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April belangrijk voor de bij
April is een belangrijke maand voor de bij, zegt de Groene Cirkel Bijenlandschap die
onder de slogan Bee Friendly een grote regionale campagne voert voor een
bijvriendelijker omgeving. ‘Juist deze maand zijn bloemen nodig, want de
hommelkoninginnen komen naar buiten om stuifmeel en nectar te verzamelen. Heel
belangrijk voor de bestuiving. En dus voor onze voedselproductie, die door de
bijensterfte wordt bedreigd.’
Zorg daarom voor bijvriendelijke planten en bloemen in je tuin, benadrukt
De Groene Cirkel die al veel plaatselijke overheden en bedrijven achter zich heeft.
Meedoen is ook voor particulieren makkelijk. Bijen hebben voldoende en veel
soorten bloemen nodig. Planten en heesters helpen, en fruitbomen. Appel, peer en
kers zijn grote favorieten. Drachtplanten zijn nodig: plantensoorten waarop bijen
honing verzamelen. Zet dus bloeiende bloembollen op je balkon of in je tuin. In het
vroege voorjaar krokussen, in april nog hyacinten. Ook geveltuintjes en elk klein
hoekje met bloemrijke beplanting zijn schakels die stukken grond met elkaar
verbinden. Dit opent voor bijen een groter gebied en creëert een bijenlandschap.
‘Geef bijen ook nestruimte. Dat kan al met losse stenen in de tuin. Of maak simpel
een bijenhotel van (bamboe)stelen waarin bijen eitjes kunnen leggen.’
Initiatieven in de regio
Tuincentra in de regio Alphen-Zoetermeer-Leiden doen in april mee aan de Maand
van de Bij. Ze wijzen bezoekers op het belang van een gevarieerde bloeiende
buitenruimte en verkopen bijvriendelijke en gifvrije planten en materialen. Imkers
lichten voor over sortiment, het nut van bijen en hun huisvesting. De Maand van de
Bij werd in 2015 vooraf gegaan door de Week van de Bij, een coöperatie van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Tuinbranche Nederland, waaraan toen al
negentig tuincentra meededen. Op zondag 17 april kunnen in Leiderdorp van 13-17
uur bijenvolken worden bekeken achter de Kinderboerderij (V.Diepeningenlaan).
Voor meer bijenactiviteiten in de regio en informatie over bijenplanten: kijk op
www.bijenlandschap.nl.

