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Excellentie, 
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 mei 2009 (2009 / 1080) aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal met als onderwerp “bijensterfte” heeft u Alterra-WUR opdracht gegeven 
een rapport te schrijven over de betekenis van openbaar groen voor bijen. 
Dit rapport (Alterra-rapport 1975) is eind 2009 verschenen. 
 
Wij zijn blij met het verschijnen van dit rapport. Het is zeer bruikbaar voor 
bermbeheerders en andere bezitters van openbaar groen die een belangrijke bijdrage 
leveren aan de drachtverbetering ten behoeve van (honing)bijen en andere insecten en 
daarmee aan de bevordering en instandhouding van de biodiversiteit.  
 
Het hoofdbestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en onze 200 afdelingen 
brengen dit rapport actief onder de aandacht van grondbezitters en -beheerders, 
gemeentelijke en provinciale overheden. 
 
In het rapport staan op bladzijde 16 een aantal aanbevelingen: 

a. Bijen op het netvlies krijgen van groenbeheerders op uitvoerend niveau maar 
vooral ook op het beleidsmatige niveau middels het organiseren van symposia 
voor beleidsmakers van gemeenten en andere groenbeherende organisaties. 

b. Het maken van een aansprekende en praktisch toepasbare brochure of 
internetsite met bijv. daarin een top-100 van beste drachtplanten. 

c. De verenigingen van bijenhouders kunnen hun steentje bijdragen door 
gemeenten actiever te benaderen en voorlichting te geven. 

 
Onze vragen en aanbevelingen zijn: 
Wat betreft het organiseren van de in het rapport genoemde symposia (onder “a”) en het 
maken van een practische brochure (onder “b”)  willen wij u vragen deze aanbeveling 
over te nemen en initiatieven daartoe te stimuleren en daarvoor de financiële middelen 
beschikbaar te stellen. 



               

 

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging wil graag meewerken en haar kennis 
beschikbaar stellen aan deze symposia, het organiseren ervan en het maken van een 
brochure. 
 
Wat betreft de internetsite willen wij u er op attenderen dat deze al bestaat en goed 
functioneert. www.bijenhelpdesk.nl is gemaakt door de bekende ecoloog Arie Koster.  
Wij willen er bij u op aandringen er zorg voor te dragen dat deze site bekend wordt bij 
alle genoemde groenbeheerders zodat zij in hun beleid en uitvoering gebruik maken van 
de waardevolle gegevens op deze site. 
 
Wat betreft het gestelde onder “c” en de aanbeveling in het rapport op bladzijde 17 
willen wij opmerken dat wij als hoofdbestuur van de NBV en onze afdelingen zeer actief 
zijn in het verspreiden van het rapport als belangrijk instrument voor drachtverbetering 
en daar mee de positieve beïnvloeding van de vitaliteit van onze bijen en alle andere 
planten en dieren die hier van profiteren. Onze boodschap is nadrukkelijk dat rekening 
houden met drachtplanten voor bijen tevens het leveren van een belangrijke bijdrage 
aan de biodiversiteit betekent. 
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Dr.Ir. J. (Jan) Dommerholt,  
voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. 
 
 
 
 
 
 


