
SAMEN  STERK  VOOR  DE  BIJEN 

Stichting Bij-ZZZaak zet zich al jaren in voor het bijenbestand in Nederweert.  Op allerlei fronten wordt 
door ons geprobeerd om zoveel mogelijk te betekenen voor de bijen. Gemeente Nederweert is steeds 
voor onze stichting en de bijen een grote steun en toeverlaat. Met name Bram Rulkens en Harald van 
der Haar voelen perfect aan wat onze werkzaamheden voor de gemeenschap in Nederweert 
betekenen.         

 “Boeren van Nederweert” en Stichting Bij-ZZZaak                                                                                                          
Op initiatief van Stichting Bij-ZZZaak zijn de “Boeren van Nederweert” benaderd om het wel en wee 
van de bijen te ondersteunen. Samen zijn we rondom de keukentafel tot een goed resultaat gekomen.                          
De “Boeren van Nederweert” vonden het óók de hoogste tijd om hun steentje bij te dragen en de 
noodlijdende bijen behulpzaam te zijn. De “Boeren” en de Stichting hebben derhalve de handen in 
elkaar geslagen. Bijen en vlinders worden met uitsterven bedreigd. Dit heeft effect op de natuur en ons 
voedsel, omdat driekwart van onze landbouwproducten afhankelijk is van deze bestuivers.    

“Een goede reden om daar samen verandering in te brengen”, aldus Lei Reemers voorzitter Stichting 
Bij-ZZZaak. Na een enthousiast vergaderen en het sturen van een app aan de leden, stelden de 
“Boeren van Nederweert” spontaan grond ter beschikking. Deze grond zal ingezaaid worden met een 
bloemenmengsel waar de bijen naar hartenlust kunnen vertoeven. 1 hectare, 10.000 m2, wordt 
ingezaaid, verdeeld over 16 deelnemende “Boeren van Nederweert”. ”Het is in ieders belang, dat de 
bijen blijven voortbestaan, zodat bestuiving blijft plaatsvinden”, aldus Chris Salimans, voorzitter 
“Boeren van Nederweert”. Op 6 april is aan alle deelnemers ±40 kilo zaad voor bloemenmengsel 
uitgereikt. Gemeente Nederweert heeft dit gefaciliteerd. Bewoners van PSW hielpen mee met het 
afwegen van de porties per deelnemer. 

 

 

 
 
 



“Boeren van Nederweert” en hun bedrijven 
Veel inwoners hebben nog geen duidelijk beeld van wat er anno 2019 in een boerenbedrijf gebeurt. 
Vreemd en ook zonde eigenlijk als je bedenkt hoe belangrijk de agrarische sector van oudsher is voor 
Nederweert. Hoe professioneel en bevlogen de lokale ondernemers bezig zijn met hun vak. Hoe 
betrokken ze zich voelen bij de gemeenschap waarin ze wonen en werken. Om mensen beter te 
informeren en onnodige misverstanden over de sector weg te nemen, hebben agrariërs uit de 
Peelgemeente de krachten gebundeld in het initiatief “Boeren van Nederweert”.  

 

Verdere deelnemers in Nederweert                                                      
Inmiddels zijn andere inwoners van onze gemeente eveneens getriggerd door samenwerking met de 
“Boeren van Nederweert”. Dit brengt het grote totaal aan in te zaaien gronden tot 2 hectaren, 20.000 
m2. Zodoende staat deze zomer onze Gemeente Nederweert in BLOEI. 



 

Op 6 april werd door Wethouder Frank Voss een praatje gehouden voor het behoud van de weinige 
bijen, die er nog zijn. Onder het genot van een stralend zonnetje. Hoe belangrijk is deze dag?                                                                           
Samenwerking met onder andere de “Boeren van Nederweert” is een grote stap in de goede richting. 
Derhalve worden zaden bloemenmengsel uitgereikt aan 16 boeren. Voorzitter Chris Salimans nodigde 
na afloop iedereen hartelijk uit voor koffie en een wafel en een praatje.  

 

  

                                       


