Uitgesproken
In de serie Uitgesproken gaat Heleen Vink op zoek naar mensen die UITGESPROKEN zijn, uitgesproken ideeën hebben, uitgesproken leven, uitgesproken geloven, uitgesproken wonen, zich uitgesproken kleden, uitgesproken
meningen hebben, mensen die niet schromen kleur te bekennen.

Kranig
gevecht
voor mens
en bij
Als een eigentijdse ridder met
biodiversiteit hoog in het vaandel
komt - in opdracht van Kunstfort
Vijfhuizen - Mariken Straat voor
de natuur op. Met als kwintessens de bedreigde bijen. ,,Dit is al
met al een pittige klus.”

M

et haar ’Bee
Heroes’
stimuleert
Mariken
Straat - met
hulp van
kunst,
workshops,
lezingen en
praktisch veldwerk - bij jong en oud het
besef over de noodzaak van meer biodiversiteit en balans tussen mens en natuur. „Wij maken immers ook deel uit
van de natuur.”
Met haar project vraagt ze aandacht
voor de wereldwijde bijen-verdwijnziekte. Mariken legt uit dat een mengelmoes van factoren de bijensterfte veroorzaakt. Ten eerste zorgt Neonics, een
groep insecticiden, ervoor dat de ’gps’
van honingbijen disfunctioneert, waardoor zij hun kasten niet terug kunnen
vinden. Daarnaast zorgt de afname van
bloemplanten voor een groot voedseltekort bij alle bestuivende insecten.
„Dit is al met al een pittige klus”, verzekert ze. Toch is ze voorzichtig optimistisch over haar resultaten tot nu. „Het
Bee Heroes project heeft een idealistisch
en praktisch hart en is een fraai vehikel
om meer welzijn met elkaar en de natuur te verspreiden.”
Leuk detail: we ontmoeten elkaar op de
door de VN uitgeroepen Wereld Biodiversiteitsdag. In een kantoorruimte met
rond dak op de eerste verdieping van
een prachtig gerestaureerde ijzeren
loods, onderdeel van het fort, vertelt
Mariken vol geestdrift haar verhaal. Het
complex staat aan een met wit wolkig

fluitenkruid en geel koolzaad begroeide
frisgroene dijk.
Bij de start in 2013 had ze twee voorwaarden: het project mocht geen vluchtige hype worden en ze wilde niet alleen de bijensterfte onder de aandacht
brengen maar ook daadwerkelijk iets
voor de belangrijke groep insecten
doen.
Inmiddels zijn er kunst-, voorlichtingsen educatieve projecten en werd 7000
vierkante meter ecologische bloemenweiden ten goede van bij en mens gerealiseerd.
Aanvankelijk heerste er onder een aantal dorpsbewoners enige scepsis voor de
bijen-bloemenweiden, waarvan twee in
een bestaand park. „Maar nu vindt
iedereen het prachtig. Allerlei bijensoorten zijn er te vinden, voorbijgangers genieten ervan en er worden kleurrijke selfies genomen.”

Eerder verlamde
dat analyseren me,
voor alles is wel een
tegenargument te
bedenken

Oude wijsheden

Probleem aanpakken
De velden zijn een belangrijk projectonderdeel. „Naast dat je met elkaar letterlijk een deel van het probleem aanpakt,
ontstaan onderling velerlei gesprekken,
is het gezellig en geeft het fysieke werk
voldoening. De ontdekking dat vele
’kleine’ bijdragen impact hebben; net
als in een honingbijenvolk, geeft zin
aan de bezigheden. Verder heeft alles
gewoon zijn eigen tijd nodig.”
Na de sociale academie, een ’op de bonnefooi’ verblijf van drie jaar in Barcelona met als resultaat een propedeuse
filosofie op zak, volgt een afgeronde
studie film- en wetenschappen aan de

ses samenkomen. Uiteindelijk valt met
Bee Heroes alles nog beter op zijn plek.
Op een ’do it yourself’ manier maakt ze
zich de materie over bijen, landbouwbeleid, biodiversiteit en klimaatopwarming eigen. „De natuur, dit project
heeft mij geholpen. Eerder verlamde
dat analyseren me, want voor alles is
wel een tegenargument te bedenken.”
Ze kant zich tegen de volgens haar
doorgeslagen maakbaarheidsideologie
en eco-modernisten die menen dat
technologie alle problemen op kan
lossen. „We moeten leren accepteren dat
niet alles is op te lossen.”

Universiteit van Amsterdam. Daarna
geeft ze vijf jaar les bij het Instituut
voor Interdisciplinaire Studies van de
UVA. Aansluitend gaat de duizendpoot
zelfstandig aan de slag. In die jaren
wordt stadslandbouw steeds meer een
fenomeen dat zich ook in de kunst
beweegt. Zo werkt Mariken een paar
jaar voor de Stadslandbouwstichting
Urbania Hoeve waar deze twee interes-

Ze ziet heil in anders denken. „In een
combinatie van oude wijsheden, gewoon ’saai’ doorpakken en dit op een
goede manier met technologie integreren.” Daarnaast is ze zeker niet tegen
kapitalisme, wel tegen het harde roofkapitalisme dat alle systemen uitholt,
voegt ze toe.
„De natuur biedt ruimte voor intuïtief
handelen. Ieder kan op zijn eigen manier iets bijdragen. Veel mensen denken
dat ze het niks vinden om met hun
handen in de aarde te wroeten. Tot ze
aan de slag gaan. Bij iedereen appelleert
het aan iets oorspronkelijks, we zijn zelf
ook natuur. Met elkaar bezig zijn,
hoofd-handen-hart, maakt gelukkig.”
Tekst en foto: Heleen Vink
Meer informatie over het project:
beeheroes.nl

