ZONDER BIJEN, GEEN MENSEN

DE BIJ GAAT DOOD
Pesticiden en ziektes
zorgen al meer dan tien
jaar voor massale sterfte
onder de bijen.

33% VAN AL JE ETEN...
...komt van gewassen die
worden bestoven door de
bij. Bijen bestuiven meer
dan 90 eetbare
gewassen.

GEEN BIJEN?
Geen fruit, geen
groenten, geen kleding,
geen veevoer, geen
noten, en geen
biobrandstoffen..

WAAROM EEN BIJENKAST OP JE DAK?
Eén biologische bijenkast op een kantoordak
draagt significant bij aan
een gezondere lokale bijenpopulatie. En een
gezonder Nederland.

www.bijzaak.org

WAT DOET DE BIJZAAK?

PLAATSING
Wij zorgen voor het
bijenvolk en de bijenkast,
jij voor het dak. Onze
imkers doen de rest.

INSPECTIES
Bijen kunnen zichzelf
goed redden, maar onze
ervaren imkers houden
toch een oogje in het zeil.

MEER BIJEN
Méér bijen in Nederland
(één volk telt gemiddeld
30.000 bijen)

EDUCATIE
We vertellen graag over
bijen. Iedereen mag
meekijken met onze
imkers.

MEER BLOEMEN
Eén bijenvolk bezoekt
dagelijks zomaar 21
miljoen bloemen.

BIODIVERSITEIT
De bestuivingsdichtheid
in steden gaat omhoog
en de biodiversiteit in en
rond steden stijgt.

HONING
En natuurlijk, de honing.
Alle overtollige honing is
voor jou. Op brood, in de
thee, of als cadeautje.

BIJEN-FAQ
STEKEN DE BIJEN NIET?
Nee. Tenminste, als je geen imker bent. Bijen steken
alleen uit noodweer of paniek. Als jij een bij met rust laat,
gebeurt dat ook andersom.

VLIEGEN DE BIJEN NIET ONS GEBOUW BINNEN?
In principe niet, tenzij ze per ongeluk de verkeerde afslag
nemen. Bijen vliegen in een cirkel van 6 km rond hun kast
op zoek naar voedsel. Bijen zijn zeer taakgericht en weten
dat er binnen geen stuifmeel of nectar te vinden zal zijn.

IS ER WEL GENOEG VOEDSEL IN DE STAD?
Jazeker. Sterker nog, het is te beargumenteren dat de
stedelijke omgeving op dit moment geschikter is voor de
bij dan de landbouwgebieden. Dit komt voornamelijk door
het in de stad ontbreken van pesticiden en monocultuur.

WAT MOETEN WIJ DOEN AAN DE BIJEN?
Dat is het mooie: helemaal niets! De Bijzaak neemt al het
werk uit handen, van het installeren van de bijen, tot de
periodieke inspecties, en de eventuele honingoogst. We
hebben alleen iemand nodig die ongeveer 10/12 keer per
jaar de deur naar het dak open doet.

KRIJGEN WIJ GEEN OVERLAST?
Totaal niet. Door het enorme vlieggebied van de bijen en
hun doelgerichte werken, hebben zij geen enkele reden
om rond hun kast te blijven hangen (tenzij het oefenende
jonge bijen zijn). Alleen tijdens inspecties kan het op het
dak wat drukker worden, maar daar merkt binnen in het
pand niemand iets van.

IS HET DAK VAN ONS PAND/BEDRIJF GESCHIKT?
Bijna alle daken zijn geschikt voor het houden van bijen.
Onze imkers zoeken in overleg met de verantwoordelijke
de meest geschikte plek op het dak uit.
Deze plek moet minimaal 150 kg kunnen dragen, één
vierkante meter vrije ruimte hebben, liefst op het noordoosten achter of tegen een bestaande constructie.
De Bijzaak boort of schroeft niet in daken. De bijenkasten
worden door middel van spanbanden gezekerd en aan
een dragende constructie (of bevestigingspunt van deze
constructie) bevestigd. De imkers van De Bijzaak werken
niet op daken zonder nadrukkelijke toestemming van de
verantwoordelijke.

IS DE BIJZAAK BESCHIKBAAR VOOR EVENTUELE
CALAMITEITEN?
Mocht er iets zijn met de bijen, zijn wij uiteraard altijd
bereikbaar. We komen direct langs.

DRAAGT EEN BIJENKAST BIJ AAN MIJN BREEAMSCORE?
Jazeker! Credit LE02 – Ecologische voorzieningen stelt
dat voorzieningen die inheemse diersoorten
ondersteunen, bijdragen aan een hogere BREEAMwaardering.

BIJEN ZIJN GEEN WESPEN!
Een klein overzicht van de drie zeer verschillende soorten die veel worden gezien.
De Bijzaak werkt uitsluitend met de (honing)bij.

BI
J

• Zoekt nectar en stuifmeel
• Bemoeit zich niet met
anderen
• Steekt alleen uit nood of
paniek
• Licht pluizig

WESP

• Opvliegend baasje,
zeker einde zomer
• Houdt van cola en
andere zoetigheid
• Zeer opdringerig
• Kan vaker steken en
deinst daar niet voor
terug

HOMMEL

• Zeer ontspannen en
gezellig pluizige dikkerd
• Ziet er zelfs gezellig uit
• Zoemt in bloemen en
bemoeit zich met zichzelf
• Steekt zeer zelden

