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gewasbeschermingsmiddelen. Dat stelt Agri Facts die de
kwestie onderzocht.

MET NIEUWE
OOGST NAAR
ENGELAND

D

e soorten op het platteland hebben het juist beter
gedaan, ontdekte Stichting Agri Facts (STAF) na
eigen analyse van de bijenpopulatie over de laatste

decennia. 'Als het over bijensterfte gaat, worden alle bijen en

Ook al eens naar de Great Dorset Ste
gewild? Het jaarlijks gehouden groots
stoomfestival van Europa met stoomm
trekkers, werktuigen, oldtimer auto’s,
oude ambachten en typisch Engelse l
Dan is dit uw kans.

hommels gemakshalve op één hoop geveegd. Terwijl het om
380 verschillende soorten gaat. Met 112 van die soorten
blijkt het wel goed te gaan', stelt vicevoorzitter Jaap
Haanstra van de zelfbenoemde 'feitencheckorganisatie'.
• Lees ook: Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Klik hier voor het volledige

STAF liet voor alle 380 bijen- en hommelsoorten in
Nederland stuk voor stuk een serie kenmerken in kaart
brengen, zoals verspreiding in Nederland, leefgebied,
bloemvoorkeuren en trend. 'Dat heeft inzicht gegeven in
welke gebieden de bijen het goed doen en in welke slecht.
Soorten die leven in gebieden waar Neonicotinoïden
(Neonics) worden gebruikt, doen het veelal goed.'
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De stichting overhandigde dinsdag de resultaten van haar

Timmerman Beton 0522-480761
Groot en Sterk in Agrarisch
Betonwerk

onderzoek via een petitie aan de landbouwwoordvoerders
van de Tweede Kamerfracties. Op 6 juni staat een debat
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over gewasbeschermingsmiddelen op de Kameragenda.
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Jan Wolters
feiten zijn niet belangrijk,imago is alles.HELAAS
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Erwin Schroijen
Maar Jan met de leugens ipv feiten gaat het imago van de
leugenaars er ook aan!
Grt Erwin
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Erwin Schroijen maar wij eerst
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Ep Booneman
Ooit was er een zelfbenoemde expertclub over het mest- en
ammoniabeleid het Heidelbergcomité
Van hen hoorden we na een tijdje ook niets meer....
Vind ik leuk · Beantwoorden ·
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Arjen de Groot
Dit verdient toch wel enige nuancering.
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Onderzoek laat zien dat t aantal bijensoorten in intensief
landbouwgebied al jaren geleden enorm is afgenomen. Wat over is
is een handvol zeer algemene soorten die zich overal wel redt.
Hun populaties doen het dus inderdaad goed. Maar dat betekent
zeker niet dat het goed gesteld is met de bijen op het platteland.
Waarmee ik overigens zeker niet wil zeggen dat neonics, of zelfs
landbouw, de enige schuldigen zijn. Vele oorzaken en iedere
nederlander heeft zn aandeel daarin. Maar laten we wel de hele
waarheid vertellen.
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Dennis de Hart
Heeft alleen niets met gewas bescherming te maken,
maar met schimmels die ze bij zich dragen waardoor ze
sterven.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 d

Niels Kleyn
Inderdaad.
Dat bijvoorbeeld bijenkorven die 1 of 2 maal per jaar
worden gereinigd met mierezuur (ui mijn hoofd) bijna geen
strefte hebben, daar hoor je weinig over.
En Neonics is een populair woord.
Maar Varoamijt word voor het gemak maar even vergeten.
Terwijl dat waarschijnlijk voor meer sterfte zorgt.
Vind ik leuk · Beantwoorden ·

1·5d

Jan Vindevoghel
Niels Kleyn . Die varroamijt heeft niets te maken met de
achteruitgang van de
solitaire bijen. Zij leeft niet van het stuifmeel dat solitaire
bijen verzamelen voor hun larfjes.
Vind ik leuk · Beantwoorden ·

1·4d

Nog 1 antwoord in deze thread weergeven

Toon Zetten Van
Stoppen met klepelen van wegbermen ,uit ervaring meegemaakt
dat alle hommelnestjes en wilde bijen kapot geslagen worden. Ook
het klepelen van wegbermen die gelijk alles opzuigen, alle
insecten en coconnetjes van de vlinders worden vernietigd. Ook
stoppen met het doodbranden van onkruid tussen de stenen etc.
Al het bacterieleven wordt dood gebrand, tevens de torretjes en
andere insecten, die voedsel zijn voor onze vogels,Er wordt veel
vernield en maar klagen dat het niet goed gaat met de natuur.
Bomen langs de wegen moeten gerooid worden, waar veel vogels
in broeden, maar dan kunnen de machines niet zo makkelijk bij de
watergangen. Afgelopen weken veel jonge kivieten gezien, de
ooievaars vonden ze lekker, ze waren er erg druk mee om ze te
versnaperen. Hoe komt het dat er zo weinig zijn
Vind ik leuk · Beantwoorden ·
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(on)kruiden naast je kwekerij.
Reuze leuk misschien om te zien, maar voor de kwekerij
ernaast een drama, vanwege de enorme hoeveelheid
insecten die in die berm leven en die je nu eenmaal niet in
je kas wil.
Biologies bestrijden word op die manier vrijwel onmogelijk,
omdat je een zeer grote aanwas hebt van schadeinsecten.
Dit zijn dan wel bermen in een tuinbouwgebied, op
pakweg 100 meter van woonwijken waar elke week
gemilimeterd word.

LEES OOK
Politiek is
laatste

Schouten
houdt vast

AKKERBOUW

ALGEMEEN

Perzikluis
grote zorg

Input Leids
onderzoek te

AKKERBOUW

AKKERBOUW

30 procent
Belgische

Akkerbouw…
wil met

AKKERBOUW

AKKERBOUW

Ctgb maakt
85 studies

Bietentelers
staan voor

AKKERBOUW

AKKERBOUW

Kiwa CMR - Noord-Brabant
Laadschopmachinist / Proces
Operator
Teunesen Zand en Grint Milsbeek
Ervaren Inkoper (fulltime)
Koornstra & Co - De Lier
MEDEWERKER EXPEDITIE
JUNIOR M/V (40 UUR)
BTN de Haas BV - Groningen,
Nederland

5/6

