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Bij-eenkomst voor vrijwilligers groot succes

De bij houdt van het hele plaatje
In boerderij Rietland in recreatiegebied Kardinge hebben zich dinsdag 22 september meer dan vijftig
groene vrijwilligers verzameld voor de ‘Bijen-praktijkdag’ van de Milieufederatie Groningen,
natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen. Enthousiast luisterden ze naar de tips voor
bijvriendelijk beheer en de lezing van bijenkenner Anne Jan Loonstra. “De bij houdt van het hele plaatje”,
was de belangrijkste boodschap. “Hij heeft voedsel nodig, nestgelegenheid, nestmateriaal en warmte
nodig. Pas als alle vier de puzzelstukjes op hun plaats vallen, is de bij blij. Ontbreekt er één, dan
ontbreekt ook de bij.”
Dat laatste komt steeds vaker voor. De bij heeft het moeilijken dat is slecht nieuws. Want zonder bijen
bijvoorbeeld geen oogst en wilde bloemen. In Groningen hebben LTO, de Milieufederatie en
Landschapsbeheer Groningen daarom de handen in elkaar geslagen om, met financiële steun van de
provincie, de bij een handje te helpen. De ‘Bijen-praktijkdag’ draagt hieraan bij. Vrijwilligers leren wat zij
kunnen doen om de wilde bij te behouden voor het landschap. Eén van de mogelijkheden is maaien met de
zeis, hield oud-ecoloog Leo Stockmann van Landschapsbeheer de vrijwilligers voor. Met de zeis kun je veel
gerichter bloemen en planten laten staan die de bij van voedsel voorzien dan wanneer je met een machine
maait.
Demonstratie
Na de lezing van Stockmann konden de vrijwilligers zien hoe dat in zijn werk gaat. De zeisbrigade van
Landschapsbeheer gaf een demonstratie bijvriendelijk maaien. Dat sprak de vrijwilligers aan. Een aantal van
hen wilde het direct proberen. Zij leerden dat het nog wel wat oefening vraagt om de slag van de zeis te
pakken te krijgen, maar ook dat bijvriendelijk beheer voor vrijwilligers erg leuk is om te doen.
Handboek
Het handboek ‘Wilde bijen-beheer, een handreiking voor bij-vriendelijk beheer van onze natuurlijke
omgeving’ dat alle vrijwilligers aan het eind van de middag meekregen om alle informatie en tips nog eens
rustig na te kunnen lezen, werd dan ook met enthousiasme in ontvangst genomen.
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