
 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 1 van 9 

Nieuwsbrief 01          Januari 2021 

 

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

En dit is dan weer de 1e nieuwsbrief van 2021 waarin wij jullie allemaal een zoemend en jaar met een 

goede gezondheid toewensen. En we hopen dat het een beter jaar zal mogen worden dan 2020 hoewel de 

eerste voortekenen met een opkomende nieuwe corona variant niet heel gunstig zijn. Aan de andere kant 

komen er steeds meer vaccins beschikbaar, dus er gloort hoop aan het eind van deze tunnel.  

Gelukkig hoeven onze bijen zich hier allemaal niets van te trekken en gaan ze gewoon weer aan en nieuw 

seizoen beginnen hoewel dat nog een paar maanden op zich laat wachten… 

En de winter is geen winter .....We geven de bijen 15 kg wintervoer mee maar de vraag is of dit toereikend 

is en de bijen er altijd bij kunnen. Als de bijen zoals (heel) vroeger ,toen ik nog jong was                   , een 

echte winter mee maken dan zaten ze langdurig in een vaste tros. Gebruiken natuurlijk voer om zich warm 

te houden. We weten uit jarenlange ervaring dat 15 kg genoeg is. Nu we geen echte winters meer hebben 

vliegen de bijen veelvuldige uit ....bewegen in de kast en zitten slechts kort in een vaste tros. Als er midden 

in de kast veel voer is gebruikt en de bijen bij strenge kou in een tros gaan zitten kan het gebeuren dat ze 

los van het voer zitten. Ze zitten meestal wel tegen de bovenplank.  

LET OP !!!!  

Daarom leg ik in deze tijd een pak suikerdeeg op de voeropening. Ze kunnen daar dan in ieder geval bij. Het 

kan nog altijd heel koud worden / gaan vriezen .... misschien wel een paar weken. 

 

Het wordt geen winter meer !!! 

Zomer, herfst, winter, lente, zomer, herfst …zo gaat het al miljoenen jaren door. Nu is het winter.  

Ik heb het er over met mijn kleinzoon. Winter, een dik pak sneeuw en ijs op de sloten en vijvers. Hij kijkt 

me aan met een blik van “ik geloof dat er iets mis is met opa”. 

Maar er is niets mis. Opa heeft het over “vroeger”. In één mensenleven is het klimaat totaal verandert. Ik 

ben er al aan gewend dat er in de winter geen sneeuw en ijs meer is. Maar wat nu als je in je jaarcyclus 

afhankelijk bent van de wisselende seizoenen en de daarbij behorende voedselvoorraden in de natuur. Je 

kan dit vanuit verschillende perspectieven bekijken. Laten we het eens vanuit het perspectief van de 

honingbij doen. 

In de winter leven de bijen van hun voedselvoorraad die ze in de zomer en het najaar hebben opgeslagen 

in hun woning. Bijen houden geen winterslaap maar ze bewegen zo min mogelijk en verbruiken dus zo min 

mogelijk energie. Door het trillen met hun spieren produceren ze warmte om elkaar warm te houden. Ze 

zitten in een kluwen, tros, dicht op elkaar. De koningin legt geen eitjes die later als larfjes moeten worden 
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gevoed. Dat is een te grote aanlag op hun voedselvoorraad. Zo min mogelijk energie gebruiken is het 

devies. Want je interne klok zegt dat het buiten vriest het dat het kraakt. Van oktober tot maart. Maar het 

vriest helemaal niet dat het kraakt. 

Als imker zorg je er voor dat het volk voldoende voer heeft om de winter door te komen. In het vroege 

voorjaar beginnen de bloemen weer te bloeien. Het volk wordt weer actief. Er komt weer nectar en 

stuifmeel binnen. De koningin kan weer voor nakomelingen zorgen omdat de natuur voorlopig voldoende 

voedsel levert. 

Maar het vriest helemaal niet dat het kraakt. De temperaturen zijn  ook in de winter hoog. De interne klok 

van het bijenvolk zegt dat het winter is maar de externe omstandigheden spreken dit tegen. De bijen 

vliegen uit maar constateren dat er niets te halen valt. Ze verspillen energie. Zo veel dat de kans bestaat 

dat ze hun wintervoorraad opgebruiken voor dat er weer bloemen gaan bloeien. 

Ik ben gewend aan de verandering van het klimaat. Verder levert de supermarkt, ongeacht het jaargetijde, 

ruim voldoende voedsel. Bijen kennen geen supermarkt. 

De natuur, ook de honingbijen, passen zich niet zo makkelijk aan de (te) snel veranderende 

klimaatomstandigheden. 

Dit verhaal kan ook verteld worden vanuit het perspectief van andere dieren. 

Zo zou ik de solitaire bijen, die als pop of imago overwinteren, aanraden niet te vroeg wakker te worden. 

Als er nog geen bloemen zijn is er dus geen voedsel. Je kan dus geen eitjes leggen en voor nakomelingen 

zorgen. 

Al Gore beschreef in zijn boek “De ongemakkelijke waarheid” het verschijnsel van het verschuiven van de 

seizoen. Maar als de seizoenen verschuiven dan moeten alle leven wel in gelijke mate mee verschuiven. 

Honingbijen laten de problemen zien als dit niet gebeurd. Ook voor vogels is het een probleem als er al 

volop rupsen zijn voordat de vogeljongen uit hun ei komen. 

Het boeddhistisch woord voor kringloop is “samsara”. Geboorte, leven, dood, wedergeboorte, enz. 

Een honingbijenvolk heeft dit patroon. Na de winter groeit het volk. In het voorjaar zwermt de “oude” 

koningin met de helft van het volk uit om een nieuwe woning te zoeken. In het verlaten volk wordt een 

nieuwe koningin geboren. Het volk leeft dus gewoon door. Volgend jaar gebeurd het zelfde. Maar ook in 

het deel volk dat een nieuwe woning heeft gevonden speelt zich helzelfde af. Een eeuwig leven dus. Maar 

wat als de koningin oud en is dood gaat. Voordat de koningin dood gaat neemt de eierleg af en produceert 

ze minder feromonen. Zo weet het volk dat er een troonswisseling zal moeten plaats vinden. Ze kweken 

een nieuwe koningin op zodat het volk niet uit zal sterven. 

Deze cirkel kan alleen doorbroken worden als het volk in de winter sterft al gevolg van het te vroeg 

opgebruiken van de wintervoorraad. Maar honingbijen worden verzorgd door imkers. Solitaire bijen en 

vogels niet. Die moeten het zelf zien te redden.  
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Ook mensen moeten zichzelf zien te redden. De gevolgen van de klimaatverandering, verschuiving van 

seizoenen, moeten het hoofd worden geboden. 

Dus kocht ik enige jaren geleden een heel dikke gewatteerde winterjas. Maar het werd geen winter meer. 

Zat ik met een mooie bijna ongebruikte jas. Ik heb hem maar weggegeven aan iemand die zei hem 

eventueel wel te kunnen gebruiken. Voor het geval het winter zou worden. Ik heb het maar zo gelaten. 

Iedereen heeft recht op zijn dromen. Ik red me wel met mijn iets minder dikke jas en de supermarkt om de 

hoek. Ik heb me wel aangepast. En de koolmezen helpen we de winter door met vetbollen. Hebben zij ook 

een supermarkt. Alleen of vetbollen die eiwitrijke rupsen kunnen vervangen als voer voor hun jongen is 

maar de vraag. 

 

Films over bijen in en rond Breda. 

“Ruimte voor bijen”. 

John Vegt is een verdienstelijk filmmaker. Zijn passie voor de natuur is in diverse van zijn werkstukken te 

zien. Z’n laatste productie gaat over bijen. Wilde bijen, honingbijen en andere insecten. 

Naast schitterende natuurbeelden komen ook een aantal gepassioneerde natuurliefhebbers aan bod. Het 

is een mooie, maar vooral ook een zeer inspirerende film geworden. 

Hierbij de link naar 'Ruimte voor bijen' is https://vimeo.com/490940538 . De film duurt 53 minuten. 

Naast “ruimte voor bijen” is er een korte film waarin een drietal imkers hun visie geven op honingbijen en 

hun relatie tot wilde bijen 'Ruimte voor (honing)bijen', te vinden onder https://vimeo.com/497354835 met 

een duur van  16 minuten. 

 

Nieuws uit de Media 
 

Braakliggende grond wordt een bijen- en mensen paradijs. 
Het stuk grond aan de Nieuwe Veste, achter da Stadsgalerij en naast het Casino, ligt al vele jaren braak.  In een tijd 

waarin elke stukje grond benut moet worden om de biodiversiteit te bevorderen vraagt dit natuurlijk om actie van 

natuurliefhebbers. Op initiatief van de Natuur- en  milieuvereniging Markkant, de ondernemersfonds Breda en het 

Bredaas Bijenhouders Collectief en met behulp van de gemeente Breda en steun van Holland Casino is het perceel 

begin 2020 bewerkt en ingezaaid met een prachtig mengsel wilde bloemen. In de zomer leverde dit een bloeiende 

Stadsweide op. De uitzonderlijk droge zomer en het te laat inzaaien van het mengsel leverde echter niet het 

resultaat op wat te verwachten was. Begin november van dit jaar, 2020, is de grond opnieuw bewerkt en opnieuw 

ingezaaid met een mengsel bloemen dat zo veel mogelijk past bij de omstandigheden. Daarvoor heel veel dank aan 

de gemeente die dit werk heeft uitgevoerd. Als alle omstandigheden meewerken zal dit in 2021 een nog mooier 

resultaat opleveren. 

 

https://vimeo.com/490940538
https://vimeo.com/497354835
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Inmiddels is zijn er 2 bankjes geplaats van uit Breda geoogst 

hout en is het geheel voorzien van een, eveneens van 

oogsthout, vervaardigd informatie bod. Begin 2021 zal SMO, 

de Stichting Maatschappelijk Opvang, een bijenhotel 

plaatsen. 

De initiatief nemers hopen veel inwoners van Breda (en daar 

buiten) te inspireren. De boodschap is natuurlijk: zorg voor 

zo veel mogelijk bloemen in je tuin. Daarmee zorg je voor 

voedsel voor insecten die al foeragerend de bloemen 

bestuiven zodat er zaad ontstaat dat wordt gegeten door 

vogels. Kort om: je bevorderd de biodiversiteit. 

Maar het levert ook een kleurrijke geheel op omdat 

braakliggende grond omgetoverd is in een paradijs voor bloemen, insecten, vogels EN mensen. 
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Themanummer Bijen in stad en dorp, januari 2021 

Bijen in Breda 

Aad van Diemen 

Inleiding 
De gemeente Breda voert al zeker 20 jaar een ecologisch verantwoord beleid. Dat wil niet zeggen dat zo’n beleid star is. 
Het wordt aangepast aan voort- schrijdend inzicht en ook wel aan nieuwe modes. 
Je kunt de tegenwoordige aandacht voor bijen een modeverschijnsel noemen. Het is slechts een symptoom van 
een veel dieper probleem. 
De gemeente Breda heeft voor een middelgrote gemeente, 184.000 inwoners, veel kennis zelf in huis met drie eigen 
ecologen. In 2015 is een beheervisie geschreven die het beleid tot 2030 vastlegt. De belangrijkste punten voor bijen 
staan hieronder. 
 

Het ecologisch beheer 
De gemeente Breda beheert vele hectares natuur, circa 900 ha. Het ecologisch beheer heeft onder andere als doel om 
de biodiversiteit te behouden en te versterken waar mogelijk. Dus niet specifiek voor bijen, maar om een gebied 
optimaal te beheren en in te richten voor zoveel mogelijk verschillende planten en dieren. 

Wegbermen 
Wegbermen dienen gemaaid te worden. Niet alleen om gevaar en hinder voor het verkeer te voorkomen, maar ook 
omdat dit de bloemrijkheid op wat langere mijn juist ten goede komt (Fig. 1, 2). De bermen worden dus veelal beheerd 
als hooiland. De gemeente Breda beheert ongeveer 370 hectare wegberm en beheert dit zodanig dat natuur en 
natuurbeleving zo veel mogelijk tot hun recht komen. 
Meer dan 90 % van de oppervlakte van de bermen wordt één of twee keer per jaar gemaaid..  

 

 

  
 
Het bermmaaisel wordt overal steeds afgevoerd. Dit maakt de bermen op den duur voedselarmer. Grassen groeien 
daardoor minder hoog en dicht, waardoor andere planten meer kans krijgen om te kiemen en tot bloei te komen. 
De bermen worden dus door dit verschralen soortenrijker en bloemrijker. 

 

Klepelzuigers worden alleen nog op moeilijk bereikbare plekken ingezet: dat is toch nog op 30%. Regel is dat het 
gras wordt afgemaaid waarna het, zoals bij het maaien van hooiland, enkele dagen blijft liggen voordat het wordt 

Figuur 1: Berm in Breda. Foto John Vegt. Figuur 2: Berm in Breda. Foto John Vegt. 
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afgevoerd. Bijkomend voordeel is dat het maaisel op het veld kan drogen, zodat zaden gemakkelijker uitvallen. 

Oeverbeheer 
Langs de oevers van vrijwel alle stadswateren wordt een bermstrook van ongeveer een meter breed de laatste jaren 
om het andere jaar gemaaid. De strook is van bijzonder belang als schuilplaats, foerageerplek of broedgebied voor 
amfibieën, water- en moerasvogels, libellen, vlinders, vissen en kleine zoogdieren. Het zogenaamde. baardenbeheer 
is een logisch vervolg van het op grote schaal verwijderen van beschoeiingen en aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers (Fig. 3). Dit is gedurende de eerste tien jaar van deze eeuw in Breda uitgevoerd, in samenwerking met het 
waterschap. Ook rietkragen worden niet ieder jaar gemaaid, zodat insecten waaronder bijen gebruik kunnen maken 
van overjarig riet. 

Vlinder- / bijenstroken 
Op brede bloemrijke, voldoende verschraalde bermen gaat men, net zoals in de hooilanden, steeds meer over  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Natuurvriendelijke oever met munt. Foto Aad van Diemen. 

tot het laten staan van zogenaamde vlinderstroken. Ongeveer een vijfde van het oppervlak van deze bermen - ieder jaar een 
ander stuk - wordt dan niet mee gemaaid om eitjes, rupsen en poppen van  vlinders meer overwinteringsmogelijkheden 
te geven. Dit gebeurt beurt dit jaar op een tiental plekken in de stad. 
Daarnaast worden er her en der kale plekken aangebracht met alleen zand. Dit wordt speciaal gedaan voor de 
gravende insecten, waaronder de graafbijen- en wespen. 

Inheemse beplanting 
Bij het inrichten van nieuwe natuur wordt alleen gebruik gemaakt van inheemse beplanting. Deze zorgen er voor dat er 
nectar en stuifmeel is voor wilde bijen (Fig. 4, 5). 
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Chemievrije onkruidbestrijding 
Het is bekend dat chemische bestrijdingsmiddelen zeer waarschijnlijk de oorzaak zijn van de achteruitgang van de 
bijen. Al vele jaren gebruikt de gemeente Breda geen chemische middelen om het onkruid te bestrijden. 

Niet toestaan van honingbijen in de natuurgebieden 
Honingbijen zijn net als de wilde  bijen afhankelijk van stuifmeel  en nectar. In gebieden me t  weinig stuifmeel en 
nectar zijn  het dus concurrenten van de inheemse wilde bijen. Daarom heeft Breda besloten om geen imkers toe 
te staan in de gemeentelijke natuurgebieden. Een manco hierin is het feit dat er aan de rand van deze gebieden 
nog wel bijenkasten worden geplaatst. Afspraken met imkers zijn dan ook nodig. 

 
 

 

Onderzoek en overleg 
In 2018 heeft de gemeente een nulmeting door het bureau Ecologica laten uitvoeren naar bijen: 
‘Monitoring wilde bijen Breda’. Het gaat daarbij om 16 gemeentelijke locaties. In de monitoring zijn 104 soorten 
bijen aangetroffen. In de database van Nederland Zoemt vindt men 118, deels overlappende soorten. In totaal 
komt men op 148 soorten. Dat is veel. De meest bijzondere soorten zijn: de roodrandzandbij, de zadelgroefbij, de 
gestippelde  maskerbij en de kleine lookmaskerbij. 
De onderzoekers tekenen wel aan dat de abundantie van de bijzondere soorten laag is. 
Aan Ecologica is gevraagd een rapport met aanbevelingen voor beheer te schrijven. Begin 2021 dat verschijnen. 
De groene verenigingen in Breda werken samen in een federatie Natuurplein de Baronie. Via die federatie is structureel 
overleg met de gemeente, waarbij ook bijenbescherming wordt ingebracht. Zowel de gemeente Breda als de federatie 
zijn recent aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Bijenlandschap West- Brabant’. 

Conclusie 
De gemeente doet het binnen de mogelijkheden goed. Een paar opmerkingen: 

• Technisch moet het toch mogelijk zijn het klepelmaaien helemaal uit te bannen. Moeilijk bereikbare plekken 
zijn ecologisch vaak interessant.. 

• De meest waardevolle gebieden worden het best beschermd door ze robuuster te maken, aangevuld met 
aangepast beheer. 

Figuur 4: Duivelsbrug met klimop…. 
Foto Aad van Diemen 

Figuur 5:  en met klimopbij . 

Foto Aad van Diemen 
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• Het verbinden van gebieden via bermen en andere smalle zones, helpt waarschijnlijk alleen algemene soorten. 
Focus op landelijk bedreigde soorten is belangrijker. 

Dank 
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de medewerking van Wouter Schuitema van de gemeente Breda. Waarvoor dank. 

Zie ook https://edepot.wur.nl/518302.  Op de voorliggende tekst ben alleen ik aan te spreken. 
 
 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
Deze maand was het rustiger in het BIJ-Gebouw. De winter was wel zacht dus onze bijen bleven zodra de 

temperatuur het toeliet en er een zonnetje stond vliegen. Ze waren dan wel ingewinterd maar daar was 

weinig van te merken. 

In het voorjaar zullen we hopelijk weer volop activiteiten gaan ontplooien, hierover meer in deze 

nieuwsbrief: 

Verrassing van de Natuurtuin 

Samen met Boerderij Wolfslaar hebben we een plan ontwikkeld om een braakliggende stook land 

tegenover het BIJ-Gebouw te gaan ontwikkelen en in te richten met o.a. picknick tafels, fruitbomen en 

speelmogelijkheden. Hiervoor hebben wij ons plan ingediend in een wedstijd van de NBV (Nederlandse 

Bijenhouders Vereniging) en hopen wij hier subsidie voor te ontvangen. 

Inmiddels zijn de mensen van Wolfslaar al begonnen met de omheining en worden de fruitbomen de 

komende maand geplaatst. Verder is het de bedoeling dat de bezoekers van het BIJ-Gebouw enige tijd 

kunnen doorbrengen in de buurt en kunnen genieten van het uitzicht en wat de natuur ons biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edepot.wur.nl/518302
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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 

BBC heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Het grootste voordeel van het hebben van een dergelijke 

status is, dat een donateur van een gift de mogelijkheid heeft 

om deze gift in aftrek te nemen bij het doen van de 

belastingaangifte. Hiernaast ziet u deze gegevens. 
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