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Een simpel zakje bloemenzaad geeft hoop 

We plaatsten een ingezonden brief in Down to Earth, het blad van Milieudefensie, naar aanleiding van een kritisch 

artikel over goedbedoelde initiatieven voor bijen. Wij denken juist dat we de energie van goedwillende burgers en 

initiatieven moeten bundelen en samenwerken. 

 

Samenwerken in plaats van beebashen 

In Down to Earth editie 71 lazen wij, als biologische en coöperatieve 

supermarkt met eigen imkerij, aandachtig het artikel over beewashing. Volgens 

het artikel zijn er allerlei initiatieven die insecten lijken te helpen, maar in 

werkelijkheid vooral schade aanrichten. Zoals bijenhotels die insecten 

beschadigen, bloemenzaad waar vooral exotische bloemen uit groeien en 

insectenhotels op de betonvlakte van een modern boerenerf. En dan is er nog 

de groeiende groep amateurimkers die met hun honingbijen de wilde bijen 

verdringen. En toch vinden wij het prachtig dat duizenden mensen in hun 

eigen omgeving in actie komen. Dat een simpel zakje bloemenzaad of een 

amateuristisch bijenhotel hoop geeft. Natuurlijk moeten we scherp letten op 

beewashingpraktijken, maar er gebeurt ook heel veel moois. Laten we mensen 

niet het gevoel geven dat ze alwéér fout bezig zijn, maar vooral elkaar  

stimuleren om steeds betere en leukere initiatieven te ontplooien. Laten we 

niet beewashen en ook niet beebashen, maar samenwerken. 

Jos Willemse, imker bij biologische foodcoöp Odin 

 

Naschrift redactie Down to Earth (Milieudefensie) 

We hebben Eric Mahieu, ecologisch imker die in het artikel kritiek uit op beewashing, gevraagd hierop te reageren. 

Hij schrijft: “Jullie snijden hier een belangrijk discussiepunt aan: moeten we mensen met goede bedoelingen het 

verkeerde laten doen, omdat de bedoeling goed is? Neem het inzaaien in bermen van ‘carnavalsmengsels’. Een 

goed beheerde ecologische berm bloeit solide, maar ingetogen, en biedt langdurig voedsel- en nestgelegenheid. 

Een kleurig en bloemrijk knalstrookje is vaak éénjarig, biedt alleen nectar en zorgt kortstondig voor een eenzijdige 

aanvulling van het dieet. Maar als je mensen vraagt wat beter is voor de bijen, wijst iedereen naar de ingezaaide 

bloemenpracht. Zo neemt het draagvlak voor ecologisch beheer juist áf. Allerlei initiatieven zijn goud waard en 

moeten we omarmen, maar het verhaal over hoe het beter kan moet ook verteld worden. Wat mij betreft is het  

en-en.” 

 

 

Kom bij ons werken! 

We vergeten het soms misschien te zeggen, maar wij zijn 

blij met jou. En we hopen natuurlijk dat jij met plezier 

boodschappen bij ons doet. Heb je er wel eens aan gedacht 

om bij ons te werken? We hebben echt hele leuke 

vacatures, van winkelmedewerkers tot chauffeurs en van 

orderpickers tot versterking van ons salesteam. Dit kan in 

onze winkels door heel het land, in ons hoofdkantoor in 

Geldermalsen of in ons distributiecentrum in Marum 

(Groningen). Wie weet zit er een baan bij voor jou!  

Kijk voor alle vacatures op Odin.nl/vacatures en wordt 

onderdeel van het enthousiaste Odin team!   


