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Nieuwsbrief 06         juli/augustus 2020 

 

Van de voorzitter. 
Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Ja in deze vakantietijd toch nog een nieuwsbrief want we willen in contact blijven met onze achterban. Om 

deze reden hebben we ook nog geprobeerd een BBC-Café te organiseren in de komende weken. 

Afhankelijk van de reacties laten we dit doorgaan en zijn er te weinig geïnteresseerden door vakantie 

plannen dan plannen we een nieuwe bijeenkomst in september. Ook maken we ons een beetje zorgen 

over de weer oplaaiende uitbraken van Covid 19, iets waar we alle mee worden geconfronteerd. Dus doe 

allen voorzichtig en houd je aan de RIVM voorschriften. 

De bijen hebben er gelukkig geen hinder van en we zien een redelijk goed honing seizoen en de bloei van 

de Balsemien in aantocht. Hoop dat eenieder die nog op vakantie gaat en in Nederland blijft van een mooie 

vakantie en hopelijk van veel mooi weer kan genieten. 

 

Nieuws uit de Media 

Verhaaltje uit de Kloostertuin  

Bijen gaan erop uit… 

Door de coronapandemie was het 

rustig in en om het klooster, maar dat 

betekent niet dat er geen ‘leven in de 

brouwerij’ was. Op de foto’s zie je de 

kloosterbijtjes. Normaalgesproken 

zitten ze in een bijenkast achter in de 

tuin. Imkers komen af en toe langs om 

te kijken hoe het met ze gaat. 

We waren wel verrast toen er ineens 

een grote ‘tros’ in een van de bomen 

hing. Uit de verte leek het op een 

nest,  maar dat was het niet! 

 

 

 
Bijen in de boom! Foto: Gerrit Delahaije 
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De bijen vonden het waarschijnlijk een beetje te vol en te warm worden in de bijenkast, en waren naar de 

boom verhuisd. Daar zaten ze samengeklonterd in de frisse lucht in het lentezonnetje.  Dat zie je niet elke 

dag! 

Inmiddels is de imker langs geweest en zijn de bijen weer verder getrokken. Gelukkig hebben we de foto’s 

nog!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Met de bijenkast. Foto: Gerrit Delahaije 

 

 

 

 

 

 
  Imker aan het werk. Foto: Gerrit Delahaije 

Bijen hangen 2 dagen lang aan een auto: de bijenkoningin zat erin opgesloten 
 
Door Janine via: CNN  Als het gaat om koninginnen en ridders, wordt de loyaliteit van deze laatsten aan 
hun soeverein als vanzelfsprekend beschouwd. Het motto van het koninkrijk is "verdedig de koningin koste 
wat het kost!" en dat is precies wat bijen uit een bepaalde kolonie moeten hebben gedacht toen ze hun 
bijenkoningin in een auto zagen verdwijnen. De onbewuste ontvoering, door toedoen van Carol Howarth, 
een 68-jarige Engelse oma, vond plaats nadat de vrouw een natuurgebied had bezocht. Toen ze na een 
tijdje in Haverfordwest, in Wales, stopte, realiseerde ze zich dat er duizenden bijen aan de achterkant van 
haar auto hingen. Carol had zich niet gerealiseerd dat een bijenkoningin per ongeluk haar toevlucht had 
gezocht in haar Mitsubishi Outlander en daar ongeveer twee dagen zou blijven. Ze begon een vermoeden 
te krijgen toen ze honderden bijen zag die zich verzamelden bij het rechter achterlicht van haar auto. De 
vrouw kon zich niet voorstellen dat ze hun bijenkoningin per ongeluk had opgesloten! Tom Moses, een 

https://www.bekijkdezevideo.nl/about-us
https://edition.cnn.com/2016/05/25/europe/bees-car-queen-wales-trnd/index.html
https://www.hetkloosterbreda.nl/wp-content/uploads/2020/06/029_DSC_2397-scaled.jpg
https://www.hetkloosterbreda.nl/wp-content/uploads/2020/06/036_DSC_2404-scaled.jpg
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boswachter van het Pembrokeshire Coast 
National Park, liep toevallig langs toen hij de 
bijen zag op de auto van Carol Howarth. De 
boswachter maakte meteen foto’s van het 
incident, plaatste ze op Facebook en belde 
vervolgens een paar imkers om de arme kleine 
beesten te hulp te schieten. Alleen al de 
gedachte dat iemand die niet op zijn hoede was 
langs zou kunnen komen en zou proberen ze te 
verwijderen door er water overheen te gooien, 
baarde hem zorgen: bijen zijn erg belangrijk voor 
onze planeet en moeten worden beschermd.  

Uiteindelijk, met een beetje geduld en met behulp van een kartonnen doos, werden de bijen van mevrouw 
Carol's Mitsubishi verwijderd, ondanks het feit dat een tweede poging noodzakelijk was: een dag na dit 
onaangename incident was de auto van Carol weer overvallen door bijen! Niemand slaagde erin de 
bijenkoningin te pakken te krijgen die waarschijnlijk verborgen was gebleven in de auto, wie weet waar, 
misschien aangetrokken door iets zoets of gewoon... door de geur van Carol's kat! 
In ieder geval zijn de bijen definitief verwijderd en in veiligheid gebracht. Carol kan weer gerust de weg op! 

Marcel heeft 50.000 bijen: ‘Ik praat graag over de bloemetjes en de bijtjes’ 

 

Door Rowie van der Vliet 13 juli 2020 

https://indebuurt.nl/tilburg/author/rowie/


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 
 

Pagina 4 van 9 

Wat vertel jij op een verjaardag als mensen vragen wat je voor werk doet? Marcel Horck heeft een 
bijzonder antwoord op die vraag: hij is imker. Vol liefde vertelt hij Tilburgers over zijn werk én de natuur. 
“Nu hebben we ongeveer de meeste bijen in de kas zitten bij Stadsimkerij Beezzzz. In februari zitten er zo’n 
20.000 bijen in de kas. Dat loopt nu heel snel op, dus zijn het er zo’n 50.000. Maar die willen zich toch gaan 
opsplitsen vanaf half mei tot ongeveer nu. De helft gaat dan weg en zoekt dan een nieuwe plek. Die komen 
weleens op hele rare plekken terecht. Een tijd terug kwam ik een bijennest in de binnenstad tegen en daar 
moest zelfs de brandweer aan te pas komen. Die hing op straat, helemaal bovenaan de boom. Daar kon ik 
absoluut niet bij. Ik heb het wel geprobeerd met een trapje. Nee, zoiets maak ik ook niet elke dag mee, 
maar het is wel het derde bijennest dat ik uit een boom moest halen.” 
 
Leven van bijen, maar niet van de honing  

Het is niet zo dat Marcel heel het jaar de stad rondrijdt om zijn bijen te redden uit hoge bomen of andere 

gekke plekken in Tilburg. “Die bijen moeten ook weer klaar zijn voor de winter. Ze hebben als het goed is 

een heleboel honing verzameld, zo’n vijftien tot twintig kilo. Maar als ik jou nou eens vertel dat ik van bijen 

leef en niet van honing. Ja, dat verwachten veel mensen niet. Dan denken mensen: hoe zit dat? Ik verhuur 

mijn bijen voor het grootste deel aan fruittelers. Vanaf half februari beginnen ze daar al te vliegen. Die 

bijen nemen aan hun pootjes stuifmeel mee en brengen dat van de ene bloem naar de andere bloem. 

Daardoor krijg je aardbeien, appels, peren of ander fruit.” 

Het echte verhaal van de bloemetjes 

en de bijtjes 

Een groot onderdeel van het werk van 

Marcel kon hij dit jaar door corona niet 

uitvoeren. Hij vertelt aan scholen in de 

omgeving en – ieder ander die het wil 

horen – maar al te graag het verhaal 

over de bloemetjes en de bijtjes.“Ja, 

het échte verhaal dan. Kinderen van 

Basisschool de Borne kwamen elke 

dinsdagmiddag naar de imkerij om 

honing te eten en te leren over de 

natuur. Ja, dat was erg leuk.  
 

Marcel Horck laat zien hoe je honing maakt.  

Foto: indebuurt Tilburg 

Maar dat is nu allemaal afgezegd. Nu vraag ik mij weleens af: hoe heb ik dat allemaal tussendoor kunnen 

doen?” Want Marcel blijft in de tussentijd zijn bijen uitlenen en honing maken. 

 

https://beezzzz.nl/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/brandweer-helpt-imker-bij-verwijderen-van-bijennest-in-tilburgse-boom~a3488dce/
https://indebuurt.nl/tilburg/wp-content/uploads/2020/07/imker-beezzz-marcel-1.jpg
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Les van meester Marcel Horck 

We schuiven in de spreekwoordelijke schoolbank en 

zitten klaar voor een lesje van meester Marcel. Nooit te 

laat om bij te leren! “Even wachten, hier hebben we het 

over”, zegt Marcel om later terug te komen met een 

kaart. We zien drie standen van een weiland met 

verschillende jaartallen en een  

Tilburg grafiek die aangeeft hoeveel dieren er leefden. 

“Het is niet te filmen. Alles staat zo met elkaar in 

verbinding. Kijk, hier rond 1970 besloten boeren meer 
Marcel Horck is druk bezig met het maken van honing.  

Foto: indebuurt  

bomen te kappen op het weiland, want dan kon je met de tractor makkelijk rondrijden. Nou, daardoor 

verdwenen er een hoop dieren. En in deze eeuw dachten de boeren het is veel makkelijker om rechttoe, 

rechtaan te rijden.” 

 

Imkercursussen 

“Ik woonde vroeger op een boerderij en mijn vader vertelde dat hij een imkercursus ging volgen. Ik ben 

toen op mijn achttiende meegegaan en vond het eigenlijk hartstikke leuk. Daarna heb ik altijd bijen gehad. 

Tien jaar geleden ben ik als imker in Tilburg begonnen.” Inmiddels is de cirkel rond. Marcel geeft zelf 

imkercursussen voor volwassenen en kinderen die jaar op jaar steevast vol zitten. 

 

‘9 van de 10 mensen weten dit niet’ 

Op de kaart zien we dat er nog meer dieren zijn verdwenen. Ook de bijen vind je niet meer op een weiland. “9 van 

de 10 mensen weten dit niet. En hoe we het kunnen oplossen? Dat is aan jullie generatie.” Marcel zegt het rustig en 

feitelijk. Het is duidelijk dat hij veel nadenkt over het lot van de natuur, maar het antwoord op grote vragen over het 

klimaat en het lot van de wereldwijde natuur heeft de imker uit Tilburg niet. “We hebben het zelf in de hand om hier 

iets aan te doen, maar dat gaat in tegen economische belangen. Ja, ik word hier steeds pessimistischer in. Nu wordt 

er een industrieterrein in Tilburg gebouwd. Die dieren die daar nu leven komen niet meer terug.” Toch leven er veel 

dieren op een industrieterrein in Tilburg. Zijn bijenhuis vind je achter de windturbine van ELHO aan de Atlasstraat 11. 

En daar wonen momenteel 50.000 bijen. Totdat ze uit huis gaan en voor even de wijde wereld intrekken. 
  

https://beezzzz.nl/bij-zoekt-bloem/
https://indebuurt.nl/tilburg/wp-content/uploads/2020/07/imker-beezzz-marcel-3.jpg
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Parool PlusAchtergrond 

Een rommelige tuin, dat is perfect: bijen houden niet van netjes 

De lockdown deed een hoop groene vingers wapperen en daar profiteren ook insecten van. Pak niet meteen 

de vliegenmepper, sommige beestjes zijn juist een waardevolle toevoeging. 

In Nederland komen ongeveer 360 soorten bijen 

voor. In 11 Amsterdamse parken werden vorig jaar 72 

soorten geteld. 

De vleugels zijn bijna niet te zien, zo hard fladderen ze. 
Twee bijen, zwart-geel met een langwerpig lichaam. 
Wolbijen, zegt Google. Ze hangen stil voor de 
bloembak aan de balkonreling en inspecteren de rode 
geranium, om vervolgens neer te strijken op een 
margriet. 
 
 

Laura Obdeijn5 juli 2020, 18:00 
BEELD FLOOR RIEDER 
 

Een hommel heeft intussen een plekje gevonden op een gele viool. Zoals een kat zijn oren wast, zo haalt 

hij, dikker en hariger dan de bij, de poten over de ogen en antennes. Even het verkeerd terecht gekomen 

stuifmeel verplaatsen. 

De wilde bij, waar ook de hommel onder valt, is het minder bekende broertje van de honingbij, en een 

belangrijke bestuiver die in elke stadstuin een graag geziene gast zou moeten zijn, zegt bijenexpert Menno 

Reemer. Hij onderzoekt voor een tweede achtereenvolgende zomer de bijenpopulatie in Amsterdamse 

parken, in opdracht van de gemeente. Met een netje en loep in de aanslag loopt hij vaste routes waar hij 

speurt naar verschillende wilde bijensoorten. Het onderzoek moet de ontwikkeling van de wilde bij in kaart 

brengen, zodat de parknatuur daarop kan worden ingericht. Van de 360 soorten bijen in Nederland staat 

meer dan de helft op de Rode Lijst, omdat ze worden bedreigd door het sterk veranderende, meer op de 

mens ingerichte, landschap. “Maar ze horen er gewoon bij, en dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn om 

parken en tuinen aantrekkelijker voor ze te maken,” zegt Reemer. Ook niet onbelangrijk: ze zorgen voor 

het in stand houden van de variatie aan planten in de natuur, ze dragen bij aan de voedselproductie, 

bijvoorbeeld door het bestuiven en bevruchten van aardbeienplanten en appelbomen, én ze zorgen ervoor 

https://www.parool.nl/auteur/Laura%20Obdeijn
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dat veel planten en bloemen in de tuin zich kunnen ontwikkelen. Nog meer redenen om het beestje niet te 

schuwen, maar juist naar je dakterras te lokken. 

Geen trek in exotische planten 

Ze vliegen van bloem naar bloem, van bloeiende wilg naar kattenstaart of witte klavers, waar ze tegen de 

stamper aan schurken om zoveel mogelijk stuifmeel in hun haren op te vangen. Of ze friemelen die los met 

hun poten, om vervolgens mee te nemen naar hun nest, ergens in een donker, maar warm gangetje of in 

een gat in de grond. Wat ze onderweg verliezen, vangt een andere bloem of plant op om zelf te gebruiken 

voor de bevruchting. 

Een geel met zwart gestreepte harige dikkerd of een kleine zwarte bij met een geel masker; allemaal 

hebben ze hun eigen verhaal en een eigen dieet, zegt Reemer. Veel van hen zijn geen fijnproevers, andere 

zijn juist kieskeurig als het gaat om planten en bloemen, maar voor allemaal geldt: ze houden niet van 

netjes. Voor wie het geluk heeft van een tuin: een beetje rommelig is perfect. Geen strikt maaibeleid? 

Prima. Lekker zelfs, die madeliefjes en paardenbloemen. Oude braamstengels snoeien hoeft niet, die holle 

takjes, daar zijn ze dol op. En heb je een beetje kale grond over, liefst wat beschut en op een zonnige plek, 

dan is dat een ideale plek om een nestje te maken. Maar lijkt je tuin op het Damrak? “Dan gebeurt er -

sowieso niet veel.” Lozen dus, die tegels. Exotische planten laten bijen vaak links liggen, zegt Reemer. “Die 

hebben niet veel stuifmeel, of de Nederlandse bijen weten gewoon niet goed wat ze ermee moeten.” Zijn 

bloemen erg doorgekweekt, zoals vaak het geval bij viooltjes, dan hebben ze voor een bij vaak niet veel 

meer te bieden. “Bij het doorkweken letten ze meestal niet op de ecologische waarde van de plant.” De 

wilde bij is te zien van het vroege voorjaar tot laat in de herfst, zegt Marjolein Moeijes van The Pollinators, 

dat zich inzet voor de bestuivers. “Dus zorg ervoor dat er voortdurend wat bloeit, zodat de bijen steeds 

voldoende nectar hebben om te kunnen blijven vliegen.” Kies voor verschillende drachtplanten, planten 

die nectar en pollen leveren, die afwisselend uitkomen. Van een paarse herfstaster naar de 

winterkamperfoelie, judaskruid in de lente en zomerse lavendel. 

Behangersbij bouwt een muurtje 

The Pollinators deelde tijdens de Nationale Zaaidag in april via ‘Voedselbanken voor Bijen’ een zadenmix 

uit met bijenfavorieten als de alexandrijnse klaver en korenbloem. Voordeel van deze zaden is dat ze -

biologisch zijn: onbewerkt, zonder gif en onschadelijk voor de bij; iets wat zeker niet vanzelfsprekend is bij 

planten van reguliere tuincentra, aldus Moeijes. Is je balkon of tuin bijklaar, dan is het een kwestie van 

achterover zitten. Heb je een roos staan, let eens op de behangersbij, die met haar kaken stukjes uit de 

bladeren knipt om daar vervolgens mee naar haar nest te vliegen en een muurtje tussen de broedcellen te 

bouwen. Zie je een wolbij rondhangen bij ezelsoor? Grote kans dat hij op zoek is naar een vrouwtje, dat de 

haartjes van de plant gebruikt om een nestjes mee te bouwen. Andere mannetjes kunnen dan maar beter 

niet in de buurt komen. Zit de zomer erop, doe dan even zo min mogelijk aan je tuin en wacht met 
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schoffelen, graven en spitten, zegt Reemer. De kans is groot dat je bijennesten beschadigt. “Dicht laten 

groeien hoeft echt niet, maar een compleet betegelde tuin met alleen een buxushaagje doet niets voor de 

natuur.” 

Hotel voor wilde bestuivers 

Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving kun je bijvoorbeeld een volle moestuin wel vergeten. 

Om bijen aan te trekken raadt EIS Kenniscentrum Insecten een bijenhotel in de tuin of op het balkon aan. 

Zo’n hotel, een groot stuk hard hout (eik, esdoorn, beuk) met gaten, gangen en gebundelde holle stengels 

waar wilde bijen hun eitjes in kunnen leggen, kun je kant-en-klaar kopen, maar zelf maken is net zo 

makkelijk. Zorg ervoor dat de gaten die je boort een diameter hebben tussen de drie en acht millimeter. 

Hetzelfde geldt voor de holte van de stengels. Natuurlijk materialen, zoals riet, bamboe of braam zijn 

hiervoor geschikt. Kunststof niet, dat kan van binnen gaan schimmelen. De diepte van het gat maakt niet 

veel uit, maar hoe dieper de gang, hoe meer nestcellen de bij kan leggen. Ook moet het gat aan één kant 

dicht zijn. Boor de gaten dwars op de vezelrichting van het hout, zodat er niet zo snel scheuren in de 

gangen ontstaan. En tot slot: hang het hotel op een plek waar het groen en zonnig is en zorg ervoor dat 

regenwater niet naar binnen kan stromen. Zo weten de bijen hem vanzelf te vinden. 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over de status van het BIJ-Gebouw en de 

oplevering daarvan (eindelijk). Vorige week hebben de situatie besproken met onze sponsor HERO en onze 

“huisbaas” Wolfslaar. Iedereen was in z’n nopjes over het bereikte resultaat en op een paar aanpassingen 

na kunnen we nu de zomer in en proberen zo veel mogelijk open te zijn voor bezoekers en andere 

belangstellenden. In ieder geval zijn we de meeste woensdagmiddagen aanwezig en kunnen we 

voorbijgangers ontvangen en van informatie voorzien, we hebben de afgelopen weken al ervaren dat daar 

veel belangstelling voor is. Dus mochten jullie er zin in hebben, woensdagmiddagen zijn we aanwezig en 

open voor iedereen! 

Omdat we alweer nieuwe plannen aan het formuleren zijn is de officiële opening verschoven naar 

voorjaar/zomer 2021 en hebben we even wat luncht voor deze ontwikkelingen gekregen. 

En natuurlijk zijn wij, om alle nieuwe ideeën uit te kunnen blijven voeren, nog steeds op zoek naar 

sponsoren. 

Mocht je zelf sponsor willen worden of ken in je eigen omgeving bedrijven of die willen dan kun je ons dit 

laten weten via het emailadres: 

info@bredaasbijenhouderscollectief.nl.  

Wanneer je een bijdrage direct wilt overmaken kan dit op ons rekeningnummer: 

NL68 TRIO 0198 0701 95 t.n.v. Bredaas Bijenhouderscollectief. 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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ANBI status 

Het bestuur van het BBC heeft de keuze gemaakt om 

zich aan te melden voor de ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).  

Het grootste voordeel van het hebben van een 

dergelijke status is, dat de donateur van een gift de 

mogelijkheid heeft om deze gift in aftrek te nemen bij 

het doen van de belastingaangifte. Inmiddels is onze 

ANBI-status door de Belastingdienst erkend en 

toegewezen, hiernaast ziet u deze gegevens.  

 


