Vleuten/Utrecht, 22 november 2018

De Bijenhoudersvereniging Utrecht e.o.
en

De Vereniging Ecologisch Tuinenpark De Driehoek
organiseren samen een avond met als thema

Wilde bijen in de stad

Spreker:
Datum en tijd:
Locatie:

Pieter van Breugel
Donderdag 13 december 2018, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur
Clubgebouw Het Pannendak van het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek,
Winklerlaan 151, 3571 KL, Utrecht

Pieter van Breugel is verbonden aan de stichting EIS (https://www.eis-nederland.nl/). Hij is niet
alleen een autoriteit waar het gaat om solitaire bijen, maar ook een kenner van drachtplanten.
Hij zal vertellen over het leven van de vele soorten hommels en solitaire bijen die ons land kent. In
zijn verhaal wordt aandacht besteed aan verbetering van de leefomgeving voor bijen in het
algemeen. Iets waar zowel honingbijen als wilde bijen belang bij hebben.
Er is zeker aandacht voor wat ieder persoonlijk kan doen om in de eigen omgeving te werken aan
drachtverbetering. Specifiek voor wilde bijen zal Pieter ook ingaan op nestgelegenheid en duidelijk
maken dat we veel meer kunnen doen dan alleen het oprichten van een bijenhotel, al was het
maar omdat de meerderheid van de wilde bijen in de grond nestelt. Waar mogelijk zal ook
aandacht worden besteed aan het stedelijk gebied. Ook het veelbesproken onderwerp concurrentie
zal aan de orde komen wanneer Pieter in gaat op de relatie tussen honingbijen en wilde bijen en op
de relatie tussen wilde bijen onderling.
De lezingen van Pieter zijn voorzien van schitterende beelden van allerhande bijen die alleen al de
moeite van het komen waard zijn.
Vanzelfsprekend is er na afloop voldoende gelegenheid om met de spreker verder van gedachten
te wisselen, maar ook om onder genot van een drankje en een hapje onderling na te praten.
Namens de beide verenigingen hopen wij van harte velen van jullie te begroeten.

Bestuur Bijenhoudersvereniging Utrecht en omstreken
Bestuur Vereniging Ecologisch Tuinenpark De Driehoek

