Lezing Solitaire bijen en ecologie
Help de bijen!

Donderdagavond 16 februari spreekt Arie Koster in de bibliotheek in Zeist over de bijen en
hun belangrijke rol voor de natuur. Zonder bijen vindt er geen bestuiving van planten plaats.
Zonder bijen geen tomaten en appels. Helaas gaat het niet goed met de bijen in Nederland.
Arie Koster, onder andere auteur van het boek ‘Plantenvademecum voor tuin, park en
landschap’, weet alles van planten die van belang zijn voor bijen en daarbij ook nog mooi en
goed toepasbaar zijn in onze tuinen. Hij wil iedereen winnen voor een geschikte inrichting en
een afgestemd beheer om zo de mogelijkheden voor bijenvriendelijke milieus in het stedelijk
gebied en in het agrarisch landschap te verbeteren. Hierbij is ook een rol weggelegd voor
overheid en bedrijfsleven. De opkomst van de versteende tuinen/terreinen is een van de
oorzaken dat het niet goed gaat met onze bijen. In zijn lezing geeft Arie Koster antwoord op
alle vragen over het waarom en hoe van het ‘bijenparadijs’. Hij inspireert en stimuleert de
toehoorders met zijn praktische tips om zelf aan de slag te gaan. Bezoekers van de lezing
wordt gevraagd om vooraf een kijkje te nemen op de website
http://www.zoekkaartwildebijen.nl. Kortom, een interessante lezing waardoor toehoorders
meer inzicht krijgen in de rol die zij als natuurliefhebber/tuinliefhebber enz. kunnen spelen bij
een gezonde biodiversiteit. Dit is de eerste lezing die plaatsvindt in het kader van een serie
van vier lezingen die Bibliotheek Zeist in samenwerking met de lokale natuur- en
milieuorganisaties, Stichting Milieuzorg Zeist, IVN, KNNV en Natuurlijk Zeist-West en team
NMC van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht in 2012 organiseert. Dit jaar is Het landelijke jaar
van de Bij en daarom staan de eerste twee lezingen in het teken van ‘de bij en wij’. De lezing
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van IVN, KNNV, SMZ, NZW en
vrijwilligers van het team NMC. Leden van de RUM-bibliotheken (Zeist, Bunnik, De
Bilt/Bilthoven, Soest) betalen € 2,50 en voor niet-leden is de toegang € 3,50 (inclusief
koffie/thee in de pauze). Reserveren voor de lezing is mogelijk via : 030-691 69 44 of
activiteiten@bibliozeist.nl

