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Bijenexcursies: ontdek hoe Odin bijenboeren werken
aan biodiversiteit in de 6e Odin Meimaand Bijmaand
De Odin Meimaand Bijmaand staat voor de deur. Dit jaar laten vijf biologische
en biodynamische boeren tijdens bijenexcursies in mei graag aan iedereen zien
hoe zij samen met Odin op hun boerderij de biodiversiteit ondersteunen. Doe jij
mee aan een van deze bijzondere excursies?
Bij een vitale voedselketen hoort een rijke biodiversiteit
Odin wil een vitale, biologische voedselketen en daarbij hoort een rijke biodiversiteit. Bijen en andere insecten
zijn van groot belang voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Op 26 locaties in Nederland staan
daarom Odin bijenvolken. Dit zijn vooral biodynamische boerderijen waar bijen goed kunnen gedijen omdat
er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en er vaak ruimte is voor bloemen.
Biodiversiteit en natuurwaardenonderzoek
Odin imker Jos helpt boeren met het verbeteren van de biodiversiteit op
hun bedrijf. Daarnaast zorgt Odin samen met De Traay voor onderzoek
naar de natuurwaarden op de Odin bijenboerderijen. Dit onderzoek levert
concrete suggesties op waarmee boeren de biodiversiteit op hun boerderij
kunnen verrijken. Vorig jaar werd dit onderzoek gehouden op de
biodynamische boerderijen Warmonderhof en Dames en Heren Vos in
Flevoland, wat er toe leidde dat zij meer voor insecten aantrekkelijke
struiken hebben geplant en poelen hebben aangelegd. Dit jaar wordt het
onderzoek gehouden op fruitteeltbedrijf Fruitweelde, akkerbouwbedrijf
Zonnehorst en boerderij Almere Vliervelden, waardoor ook daar de
biodiversiteit verder kan worden versterkt.
Bijenexcursies: data en locaties
“Ik ben heel blij dat we dit jaar bij vijf bijzondere biologische en biodynamische boeren te gast zijn, zegt OdinImker Jos Willemse “De boeren nemen ons mee over hun bedrijf en land, en ik laat natuurlijk de Odin
bijenvolken zien. Ook erg leuk dat De Traay bij iedere excursie een honingproeverij organiseert.”






1 mei: biodynamische zorgboerderij Moervliet in Breda
7 mei: biodynamische boerderij Almere Vliervelden
14 mei: biologische zorgboerderij De Hoge Born in Wageningen
15 mei: biodynamische boerderij Warmonderhof in Dronten
26 mei biodynamische boerderij Dames en Heren Vos in Kraggenburg

Alle excursies duren van 14.00 uur tot 16.00 uur. Geïnteresseerd?
Meer info en aanmelden via Odin.nl of gebruik de code.

Kijk voor meer informatie op Odin.nl

