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Nieuwsbrief 03         Maart/April 2021 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

De lente leek zo mooi begonnen te zijn, kijk ik nu uit m’n raam zie ik sneeuw en hagel alsof we in de winter 

zitten. En ja “Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed”, heb ik vroeger geleerd als gezegde, maar 

zo letterlijk heb ik het nog niet vaak gezien. We zullen het er mee moeten doen, maar het heeft wel z’n 

effecten op de natuur, en zeker op onze bijen. Er wordt op dit moment nauwelijks gevlogen en we moeten 

opletten dat onze bijen geen voedseltekort hebben want de koninginnen zijn al aan de leg en er is 

stuifmeel en honing nodig. Houdt dat dus goed in de gaten! Het zelfde geldt voor de wilde bijen. Ook zij 

hebben stuifmeel en nectar nodig. En voor ons mensen, nog even doorbijten en een warme jas aan, 

uiteindelijk wordt het toch lente en beter weer en komt er hopelijk snel een einde aan alle Covid ellende… 

 

Deze maand hebben we 2 natuur- en bijenmomenten: 
• Nationale Bijentelling  op 17 en 18 april tellen iedereen kan meedoen met het tellen van het aantal 

bijen, zowel solitaire als ook honingbijen in hun omgeving.(zie nationalebijentelling.nl). 

• Nationale Zaaidag    op 21 april is op woensdag de nationale zaaidag. BBC zal met standje 

aanwezig zijn op Wolfslaar, mits Covid dit natuurlijk toestaat. 

 

Themanummer Hymenovaria. 
HymenoVaria heeft onlangs een themanummer uitgebracht over Bijen in Stad en Dorp. Zie: 

https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/ voor het downloaden van het hele themanummer of aparte 

hoofdstukken. Dit is een prachtig nummer geworden met veel wetenswaardigheden en praktische tips over 

ecologisch bermbeheer, maaibeheer, bijenhotels en dergelijke. 

 

Cursus “Laat je tuin zoemen” 
Op 28 april en 12 mei houden we weer de cursus “Laat je tuin zoemen”. Wie zich daarvoor wil aanmelden, 

binnenkort sturen we een mailbericht hierover rond en kan iedereen die geïnteresseerd is zich aanmelden. 

 

  

https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/
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Wil jij je omgeving bij-vriendelijk beïnvloeden?? 

 

 

Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools 

Naturalis Biodiversity Center , Wageningen University & Research 

 

10-APR-2021 - Populaties van wilde bestuivende insecten staan onder druk. De laatste jaren zijn 

tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen behouden en bevorderen. Veel 

terreineigenaren en instanties hebben interesse om hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet 

hoe.  

Die eerste stap is nu eenvoudig gemaakt met de nieuwe webtools op: 

 

https://bloeibogen.nl/ 
https://www.synbiosys.alterra.nl/bestuivers/ 
 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=92
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=102
https://bloeibogen.nl/
https://www.synbiosys.alterra.nl/bestuivers/
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Educatiepakket Bij & Supermarkt  

In de vorige nieuwsbrief van 

Bijenlandschap West Brabant 

meldden ze al dat er door IVN West-

Brabant, MEC Breda, MEC 

Roosendaal, gemeente Etten-Leur , 

Natuurpodium en het Bredaas 

Bijenhouderscollectief gewerkt 

wordt aan een educatiepakket voor 

basisscholen.  

Dit pakket is vanaf het nieuwe 

schooljaar beschikbaar. Het 

educatiepakket is opgebouwd 

rondom de tentoonstelling Bij & 

Supermarkt, waarbij producten 

centraal staan die er zonder de bijen niet meer zouden zijn. Met opdrachtkaarten worden de leerlingen 

uitgedaagd om zich te verdiepen in het belang van bijen voor voedsel en biodiversiteit. In de uitgebreide 

Onderzoekend en Ontwerpend leren versie bedenken kinderen oplossingen voor het probleem van de 

bijen en bestuivers, onder meer in de vorm van een bij-vriendelijk ontwerp van de eigen buurt, 

schoolplein, achtertuin etc. Wij zijn heel benieuwd naar de ideeën van de kinderen, daar kunnen wij ook 

weer van leren. Samen met de imkerverenigingen Groep de Baronie en Wal van Brabant hebben we dit 

project ook ingediend voor de biodiversiteitsprijs van de NBV ( Nederlandse Bijenhouders Vereniging).  

Dit project is door de NBV uitgekozen als één van de 7 winnaars van de NBV biodiversiteits-prijs en krijgt 

hiervoor een financiële bijdrage van € 6000,-- voor het uitvoeren van het project  

De tentoonstelling zal voor minstens 2 jaar rondreizen door de regio van het Bijenlandschap West-Brabant. 

De tentoonstelling en het lespakket is te reserveren bij Natuurpodium (www.natuurpodium.nl) 

Soms kan een foto… 
Deze week maakte mijn vrouw Kimeng, die als hobby fotografie heeft, een foto van en dode aardhommel. 

Ze was verbaasd zo vroeg in het jaar al een hommel te zien.  

 

 

 

http://www.natuurpodium.nl/
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Hij lag dood op de straat bij ons in de buurt.  

Bij het bekijken van de foto en na een beetje inzoomen zagen we 

allerlei beestjes op de hommel, overigens een prachtig beestje en 

snoezig al die haartjes. Omdat we niet wisten of dit parasieten 

waren of andere organismen hebben we rondgevraagd naar hun 

oorsprong en functie. 

Het zijn mijten die op de hommel mee wilden liften naar het 

hommelnest. Ze horen er gewoon bij en ruimen daar 

waarschijnlijk vooral nematoden en schimmels op, hoewel ze ook 

wel van het stuifmeel snoepen.  

Waarschijnlijk is het de soort Parasitellus fucorum, een soort die 

veel op hommels voor komt. 

Omdat de hommel dood is beginnen ze rond te lopen op zoek naar 
beter gezelschap. 
Zie ook de site van Dave Gouldson: Bumblebee Conservation Trust 
 
N.B.: De camera waarmee de foto’s zijn genomen is een gewone 

Samsung telefoon S20, verbazingwekkend de details en scherpte 

die je ermee kunt bereiken, echt ongelofelijk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bumblebeeconservation.org/
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Nieuws uit de Media 

 

Bescherming van bijen in de EU deugt niet 

22 februari 2021 door de redactie 1 Reactie 

Het politieke krachtenveld in de EU is al meer dan 7 jaar aan het 

touwtrekken over gedegen bescherming voor bijen in het toelatingsbeleid 

voor landbouwpesticiden. Dat is hard nodig: meer dan 75% van de 

insectenpopulaties is al verdwenen en de intensieve landbouw met haar 

pesticiden gebruik en monoculturen is hier grotendeels debet aan.  

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die minister Schouten verplichten zich in te zetten voor 

gedegen bescherming van de bestuivers die essentieel zijn voor onze ecologie en voedselvoorziening. Toch 

lijkt het erop dat minister Schouten onder druk van de pesticiden industrie op dinsdag 23 februari in een 

EU-overleg gaat stemmen voor een rekenmodel dat bijensterfte blijft toestaan. 

In een open brief roepen 7 hoogleraren en 9 milieuorganisaties minister Schouten op om niet in te 

stemmen het rekenmodel dat nu in het Bijenrichtsnoer gehanteerd wordt. Dit model heet Beehave en is 

mede ontwikkeld door pesticiden fabrikant Syngenta. Dit rekenkundige model kan de ‘natuurlijke sterfte’ 

in honingbijkolonies tot wel 20% oprekken. Deze werkwijze zal er waarschijnlijk voor zorgen dat sterfte 

door pesticiden gaat vallen onder de zogenaamde ‘natuurlijke sterfte’ en er dus toch voor bijen zeer 

schadelijke middelen op de markt gebracht kunnen worden. Bovendien voorspelt het model wat er 

gebeurt met de honingbij, niet met al die 359 wilde bijensoorten die voor onze landbouw en natuur veel 

belangrijker zijn. Toch lijkt minister Schouten in te willen instemmen met dit rekenmodel, ondanks een 

recent aangenomen motie van de Tweede Kamer die haar oproept om maximaal 7% sterfte in 

honingbijkolonies toe te laten.  

Het huidige bijenrichtsnoer schiet ernstig tekort omdat het zich uitsluitend richt op de relatief weerbare 

honingbijen die in grote kolonies leven. Wilde bijen en hommelsoorten leven solitair of in kleine kolonies 

en zijn vele malen kwetsbaarder voor pesticiden. Bij een toetsingskader met een sterftepercentage dat ligt 

tussen de 7 en 20% van honingbijvolken, zijn de meeste wilde bijen en hommels allang dood. Dat kunnen 

we niet riskeren. De ecologie én economie op aarde kunnen niet zonder wilde bijen en hommels. Alleen 

Nederland investeert al € 510 miljard in activiteiten waarbij alle bijen nodig zijn en financiële instellingen 

https://boeddhistischdagblad.nl/schrijvers/redactie-boeddhistisch-dagblad/
https://boeddhistischdagblad.nl/nieuws/160175-bescherming-van-bijen-in-de-eu-deugt-niet/#comments
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vroegen afgelopen najaar aan wereldleiders om de natuur beter te beschermen. De EU-landen Zweden, 

Duitsland, België en Tsjechië zien inmiddels ook het belang van de bescherming van wilde bijen in en  

 

pleiten sinds enkele maanden voor een nieuwe versie van het bijenrichtsnoer dat expliciet wilde bijen 

beschermt. De hoogleraren en milieuorganisaties roepen minister Schouten op om komende week in de 

EU te pleiten tegen het Beehave model en voor een bijenrichtsnoer met een gedegen en wetenschappelijk 

gefundeerde bescherming van alle bestuivers in Europa. 

Bron Bee foundation 

 

Hierna volgt een stukje uit “The Guardian” over hoe je NIET moet omgaan met BIJEN! 
 

Alsof je bijen naar de oorlog stuurt': de dodelijke waarheid achter de obsessie 
met amandelmelk 
From: The Guardian 
 

 
Dennis Arp staat voor een portret bij een kolonie honingbijen buiten Rye, Arizona. Foto: Caitlin O'Hara / The Guardian 

Annette McGivney in Flagstaff, Arizona 

https://www.theguardian.com/profile/annette-mcgivney
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Bijen zijn essentieel voor het functioneren van de gigantische amandelindustrie in Amerika - en miljarden 
sterven daarbij. 
Dennis Arp was afgelopen zomer optimistisch, wat tegenwoordig ongebruikelijk is voor een imker. 

Dankzij een record-natte lente produceerden zijn honderden bijenkorven, verspreid over de woestijn van 
centraal Arizona, een overvloed aan honing. Arp zou genoeg te verkopen hebben in de winkels, maar wat 
nog belangrijker is, de enorme oogst zou zijn bijen versterken voor hun grootste taak van het komende 
jaar. Zoals de meeste commerciële imkers in de VS, komt nu minstens de helft van de inkomsten van Arp 
uit het bestuiven van amandelen. Het verkopen van honing is veel minder lucratief dan het verhuren van 
zijn kolonies aan megaboerderijen in de vruchtbare Central Valley in Californië, waar 80% van de 
wereldvoorraad aan amandelen is. 
Maar toen de winter naderde, en Arp nog maar een paar maanden verwijderd was van zijn bijenkorven 
naar Californië, begonnen zijn bijen ziek te worden. In oktober waren 150 van Arps bijenkorven 
weggevaagd door mijten, 12% van zijn inventaris in slechts een paar maanden tijd. "Mijn tuin is momenteel 
gevuld met stapels lege bijenboxen die vroeger gezonde netelroos bevatten", zegt hij. 
Dit zou niet moeten gebeuren met iemand als Arp, een imker met tientallen jaren ervaring. Maar zijn 
verhaal is niet uniek. Commerciële imkers die hun bijenkorven naar de amandelboerderijen sturen, zien 
hun bijen in recordaantallen sterven, en niets wat ze doen lijkt de achteruitgang te stoppen. 

 
Adam Arp, de zoon van Dennis, werkt op 8 mei 2019 buiten Rye. Foto: Caitlin O'Hara / The Guardian 

http://www.almonds.com/sites/default/files/Almond_Almanac_2018_F_revised.pdf
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Voor het gehele artikel: 
https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/07/honeybees-deaths-almonds-hives-aoe 
 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
Ook de afgelopen maand was het rustig in het BIJ-Gebouw. De winter (geen voorjaar dus!!) gaf hier ook 

aanleiding toe en vliegende bijen hebben we deze maand nauwelijks gezien.  

In de komende maand met beter weer zullen we hopelijk weer volop activiteiten gaan ontplooien, hierover 

meer in de komende nieuwsbrief. 

Verrassing van de Natuurtuin 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het plan toegelicht 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. De wedstijd van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) 

hebben wij niet gewonnen, een andere bijenvereniging is met die eer gaan strijken, maar wel hebben we 

een aanmoedigingssubsidie van € 150, - van de NBV mogen ontvangen.  

LandStad de Baronie heeft wel positief gereageerd op onze subsidieaanvraag en hebben we een 

toezegging van € 1.500, - mogen ontvangen. In de komende maanden zijn we dus in ieder geval zeker van 

enige fondsen en zijn we inmiddels met ons plan aan de slag gegaan. 

Het Buurtfonds Noord-Brabant heeft ons laten weten komende juli over de aanvraag te zullen beslissen, 

hierbij hopen we maar van het beste  

Inmiddels zijn de mensen van Wolfslaar al klaar met de omheining en zijn de fruitbomen geplaatst. Er zit 

beweging in…. 

Wordt dus vervolgd de komende maanden!! 

 

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. 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/07/honeybees-deaths-almonds-hives-aoe
mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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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. 

 


