Ontdek de bijen rond je kampeerplek!
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Deze Honingbij
is een werkster

Bijen spotten op een Natuurkampeerterrein
De ene bij is de andere niet

Het aantal bijen is de laatste tijd sterk aan het afnemen. En dat is slecht nieuws, want
bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Daarom slaan Stichting De Groene Koepel
en de Bijenstichting de handen ineen, om Nederland samen een stukje bij-vriendelijker
te maken. En dat begint bij de verwondering voor de bij!
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Volg ons op Instagram (@Natuurkampeerterreinen) en Facebook!

Help de bijen!
De Bijenstichting zet zich al sinds 2010 in voor
bijen om hen te behoeden tegen uitsterven.
Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van
onze gewassen. Wil jij meehelpen de bijen te
beschermen? Kijk op www.bijenstichting.nl
en wordt donateur. Je vindt daar ook informatie
over hoe je kunt meehelpen Nederland weer
bij-vriendelijker te maken.
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NATUURKAMPEERTERREINEN
Kamperen op een Natuurkampeerterrein is kamperen in z’n puurste vorm. Zet je tent op bij een fort, op een landgoed, midden in
het bos, in een boomgaard, aan het water of aan de kust. De natuur speelt de hoofdrol! Ervaar de rust, ruimte en vrijheid op de
mooiste kampeerplekjes van Nederland, Frankrijk én België. Voor groepen zijn er speciale GroepsNatuurkampeerterreinen. Alle
Natuurkampeerterreinen staan overzichtelijk bij elkaar in Het Groene Boekje. Ook staan ze op www.natuurkampeerterreinen.nl of in
de gratis Kamperen App. Om op een Natuurkampeerterrein te kamperen heb je de Natuurkampeerkaart nodig. Kijk op onze website
voor meer informatie.

te gast in de natuur

te gast bij moeder natuur

