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Geachte heer Dommerholt, geacht hoofdbestuur,

Met grote verbazing heeft de Bijenstichting kennis genomen van uw brief d.d. 24 okt.20l2
gericht aan de informateurs de heren Kamp en Bos met als titel: Bijen als belangrijke schakelin

de ( we re ld) voedse lp rod u ctie.

Wij vinden het een verkeerd signaal naar de politiek dat het hoofdbestuur onjuiste en

onvolledige informatie verstrekt en dit nota bene doet onder de "vlag" van het Jaar van de Bij

zonder daarb'rj de andere initiatiefnemers van dit voornemen op de hoogte te stellen.

Onze bezwaren zijn:
1. U meldt dat de waarde van de bestuiving door honingbijen geschat wordt op € 1,4

miljard. ïn het boek Nederland: land van metk en honing*l)' uitgebracht door
Triple-E (in uw bijenhuis te koop), kunt u lezen dat zij een gedetailleerde berekening

hebben gemaakt en uitkomen op € 3.8 miljard per jaar, aanmerkelijk meer!

Z. Als oorzaak van de bijensterfte vermeldt u weer uw eenzijdige visie en "vergeet" u te
melden dat bestrijdingsmiddelen en m.n. de groep Neonicotinoiden ook een belangrijke

rol bU bUensterfte speelt. Wij vinden het ongepast dat u deze factor verzwijgt, dit
terwijl de uitgangspunten van het Jaar v.d. Bij; waarvan u meldt één van de

initiaiiefnemers te zijn, luidt: ?e combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikeliike

ziekteverwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenziidig voedselaanbod is er de

oonaak van dat de vitatiteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle

bijensoorÍen, zowel de wilde bijen ati de'honingbijen mogéti1X ook hbmmelsoorten.""2)

U meldt: "Het jaar van de blj heeft de samenwerking tussen de betrokken organisaties
belang rij k verstevigd. "

Echtei door opnieuw de factor bestrijdingsmiddellen bewust niet te noemen in uw betoog

ondergraaft u deze samenwerking juist.

Uw stàndpunt lijkt opnieuw te zijn gebaseerd op uw persoonlijke mening en niet op het

standpuni t.a.v.-neonicotinoiden zoals aangenomen in uw algemene ledenvergadering van 28-

4-2012 die als volgt luidt:
"Bij twijfel niet gebruiken en dus verbieden",_.en dienovereenkomstig dit standpunt naar alle
oeianótreubenden te communiceren." 

*3)

U realiseert zich onvoldoende dat uw persoonlijk standpunt steeds weer tot verwarring en

tweespalt leidt hetgeen niet ten goede komt aan de bescherming van honing- en wilde bijen in

Nederiand. Dit terwUl steeds meer internationale onafhankelijke wetenschappers aantonen dat

de neonicotinoiden bij langdurige blootstelling (hetgeen overeenkomt met de praktijk!) al in



lage concentraties tot schade en sterfte leidt. Onderzoek welke deze week is gepubliceerd in
Nature 

*a) 
toont wederom aan dat een combinatie van bestrijdingsmiddelen in lage

concentratie tot verminderd foerageergedrag en sterfte bij hommelvolken leidt.

We kunnen nog zoveel drachtplanten zaaien en planten, als bestrijdingsmiddelen leiden tot
verminderd foerageer gedrag en verstoring van navigatie van bijen dan leidt dat toch tot een
relatief voedseltekoft en sterfte van volken, nog los van de giftigheid.

Wij zijn van mening dat middels het schrijven van een dergelijke brief, u de belangen van
honingbijen en wilde bijen in Nederland onvoldoende behartigt.
Op een moment lijkt zich juist in de Tweede kamer een meerderheid lijkt af te tekenen voor
een moratorium (of sterke terugdringing) van de voor bijen zo schadelijke Neonicotinoiden.

Gezien de ernst van deze actie vinden wij het gepast om deze brief niet alleen naar u te sturen
maar ook te richten aan de andere patners van het Jaar v.d. Bij met het verzoek u aan te
spreken op deze ongepaste actie onder de "vlag" van het Jaar v.d. Bij.

Tevens maken wij deze brief openbaar omdat we vinden dat uw leden op de hoogte mogen zijn
van het feit dat u het aangenomen Nicotinoiden standpunt volgens onze mening niet ten
uitvoer brengt.

Hoogachtend,
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Bijlage: uw brief d.d.24-70-2012

Noot:
x\) zie hfip:íwwrv.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/nieuwsberichten/305-persbericht-nederland-land-
van-mel_k:§Ír-honing
*2) zie http://rvwu,jaarvandebij.nlljaar-van-de-bij/2012-jaar-van-de-bij/2012-is-het-jaar-van-de-bij.html
x3) zie hftp://wwrv.bijenhouders.nl/hornqp_age*bUenhouden*honins.php?content-id:900
*4) zie http:/Àvww.nature.corr/nature,tournallvaop/ncurrent/fir1l/nature I l585.lrtrnl


