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Nieuwsbrief 02          Februari 2021 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

En nu lijkt het wel lente, dit in tegenstelling tot vorige week toen het nog 10 tot 15 graden onder nul was… 

Ook stond er in onze vorige nieuwsbrief een stuk dat ik had geschreven met als titel “Het wordt geen 

winter meer”’. Nou daarin had ik me natuurlijk ook vergist, maar dat is gewoon menselijk. In de tussentijd 

hebben we ook waarnemingen gezien dat in de bijenkasten de temperatuur gewoon op orde bleef, met 

zo’n 40 graden verschil met de buitenlucht gedurende de nacht. Daarvan kunnen wij als mensen nog wat 

leren denk ik dan. Enfin, we storten ons nu weer massaal op de voorjaars rituelen en voorbereidingen, 

want door corona kunnen we haast niet meer de deur uit maar gelukkig zorgen de bijen en de natuur om 

ons heen voor voldoende afleiding. 

Hopelijk voelen jullie als vrijwilligers en geïnteresseerden van de BBC diezelfde drang naar het voorjaar en 

maken we er de komende tijd iets moois van. 

 

Nieuws uit de Media 

Ruimte voor bijen: een film 
(Weekblad Nieuw-Ginneken 17 feb.2021) 
Het gaat slecht met bijen, het gaat slecht met vlinders, het gaat slecht met bijna alle insecten en niet alleen 
in Nederland. Net zoals je de Vogelbescherming hebt, zou je ook de Insectenbescherming moeten hebben.  
Voor de laatste wetenschappelijke inzichten, zie: www.pnas.org/content/118/2. 
We kunnen ook zelf wat doen 
 

1. Schep insectvriendelijke habitat, grasvelden 
omvormen tot een gevarieerde natuurlijke 
omgevingen 
2. Gebruik alleen inheemse soorten, weg met 
hortensia’s 
3. Gebruik geen pesticide en herbicide 
4. Beperk buitenverlichting geldt ook voor die 
goedkope LED 
5. Beperk het gebruik van schoonmaakmiddelen voor 
auto’s en gebouwen, komt in het riool 
6. Bestrijd het negatieve beeld over insecten, niet 
zeggen: bah wat vies, oh gevaarlijk 

http://www.pnas.org/content/118/2


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 2 van 7 

7. Word een insectenambassadeur, geen insectenverdediger, voorlichting aan kinderen! 
8. Stem selectief, lokale politici moeten druk voelen! 
Al in 2019 is het idee ontstaan bij de Insectenwerkgroep van IVN-Mark &Amp; Donge, KNNV-Breda en het 
Bredaas Bijenhouders Collectief, een film te maken om het belang van wilde bijen onder de aandacht te 
brengen. En tevens te laten zien dat je daar veel plezier aan kunt beleven. John Vegt heeft met diverse 
documentaires over o.a. planten, vogels en de Turfvaart al laten zien dat hij een boodschap kan 
overbrengen en betrokken is. De film over bijen is nu klaar en heeft als titel ‘Ruimte voor bijen’. Het is een 
leuke film geworden met unieke opnamen, met voor sommigen bekende gezichten en met veel Breda als 
achtergrond. 
De bedoeling was hem te lanceren op bijeenkomsten en na de vertoning toelichting te geven en discussie 
te voeren. Corona heeft door dit plan een streep gezet, zoals door zoveel zaken. De maker John Vegt geeft 
hem nu vrij voor vertoning. Dit is de link naar “Ruimte voor bijen” https://vimeo.com/490940538. Lengte 
53 minuten, om te genieten.  
De film kan vanaf de Vimeo-site in verscheidene kwaliteiten worden gedownload. Zo is het mogelijk hem 
op een USB-stick te zetten voor vertoning op een plek waar geen goede WiFi-verbinding is. Voel je verder 
vrij om onderdelen van de film, met bronvermelding, te gebruiken. Bijvoorbeeld voor educatieve 
doeleinden. Gaat dat zien!  
Veel kijkgenot gewenst. 
Aad van Diemen, namens de Insectenwerkgroep 

Aantal bijen neemt toe, maar het aantal bijensoorten gaat wereldwijd achteruit! 
Volkskrant 25 januari 2021 

MON KLEIN DOUWEL 
 

 

OOK DE PATAGONISCHE HOMMEL IS ZELDZAAM GEWORDEN. EDUARDO E. ZATTARA 

https://vimeo.com/490940538
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Bijensoorten raken niet alleen plaatselijk, maar wereldwijd in de verdrukking. Nieuw onderzoek heeft 
bewezen dat een kwart van de bijensoorten die we kennen uit de biologieboeken sinds de jaren negentig 
niet meer wordt waargenomen. 
Argentijnse onderzoekers schrijven in het wetenschappelijk tijdschrift One Earth dat ze steeds minder 
verschillende bijensoorten tellen, hoewel ze elk jaar meer gegevens over bijen binnenkrijgen. Dit betekent 
niet per se dat ze zijn uitgestorven, maar wel dat ze dermate zeldzaam zijn dat onderzoekers ze niet meer 
waarnemen. De bij is als bestuiver een essentiële schakel in veel ecosystemen. Niet alleen de hoeveelheid 
bijen is belangrijk, maar ook de diversiteit aan bijensoorten. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat 
fruitbomen meer en grotere stukken fruit dragen als er meer bijensoorten rondvliegen. Daarnaast zijn 
ecosystemen beter bestand tegen ziekte, droogte en overstromingen als hun biodiversiteit groter is, net 
zoals je beter beschermd bent tegen verlies als je op meerdere paarden wedt. 
Eerdere studies naar bijenpopulaties keken vooral naar specifieke soorten of maakten lokale 
inventarisaties. Die conclusies kun je niet zomaar doortrekken naar andere plekken op de wereld of naar 
andere bijensoorten. 
De Argentijnse onderzoekers vullen dat kennisvacuüm op. Ze vlogen niet zelf de wereld rond, maar 
maakten gebruik van de Global Biodiversity Information Facility, een internationaal netwerk aan databases 
van musea en universiteiten, maar ook van burgers. 
Meer bijen, minder soorten 
Voor elk decennium vanaf de jaren vijftig telden de onderzoekers het aantal bijen en het aantal 
verschillende soorten. Normaal gesproken verwacht je dat je meer soorten vindt als je een groter aantal 
bijen bestudeert. Voor de data vanaf de jaren negentig komt deze verwachting echter niet uit: de 
onderzoekers telden elk decennium meer bijen, maar ze vonden steeds minder verschillende soorten. 
Deze trend vinden ze bij elke bijenfamilie en ook bij wespen. Op alle continenten gaat de rijkdom aan 
bijensoorten achteruit, maar het verval verschilt in aard. Noord- en Centraal-Amerika kennen de snelste 
achteruitgang. In Europa waren de jaren zestig tot negentig het zwaarst voor de bij, maar tegenwoordig 
lijkt de diversiteit aan bijensoorten hier wat te stabiliseren, weliswaar op een ernstig laag niveau van 
bijendiversiteit.  'Dergelijke onderzoeken maken insecten zichtbaarder,' vertelt Koos Biesmeijer, 
onderzoeker bij Naturalis en niet betrokken bij de nieuwe studie. 'Je hoopt natuurlijk dat het op andere 
plekken in de wereld niet zo slecht gaat als in Nederland, maar dat is niet het geval.' 
Volgens Biesmeijer wordt van alles gedaan om het tij te keren: 'Met het project Groene Cirkel 
Bijenlandschap, tussen Leiden en Zoetermeer, werken we aan het verbeteren van het landschap voor 
biodiversiteit.' Het aantal bijensoorten groeide daar in drie jaar met meer dan een derde. 
Een belangrijk principe blijkt: biodiversiteit vereist biodiversiteit. Door een verscheidenheid aan planten 
aan te bieden, zullen er vanzelf meer verschillende insecten op afkomen. Biesmeijer: 'Niet alles wordt in 
een keer weggemaaid langs de provinciale wegen, zodat er altijd wat in bloei staat voor de bijen. Boeren 
zorgen voor kruidenrijk grasland en ze onderhouden oevers van sloten met meer vegetatie.' En het levert 
meer op dan alleen een sterke natuur. Het landschap wordt ook mooier. Biesmeijer: 'Mensen gaan meer 
naar buiten om te wandelen en zijn daardoor gezonder.' 
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Artikel in NBV blad nr1 Januari 2021 
Het BIJ-Gebouw. 
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Oproep Tot Actie 

Lieve vrienden in Nederland, 

 

Volgende week komen Europese landbouwministers bij 

elkaar om te beslissen hoeveel bijen mogen sterven door 

pesticiden-gebruik. Ondanks hevige weerstand lijkt de EU 

nog steeds van plan te zijn om tot 20% bijensterfte toe te 

staan, terwijl wetenschappers waarschuwen dat maximaal 

7% acceptabel is om de toekomst van bijen en onze 

voedselvoorziening te garanderen.  

Een paar maanden geleden hebben Avaaz en partners 75.000 handtekeningen overhandigd aan minister 

Schouten en haar opgeroepen zich in te zetten voor maximaal 7%. De Tweede Kamer heeft een motie 

aangenomen waarmee het zich achter deze oproep schaart.  

Maar insiders vrezen nu dat de minister de motie niet zal uitvoeren en zal zwichten onder de druk van de 

pesticiden-lobby. Stuur Minister Schouten nu een bericht en laat haar weten dat we van haar verwachten 

dat ze luistert naar de oproep van bijenexperts, burgers en de Tweede Kamer -- dit is urgent, de beslissing wordt 

over een paar dagen genomen!  

 

Twitter E-mail  
Hier zijn wat tips voor het opstellen van je bericht:  

• Een persoonlijk bericht dat recht uit het hart komt heeft de meeste invloed. 

• Vertel de minister waarom jij het belangrijk vindt dat ze de bijen beter beschermt en zich inzet voor 

maximaal 7% bijensterfte door pesticiden-gebruik. Waarom voel jij je betrokken bij deze kwestie?  

• De minister zegt haar besluiten altijd te baseren op de wetenschap. Je kunt haar laten weten dat de 

wetenschap duidelijk is: meer dan 7% bijensterfte door pesticiden-gebruik is onacceptabel. 

• Insiders zeggen vaak dat Minister Schouten wel een visie heeft voor duurzame landbouw, maar niet de 

moed heeft noodzakelijke maatregelen te nemen. Roep haar op leiderschap te tonen en een vuist te 

maken tegen de pesticiden-lobby. 

• Als je een tweet verstuurt, vergeet dan niet @minlnv en #savethebees te gebruiken in je tweet. 

Het voorstel dat maximaal 20% bijensterfte toestaat komt van pesticiden-gigant Syngenta en vorig jaar 

probeerde de EU deze maatregel er stilletjes door te drukken. Maar dankzij enorme maatschappelijke druk, 

waaronder de petitie die jij ondertekend hebt, werd de besluitvorming uitgesteld en beloofde de EU te zullen 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=
mailto:burgercorrespondentie@minez.nl?subject=Minister%20Schouten:%20red%20de%20bijen%20&bcc=anneke@avaaz.org&body=%20
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luisteren naar bijenexperts. 

 

En toch blijkt nu dat ze vast willen houden aan het voorstel van Syngenta. Maar de minister heeft beloofd onze 

petitie mee te nemen in haar besluitvorming en ze zou moeten doen wat een meerderheid van de Kamer van 

haar vraagt. We moeten haar aan haar woord houden: stuur haar snel een bericht! 

 

Twitter E-mail  
Met hoop en vastberadenheid,  

Anneke, Antonia, Aloys, Luis en het hele Avaaz-team  

 

Meer informatie:  

Europa dreigt de bijen niet te beschermen (BNNVARA) 

Europa blijft te soepel voor landbouwgif, bijen blijven slecht beschermd (Trouw) 

Het bijenrichtsnoer (Bijenstichting)  

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
Deze maand was het zeer rustig in het BIJ-Gebouw. De winter gaf hier ook aanleiding toe en vliegende 

bijen hebben we deze maand echt niet gezien.  

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

nieuwsbrief: 

Verrassing van de Natuurtuin 

De vorige nieuwsbrief hebben we het plan om een braakliggende stook land tegenover het BIJ-Gebouw te 

gaan ontwikkelen en in te richten met o.a. picknick tafels, fruitbomen en speelmogelijkheden samen met 

Wolfslaar. Naast de wedstijd van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) hebben wij hier subsidie 

voor aangevraagd een LandStad de Baronie en het Buurtfonds Noord-Brabant. Het is alleen lang wachten 

op de uitkomst van deze subsidie aanvragen en we zijn op dit moment druk aan het kijken hoe we dit 

financieel kunnen redden.  

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

maand geplaatst en hebben we de huidige situatie verkend van het stuk in te richten land zodat duidelijk is 

wat er de komende tijd moet gaan gebeuren. 

 

Wordt dus vervolgd de komende maanden!! 

https://twitter.com/intent/tweet?text=
mailto:burgercorrespondentie@minez.nl?subject=Minister%20Schouten:%20red%20de%20bijen%20&bcc=anneke@avaaz.org&body=%20
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/europa-dreigt-wilde-bijen-niet-te-beschermen
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/europa-blijft-te-soepel-voor-landbouwgif-bijen-blijven-slecht-beschermd~bb4e8737/
https://bijenstichting.nl/bijenrichtsnoer/
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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. 

anneer 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. 

 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl

