
Bommelerwaard

Uitnodiging Bee Deal-avond
 23 januari ‘18 vanaf 19.30 uur

Boerengolf Hedel,  
Achterdijk 57, 5321 JB Hedel

Bee Deal Bommelerwaard
Waterschap Rivierenland, Drinkwaterbedrijf Dunea, Gemeenten Maasdriel 
en  Zaltbommel, Bijenhoudersvereniging Bommelerwaard, ANV Capreton 
en agrariërs in de Bommelerwaard hebben een jaar geleden de Bee Deal 
Bommelerwaard getekend. In de Bee Deal werken bedrijven uit voed-
sel-, planten-, water- en overheidsketens samen om de leefomgeving te 
verbeteren van bijen – zowel honing- als wilde bijen – en andere nuttige 
insecten, zoals plaagbestrijders en andere bestuivers. De Capreton deelt 
bijvoorbeeld bij-vriendelijke zaadmengsels uit en geeft voorlichting, Du-
nea plant bloeiende vaste vegetatie en biedt ruimte aan imkers, de ge-
meente zaait bloemenmengsels in en laat wegbermen verschralen, telers 
zaaien bloemenranden in en plaatsen bijenhotels. Op deze manier levert 
iedereen een unieke bijdrage die past bij de eigen organisatie.

De Bee Deal Bommelerwaard is een jaar geleden getekend. Goed om 
eens samen te komen en van elkaar te horen wat er allemaal gedaan is 
en gaat worden voor de (wilde) bij en andere bestuivers.

Kennis en inspiratie
Pieter van Breugel houdt zich al meer dan 35 jaar bezig met solitaire 
bijen en wespen. Hij schreef het boek ‘Gasten van bijenhotels’, te vinden 
op www.bestuivers.nl/publicaties. In zijn presentatie vertelt hij over de 
voorwaarden die bijen aan hun omgeving stellen, waarom sommige bijen 
in de problemen zitten, welke kansen er liggen in het agrarische gebied, 
hoe je solitaire bijen kunt inzetten in de fruitteelt en hoe je wilde bijen 
verder kunt helpen.

Daarna is het de beurt aan de zaal: wat kunt u allemaal doen en wat doet 
u al? Laat u inspireren en breng anderen op goede ideeën.

Informatieborden
Deelnemers aan de Bee Deal kunnen een informatiebord krijgen om het 
publiek te informeren over wat zij specifiek doen voor de wilde bij en 
andere bestuivers. Op de Bee Deal-avond wordt een aantal borden over-
handigd aan de betreffende deelnemers. 

Programma

19.30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Bee Deal in de Bommelerwaard
 Presentatie van CLM over Bee Deals in het algemeen   
 en die in de Bommelerwaard in het bijzonder
20.15 uur: Rondje partners
 Wie zijn het, waarom hebben ze getekend en wat   
 doen ze voor de bij?
20.30 uur:  Bijen in het agrarisch landschap
 Presentatie door Pieter van Breugel over de wilde bij
21:30 uur:  Rondje zaal
 Wat kunt u doen voor de (wilde) bij?
21:45 uur:  Borrel
22.00 uur:  Afsluiting

Graag horen wij of u aanwezig bent. U kunt zich tot 18 januari aanmelden 
bij Caroline van der Laan: claan@clm.nl of 0345 470 731

Voor meer informatie: 
W www.beedeals.nl | E ehees@clm.nl | T 0345 470 737


