelijk gebied
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Boeren en imkers slaan de handen ineen

In 2012 zijn er verschillende initiatieven van
de grond gekomen om de agrarische sector
en de bijenhouderij tot elkaar te brengen.
De land- en tuinbouworganisaties verenigd
in LTO Nederland hebben het voortouw
genomen om samen met de NBV in hun gelederen wederzijds begrip en samenwerking
te realiseren met als doel de bijenpopulatie
te versterken. Dit jaar zullen de eerste
resultaten daarvan zichtbaar zijn.
Er is voedselgebrek in ons land. Niet
voor ons, maar voor onze bijen. Aangezien bijen door bestuiving bijdragen
aan de variatie van ons voedsel, zal
een ernstige neergang in de bijenpopulatie problemen gaan opleveren. In
haar Deltaplan ’Duurzame en Vitale
bijenhouderij in Nederland’ luidde
de NBV in 2009 de noodklok over de
continue hoge wintersterfte en kwam
met voorstellen het tij te keren. Eén
daarvan was het aanpakken van de
verschraling van de bijenweide en het
toenemend gebrek aan dracht jaarrond. Drachtverbetering was ook een
van de thema’s in het recente ‘Jaar van
de Bij’, met als positief gevolg dat tal
van initiatieven in het themajaar net dat
extra duwtje in de rug kregen en nu letterlijk en figuurlijk van de grond komen.

Zo ook de samenwerking die het
afgelopen jaar tot stand kwam tussen de drie land- en tuinbouworganisaties (LTO Noord, ZLTO[Zuid] en
LLTB[Limburg]) met als doel de dracht
in het landelijk gebied te verbeteren.
De drie werken samen met medewerkers en leden van de NBV in deels
afzonderlijke en deels gezamenlijke
projecten. Het totaal wordt gefinancierd door het ministerie van EZ, LTO
Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB.
BijenKennisnet
Meer samenwerking tussen imkers
en agrariërs is het uitgangspunt van
het project van LTO Nederland dat in
december vorig jaar officieel van start
ging. Het moet leiden tot maatregelen
die gaan uitmonden in bijvriendelijke
erfbeplanting, aangepaste gewasbescherming en een jaarrond voedselaanbod voor de bij. Relevante partijen
zoals loonwerkers en het agrarisch
onderwijs worden erbij betrokken. Er
wordt gewerkt aan zes kennismodules,
waaronder ‘agrarische akkerranden en
bloemrijke akkers’, ‘professionalisering
van de imkerij’ en ‘vitale bij’.
Waar mogelijk, wordt verbinding gelegd met bestaande initiatieven en via

internet gecommuniceerd. Daarvoor is
www.bijenkennisnet.nl ingericht, een
digitaal kenniscentrum, waar zoveel
mogelijk beschikbare informatie en
kennis worden verzameld en toegankelijk gemaakt. Het systeem staat open
voor betrokkenen die er ervaringen en
meningen kunnen delen. Begin maart
ging Bijenkennisnet online. Neem een
kijkje en meld u aan.
Namens de NBV is Frank Moens als
projectmedewerker het aanspreekpunt.
Daarnaast vervullen enkele bestuursleden en leden in het land een actieve
rol.
Verdienen met bijen
Eerder vorig jaar begon de ZLTO het
project ‘Verdienen met bijen’. Het doel
is de bijenhouderij in het werkgebied
van de organisatie, in grote lijnen
Noord-Brabant en Zeeland, een impuls
te geven richting professionalisering.
Het zogenaamde ‘verdienmodel’ is
daar de belangrijkste uiting van. Een
aantal zuidelijke agrarische ondernemers/imkers die de ambitie hebben om
op professionele wijze bijen te houden, waaronder Jeroen Vorstman de
manager van het Bijenhuis van de NBV,
onderzoeken met elkaar de mogelijkheden voor een rendabele bijenteelt.
Ze werken met ondersteuning van de
ZLTO aan een eigen verdienmodel.
Daarnaast doen projectmedewerkers
van ZLTO mee in het overkoepelende
project Bijenkennisnet van LTO Nederland. Zo wordt kennis tussen deze
projecten optimaal uitgewisseld.
In het volgende nummer van Bijenhouden en via Imkernieuws zal uitvoeriger
worden stilgestaan bij de samenwerking en de uitvoering van de projecten.
Meer informatie over de genoemde
projecten is te vinden op:
www.bijenkennisnet.nl
www.bijenhouders.nl
www.projectenltonoord.nl
www.zlto.nl/bijen

