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Persbericht

Enkhuizen, Nederland, 19 maart 2014

Unieke crowdfunding-actie Burgers voor Bijen gaat vandaag van
start
De actie www.BurgersvoorBijen.nl is een unieke social media campagne die burgers en agrarische ondernemers dichter bij elkaar brengt. Inwoners en agrariërs in
Nederland kunnen zich met deze actie achter een gezamenlijk doel scharen, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen in ons land. De teler
zorgt voor de aanleg van bloeiende akkerranden in zijn productieveld en de burger
helpt met een kleine financiële bijdrage om de opbrengstderving voor de teler te
compenseren.
“Bloemrijke akkerranden zijn voedseloases voor bijen en andere bestuivende insecten,” zegt Michael Kester, directeur bij Syngenta Nederland. “In deze oases
staan in het groeiseizoen elke dag bloemen in bloei die voldoende stuifmeel en
nectar leveren voor bijen en nuttige insecten uit een veel groter leefgebied. Dit is
niet alleen goed voor deze bestuivers, maar ook voor de voedselvoorziening van
mens en dier want zonder bestuiving kunnen veel gewassen zich niet ontwikkelen
en geen vrucht dragen.”
Op www.BurgersvoorBijen.nl bieden telers hun ingezaaide akkerrand aan en kunnen burgers een stukje bloemenstrook sponsoren. Via de website komen de burgers die willen bijdragen rechtstreeks in contact met het land- of tuinbouwbedrijf
van hun keuze. Eenmaal gedurende het jaar zal de teler de sponsoren van zijn
bloemstrook uitnodigen voor een bezoek aan het bedrijf. Met eigen ogen kan de
burger dan zien met hoeveel zorg de teler zijn voedingsgewassen verbouwt en hoe
de strook bijdraagt aan de biodiversiteit in de land- en tuinbouw. Ook krijgt de burger een product, wat op het bedrijf geteeld is, mee naar huis. Zo wordt de soms
grote afstand tussen de wereld van de voedselproducent en consument verkleind.
Jan Bouwman, manager duurzame landbouw bij Syngenta Nederland, zegt: “De
actie Burgers voor Bijen past volledig in het nationale Actieprogramma Bijengezondheid, dat tot stand kwam op initiatief van Staatssecretaris Sharon Dijksma.
Een van de pijlers van dit nationale actieprogramma is het verbeteren van de biodiversiteit en voedselvoorziening voor bestuivende insecten zoals de bij. Met bloeiende akkerranden wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.”
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Burgers voor Bijen is een initiatief van Syngenta dat kosteloos de zaden voor de
bloemstroken ter beschikking stelt en wordt gesteund door de Land- en Tuinbouw
Organisatie (LTO), Natuur & Milieu, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt,
Stichting Veldleeuwerik, Crop-R en verschillende agrarische natuurverenigingen.
Syngenta is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven met meer dan 27.000
medewerkers in meer dan 90 landen met een gemeenschappelijk doel: Bringing
plant potential to life. Door eersteklas onderzoek, mondiaal bereik en toewijding
aan onze klanten helpt de onderneming opbrengsten te verhogen, het milieu te beschermen en de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Vandaag biedt
de onderneming in Nederland aan meer dan 900 medewerkers vaste werkgelegenheid in negen vestigingen. Voor meer informatie kan u terecht op
www.syngenta.nl of www.syngenta.com.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This document contains forward-looking statements, which can be identified by terminology such as ‘expect’,
‘would’, ‘will’, ‘potential’, ‘plans’, ‘prospects’, ‘estimated’, ‘aiming’, ‘on track’ and similar expressions. Such
statements may be subject to risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from
these statements. We refer you to Syngenta's publicly available filings with the U.S. Securities and Exchange
Commission for information about these and other risks and uncertainties. Syngenta assumes no obligation to
update forward-looking statements to reflect actual results, changed assumptions or other factors. This document
does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to
purchase or subscribe for any ordinary shares in Syngenta AG, or Syngenta ADSs, nor shall it form the basis of, or
be relied on in connection with, any contract therefor.
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