Bijlage 1

Convenant
Limburgers Bijeen voor Bijen
Gezamenlijk te ondertekenen convenant
tijdens het Symposium ‘Limburgers bijeen voor bijen’, in het Gouvernement te Maastricht
ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Imkervereniging Horst e.o. 15 oktober 2015

LIMBURG HEEFT DE HOOGSTE BIJENSTERFTE VAN NEDERLAND

De Provincie Limburg had in 2013 verreweg de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse Provincies.
De wintersterfte in 2013 bedroeg 25%. Zorgen daarover worden in Limburg vooral geuit door imkers en
natuurorganisaties. Maar ook bij veel andere maatschappelijke organisaties en overheden leeft de wens bij te
kunnen dragen aan het afnemen van de bijensterfte. Niet alleen voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen en
andere natuurlijke bestuivers.
In dit convenant worden potentiele bijdragen van de deelnemende partners benoemd en intenties uitgesproken.

LANDELIJK BELEID: VIER PIJLERS

De basis voor dit convenant is het landelijk Actieprogramma Bijengezondheid uit 2013. Opsteller is het ministerie van
Economie & Innovatie, in samenwerking met landelijke vertegenwoordigers van betrokken partijen. 7)
Dit beleid heeft vier onderdelen.
1:
Ziekten en plagen van bijen. Wetenschappelijk onderzoek naar de omvang en oorzaken van
bijensterfte wordt uitgevoerd door landelijke onderzoeksinstituten. Imkers leveren informatie aan.
Dat levert kennis op hoe de imkerpraktijk die ziekten en plagen kan tegengaan. Die kennis moet weer
via de de imkerverenigingen worden verspreid.
2.
(Gebrek aan) voedselaanbod en biodiversiteit . Er zijn te weinig bloeiende drachtplanten op het
platteland, met name in de zomer ( juni-september). Nodig is meer ’verbloeming‘ van bermen,
akkerranden en overhoekjes. Dat is een taak voor lokale en regionale landschaps- en
(weg)bermbeheerders. En voor agrariërs, voor akkerranden en overhoekjes, in het kader van de
vergroening in het GLB. Naast verbloeming dient er ook aandacht te zijn voor meer
‘duurzame’dracht, zoals bomen, struiken en heesters. Ook dit is een taak voor lokale en regionale
landschaps en (weg)beheerders, maar ook bedrijven en Rijkswaterstaat.
3:
Educatie van publiek en professionals over het belang van wilde bijen, en honingbijen als bestuivers,
en over de oorzaken en aanpak van bijensterfte.
4:

Gewasbeschermingsmiddelen Toelating van gewasbeschermingsmiddelen, zoals de
neonicotinoïden, loopt via landelijk toelatings beleid (College voor de Toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTGB).

De samenwerkende partijen in Limburg spreken de intentie uit , bij te willen dragen aan onderdelen 1, 2, en 3.
Dus aan het:
•
•
•

meewerken aan landelijk wetenschappelijk onderzoek en kennis nemen van de resultaten en het vertalen
van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen in de regio;
aan het waar mogelijke bloemrijker maken van het platteland in de zomer, door middel van maaibeheer en
akkerrandenbeheer ;
voorlichting van publiek en professionals.

GETEKEND TE MAASTRICHT OP 15 OKTOBER 2015

Ten eerste:
Wij spreken de intentie uit om bij te willen dragen aan een grotere bloemrijkheid van het platteland in de zomer/herfst
door diversificatie van ons maaibeheer en door waar mogelijk bloemrijkheid en biodiversiteit bij inzaaien, aanplant en
akkerrandenbeheer te bevorderen.

Ten tweede: Wij spreken de intentie uit om bij te willen dragen aan
•
•
•
•

landelijk en lokaal (praktijk) onderzoek naar de omvang van bijensterfte
aan voorlichting en educatie van publiek en professionals over economisch en natuurlijk belang van bijen en
wilde insecten als bestuivers
voorlichting over methodes om bijengezondheid op diverse vlakken te bevorderen
en daartoe met partners in Limburg in overleg te treden.

