Persbericht
Red de bij, steun de imker
De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is de actie gestart ‘Red de bij, steun de imker’. Deze
campagne is gericht op het werven van een half miljoen euro aan fondsen voor het vernieuwen van het
sterk verouderde verenigingsgebouw, het Bijenhuis. Het gebouw is in 1972 met een andere bestemming
ontworpen dan nu gewenst is. De NBV wil het omvormen tot een modern imkercentrum, geschikt voor
bijenhouders cursussen, studiebijeenkomsten, kennisuitwisseling en vooral ook als voorlichtingcentrum
voor imkers, publiek en scholieren.
Jan Dommerholt, voorzitter van de NBV, zegt hierover: “ Door de algemene aandacht voor de bijen,
mogen we veel nieuwe leden verwelkomen en groeit de vereniging! De dienstverlening naar onze leden
is inherent aan de groei. Vandaar de uitdaging een ‘Bijenhuis 3.0’ te ontwikkelen. Voor de uitvoering van
dit mooie toekomstgerichte plan, is een half miljoen nodig. Dat heeft de vereniging niet in kas en
daarom doen we een beroep op leden, publiek en bedrijven en instellingen. Het behoud van bijen is niet
alleen voor imkers van belang, het is van grote, breed maatschappelijke waarde. Bijen zijn nodig voor
het realiseren van ongeveer een derde van de wereldvoedselproductie. Het gaat ons dus allemaal aan!
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de bijenhouderij in ons land de steun krijgt die ze verdient. ”
We weten het eigenlijk allemaal: zonder bijen eten wij geen sappige appels of zoete kersen meer. Een
kop koffie of een smoothie met kiwi en mango behoort tot het verleden en een katoenen T-shirt wordt
vrijwel onbereikbaar. Ruim 75% van de landbouwgewassen is afhankelijk van dierlijke bestuiving,
voornamelijk door insecten. De honingbij is veruit de belangrijkste daarvan en neemt 80 – 90 procent
voor haar rekening.
Wereldwijd gaan veel bijenvolken in de winter dood. In ons land varieert dat al jaren tussen de
20 – 25 procent. Dat is ongekend hoog! Sinds 1945 is de bijenpopulatie in Nederland zelfs gehalveerd.
Ziekten en parasieten, verschraling van het landschap en gebruik van insecticiden zijn daar de oorzaak
van. Onze voedselproductie loopt hierdoor gevaar. Imkers werken er hard aan om het tij te keren.
De NBV hoopt op een breed gedragen ondersteuning van haar actie.
Help de imkerij met uw bijdrage. Wie anders redt de bij?
Kijk op www.reddebijsteundeimker.nl of maak direct een bijdrage over op NBV, rekeningnummer
57.63.30.396 o.v.v. ‘Red de bij’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde persbericht.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Charles Bloema (06-49402884) of
Bart van Rossum (06-53226393). Zij zijn ook te bereiken via: reddebij@bijenhouders.nl
Zie de bijlage ´facts and figures´ voor aanvullende informatie.
Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Grintweg 273, 6404 AP Wageningen, ANBI gekwalificeerd,
www.bijenhouders.nl
Wageningen, 4 november 2013

Bijlage
‘facts and figures’
Red de bij, steun de imker
Over de NBV
Dit jaar verzorgde de NBV met haar 220 lokale verenigingen onder meer het volgende:
 1000 personen in voor de cursus beginnend imker
 800 imkerdiploma’s uitgereikt
 2.500 bezoekers op studiebijeenkomsten
 5.000 leden op verenigingsavonden
 2.500 volwassenen en kinderen op bezoek in de exporuimte en drachtplantentuin
 28.000 bezoekers op de jaarlijkse Landelijke Open Imkerijdagen
Wat kan er gedaan worden aan de bijensterfte?
Naast research, beperking van het gebruik van insecticiden en bevordering van biodiversiteit in de
landbouw, kunnen ook imkers veel doen. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging is van wezenlijk
belang voor:
 Ondersteuning en verbetering van de imkerpraktijk
 Verhoging van de kennis (het brengen van onderzoeksinzichten bij de imker)
 Bevordering van bij-vriendelijk groenbeheer
Waar is het geld concreet voor nodig?
 moderne opleidingsruimten met audiovisuele middelen
 praktijkruimten voor imkercursussen
 ontmoetingsplek voor kennisuitwisseling
 educatieve expositie over bijen en bijenhouden voor publiek en scholieren
 bijenstal en voorbeeldtuin met drachtplanten
winkel voor alle imkerbenodigdheden

Hoe lang loopt de champagne?
De actie “ red de bij, steun de imker” loopt van november 2013 tot april 2014.
Hoeveel geld is in totaal nodig ?
Een vernieuwd Bijenhuis voor de NBV is begroot op € 500.000,Praktische informatie ‘Red de bij, steun de imker’:
 Rekening: 57.63.30.396 (IBAN NL07ABNA0576330396) t.n.v. NBV inzake red de bij, steun de imker
 Actiepagina: www.reddebijsteundeimker.nl
 Website NBV: www.bijenhouders.nl
 Mail: reddebij@bijenhouders.nl
 Actie-telefoon: 06-53226393 (Bart van Rossum) of 06-49402884 (Charles Bloema)

