
 
Vrijdag 13 mei 2016, van 13.30 tot 17.00 uur in Schijndel
Presentatie regionaal uitvoeringsprogramma Het Groene Woud ‘Red de Bij’

Achterbanbijeenkomst 
Bijengezondheid   
   ...in Het Groene Woud

Locatie 
Schaapskooi Schijndel - gebouw Hooiberg
Martemanshurk 12
5482 WP in Schijndel

 

    

Programma
13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 – 14.10 uur  Opening 
 Door Ger van den Oetelaar, lid dagelijks bestuur   
 Streekhuis Het Groene Woud
14.10 – 14.30 uur Introductie regionaal uitvoeringsprogramma   
 ´Red de Bij´
 Door Peter van Oers, projectleider namens   
 Streekhuis Het Groene Woud
14.30 – 15.00 uur Presentatie wilde bij in Het Groene Woud 
 Door Ivo Ramaekers, ecoloog
15.00 -  15.30 uur Pauze 
15.30 – 16.30 uur Presentatie uitvoeringsprojecten 
16.30 – 17.00 uur Afsluiting met gelegenheid tot napraten.

Aanmelden
Wil je graag aanwezig zijn? Meld je dan vooraf aan bij 
Peter van Oers via pvoers@hetgroenewoud.com.

Op vrijdag 13 mei presenteert Het Groene Woud het regionaal 
uitvoeringsprogramma ‘Red de Bij’. Een programma bestaande uit 
grote en kleine initiatieven die gezamenlijk bijdragen aan de struc-
turele verbetering van de leefomstandigheden van de bijen in Het 
Groene Woud. De bijensterfte is groot, veel te groot. Niet alleen de 
honingbij staat onder druk, maar ook de wilde bij. Dit heeft nadelige 
gevolgen voor de biodiversiteit, de bestuiving en daarmee ook de 
opbrengsten van de landbouw. Daarom is het niet alleen vanuit 
ecologische redenen, maar ook vanuit economische redenen belangrijk 
om deze problematiek aan te pakken.

Regionale samenwerking
Streeknetwerk Het Groene Woud staat voor regionale 
samenwerking. Dat komt ook nadrukkelijk naar voren in 
dit uitvoeringsprogramma. Het Groene Woud faciliteert 
partners uit de streek om passende projecten uit te voeren 
om zo elkaar te versterken en tot betere resultaten te 
komen. Tijdens de achterbanbijeenkomst komen enkele 
van deze partners aan het woord om toelichting te geven 
op de uitvoering. Met het regionaal uitvoeringsprogramma 
´Red de bij´ geeft streeknetwerk Het Groene Woud 
invulling aan het provinciaal meerjarenprogramma 
´Bijenimpuls voor Brabant´.

Kees van den Oord – Imkerij ’t BijenOord Oirschot

Kees van den Oord – Imkerij ’t BijenOord Oirschot

Kees van den Oord – Imkerij ’t BijenOord Oirschot

Kees Beekmans Fotografie

Het Groene Woud
Het Groene Woud is gelegen in de stedendriehoek ’s-
Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Een Nationaal 
Landschap waar kleinschaligheid van de natuur en het 
landschap uniek is, met authentieke dorpjes, vele sfeer-
volle, gezellige horecagelegenheden en een breed aanbod 
aan activiteiten en evenementen, maar ook waar stad en 
land naadloos in elkaar overlopen. Het Groene Woud is 
een gebied, een Nationaal Landschap waar samenwerking 
tussen een veelheid aan partners, overheid en bedrijf-
sleven de basis vormt voor alle ontwikkelingen.  Samen 
zijn we het meest gastvrije en gevarieerde Nationale 
Landschap van Nederland. Het is een gebied om trots op 
te zijn! Ook jij maakt er onderdeel van uit en kunt er met 
je bedrijf of organisatie aan bijdragen om Het Groene 
Woud nog aantrekkelijker te maken!


