


Varroamijt
Wereldwijd is er een zorgwekkend verhoogde bijensterfte. Daar kunnen 
verschillende oorzaken voor worden aangewezen, zoals monocultuur en 
het gebruik van pesticiden. Maar de meest verwoestende is de Varroamijt. 
Een piepkleine parasiet die zich voortplant in het ‘broed’ van honingbijen.

Bijen zijn nodig in ons ecosysteem. Wanneer er niet genoeg bijen zijn om 
onze gewassen te kunnen bestuiven, zullen er soorten uitsterven. 
Met als gevolg verschraling van onze natuur en zelfs voedselschaarste.

Alles begint (en eindigt)
met de bloemetjes 
en de bijtjes...

Als er geen bijtjes meer zijn, wordt het ook snel minder met de bloemetjes.
Daarom is het belangrijk dat we er alles aan doen om het tij te keren en de 
varroamijt een halt toe te roepen. Dat kunnen de bijen zelf, maar daar moeten
wij ze wel een handje bij helpen. 

BeeSerious teelt resistente Carnica-bijen. Deze bijen zijn zelf in staat 
om hun bijenkasten te controleren op de aanwezigheid van varroamijt 
en deze vervolgens in een vroeg stadium te elimineren. Sommige bijen 
hebben deze eigenschap van nature. En door specifiek deze bijen te 
selecteren en te telen, wordt deze bijzondere eigenschap algemeen. 

Een vitaal en resistent bijenvolk is 
veel beter in staat tegenslagen 
te verwerken en komt van nature 
gezond de winter door.



Duurzaam adopteren - help de bijen
Alleen of samen met uw familie, bedrijf, vereniging, organisatie of 
vriendenclub kunt u helpen vitale en resistente bijen te telen 
en te verspreiden. 

ADOPTEER EEN KONINGIN - €80,-
Inclusief ingelijst certificaat. Bovendien mag u uw koningin haar eigen naam
geven. Dat is pas een waardevol cadeau! 

HELP EEN BIJENVOLK DE WERELD IN - €400,-
Inclusief ingelijst certificaat. U helpt daadwerkelijk een jong bijenvolk op 
te starten in een kleine kast.

ADOPTEER EEN HEEL VOLK - €1600,- (1 jaar) 
Inclusief ingelijst certificaat. Inclusief een lezing van onze imker en een 
BeeSerious certificering voor uzelf, uw bedrijf of organisatie. Uw volwassen
volk is een pijler onder het project.

HONING MET EEN VERHAAL
De opbrengst van ieder verkocht potje ‘Honing met een Verhaal’ of flesje 
‘Mede met een Verhaal’ draagt bij.

Sponsoren of doneren
Hoe meer mensen, bedrijven, organisaties warmlopen voor het teeltproject en
een bijdrage doen, des te sneller is de bijenpopulatie weer terug op niveau.
Doneren is fiscaal aantrekkelijk. Vraag naar de ANBI-mogelijkheden.
In 2019 wil BeeSerious 1000 koninginnen telen, 200 volken de wereld in helpen
en 80 bijenvolken plaatsen. Help nú mee om dat mogelijk te maken.

Ga naar beeserious.nl/bijen-adopteren

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.



To Bee or not to Bee...
Honing met een Verhaal is een concept van 
Bee Serious. Op verschillende locaties in Zuid-Holland
plaatst BeeSerious teeltstations, waar resistente bijen
geteeld worden.

Onder de microscoop
Dit gebeurt door middel van kunstmatige inseminatie. Een hoogresistente
bijenkoningin wordt bevrucht met hoogresistent materiaal. Daardoor zal 
ze haar hele leven alleen maar resistente bijen voortbrengen. 
Een aanzienlijke periode van teelt, research en vooral geduld resulteerde 
uiteindelijk in een nieuwe generatie hoogresistente bijen die zelf in staat 
zijn de varroamijt te bestrijden. 

Schaalvergroting
Nu is het zaak om vanuit deze basis verder te werken, een schaalvergroting
door te voeren en de komende jaren zoveel mogelijk resistente volken de 
wereld in te helpen. Zodat het voortbestaan van de bijen gegarandeerd is.

Het is uiterst belangrijk om dit project te laten slagen, omdat het voort-
bestaan van de bijen ervan afhangt. En als de bijen kunnen blijven 
bestuiven, zijn wij ook verzekerd van gevarieerd voedsel. Niet alleen voor 
onszelf, maar vooral voor onze kinderen.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op
Peter Schallenberg & Alwine van Winsen

beeserious.nl
facebook.com/beeserious - honingmeteenverhaal
@Honing_Verhaal

peter@beeserious.nl
06 5166 3528

alwine@beeserious.nl
06 2501 6305


