PERSBERICHT
Groningen, 17 maart 2016
Groningen zzzzoemt

Bijenlezing geeft boeiende informatie en handige tips
Nu de lente echt lijkt te zijn aangebroken en alles in de tuin weer tot leven komt, organiseert de Commissie
Kerk in het dorp Den Andel op maandag tweede paasdag een lezing over wilde bijen. Het gaat niet goed
met de wilde bij. Daarom zijn de provinciale organisaties Landschapsbeheer en Natuur en milieufederatie
‘Groningen zzzzoemt’ begonnen. Met deze campagne vragen ze aandacht voor de bij. De lezing in Den
Andel past in deze campagne en gaat onder meer in op wat bewoners zelf kunnen doen voor de bij.
Bijen zijn onmisbaar voor natuur en mens, omdat ze zorgen voor bestuiving van veel wilde
planten en geteelde gewassen. Zonder bijen geen nieuwe vruchten en groenten en dus ook geen oogst.
Groningen zzzzoemt wil het tijd keren. Met tal van initiatieven werken Landschapsbeheer Groningen en
Natuur en milieufederatie Groningen met deze campagne aan de terugkeer van de bij in het Groningse
landschap.
Bijvriendelijke tuin
Projectleider Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen komt in Den Andel vertellen wat er
allemaal al gebeurt om Groningen weer te laten zoemen. Zoals het ecologisch bermbeheer dat een aantal
gemeenten heeft ingevoerd. Daarnaast gaat hij in op het belang van de wilde bij en zijn rol in het
landschap. Natuurlijk krijgen toehoorders ook volop tips over wat ze zelf in hun tuin kunnen doen om het
de bij naar de zin te maken.
De lezing op maandag 28 maart in het kerkje van Den Andel is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor het
dekken van de kosten wordt op prijs gesteld. De kerk gaat om 15.00 uur open. Het programma begint om
15.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met Albert-Erik de Winter. De lezing wordt muzikaal
omlijst door het Trio Mare. Dit trio bestaat uit zangeres Elzemien Brouwer, fluitist Fokko Timersma en
pianist Henk-Doeke Odinga. Trio Mare speelt eigen composities waarin hun liefde voor de natuur en in het
bijzonder vogels doorklinkt.
Einde persbericht

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter van
Landschapsbeheer Groningen (050 534 51 99 of a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl).

