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Bij-Blijven nr 17 (oktober2022)

Informatie vanuit De Vierkante Korf:

Activiteitenagenda 2022; nog in de planning: 
za. 29 oktober heideschonen Speulderveld; laatste keer in 2022
ma. 7 november start cursus korfvlechten op 10 maandagavonden bij herberg ‘t Vossegat
do 17 november    Algemene Ledenvergadering in het Blanke Schot

Algemene Leden Vergadering donderdag 17 november:
Donderdag 17 november organiseren we onze najaarsvergadering. De avond wordt gehouden in 
dorpshuis het Blanke Schot. Begin november ontvangen jullie de stukken voor deze vergadering. Wij 
presenteren een interessant  tweede deel van de Algemene Ledenvergadering. 
De EU financiert het Nationaal Honingprogramma. Wageningen universiteit speelt een leidende rol. Eén
van de onderdelen is het project "Samen Imkeren". Het streven is om te gaan imkeren zonder 
behandeling tegen varroa. Binnen onze vereniging zijn er ook leden die op een meer natuurlijke manier 
willen imkeren. Sprekers van "BeeBreed" en "de Vitale Bij" geven elk een presentatie van 30 minuten 
over dit onderwerp.

De zomer van 2022:
Droog, heet, weinig regen, verdorde weilanden, bomen die hun blad verliezen en de heide, die wel 
deels bloeide, maar ook veel dode, bruine struiken had. Gevolg: weinig nectar voor de insecten. 
Gevolg: geen heidehoning van onze bijen. Doordat er weinig dracht was, werd er relatief veel "geroofd".
Meerdere kasten zijn leeggeroofd door bijen of wespen. De bijen in die kasten konden zich niet 
verdedigen, omdat ze te zwak waren. Dat betekende dat de bijen vertrokken uit de kast of (deels) dood 
in de kast lagen. Het is een uitdaging om te zorgen voor een groot, sterk volk met voldoende voedsel. 
(En volgend jaar kan het weer totaal anders zijn!!).

Onze website:
Gaat steeds meer gebruikt worden als "communicatiemiddel." De aanmeldingen voor de lezingen 
komen binnen via het contactformulier. Inschrijven voor de basiscursus kan ook via de website. Deze 
nieuwsbrief, Bij-Blijven nr 17, komt binnen via jullie mail. Op de website wordt de nieuwsbrief ook 
geplaatst. Kijk af en toe eens op: www.devierkantekorf.nl en ik houd me aanbevolen voor aan- en 
opmerkingen.

Rabo Clubsupport Actie
Op donderdagavond 6 oktober was er een feestelijke online bijeenkomst om de uitslag bekend te 
maken. Wij kunnen 333,04 euro op onze rekening bijschrijven. Dat is minder dan in voorgaande jaren. 
Natuurlijk gaan we dit bedrag goed besteden. Het is de bedoeling om informatiepanelen voor de 
bijenstand te bestellen.

Nieuws uit de werkgroepen: Koninginnenteelt:
Er zijn wisselende resultaten in dit “startjaar”. Het telen van Carnica bijen is mislukt. Bij de Buckfast zijn 
4 jonge  koninginnen uitgedeeld, terwijl er 12 naar een bevruchtingsstation gingen. Het doel is om 
koninginnen te kweken voor de basiscursus. Dit is nog niet gelukt. Qua planning is dit lastig. Leden 
zullen gevraagd worden om een volkje of broedaflegger beschikbaar te stellen. Ad (en commissie) 
denken na over en vervolg in het volgende jaar.

http://www.devierkantekorf.nl/


Onderwijs:
Basiscursus bijenhouderij:
Op zaterdag 15 oktober is de basiscursus 2022
afgesloten in de schuur van Berend Hop. 
Na een jaar lang ervaren of bijen houden een
plezierige hobby is, werd de cursus afgesloten met
een “examen”. In groepjes werd de opgedane
kennis getest in de vorm van casussen. De basis is
gelegd. Alle nieuwe leden/bijenhouders hebben een
volkje. Blijf je verwonderen over deze boeiende
hobby. Elk jaar kan weer anders zijn. Schroom
vooral  niet om hulp te zoeken en veel vragen te
blijven stellen. Voor Kleis Hensen was dit de laatste
basiscursus als coördinator. Vanaf 2017 heeft Kleis
de basiscursus georganiseerd en dat was altijd in de
schuur van Berend Hop. Het organiseren van basiscursussen is belangrijk voor onze vereniging. Wij 
zijn in die jaren gegroeid van een club van 50 naar ruim 100 leden. Harry Huisman heeft tijdens deze 
cursus al een aantal theorielessen gegeven. Harry neemt de rol van Kleis over en daar zijn wij, als 
bestuur, heel blij mee. Berend Jan van Milligen heeft als praktijkbegeleider heel veel support gegeven. 
Dank, dank, dank Kleis, Harry, Berend Jan en Berend.
Gefeliciteerd en welkom binnen De Vierkante Korf: Daniël, Monique, Jeannet-André, Gerrit, Jasmijn, 
Dikkie, Anne-Marie, Henk, Cor en Karen.
Cursus voor gevorderden:
Na de basiscursus kun je een cursus voor gevorderden volgen. Deze hebben we georganiseerd i.s.m 
het Honingmagazijn in Epe. Leo Gensen was de docent. Namens De Vierkante Korf hebben 5 leden 
deze intensieve cursus gevolgd. De theorielessen waren leerzaam. Daarna haperde de organisatie. De 
theorie werd niet duidelijk afgestemd op de praktijk. Ook de voorbereiding op het examen was 
onduidelijk. Gevolg: een examen op zaterdag 17 september, waarbij 10 van de 12 aanwezigen niet 
slaagden (en ja...daar was ik ook bij). Er volgde een herexamen op 12 oktober. Ad, Bert, Harry en Silvia
hebben het diploma “bijenhouden voor gevorderden” gehaald. Er volgt nog een evaluatie met de 
onderwijscommissie van Imkers Nederland. De organisatie en de verwachtingen kunnen veel beter, 
maar ik heb wel veel geleerd.
Cursus bijenteeltleraar:
Harry Huisman heeft een intensief bijenjaar achter de rug. Als startende cursuscoördinator heeft Harry 
al meerdere theorielessen gegeven op de basiscursus. Maar je mag je pas “leraar basiscursus” 
noemen als je de opleiding voor bijenteelleraar hebt gevolgd. Harry heeft dat gedaan en op zaterdag 8 
oktober succesvol het examen afgelegd. Complimenten Harry. Veel plezier met de organisatie en het 
begeleiden van de basiscursus 2023. Harry heeft ook de cursus voor gevorderden succesvol afgerond.

De bijenstand aan de Harderwijkerweg
Harry Huisman is beheerder van de bijenstand. Wil je
een volk plaatsen of heb je vragen? Neem contact op
met Harry: harryhuisman@kpnmail.nl of bel hem op: 
06-53735507.  
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd op de 
bijenstand. De ervaring leert ook, dat we nog zoeken 
naar een goede balans. Het is de bedoeling, dat de 
praktijklessen van de basiscursus op de bijenstand 
georganiseerd worden. Er is ruimte; de blokhut staat 
er. Er is ook ruimte voor de bijenvolkjes van de 
cursisten. Stroom en water zijn geregeld en we 
zorgen ook voor een toilet. De balans ligt in het 

gebruik en het onderhoud. We kunnen van alles willen, maar het moet ook bij gehouden worden. De 
commissie bijenstand komt binnenkort bij elkaar. Waarschijnlijk wordt er dit jaar nog één werkochtend 
gepland om de tuin winterklaar te maken. Streven: met 20 leden nog een keer een ochtend flink aan de
slag. Dat moet toch lukken?!?!?!

mailto:harryhuisman@kpnmail.nl


Heideschonen: 

Ik heb jullie een mail gestuurd en begon met..”stel je voor een zonnige ochtend……” Zaterdag 8 
oktober waren we met 12 noeste werkers op het Speulderveld. 
De zon scheen. Er zijn weer veel dennetjes plat gelegd. De 
koffie/thee was lekker. Er was ook tijd om bij te praten en 
ervaringen te wisselen. Dat is altijd weer leerzaam. Veel 
mountainbikers genoten ook van de heide, maar dan op een 
andere manier. Vanuit Ermelo was een tocht uitgezet. Dat was 
oppassen met oversteken. Coördinator Bert Huisman was helaas
afwezig. Gelukkig komt er nog één ronde.
Stel je voor zaterdag 29 oktober een zonnige ochtend, 
enthousiaste leden, lekker veel dennetjes, heerlijke 

koffie/thee met iets lekkers, veel leuke, leerzame verhalen…….
Je kunt er bij zijn. We gaan voor de laatste keer in 2022 de heide op. Verzamelen om 08.30 uur 
op de vertrouwde P aan de Garderenseweg (rotonde N302) richting Speuld, na 200 m links. 
Welkom

Lezingencyclus; 3 ledenbijeenkomsten:

Donderdag 20 oktober sloot Johannis Vogelaar onze lezingencyclus af. Na een lezing over 
biodiversiteit en BD-imkeren stond deze avond het onderwerp “Honing” centraal. Johannis is een 

zeer ervaren imker, die op een enthousiaste, bevlogen en deskundige 
manier zijn workshop verzorgde. Alle deelnemers zaten in een kring wat de 
interactie vergrootte. Er werden veel vragen gesteld. Bijna 30 aanwezigen 
bleven de gehele avond geboeid luisteren. Belangrijk om te onthouden: * 
zorg altijd voor een sterk volk met een goede koningin * in Uddel geen 
heidehoning, in Elspeet bij de Hooiweg wel * tijdens een drachtpauze 
zorgen dat er minimaal 2 ramen voer in de kast zijn * er is dit jaar veel 

wasmot * heideraathoning doet het in Uddel goed, maar in de Betuwe niet * honing winnen bij het 
fruit kan maar 3 weken, dus heel erg op tijd beginnen met de voorbereiding * bewaren raten in de 
winter kan het best als het 2 dagen in de vrieskist ligt * koolzaad(achtigen) hebben grote invoed op
de kristallisatie *honing slingeren bij voorkeur als het raam bijna volledig verzegeld is *bij gegiste 
honing zijn er veel luchtbelletjes; bij “laagjes” is de verhouding glucose-fructose niet goed.
En toen was de avond op zijn eind en moest er nog honing geproefd worden. We kwamen helaas 
niet toe aan het proeven van onze eigen honing. We kregen nog wel honing uit Ochten (met een 
zuurtje door phacelia) en Kesteren (meer zoet en stroperig) te
proeven.
Johannis zorgde voor een geweldig sluitstuk van onze
lezingen. Binnen het bestuur gaan we evalueren. Het doel
was om “iets” voor leden te organiseren om de onderlinge
betrokkenheid te vergroten. Dat is wel gelukt. De avonden
werden goed bezocht. De onderwerpen waren uitnodigend.
Maar de kosten zijn zeker ook een punt van aandacht.

Vraag en aanbod
De rubriek staat open voor elk lid en belangstellende, die een vraag of aanbod heeft voor de lezers van 
deze nieuwsbrief. Imkersmaterialen over? Drachtplanten ruilen? Een “maatje” in de buurt zoeken? Een 
koningin zoeken? Dit valt aan te vullen met heel veel vragen/opmerkingen/wensen/aanboden op het 
gebied van de bijen. Kom maar op met jullie reacties.
Ik heb meerdere verhalen gehoord over lege kasten of lege kasten met dode bijen. Verschillende leden 
hebben één of een aantal volken verloren. Een veelgehoorde opmerking is: droge zomer, te weinig 
dracht, voedsel zoeken door bijen of wespen, roverij bij zwakkere volken, geplunderd, bijen van 
zwakkere volk dood of weg. Vraag: Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Zijn er volken verloren 
gegaan, omdat ze ineens “leeg” waren?



Uit de archieven
Ik heb twee fraaie boekwerken. In een keurig handschrift deed oud-
secretaris Gert Oudendorp verslag van de ledenvergaderingen en de
marktcommissie. Bladerend door de boeken komen veel herkenbare
vragen/opmerkingen naar boven.

Ik heb deze keer het verslag van de jaarvergadering van 15 november 1984
doorgenomen. Het onderwerp varroa kwam toen ook al ter sprake. Een
oplossing: behandelen met ether. In de pauze konden de leden het gewicht
schatten van een korf. Direct na de pauze was de uitslag van een verloting met
leuke prijzen!!

  Uit de zwerm:
  In elke nieuwsbrief worden leden voor het voetlicht gehaald.
  In nummer 3: De vertrekkende en de startende cursuscoördinator
  Kleis Hensen heeft vele jaren de kar getrokken. Met het stoppen van de lessen
voor de basiscursus in de schuur van Berend Hop vindt Kleis het ook tijd voor 
een opvolger. Harry Huisman start de komende basiscursus als 

onderwijscoördinator. Deze start in een lokaal op landgoed Staverden. Tijd om beiden in de spotlights 
te zetten.

Naam en woonplaats:
Kleis Hensen – Ermelo
Harry Huisman – Uddel

Waarom ben je bijen gaan houden?
Kleis – Ik ben altijd een natuur- en tuinliefhebber geweest. Dat wist mijn baas. Hij nam mij ongeveer 30 
jaar geleden mee naar zijn bijenstal. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Ik ging mee naar een 
jaarvergadering van De Vierkante Korf. Daar ontmoette ik ervaren imkers als Berend. Hun 
enthousiasme en o.a. liefde voor de heidedracht met zijn raathoning gaf de laatste zet. Mijn baas hielp 
me aan een klein volkje. Kort daarna startte ik op de basiscursus bij Jan Bos in Lunteren. Prachtig om 
elk voorjaar de bijen met stuifmeel aan hun pootjes de kast in zien vliegen. Ik raakte steeds meer in de 
ban van het bijenleven.
Harry – Het naderende pensioen en het idee, dat ik meer tijd ga krijgen, zorgde er voor dat ik in 2019 
ben begonnen met bijen. Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor de natuur. Ik heb de basiscursus 
gevolgd en werd steeds enthousiaster.

Hoeveel kasten en/of korven heb je?
Kleis – In de winter heb ik twee kasten en in de zomer vier.
Genoeg honing voor onszelf en de familie en ook nog tijd voor
andere dingen die ik leuk vind.
Harry – In de winter 6 en in de zomer 12.

Wat is leuk aan je hobby?
Kleis – Vooral omdat het elke keer weer anders is. Je raakt nooit
uitgeleerd. Je gaat bijen telkens meer als geliefde huisdieren zien,
die het zonder jou ook prima redden, maar waar je welkom bent
als je op bezoek komt. Dan leer je telkens meer van het leven van alle dag van de bijen. Wat ze 
wanneer en waarom doen. En dat dat elke keer weer een beetje anders is. Fascinerend om je elke keer
weer te realiseren dat ze in pikdonkere kasten alles onberispelijk voor elkaar hebben. Dat allen 
hetzelfde doel hebben en dat doen wat gedaan moet worden. En dat zonder nader onderzoek door een
buitenstaander of ze nog  wel tevreden zijn met hun leven want ze werken zich echt helemaal uit de 
naad voor hete welzijn van hun volk.
Harry – Ik vind het boeiend om het “leven” van de bijen te volgen. Een volk is een bijzondere 
samenleving. Kijken hoe ze in en om de kast bezig zijn is mooi. We moeten zuinig zijn op de aarde. 
Door de bijen waardeer ik ook veel meer “alles” wat er in de natuur gebeurt.



Wat doe je bij De Vierkante Korf?
Kleis – Ik zit nog een jaartje in het bestuur en geef dit jaar nog les aan basiscursisten imkeren. 
Ontzettend leuk om te doen, want elk jaar is er weer een enthousiaste groep mensen, die zich wil 
verdiepen in het bijenleven en de natuur waarin ze hun voedsel zoeken. En juist in de schuur bij Berend
proeven ze gelijk al de sfeer van het leuke en interessante van bijenhouden. Zijn kasten en korven en 
zijn grote ervaring met het houden van bijen maken het geven van een les een hele dankbare activiteit.
Harry – Ik ben begonnen als assistent bijenleraar. Ik volg nu de cursus voor bijenteeltleraar. Volgend 
jaar ga ik de basiscursus coördineren en de lessen geven. (Gelukkig is Kleis nog wel op de achtergrond
aanwezig)

Hoe denken ze thuis over je hobby? 
Kleis – Joke, mijn vrouw, en mijn drie jongens vinden het erg leuk, maar blijven allen graag op gepaste 
afstand. Een potje honing is altijd welkom.
Harry – Het afgelopen jaar heb ik heel veel tijd in de bijen gestoken (basiscursus begeleiden, cursus 
voor gevorderden en bijenteeltleraar volgen). Dat was niet altijd leuk, maar het motiveert mijn vrouw 
wel. Thuis helpt ze met voeren en raat snijden. De cursus gaat ze niet volgen. Ik heb 4 kinderen. Die 
zijn wel positief. Ik ga bij hen allemaal een volkje in de tuin zetten. “Papa” Harry gaat er dan wel voor 
zorgen.

Wat is er minder leuk aan de bijen?
Kleis – Als er een volk dood gaat zonder dat je weet waarom en soms ook als er weer een zwerm 
vandoor gaat, omdat je niet op tijd een kunstzwerm hebt gemaakt. Nu praat ik wel een beetje over 
vroeger, want het zwermen van bijen is heel natuurlijk en ik laat mijn volken nu ook rustig een keer 
zwermen. Ze staan op Staverden, dus niemand heeft er last van. Het meer natuurlijk imkeren spreekt 
me telkens meer aan, omdat de bijen, net als alle andere dieren en mensen het meest gelukkig zijn als 
ze kunnen leven, een ieder naar zijn eigen aard!
Harry – Eigenlijk nog niets. Er zijn wel veel dode volken op de bijenstand en dat vind ik wel jammer.

Wat mag de vereniging meer doen?
Harry – Het bestuur is heel actief en organiseert veel. Het zou mooi zijn als 
de betrokkenheid van veel leden groter zou zijn. Nu komt het vaak neer op 
dezelfde leden, die de schouders eronder zetten. Het zou mooi zijn als we 
meer vereniging zijn met elkaar. Van elkaar kun je ook veel leren en het is 
vaak ook nog gezellig.
Kleis – Daar ben ik het helemaal mee eens.

Heb je een goede tip voor mede-imkers?
Kleis – Raak nooit in paniek: bijen lossen hun eigen problemen bijna altijd zelf op. Geniet vooral van 
alle wat je ziet, want wij kunnen nog heel wat leren van het prachtige en ook wonderlijke leven van de 
bijen
Harry – Toon betrokkenheid. De bijen blijven altijd verrassen. Geniet van de bijen. Houd er plezier in en 
als het lukt “honing als bekroning”.

Heb je een leuke herinnering?
Kleis – Alles is leuk. Maar vooral het volgen van het leven van een volk is boeiend. Als “mensenmens” 
vind ik het omgaan met cursisten erg plezierig.
Harry – Nou leuk :-) Ik gaf een les bij de basiscursus. “Wij gaan in een volk kijken en probeer rustig te 
blijven,” zei ik. “Het was echter een heel druk en onrustig volk. Ik ben zelfs weg gelopen; slecht 
voorbeeld”.

Nieuws van Imkers Nederland:

Onze landelijke vereniging Imkers Nederland heeft ook een eigen website. Daarop vind je informatie 
over de aangesloten verenigingen. Verder is er veel informatie te vinden over cursussen, 
bijengezondheid, het imker zijn, bijenproducten en het laatste actuele nieuws. De moeite waard om 
eens te kijken op www.imkersnederland.nl

http://www.imkersnederland.nl/


Elke maand stuurt Imkers Nederland een boeiende nieuwsbrief. In de uitgave van september staat o.a. 
veel informatie over de oprukkende Aziatische Hoornaar. Deze is een exoot die vanuit Zuid-Europa 
inmiddels ook in Nederland is gesignaleerd. 
De Aziatische hoornaar (AH) (Vespa velutina) is een exotische wesp die zijn intrede in Vlaanderen
deed in 2017. Deze wespensoort is via Frankrijk, waar ze via geïmporteerde goederen binnen kwam, 
naar het noorden en het zuiden opgerukt. De soort komt intussen als exoot voor in Spanje, Portugal, 
Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. Intussen zijn we zo ver dat in 2020 een 
honderdtal nesten zijn vernietigd.
Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. Als eenvoudig trucje kan je de grootte 
van een 1 euro muntstuk in gedachten nemen. Hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk.

Waarom moeten we de Aziatische hoornaar in de gaten houden? Het verschil met de Europese H. is, 
dat deze exoot veel grotere nesten maakt (soms wel met 1000 Az. Hoornaars) hoog in de bomen. Het 
hoofdvoedsel bestaat voor minstens één derde uit honingbijen. Ze komen ook in een bijenkast en 
kunnen deze leegroven. 
Lees verder op   www.imkersnederland.nl/nieuwsbrie  f  

CBPV monitoring: wint dit bijenvirus terrein in Nederland?

Tijdens het symposium Bijengezondheid op 15 Oktober hebben Wageningse onderzoekers hun
plannen gepresenteerd voor CBPV monitoring in Nederland die wordt uitgevoerd binnen het
Nationaal Honingprogramma 2020-2022. De aanleiding is dat dit virus steeds vaker wordt
waargenomen in Engeland en Duitsland, maar het is onbekend of dit ook voor Nederland geldt. Helpt u 
mee om CBPV in Nederland te monitoren?

Het Chronisch-bijenverlammingsvirus (Chronic Bee Paralysis Virus; CBPV) is een virus dat in
honingbijenvolken wordt gevonden. Klinische symptomen van dit virus zijn zwarte trillende bijen met 
soms ontwrichte vleugels en opgeblazen haarloze achterlijven. Bijen@WUR verzamelt dit najaar 
bijenmonsters om in kaart te brengen of de infectie druk van dit virus in Nederlandse bijenvolken 
toeneemt. We streven naar een landelijke dekking door minstens tien bijenstanden per provincie te 
bemonsteren. We willen graag drie volken per bijenstand bemonsteren. U kunt echter ook meedoen 
met een of twee volken. Eén monster bestaat uit 30-50 bijen uit één volk.

Als U zou willen meewerken aan dit onderzoek dan vragen wij u vriendelijk om het volgende
invulformulier in te vullen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5TfRJx92wU2viNJkMKuxjyRAj41ueA9Ig0eUO
4g3h0hUQjJHUFFMOVFNUldZWEg4VkxHR0c1SThBUi4u

Om een goede geografische spreiding te realiseren zal er een selectie plaatvinden onder de
aanmeldingen. Mocht u geselecteerd worden, dan ontvangt u per post alle benodigdheden en
instructies voor het bemonsteren toegestuurd - inclusief een port-betaald retourpakket met
verzendsticker naar Bijen@WUR. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Als U meer wilt weten, stuur dan uw vraag naar bijen@wur.nl

http://www.imkersnederland.nl/nieuwsbrie


Nieuws uit het nieuws;     

Bijennieuws Wageningen University & Research <bijennieuws@mailing.wur.nl>

Kentering door klimaatverandering

Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van honingbijen. Onderzoekers zien namelijk dat er meer
parasieten en ziekteverwekkers komen die een gevaar vormen voor de honingbij. Dat komt doordat het 
in gematigde gebieden gemiddeld steeds warmer wordt. Normaal produceren honingbijen eitjes tussen 
maart en oktober; in de winter is er geen broed. Dat betekent dat parasieten die leven van bijenbroed 
doorgaans de koude periode niet overleven. “Maar bijvoorbeeld in de winter van 2020 was het niet 
koud genoeg, waardoor er bijenbroed in de bijenkasten was tussen kerstmis en nieuwjaar. Dat is een 
groot gevaar, omdat sommige parasieten zich voeden met het broed van honingbijen, wat potentieel 
betekent dat parasieten zich kunnen ontwikkelen en vermenigvuldigen.” De kleine bijenkastkever rukt 
op en kan een bedreiging gaan vormen.
Lees verder op bijen@wur.nl

De bijenstichting verspreidt regelmatig een nieuwsbrief. In de meest recente nieuwsbrief is veel 
informatie te lezen over het belang en het nut van biologische bloembollen. Op de website wordt deze 
informatie nog veel verder uitgediept.

In een tuin verdienen biologische bloembollen een plekje!

Ze verrassen je in de lente met hun vrolijke kleuren die plotseling
opduiken en ze bieden het eerste gezonde voedsel voor vroege bijen
als de honingbij, hommels en de Rosse metselbij . Doordat ze redelijk
klein zijn, passen ze prima tussen bestaande beplanting. Veel
voorjaarsbloeiers kunnen worden geplant in een gazon, een
bloemenweide, of onder en tussen bladverliezende planten.Heb je
geen tuin maar een balkon, dan kun je potten vullen met laagblijvende
soorten die in de zomer goed tegen de droogte kunnen. (zie lasagna
beplanting) Biologisch is ook bij bollen een logische keuze. Bol-en
knolgewassen uit gangbare teelt worden gedurende het volledige teelt-
en bewaarproces behandeld met heel wat pesticiden. Dat heeft
negatieve gevolgen voor de biodiversiteit op en rond de teeltvelden en de omringende waterlopen. 

Lees verder op www.bijenstichting.nl
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