Discussie bee washing belemmert goedwillende insecteninitatieven
De huidige discussie in de media over ‘beewashing’ en de mogelijke schade die imkers met hun
honingbijen leveren aan de insectenstand, leidt volgens ons af van de werkelijke problematiek van
onze enorm afgenomen biodiversiteit en belemmert initiatieven die de insectenstand willen
herstellen.
Discussie over beewashing
‘Al helende de aarde bewerken’ is de opdracht die de oprichters
van Odin ons hebben meegegeven. Naast het verkopen van
biologische en biodynamische levensmiddelen, wil Odin daarom
bijdragen aan de biodiversiteit op boerderijen. Dat is de reden dat
wij al 12 jaar een eigen imkerij hebben die samenwerkt met
biologische en biodynamische landbouwboerderijen en op deze
bedrijven de natuurwaarden versterkt.
Richt energie op samenwerken
De toon van het huidige gesprek over beewashing in de media, waarin allerlei bedrijven hun imago
zouden willen oppoetsen of door hun onprofessionele initiatieven zelfs schade zouden aanrichten
aan de insectenstand, is volgens ons niet behulpzaam. Natuurlijk valt op sommige initiatieven een en
ander aan te merken en dat moet ook besproken worden. Maar het valt niet te ontkennen dat
initiatieven als Honey Highway en de tegenwoordig zelfs in bouwmarkten aanwezige insectenhotels,
de bewustwording over de insectenproblematiek sterk vergroot hebben. Veel mensen beseffen nu dat
er een probleem is met de insectenstand, maar ook dat ze er zelf iets aan kunnen doen. En veel
mensen voelen zich geïnspireerd om imker te worden in hun eigen sier- of volkstuin, bloemen te
zaaien, geen gif te gebruiken of tegels te wippen rond hun huis. We zouden die energie juist moeten
richten op het verbeteren van bestaande initiatieven, samenwerking bevorderen tussen
kennisinstituten, milieubeschermers en goedwillende burgers. En niet die burgers het gevoel geven
dat ze alwéér fout bezig zijn.
Odin honingbijen
Hoe zit het dan met de Odin honingbijen? Onze imkerij houdt honingbijenvolken op 26 locaties in
Nederland. Voornamelijk op biologische en biodynamische boerderijen, maar ook op het dak van de
Kunsthal in Rotterdam, bij culturele broedplaats De Ceuvel in Amsterdam en bij museum Valkhof in
Nijmegen. Hoe steunen die bijenvolken de biodiversiteit? Of vormen ze toch een bedreiging voor
wilde bijen en andere insecten? En wat kunnen we nog meer doen voor de insecten? We vragen het
onze imker.
Beconcurreren of verdringen Odin bijenvolken wilde bijen?
“Het korte antwoord is nee” zegt Odin imker Jos Willemse. "Er is inderdaad onderzoek dat er op wijst
dat solitaire wilde bijen verdrongen kunnen worden wanneer er massaal honingbijenvolken in de
buurt gehouden worden. Ze gebruiken namelijk deels dezelfde bloemen (drachtplanten) als
voedselbron voor nectar. Dit wordt ook wel voedselconcurrentie genoemd. Wanneer er ergens weinig
bloemen zijn en de wilde bijen daar net kunnen overleven is het duidelijk dat het voor hen niet goed
is wanneer een imker meerdere honingbijenvolken in de buurt plaatst. Verder zijn veel wilde
bijensoorten bedreigd, dus het is begrijpelijk dat de gemeente Amsterdam bezorgd is vanwege de
mogelijke verdringing van wilde bijen door de honingbijenvolken van de beroeps- en amateurimkers
in de stad.” …lees het hele artikel verder op Odin.nl

