
     

 

 

 

Uitnodiging symposium 

“Gastvrij voor de bij” 
 

 

 

Steeds meer fruittelers schenken op hun bedrijf aandacht aan 

gastvrijheid voor bijen!   

 

De telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken 

schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te 

stimuleren heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) 

het initiatief genomen voor het Gelderse project: 

 “De fruitigste gastvrijheid voor de bij”.  

 

Één van de activiteiten binnen dit project is een inspirerend 

bijensymposium. De NFO nodigt fruittelers, beleidsmakers en 

andere beroepshalve geïnteresseerden van harte uit hierbij 

aanwezig te zijn.   

 

Datum : Woensdag 3 juli 2019 

Aanvang : 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)  

Locatie : Proeftuin Randwijk 

Adres : Lingewal 1b,  6668 LA Randwijk 

Contact : phoogervorst@nfofruit.nl  

 

U  kunt zich tot 26 juni 2019 aanmelden via deze link. 

 

 

 

Met fruitige groet,  

 

Gerard van den Anker 

voorzitter Nederlandse Fruittelers Organisatie 

 

  

 

 

 

Het symposium wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 
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Programma  
 

 

 

15.00u Ontvangst  

15.30u Welkom door fruitteler Bert den Haan (vice-voorzitter van de NFO) 

 

15.35u   Lezingenblok 1 – Bijen en bestuiving 

- Soorten bijen en de rode lijst door David Klein (onderzoeker bij WUR). 

- Duurzame bestuiving van gewassen door Frens Pries  (lector bijengezondheid bij InHolland  

en Van Hall Larenstein). 

 

16.25u Pauze  

 

16.40u Lezingenblok 2 – Een bijenvriendelijke omgeving creëren, hoe doe je dat? 

- Inrichting van de boomgaard gericht op bedreigde bijensoorten door Jeltje Stam en Karin Winkler 

(onderzoekers bij WUR). 

- Inrichting en onderhoud van het landschap gericht op bijen  door Frans Pladdet (sr. 

beleidsmedewerkers bij Stichting Groenkeur).  

 

17.30u Discussie   

- Bert den Haan gaat met aanwezigen en de sprekers in gesprek over de vraag:  

hoe halen gemeentes en telers de bijen van de rode lijst?  

 

18.00u Soep en broodjes  

 

18.45u Drie veldexcursies op de proeftuin  

- Ronde langs bijenvriendelijke maatregelen gericht op wilde bijen o.l.v. Karin Winkler (WUR). 

- Bezoek aan de bijenstal met een uitleg door Leendert Kamerling (bestuurslid NBV, 

portefeuillehouder bestuiving & biodiversiteit) over de bloeiboog voor de bij én een praktijkverhaal 

van een fruitteler.  

- Ronde langs bijenvriendelijke maatregelen gericht op honingbijen o.l.v. Jan Peeters (Fruitconsult).  

 

20.30u Gezamenlijke afsluiting bij de bijenstal onder het genot van een glaasje Krenkelaar.   

- Henri Holster (De Fruitmotor) vertelt u over de achtergronden van deze Cider. 

 


