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KEHGEN. Dille, gan-

izenbloem, kaasjeskruid,
goudsbloem, karwij en
klaproos. Zo maar een
greep uit de zaadies van
bloemen die Fobin Been
(441zaait in zijn woon-
plaats Kockengen. Overal
en bii iedereen die maar
wil in het polderdorp.,,lk
idoe het voor de biien."

PI]UWE ANNE VURERUSSE

t

Een spreekbeurt van zijn 8-jarige
lzoon Gabridl zette Been vierjaar ge-

leden aan tot handelen. ,,Gabri€l is

lgek van de natuur en voor zijn ver-
Itekring had hij Bee Moaie bekeken.
Een beetje moralistisch was de film
wel, maar het hielp me wel herinne-
ren aan hoe belangrijk bijen voor
ons zijn."

Inderdaad, bijenvolken hebben
het avaar. Niet alleen in Nederland,
maar ook in veel andere Europese
landen, de Verenigde Staten en in
China is de bijensterfte hoog. Im-
kers en bijenverenigingen zijn ervan
overtuigd dat het gebruik van insec-
ticiden en pesticiden in de land-
bouw bijdraagt aan de bijensterfte.

GEVAAR
,,Steeds meer wetenschappelijke
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Hobin Been zaait met zijn zoon GabriEl (links), diens vriendje Arthur en zijn echtgenote Polina bijenbloe-
men in een privEtuin aan de Wagendijk. 'Maar ik ben geen missionaris.' Foro DnuwE ANNE vERBFUGGE

studies tonen dit ook aan," zegt biljartlakens zonder bloemen. Niet leven om ons heen, waarin de bijen
Been. ,,Het is mooi dat de Europese aantrekkelijk voor bijen. Ik ga bin- bijzonder belangriik zijn. Maar ik
Unie heeft besloten dat per 1 decem- nenkort bij het waterschap en de ge- ben geen missionaris. Het mooiste
ber drie landbouwgif tijdelijk niet meente aankaarten of zij dijliitalud'

-".rg"u*iLt"r"s;;w;raen.zeHs en bermen kunnen inzaaien mei ffilFffi!
de Rabobank heeft gewaarschuwd voor bijen aantrekkelijke bloemen."
dat de voedselproduitie wereldwijd Maar eerst klopt nein bii de Koc- *Flg gfr*\fmWdgW
in gq'aar komt als de bijensterfte kenezenzelf aan.Totnutoeheefthij **Y *vs*vs
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het gebruik van insecticiden door zijn }lassenootjes zaadjis uitge- &X,i-Ff,m.ftfgX.Fqgfg,S
ag.utierr minimaal is. ,,Maar het deeld. ,,Ik vind het belangrijk om vevJw: 8/Pgr'ss\

ffi:*'J"";:,*fl"HlTf; ;i#f: ft:"ffl, ilx% ?xi'J:,t3f"'1"ff: x#wdtrr fu{*evwsry}

is om samen met Gabd€l en zijr
wiendjes van hun bijenclub aan dt
slag te gaan; dat we ruimte gever

aan onze idealen! Maar menser
mogen natuurlijk ook zelf zaaien
wij brengen de zaadjes wel rond."

De bloemenzaden worden gratir
(een kleine vergoeding van 2,5(
euro is wenselijk) verstrekt via dr

bijenstichting. Een zakje is genoe!
voor 25 vierkante meter. Wie inte
resse heeft, kan contact opnemel
met Rbbin Been. Zijn mailadres ir

rjbeen@msn.com.


