
UITNODIGING

De vele partners  
die betrokken zijn bij de  

Nationale Bijenstrategie zijn  
actief aan het werk om een van de 

doelen van de Nationale Bijenstrategie 
te realiseren: een geschikte leefomgeving 

met voldoende voedsel en nestgelegenheid 
voor bijen en andere bestuivers.

Graag willen wij u uitnodigen om  
kennis te maken met de  
Nationale Bijenstrategie  

in de praktijk.  

 
 

Op zes excursielocaties 
staan wetenschappers,  

ondernemers en beheerders voor  
u klaar om een toelichting op de  
praktijk in de Betuwe te geven. 

In de middag op het Betuws Wijndomein 
wordt u bijgepraat over de uitvoering 

van de Nationale Bijenstrategie en 
verwelkomen we een aantal 

nieuwe partners.

‘Nationale  
Bijenstrategie  
in de praktijk’

De Betuwe fruitig  
onderweg naar een  
bijvriendelijk 2030

bijeenkomst 20 september 2018



12.30  ‘APPEL’-LUNCH IN DE WIJNGAARD

MIDDAGPROGRAMMA  onder voorzitterschap van: Ger van Laak

13.30 Welkom en impressie bijenexcursies
5 minuten impressies van de ochtendexcursies. 

14.00  Bijpraten: liggen we op koers met de Nationale Bijenstrategie?
• Menno Reemer (EIS): Nulmeting (Rode Lijst Bijen) 
• Arjen de Groot (WUR): Kennisimpuls Bestuivers
•  Koos Biesmeijer (Naturalis): Analyse initiatieven Nationale Bijenstrategie -  

liggen we op koers? & Big Data for Bees

Discussie: hoe nu verder naar 2023? Bijen-initiatieven tegen het licht.

15.10 Bijtanken (pauze en netwerken)

15.40 Bijtekenaars Nationale Bijenstrategie

16.00  Op de bijenkast...   
Ludieke en informerende 5 minuten sessies vanaf  
de bijenkast 

16.30  Bij Bye borrel en adieu 
Wie nemen het stokje  
voor de organisatie  
van de volgende  
bijeenkomst over?

Programma

10.00 – 12.00  EXCURSIES OP ZES LOCATIES 
(zie de website voor een uitgebreide beschrijving per excursie)
Vanaf 9.30 uur ontvangst op de excursielocatie

De Bijenstrategie in de praktijk vindt plaats in de Betuwe. U wordt gastvrij ontvangen door De Fruitmotor,  
Bij Bewust Betuwe, ANV Lingestreek en VANL-TCW die samen werken aan initiatieven voor een mooi Betuws Bijenlandschap. 

1.  Natuurinclusieve fruitteelt voor  
teler en de bij
Locatie: fruitteler Bert den Haan, 
Noordereind 11 Kerk-Avezaath
Thema’s: Ecologische-economische en 
sociale relaties,  bestuiversonderzoek 

2. Wilde bijen rijkdom (bijen  
determineren) in spontaan ontwik-
kelde natuur
Locatie: Oude steenfabriek, 
Rijnbandijk 30 Maurik
Thema’s: spontane natuur en rijkdom 
biodiversiteit, bijen vangen en  
determineren

3. Bijen en biodiversiteit als publieks- 
trekker op het wijndomein
Locatie: Betuws Wijndomein, 
Burense Wal 5 Erichem
Thema’s: Bloemen en hop voor  
publiek, nieuwe producten

4. Stichting Landschapsbeheer  
Gelderland en (bio)boer  
partners voor bijenlandschap
Locatie: Heerlijkheid Mariënwaerdt, 
‘t Klooster 5, Beesd
Thema’s: bermbeheer, sinusbeheer,  
praktische tips voor uitvoering, VCA 

5. Natuur en milieu educatie,  
kinderen bouwen aan hun  
biodiverse wereld
Locatie: (stads)Boerderij Caetshage, 
Caetshage 1 Culemborg
Thema’s: bijeneducatie scholen,  
enthousiasmeren kinderen

6. Agrarisch natuurbeheer en  
parkinrichting voor de bij 
Locatie: Lingezegen park Elst
Thema’s: Parkinrichting en beheer,   
samenwerking met boeren en  
landschapbeheerders 

Ontvangstlocatie 

Betuws Wijndomein  
Burense Wal 5  

Erichem (Buren)

Dit programma is een samenwerking van onderstaande Nationale Bijenstrategiepartners:

Graag ontmoeten  
wij u op 20 september  

bij de Nationale  
Bijenstrategie in de praktijk. 

u U kunt zich hier
aanmelden

https://www.rvo.nl/aanmelding-bijeenkomst-nationale-bijenstrategie-de-praktijk-wssl
https://www.rvo.nl/aanmelding-bijeenkomst-nationale-bijenstrategie-de-praktijk-wssl

