
Maak bijen weer blij 

Op zondagmiddag 9 april om 14.00 zal de imker Maarten Arts een levendige lezing met 

excursie geven over de huidige bijenstand. Deze lezing gaat plaatsvinden in het gebouw van 

JNW Vught Adres: Peellandstraat 1.  

Om zelf kennis te maken met de  verschillende bijensoorten in de natuur gaan we met u en de 

kinderen naar buiten waar de excursie zal zijn in de vlinder- en pluktuin in Natuurpark de 

Kwebben.  

Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom. Koffie en thee en fris is tegen betaling te verkrijgen. Voor 

de lezing en excursie kunt u een vrijwillige bijdrage geven. 

Het ziet er niet zo goed uit voor de bijen, verontrustende aantallen overleefden de winters niet. 

Deze hoge wintersterfte lijkt niet een specifieke oorzaak te hebben, maar een combinatie te 

zijn van verschillende nadelige invloeden. De belangrijkste bedreiging voor de bijen lijkt de 

Varroamijt te zijn. Deze mijt, die het vooral op de larfjes van de bij heeft gemunt, zorgt 

ervoor dat een bijenvolk verzwakt en daardoor vatbaarder is voor ziektes. Soms is het volk 

zelfs niet sterk genoeg om de winter door te komen. Daarnaast zorgt massale monocultuur in 

de landbouw voor een schrale voedselvoorziening voor de bijen. Ook gebruik van moderne 

pesticiden in de landbouw lijken een nadelige invloed te hebben op bijen. Sinds de inzichten 

over de Varroamijt doen imkers veel aan de bestrijding van deze mijt. Dit lijkt zijn vruchten 

af te werpen, de wintersterfte is flink minder geworden de laatste jaren. Ook wordt er hard 

gewerkt aan het kweken van koninginnen die volken grootbrengen die resistent zijn voor de 

Varroamijt. Wat u zoal zelf in uw eigen tuin kunt doen om de bijen blij te maken, Maarten 

Arts zal u hierover meer willen vertellen! 

 

Graag aanmelden bij: Henriëtte Rosema-van de Laak via  0654900224 of 

email: hvandelaak@hotmail.com 
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