Symposium Biodiversiteit

BIJ BEWUST BETUWE

TIEL
31 maart

Programma
13:00 Opening door Jacqueline van Rooij en Jan Klingen, dagvoorzitter
13:15 Welkomstwoord door Kees Vonk, Secretaris-Directeur Waterschap Rivierenland
13:25 Biodiversiteit door Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie
Wageningen UR
14:10 Biodiversiteit, hoe scoort Rivierenland? door Ronald Gylstra, ecoloog Waterschap
Rivierenland
14:45 Pauze
15:00 Bijen op het landbouwbedrijf door Boki Luske, onderzoeker Louis Bolkinstituut
15:30 Burgers zorgen (OOK) voor bijen door Aat Rietveld, Ambassadeur Groen en Biodiversiteit,
Nederlandse Bijenhoudersvereniging
16:00 Intermezzo door Sonne Copijn, directeur Bee Foundation
16:30 Ondertekening Intentieverklaring, begeleid door Henk Zomerdijk, vice-voorzitter
Nederlandse Bijenhoudersvereniging
16:45 Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma door Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting
Landschapsbeheer Gelderland
17:00 Afsluiting met hapje en drankje

Symposium BIJ BEWUST BETUWE
Hartelijk welkom bij het symposium van BIJ BEWUST BETUWE. Als werkgroep Biodiversiteit van
twee imkerverenigingen in de Betuwe zijn we al jaren actief om het bij-vriendelijk handelen in
de regio te stimuleren. Zeker in de Betuwe zijn bestuivers van groot belang: APPELTJE – BIJTJE!
In gesprekken met gemeenten, bewoners en bedrijven ontmoeten we vaak begrip voor de
noodzaak en urgentie om de biodiversiteit te vergroten. En we krijgen vragen over het wat en
het hoe van bij-vriendelijk handelen in de praktijk.
Vandaag is de officiële start van onze voorlichtingscampagne BIJ BEWUST BETUWE. Wij zijn
bijzonder vereerd u te mogen ontvangen bij het Waterschap Rivierenland. De sprekers van dit
symposium geven u inspirerende en aanstekelijke voorbeelden uit de praktijk. Een aantal partijen
tekent de in dit kader opgestelde intentieverklaring. Wij nodigen u allen uit om uw betrokkenheid om te zetten in concrete daden. Voor een biodiverse, duurzame en mooie leefomgeving
voor ons allemaal!
Jacqueline van Rooij
Voorzitter Imkervereniging West-Betuwe
Dit Symposium is onderdeel van de campagne BIJ BEWUST BETUWE
Dagvoorzitter is Jan Klingen.

Contact: jan@adviesvanklingen.nl
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Sprekers

te houden. Dat heeft in Europa geleid tot een
landbouwbeleid dat boeren meer subsidie
Frank Berendse was tot voor kort hooglebetaalde, wanneer ze meer gingen produceraar natuurbeheer en plantenecologie aan
ren. Uiteindelijk was het gevolg een snelle
Wageningen Universiteit. Hij schreef zo’n
intensivering en schaalvergroting van de land300 wetenschappelijke artikelen over de
bouw in heel Europa. Daarmee verdwenen
biodiversiteit op het boerenland, de gevolgen
niet alleen de weidevogels en de bloemen
van biodiversiteitsverlies, de lange-termijn
langs de sloot, maar ook veel wilde soorten
veranderingen in graslanden, bossen en
die functies vervullen die voor het boerenbeheidevelden en de
drijf onmisbaar zijn.
“De enige manier om deze problemen De meest belangrijwisselwerking tusop te lossen is een fundamentele
sen klimaat en de
ke van de diensten
koerswijziging.”
toendra in Siberië.
die de natuur biedt
Hij adviseerde onaan de agrarische
der meer het kabinet en de Europese Commisondernemer, zijn: bestuiving, biologische
sie over het nieuwe Nederlandse natuurbeleid
plaagbestrijding en handhaving van de
en het Europese beleid voor het gebruik van
bodemvruchtbaarheid. De enige manier om
neonicotinoïden. Hij schreef Natuur in Nederdeze problemen op te lossen is een fundaland dat inmiddels als het standaardwerk over
mentele koerswijziging. De consument moet
de Nederlandse natuur wordt beschouwd, en
gaan betalen voor de grote problemen die
het boekje Wilde apen dat handelt over de
de huidige landbouw tot gevolg heeft. Dat
toekomst van de natuur en de landbouw in
kan alleen door voedingsmiddelen een stuk
Nederland.
duurder te maken, wanneer deze met veel
Contact: frank.berendse@wur.nl
bestrijdingsmiddelen, antibiotica of geïmporteerd veevoer worden geproduceerd. Pas dan
Biodiversiteit.
ontstaat een substantiële, want door de prijs
Op het boerenland heeft zich de laatste veergedreven verschuiving in het koopgedrag van
tig jaar een dramatische verarming van de
consumenten. Iedere stap die de boer dan zet
planten- en dierenwereld voltrokken. Direct
op weg naar een schoner bedrijf levert hem
na de Tweede Wereldoorlog was het nodig
een grotere afzet op, een beter inkomen,
om de landbouwproductie in sneltreinvaart
maar vooral een veel breder maatschappelijk
omhoog te brengen en de voedselprijzen laag
respect.
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Ronald Gylstra werkt bij het Waterschap
Rivierenland als Adviseur Waterkwaliteit
en Ecologie bij de Beleidsafdeling Water en
Dijken.
Contact: r.gylstra@wsrl.nl

heersing, bestuivers en boerenlandvogels.
Concreet gaat het om bewustwording en
kennisontwikkeling bij boeren over de functie
van ongewervelden binnen het agro-ecosysteem. Tevens zoekt zij samen met boeren,
natuurbeschermers en ecologen naar nieuwe
combinaties van teelten en landschapselementen zodat de gewassen, ruigten, akkerranden en slootkanten en bomen elkaar
ondersteunen en aanvullen.
Contact: b.luske@louisbolk.nl

Biodiversiteit, hoe scoort Rivierenland?
De plaats van biodiversiteit in het beleid van
het Waterschap Rivierenland. Aan de hand
van de taken en werkzaamheden van het
Waterschap wordt verkend op welke wijze
in de uitvoering van het dagelijks beheer de
biodiversiteit gediend kan worden, rekening
houdend met de overige taken en verantwoordelijkheden.

Bijen op het landbouwbedrijf.
Bijen en de landbouw zijn met elkaar verbonden omdat bijen zorgen voor de bestuiving.
Toch is het platteland steeds minder geschikt
voor bijen geworden.
Door intensiever en grootschaliger landgebruik staan veel bijensoorten onder druk. Hoe
kunnen we het platteland weer bij-vriendelijker maken? In deze presentatie zal ingegaan
worden op wat er bekend is over de effectiviteit van maatregelen op het landbouwbedrijf
en welke elementen niet mogen ontbreken.

Boki Luske is onderzoeker bij het Louis Bolk
Instituut op het gebied agrobiodiversiteit.
Zij zet haar expertise in om landbouwers te
stimuleren om te komen tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering waarin zo veel mogelijk
gestreefd wordt naar het samengaan van
landbouw en natuur. Haar focus ligt op het
ondersteunen van de natuurlijke plaagbe-
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Aat Rietveld is Ambassadeur Groen en
Biodiversiteit van de Nederlandse BijenhouSonne Copijn is imker, trainer, verteller en
dersvereniging NBV. “Als Ambassadeur is mijn
directeur van Bee Foundation. “Als imker
belangrijkste taak het bevorderen van de
kijk en leer ik. Als trainer bied ik je de basis
leefomstandigheden van bijen als motor van
om kennis en ervaring op te doen aan bijen
de biodiversiteit. Dat doe ik door het geven
en hun biotoop. Als verteller neem ik je mee
van lezingen, inspreken in procedures, geven
in het leven van de bijen. Met Bee Foundativan cursussen over “leefbaarheid / biodiversion draag ik zorg voor een bijdrage aan het
teit”. Maar eigenlijk is mijn belangrijkste taak
broodnodige voedsel voor bijen, hommels,
het stimuleren van imkers en imkervereniginvlinders en en passant ook voor vele andere
gen zich actief in
dieren. Koop een Bee
te zetten voor de
Mile en sponsor de aan“Mijn missie gaat verder dan het
leefbaarheid van
leg van oases voor bijen,
planten van bolletjes en het poten
ALLE bijen en zo
hommels en vlinders.
van struiken en bomen.“
de biodiversiteit
Cadeau geven kan ook,
te bevorderen.
bijvoorbeeld als relatieMijn boodschap is dat “biodiversiteit en
geschenk! Ik nodig je uit aan te haken en
leefbaarheid”, ook voor imkers, de sleuteldoor de ogen van de bijen te kijken. Dan gaat
woorden zijn.”
er een wereld voor je open. Je kijkt anders,
Contact: yoga.riet@ziggo.nl
ruikt anders en beleeft de seizoenen intenser.
Je ziet hoe onze directe omgeving, landbouw,
Burgers zorgen (OOK) voor bijen.
economie en klimaat gespiegeld worden in de
Het feit dat bijen een cruciale rol spelen in
volken. Je gaat van ze houden, voor ze zorhet behoud en de bevordering van de biodigen en een omgeving creëren die niet groen
versiteit wordt door steeds meer instanties,
is, maar bloemrijk.”
grondbeheerders en – bezitters gezien, zoals
Contact: sonne@bee-foundation.nl
bijvoorbeeld het meerjarige programma “Bijenimpuls voor Brabant”.
Arjan Vriend is directeur-bestuurder bij de
Is het afsluiten van een intentieverklaring
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de
“Bijenvriendelijke handelen” genoeg of moet
Gelderse organisatie die zich overal in Gelderhet als vanzelfsprekend in beleidsnota’s van
land inzet voor de zorg voor ons landschap.
overheden en bedrijven zijn opgenomen?
“Ik ben afgestudeerd aan de WUR op het
Zit het in ons collectieve bewust zijn, het beonderwerp landbouweconomie. Dat komt
wust zijn van “gewone” burgers? Of laat de
goed van pas in deze tijd dat de natuur- en
burger het over aan de provincie, de gemeenlandschapswaarden op agrarische bedrijten, de waterschappen?
ven een forse impuls behoeven. Voor mij is
Dat er nog een weg te gaan is blijkt uit de
duidelijk dat bestuivers van grote waarde zijn
contacten, die we allemaal hebben, met menvoor het platteland, voor zowel de agrarische
sen die wespen voor bijen aanzien of anderssector als voor de natuur.”
om en die hommels maar gevaarlijk vinden.
Contact: a.vriend@landschapsbeheergelderland.nl
Het gaat niet over het macro- of meso-niveau
maar over het micro-niveau. Over de haarvaGezamenlijk Uitvoeringsprogramma
ten van onze samenleving. Mijn missie gaat
De daadwerkelijke realisatie van geschikt bijverder dan het planten van bolletjes en het
enbiotoop is gebaat bij concrete uitvoeringspoten van struiken en bomen. Bijenbewuste
maatregelen. Ik geef in mijn presentatie een
burgers is mijn doel. Daarbij zijn heel veel
doorkijkje naar deze uitvoeringsmaatregelen
middelen in te zetten. Ook de “ogenschijnen wat er voor nodig is om deze maatregelen
lijk” kleine activiteiten. Maar ook het feit dat
zo bestendig mogelijk tot uitvoering te brenburgers, nadat ze zelf bijenvriendelijke hangen. Hoe gaan we het landschap herstellen,
delen, de overheid en andere grondbezitters
zodat het weer een feest wordt voor de bijen
aanspreken op hun voornemens en beheer.
en de andere bestuivers.
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Intentieverklaring
Deze intentieverklaring is opgesteld om de samenwerking vast te leggen voor het verbeteren
van de biodiversiteit in de Betuwe. Dit wordt uitgewerkt tot concrete acties die daadwerkelijk
bijdragen aan de biodiversiteit.
Plaats: Tiel

Datum: 31 maart 2017.

Wij,
✿✿ Waterschap Rivierenland
✿✿ Gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren, Neerijnen, Geldermalsen, Culemborg en Lingewaal
✿✿ Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel en omstreken
✿✿ Stichting Landschapsbeheer Gelderland
✿✿ Regio Rivierenland

Doel van de Intentieverklaring
De Intentieverklaring heeft als eerste doel regionale bewustwording van biodiversiteit te stimuleren en het belang van bestuivers en bijen in het bijzonder voor onze voedselproductie onder
de aandacht brengen. Als tweede doel streeft de Intentieverklaring naar het verbeteren van een
duurzame leefomgeving voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers. Op die manier
borgen we de biodiversiteit én de productie van ons voedsel. Om beide doelen te bereiken,
ondernemen de partners een aantal activiteiten en maatregelen die verder worden uitgewerkt
in een Bee Deal.

Resultaten
Met de projecten willen we de volgende resultaten behalen:
✿✿ Voedselaanbod verbeteren door het oppervlak en verscheidenheid aan drachtplanten in
openbare en particuliere terreinen te vergroten.
✿✿ Nestelgelegenheid van bijen verbeteren op en in de bodem, in hout en stengels en overige
materialen op openbare en particuliere terreinen.
✿✿ Biodiversiteits-bewustzijn stimuleren door alle scholen in de Betuwe uit te dagen met het
thema biodiversiteit aan de slag te gaan.
✿✿ Biodiversiteits-bewustzijn stimuleren onder bewoners door middel van voorlichting en
bewoners stimuleren hun omgeving bij-vriendelijker in te richten.
✿✿ Bovenstaande doelen verder uitwerken in een Bee Deal, waaraan zoveel mogelijk publieke
en particuliere partijen in de voedsel, water en overheidsketen uit de Betuwe deelnemen.
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Ondertekenaars
Herman Gerritsen
Wethouder Neder-Betuwe

Teus Kool
Wethouder Neerijnen

Griedo Bel
Wethouder Lingewaal

Marcel Melissen
Wethouder Tiel

Henk de Ronde
Wethouder Buren

Ronald van Meygaarden
Wethouder Geldermalsen

Joost Reus
Wethouder Culemborg

Kees Vonk
Waterschap Rivierenland

Laurens Verspuij
Regio Rivierenland

Arjan Vriend
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Jacqueline van Rooij
Imkervereniging West-Betuwe

Marien den Haan
Imkervereniging Eck en Wiel e.o.

Samenwerken aan het vergroten
van de biodiversiteit
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BIJ BEWUST BETUWE
Dit symposium wordt van harte
ondersteund door:

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

www.bijbewustbetuwe.nl
BijBewustBetuwe

