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Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en bomen, en daarmee essentieel
voor biodiversiteit en de voedselproductie. De laatste jaren is de afname van
bijenpopulaties een ‘buzzing’ onderwerp geworden, met Zembla-uitzendingen en
kamervragen tot gevolg. Feiten en emoties lopen hierbij soms sterk door elkaar. De
sectie Milieuchemie van de KNCV, de sectie milieutoxicologie van de NVT en het
Kennisnetwerk Milieu willen u graag uitnodigen voor een symposium over bijen en
ecotoxiciteit. Dit symposium is wetenschappelijk en beleidsmatig van aard, met focus
op de wetenschappelijke feiten. In de paneldiscussie is tevens ruimte voor de
standpunten van de imkerij en de politiek. Naast aandacht voor de bijensterfte en de
mogelijke oorzaken, zal ook aan bod komen welke andere rollen bijen kunnen spelen in
het ecotoxicologische onderzoek, bijvoorbeeld als biomonitor. Het symposium zal
eindigen met een interactieve paneldiscussie. Het panel zal bestaan uit de sprekers,
aangevuld met experts zoals Tjeerd Blacquiere (WUR), Bas Eickhout (EU-parlementslid
Groen Links) en Marcel Hallmans (hobby imker). Na het symposium is er een borrel en
de gelegenheid na te praten.
Het programma is als volgt:
13.00: Welkom door dagvoorzitter prof. Tinka Murk (Professor Milieutoxicologie
Wageningen Universiteit)
13.10: Mieke Hoogendoorn (Bayer) – Chemie & toxicologie van neonicotinoiden.
13.35: Kees van Gestel (VU) – Ecotoxiciteit van neonicotinoiden voor bijen en andere
non-target arthropods.
14.00: Robert Luttik (EFSA) – Bijen in Europa: de EFSA opinie
13.25: Jacoba van Wassenberg (CTGB) – Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen?
14.50: koffiepauze – inleveren vragen voor panel
15.15: Coby van Dooremalen (PRI) – Niet stof-gerelateerde oorzaken van bijensterfte
15.40: Sjef van der Steen (PRI) – Bijen als biomonitor
15.55: Ivo Roessink (Alterra) – Ecotox onderzoek met verschillende bijensoorten
16.10: korte pauze, inleveren vragen voor panel
16.15: paneldiscussie met de sprekers, aangevuld met Tjeerd Blacquiere (WUR), Bas
Eickhout (EU-parlementslid Groen Links) en Marcel Hallmans (hobby imker).
17.00: afronding en borrel

Meer informatie en aanmelden (voor 31-03-2013):
www.milieuchemtox.nl

