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Marc Peeters

Noeste zoemers
verdienen wederdienst
De bij staat symbool voor de hele biodiversiteit:
even onmisbaar als bedreigd. Samen met diverse
partners zet het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen alle zeilen bij om de bijen te
helpen.

het instituut: meer dan 200.000 exemplaren die in de loop van
de voorbije eeuw zijn verzameld. Zo kunnen wetenschappers
betere maatregelen voor het behoud van deze belangrijke bestuivers voorstellen, zoals een gerichter landbouwbeleid en
een efficiënter beheer van het landschap.

Het belang van bijen is steeds beter bekend. Als bestuivers
van 80% van alle bloemplanten liggen ze aan de basis van
onze landschappen en onze ecosystemen op het land. Ze zijn
ook de belangrijkste leverancier van onze maaltijden: liefst 4
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op de 5 happen zijn direct of indirect te danken aan bestuiving. Wetenschappers berekenden dat ze op jaarbasis voor
niet minder dan 14,2 miljard euro bijdragen aan de Europese
economie.

Het Nationaal knooppunt biodiversiteit, onderdeel van het
KBIN, organiseerde samen met het Belgisch Biodiversiteitsplatform een wetenschappelijke oefening voor een beter en
nauwer toezicht op de gezondheid van de honingbij. Bedoeling is ook om met behulp van de verzamelgrage zoemers
een duidelijker beeld te krijgen van de (gezondheids)toestand van het omliggende milieu.

Met de regelmaat van een klok verschijnen artikels over de
kwakkelende gezondheidstoestand van de bijen. Een recente
studie van IUCN vond dat zowat 10% van de Europese wilde
bijen met uitsterven wordt bedreigd. Ook de honingbij krijgt
klappen, en de natuurlijke wintersterfte van 10% wordt vaak
overschreden. Na de winter van 2012-2013 was er in een derde van de korven zelfs geen leven meer te bespeuren.
Achteruitgang monitoren
Actie is dus meer dan welkom. In het kader van BELBEES
onderzoeken wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), samen met collega 's van de universiteiten van Gent, Bergen, Namen en Luik,
de achteruitgang van de wilde bijen in ons land. Dat doen ze
onder meer aan de hand van de uitgebreide bijencollectie van

Voorts werd in het kader van het Federale bijenplan een nationale werkgroep over bijen en andere bestuivers opgericht.
Deze groep wordt gecoördineerd door het Nationaal knooppunt biodiversiteit en probeert vanuit wetenschappelijke bevindingen nieuwe beleidsmaatregelen voor te stellen ten bate
van de bijen.

Wist je dat...
er om en bij de 380 bijensoorten leven in ons land?
honingbijen 20 miljoen bloemen bezoeken om
1 kg honing te maken?
er ten tijde van Tyrannosaurus rex ook al bijen
rondzoemden?
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Bijen in de kijker
Wil je meer te weten komen over bijen, bestuiving, bedreigingen en behoud, duik dan in de gloednieuwe brochure
Bijen in de kijker! Dit ludieke boekje maakt je aan de hand
van de vele illustraties wegwijs in de bijenwereld, en onderstreept het belang van deze noeste vliegeniers. De brochure
maakt deel uit van een educatief pakket dat naar tal van
scholen is verstuurd. Deze scholen namen in 2014 deel aan
een bevraging over bijen en biodiversiteit. Je kan de brochure gratis bestellen door een e-mail te sturen naar biodiversiteit@natuurwetenschappen.be of door te bellen naar
02/627.45.45. (In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).

Week van de Bij
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Tijdens de eerste week van juni zette het Museum voor Natuurwetenschappen de bij extra in de schijnwerpers. Aan
de hand van het BZZZZZ-parcours doorheen de museumzalen ontdek je een heleboel bijenweetjes. De oplossing
van de zoektocht leidt je naar tips om zelf aan de slag te
gaan voor de bijen. Federaal minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem en de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs huldigden samen met een klas het
parcours in. Uiteraard blijft het bijenparcours ter beschikking op www.naturalsciences.be (rubriek 'Bezoek en activiteiten voor iedereen'). Ook Vlaanderen viert de Week van
de Bij; meer info op www.weekvandebij.be
Zoemende website
Heb je een vraag of wil je meer te weten komen over de
bijen, dan kan je terecht op www.LeveDeBijen.be. Dit is een
info- en doewebsite volledig gewijd aan bijen, met meer dan
200 boeken, brochures, ﬁlmpjes, artikels, tentoonstellingen,
activiteiten… van diverse partners. Particulieren, scholen,
gemeentes, verenigingen, bedrijven, imkers, land- en tuinbouwers krijgen er tips op maat. Surf naar de site, klik op
de rubriek 'Doe mee' en kies je acties om zelf de bijen bij
te staan! (In samenwerking met de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).
Handen uit de mouwen
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We roepen je niet alleen op om aan de slag te gaan voor de
bijen, maar steken zelf ook de handen uit de mouwen. Bijen
zoemen erop los in onze bloemenweide, en kunnen vervolgens onderdak vinden in het insectenhotel of de bijenwand.
In de buurt van die laatste zijn ook nectarrijke bloemen ingezaaid en aangeplant. Voorts gebeurt het onderhoud van
alle open ruimtes rondom onze gebouwen zoveel mogelijk
zonder bestrijdingsmiddelen.
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