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Nieuwsbrief 08          oktober 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Ondanks alle Corona perikelen zijn we de afgelopen maand toch weer van start gegaan met onze 

activiteiten. Zo hebben we gelijk al op 7 september in Wolfslaar een BBC Café gehouden waar toch al weer 

een groot aantal van jullie bij kon zijn. We staan opgesteld komende zondag 11 oktober in de Nieuwe 

Veste met een bijdrage aan “the Human Library” waar we met geïnteresseerden in discussie gaan over 

imkeren, solitaire bijen en biodiversiteit. En verder zullen er weer van allerlei uitdagingen op ons afkomen 

om in de regio voor educatie en interesse voor de natuur om ons te verspreiden. En natuurlijk houden we 

hierbij onze en uw gezondheid in de gaten en hopen we dat die op orde blijft.  

Wees voorzichtig en hou mekaar alert. 

 

BBC-Café op 7 september jl. 

Op maandag 7 september hadden we weer een BBC-Café, dit keer in de zaal in Wolfslaar waar de corona 

maatregelen goed te handhaven waren. De bezetting was goed en het was fijn om elkaar weer te zien. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. de voortgang met de educatieve elementen in het BIJ-

Gebouw, zoals het memoryspel en de wandverziering met verschillende soorten bijen die gereed zijn. 

Maar ook even wat aandacht voor onze bijenstal op een nieuwe locatie in de tuin van ‘Nieuwe Veste”. Ook 

daar geven we een bijenspreekuur! En natuurlijk was er uitgebreid aandacht voor de nieuwe website en 

hebben we vele ideeën kunnen verzamelen die leefden onder de aanwezigen. Kortom het was een 

geslaagde avond. 

Mocht de lukken, plannen we een nieuwe bijeenkomst BBC-Café in november, wordt dat door corona 

onmogelijk zal het 2021 worden. 

 

Nieuws uit de Media 
 

Aldus: De wilde bij heeft het moeilijk in de stad 

De wilde bij heeft het moeilijk. Met bijentotems voor ‘RefuBees’ wil kunstenaar Hans Kalliwoda (61) het verschil 

maken.   
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Alice Boothby17 augustus 2020, 9:54 

BEELD ERNST VAN DEURSEN  

 

Is de stad wel aantrekkelijk voor de wilde bij? 
“Sinds 1990 is door het gebruik van pesticiden in de landbouw 80 procent van alle vliegende insecten 

verdwenen. In Noord-Holland hebben we 104 verschillende wilde bijen en die ontvluchten het platteland, 

op zoek naar eten. Wij moeten deze vluchtelingen, deze ‘RefuBees’, opvangen door ze onderdak en eten te 

bieden.” 

Wat is een bijentotem precies? 

“Een circulair en levend kunstobject, gevuld met bloemen en planten. De bijentotem is gemaakt van 

gerecycled plastic en elke totem zal een andere wilde bijensoort aantrekken. Op 27 augustus wordt de 

eerste bijentotem aan de Palmgracht onthuld, speciaal voor de parkbronsgroefbij.” 

Een privérestaurant voor de parkbronsgroefbij dus? 

“En hotel ineen. Want ze kunnen er ook blijven slapen. De parkbronsgroefbij nestelt zich ondergronds, dus 

zorgen we voor een goede ondergrond waar dit type bij van houdt.”  

Er zijn 104 wilde bijensoorten in N.H.  

Betekent dit dat er 104 bijentotems in de stad geplaatst zullen worden? “Dat zou geweldig zijn. Maar we 

beginnen nu met vier. Er komt er nog eentje in het centrum, een in West en een in Oost. Elke totem wordt 

verzorgd door buurtbewoners. Dit betekent dat ze niet alleen de beplanting water geven, maar ook de 

wormen die in de totem leven voeden met organisch afval. Deze wormen zorgen voor een voedzame 

bodem. Zo verbinden we mensen met de natuur. Of, zoals de beroemde Richard Buckminster Fuller ooit 

zei: ‘Als je mensen anders wilt leren denken, probeer ze dan niets op te leggen, maar geef ze 

gereedschap.’” 

 

https://www.parool.nl/auteur/Alice%20Boothby
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Kabinet koerst af op minder bescherming voor bijen in plaats van meer 

VINCENT HARMSEN 

 

15 J U LI  2020 

Pas na vragen van Follow the Money informeert landbouwminister Carola Schouten de Tweede Kamer 

over haar voornemen in te stemmen met een omstreden rekenmethode, die bepaalt hoeveel 

bijensterfte ‘acceptabel’ is. Deze rekenmethode is bedacht en ontwikkeld door pesticide-fabrikanten. 

Dat Europa meerdere benaderingen onderzocht, heeft Schouten niet verteld aan de Tweede Kamer. 

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is van plan om in Brussel in te stemmen 

met een controversiële rekenmethode, waarmee de bescherming van bijen in de Europese Unie dreigt te 

worden afgezwakt. Op donderdag en vrijdag overleggen delegaties van lidstaten in Brussel over de Bee 

Guidance, een document (‘richtsnoer’ in EU-jargon) dat beschrijft hoe bestrijdingsmiddelen in de toekomst 

moeten worden getest op hun schadelijkheid voor bijen. Follow the Money publiceerde het afgelopen jaar 

meerdere artikelen over de lobby van de chemiesector, die zich verzette tegen deze nieuwe testen. 

Afgelopen maandag heeft minister Schouten de Tweede Kamer per brief laten weten in te willen stemmen 

met een voorstel voor het wijzigen van de ‘beschermdoelen’ in de Bee Guidance. Follow the Money wist 

de hand te leggen op vertrouwelijke documenten, waaruit blijkt dat de basis voor deze herberekening 

het Beehave-rekenmodel is. De Chinees-Zwitserse pesticide-fabrikant Syngenta was één van de 

ontwikkelaars van dit rekenmodel, en lobbygroepen van de industrie pleitten afgelopen jaren vóór de 

invoering ervan. Beehave schroeft het percentage sterfte onder bijenvolken dat nog als acceptabel wordt 

gezien, omhoog, zo blijkt uit een analyse van de fabrikanten zelf.  

Ambtenaren van de landbouwministeries uit de EU-lidstaten spreken elkaar deze week om de Bee 

Guidance te herzien. Omdat een groep Europese landen niet wilde instemmen met de Bee Guidance, gaf 

https://www.ftm.nl/auteur/vincent-harmsen
https://www.ftm.nl/auteur/vincent-harmsen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-nederlandse-inzet-scopaff-gewasbescherming-16-17-juli-2020/kamerbrief-over-standing-committee-on-plants-animals-food-and-feed-scopaff-gewasbescherming-vergadering-van-juli-2020.pdf
http://beehave-model.net/


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 
 

Pagina 4 van 9 

de Europese Commissie vorig jaar opdracht tot herziening. Nederland was één van de landen die het 

bijenrichtsnoer blokkeerde, onthulde Follow the Money in april 2019. Onder druk van de Tweede Kamer 

kwamen vervolgens vertrouwelijke e-mails boven tafel. Daaruit bleek dat ambtenaren van het ministerie 

van Landbouw vreesden dat de nieuwe testmethoden, waaronder testen naar de langetermijneffecten van 

pesticiden op bijen, een verbod op veel middelen zouden inluiden. Pesticide-giganten als Bayer, Syngenta 

en BASF hadden die zorg ook in lobbybrieven met Nederlandse ambtenaren gedeeld. 

7 procent is acceptabel 

In de oorspronkelijke Bee Guidance staat dat maximaal 7 procent sterfte in een bijenkolonie acceptabel is. 

Dat wordt een ‘verwaarloosbaar effect’ genoemd. Die sterfte wordt dan in het laboratorium niet 

toegeschreven aan de geteste gifstof. Dat er een percentage bijensterfte wordt toegestaan is op zichzelf 

niet vreemd: in de natuur sterven bijen ook door andere oorzaken dan pesticiden, bijvoorbeeld door een 

tekort aan voedsel of als gevolg van ziekten.  

De Kamerbrief van Schouten meldt dat op 30 juni de European Food Safety Authority en de lidstaten een 

wijziging van de beschermdoelen hebben besproken. Deze beschermdoelen zijn cruciaal: op basis daarvan 

zal worden bepaald wanneer een pesticide gevaarlijk is voor bijen. Follow the Money beschikt over de 

voorstellen die EFSA met de EU-lidstaten heeft besproken. Wat de Kamerbrief van Schouten niet vermeldt, 

is dat de norm van 7 procent nog steeds als optie op tafel ligt. Toch kiest Nederland voor het opnieuw 

vaststellen van dit percentage. Dit gebeurt op basis van de ‘natuurlijke variabiliteit’. Dat betekent, in 

theorie althans, dat de sterfte overeen moet komen met die in de natuur. Een computermodel zal deze 

‘natuurlijke variabiliteit’ berekenen. EFSA heeft gekozen voor een specifieke rekenmethode, meldt het 

vertrouwelijke document: Beehave.  

 

Honing wordt al eeuwen gebruikt voor wondheling, maar ook het gif van honingbijen 

heeft geneeskrachtige 

eigenschappen.  

De gif component melittine, 

die zorgt voor het pijnlijke 

gevoel na een bijensteek, 

kan namelijk 

borstkankercellen doden.  

Het bijengif is dodelijk voor 

twee agressieve en moeilijk te behandelen typen borstkanker: triple negatieve borstkanker en HER2-

positieve borstkanker. Deze kankertypes muteren snel. Dit betekent dat de kankercellen van 

eigenschappen veranderen en daardoor resistent kunnen worden voor bestaande behandelingen. 

https://www.ftm.nl/artikelen/bijensterfte?share=M7OJ%2BAFQXTlk77zxJmTWXM8JGZ%2BJf7696Ofi%2F4NAmDamcDtriQXG4HkpEu18
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In het wetenschappelijke tijdschrift NPJ Precision Oncology laten wetenschappers aan het Harry Perkins 

Institute of Medical Research en de University of Western Australia zien dat deze twee typen kankercellen 

binnen een uur gedood worden door een behandeling met melittine. Daarbij lijken gezonde cellen niet 

aangetast te worden. 

Ter controle heeft de groep ook het gif van een hommel onderzocht, dat geen melittine bevat. Het 

hommelgif bleek niet in staat deze typen kankercellen te doden. 

 

Cellen doorboren 

Melittine maakt kankercellen kapot door het buitenste celmembraan van de kankercellen te doorboren. 

Daarnaast blokkeert de stof een aaneenschakeling van signalen waarbij normaal gesproken groeifactoren 

vrijkomen. Kankercellen hebben deze factoren nodig om te groeien en te delen. Het blokkeren van de 

signalen gebeurt al twintig minuten nadat het melittine contact met de cellen heeft gemaakt. De gaten die 

ontstaan in het celmembraan kunnen bovendien andere therapieën, zoals chemotherapie, sneller in de 

cellen laten doordringen. 

De wetenschappers onderzochten daarom ook of een combinatie van melittine met chemotherapie beter 

werkt dan chemotherapie alleen. Ze behandelden een muis met triple negatieve borstkanker met een 

combinatie van melittine en docetaxel. Docetaxel wordt gebruikt als chemotherapie voor verschillende 

typen kanker. Het onderzoek laat zien dat tumoren die aan zowel melittine als docetaxel zijn blootgesteld, 

meer afnemen in omvang dan tumoren die alleen behandeld zijn met melittine of docetaxel. Doordat de 

combinatiebehandeling effectiever werkt, kan de dosis van de chemotherapie worden verlaagd, zodat het 

aantal bijwerkingen afneemt. 

 

Nog maar het begin 

Behandeling met melittine lijkt een interessant alternatief voor bestaande medicatie, omdat het makkelijk 

en overal te verkrijgen is. De studie is echter nog in de laboratoriumfase. Dat betekent dat de stof alleen 

getest is op in het lab gekweekte kankercellen en voor de combinatietherapie alleen bij muizen. Of 

melittine daadwerkelijk veilig en effectief is in de behandeling van borstkanker bij mensen, is nog niet 

duidelijk. 

 

  

https://www.nature.com/articles/s41698-020-00129-0
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‘Bijen zijn fantastisch mooi en belangrijk’ 
Beestenwerk Met dieren werken, is dat zo leuk als het lijkt?  

Foto David van Dam  

Ramazan Odek (53) is jeugdwerker 

in Den Haag. „Al járen” doet hij 

vrijwilligerswerk in de Spoorwijk. 

Die stichting waarbij hij 

vrijwilligerswerk doet kreeg een 

hobbytuin toegewezen en besloot 

daar een bijenkast neer te zetten. 

Odek deed vervolgens een 

opleiding tot bijenhouder en mag 

zichzelf sindsdien imker noemen. 

Hij is „heel trots” op dat diploma, 

vertelt Odek. Zo leerde hij hoe 

belangrijk bijen voor ons ecosysteem zijn, en dat ze een „honingmaag” hebben. „Kun je je dat 

voorstellen?” De jongeren in de wijk vinden de bijen in eerste instantie vaak een beetje eng, zegt Odek. 

„Maar als ik ze dan vertel dat de bijen de planten in de wijk bestuiven, snappen ze hoe fantastisch mooi en 

belangrijk deze dieren zijn.
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Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
De afgelopen maand hebben we bezoek gehad van vele passanten op de woensdagen en zaterdagen dat 

we aanwezig waren in het BIJ-Gebouw.  Dat vergt veel van onze stalmeester  maar het was ook heel 

plezierig om met de bezoekers in contact te staan en te vertellen over de bijen en de natuur. We zullen 

hier het nieuwe seizoen graag mee doorgaan en hopen op wat ondersteuning uit de groep. 

Ook zien we nog steeds dat er meer dan gewoonlijk bezoekers op Wolflaar zijn. Een goede ontwikkeling. 

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

sponsoren. Op dit moment werken we samen met Boerderij Wolfslaar aan een plan voor een “tuin der 

verrassing” naast het BIJ-Gebouw, in een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer van te vertellen. 

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. 

 

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.  

 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl

