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Nieuwsbrief 04          april/mei 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,  

Deze keer wat later maar toch een nieuwsbrief van BBC met weer wat zaken die de moeite waard zijn om 

met jullie te delen. Vanwege de corona crisis liggen eigenlijk alle gezamenlijke activiteiten stil, bijv. ons 

BBC-Café kon al niet doorgaan maar ook de rondleidingen en voorlichtingsactiviteiten op Wolfslaar doen 

we niet, Wolfslaar is gewoon ook niet open voor het algemene publiek. Maar onze bijen trekken zich daar 

natuurlijk niets van aan, het is voorjaar en warm dus ze vliegen en verzamelen volop nectar en stuifmeel. 

De eerste zwermen zijn al gesignaleerd in Breda e.o. en veel van de imkers zijn al voorbereidingen aan het 

treffen om vegers of broedafleggers te maken. Kortom de natuur gaat door en de mens moet zich daarbij 

aanpassen, gelukkig maar anders viel dat ook al stil. Dus de komende maand gewoon lekker druk met je 

bijen bezig zijn, dan gaat de tijd snel en is hopelijk de crisis ook snel voorbij! 

 

NBV informatie over de corona crisis 

Imkeren en de NBV tijdens corona crisis  

Vanwege de huidige situatie in ons land door het Coronavirus, krijgt de NBV dagelijks vragen 

over de gevolgen van de Corona crisis op de bijen en het imkeren. Het leeft onder de imkers; 

van praktische problemen tot vragen en zorgen om de (nabije) toekomst. Om die reden 

hebben wij al onze leden gevraagd hun vragen en/of zorgen met ons te delen d.m.v. een vragenlijst.  

In een informatieblad vind je een beknopt overzicht van de meest voorkomende vragen/zorgen inclusief de 

(re)actie van de NBV. 

Zie hiervoor de volgende internet pagina: 

https://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/corona-overzicht 

 

Activiteiten komende maanden  

Door de coronacrisis zijn alle gezamenlijke activiteiten van BBC tot nader order gestopt. 

Na 20 mei is er hopelijk weer zicht op het opstarten van onze acties en activiteiten. 

 
Activiteit:  

WAAR:   

Wanneer:  

Vrijwilligers:  

 

https://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/corona-overzicht
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Recordaantal bijen geteld: bijna 136.000 

Bij de derde nationale bijentelling is 

het weekend van 18 en 19 april een 

recordaantal bijen geteld. Ruim 

10.000 mensen noteerden bijna 

136.000 bijen. Vorig jaar werden 

ongeveer 54.000 bijen geteld door 

ruim 5.000 mensen. 

 
 
 

Archiefbeeld © ANP XTRA 
Binnenlandredactie 20-04-20, 05:35 Laatste update: 07:54 

De resultaten wijzen erop dat het zeker niet slecht gaat met bijen in de stedelijke omgeving, bijv. in 

Breda. De aandacht van bewoners en gemeenten voor bijen lijkt te helpen’’, concludeert Vincent Kalkman, 

entomoloog bij Naturalis en nauw verbonden aan het bijenonderzoek. Veel gemeenten hebben het 

maaibeleid aangepast om de bij te helpen. Ook zaaien mensen in hun tuin speciaal voor de bij. 

Volgens Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis, hadden meer mensen er vanwege de situatie met het 

coronavirus tijd voor om te tellen, omdat ze toch thuis moeten blijven. ,,Uit heel Nederland zijn resultaten 

binnengekomen. Dat is precies wat je als onderzoeker wilt. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de 

verschillen tussen noord en zuid, of stad, dorp en platteland.’’ 

Net als vorige edities staat de honingbij bovenaan. Deze bij werd 54.501 keer geteld. De rosse metselbij 

staat op de tweede plek van meest getelde soorten met 20.321. Er werden wel relatief weinig hommels 

gezien. 

 

Helaas gaan de traditionele “Landelijke open imkerijdagen” op 11 en 12 juli niet door. 

Ook de “Wereld Bijendag” van 20 mei is op een aangepaste vorm gevierd. 

De Nederlandse BijenhoudersVereniging heeft op die dag een “Biodiversiteits prijsvraag” uitgeschreven.  

www.bijenhouders.nl/biodiversiteitsprijs 

 

Een geweldig initiatief !!!!! 

  

http://www.bijenhouders.nl/biodiversiteitsprijs
https://www.ed.nl/binnenland/recordaantal-bijen-geteld-bijna-136-000~ad0a3942/155361771/
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Nieuws uit de Media 

Toxicoloog Tennekes had al die tijd gelijk over 

bijensterfte 

Vincent Harmsen // 2020-04-18 / Follow-the-Money = 

online kritisch Ned. Tijdschrift (hoofdredacteur: Eric 

Smit). 

 

 

 
© Katja Fred  

Met gestrekt been verkondigt toxicoloog Henk Tennekes al tien jaar lang zijn theorie over het verband 

tussen bijensterfte en bestrijdingsmiddelen. In het beste geval werd hij genegeerd, in het slechtste 

moedwillig als ‘te activistisch’ aan de kant geschoven. Nu blijkt dat hij al die tijd gelijk had.  

Bij toxicoloog Henk Tennekes rinkelt in 2009 een alarmbel als hij leest over een nieuwe generatie 

bestrijdingsmiddelen. Hij vermoedt dat de schadelijkheid voor honingbijen en andere insecten ernstig 

wordt onderschat. 

Tennekes publiceert in 2010 een theorie: de giftigheid van deze insecticiden neemt gedurende de tijd toe, 

omdat de schade aan het zenuwstelsel ‘onomkeerbaar’ is. Hij begint te waarschuwen voor een ecologische  

ramp. 

Fabrikant Bayer reageert op de theorie van Tennekes. De chemiegigant stelt dat de nieuwe 

bestrijdingsmiddelen veilig zijn, omdat de werking juist gebaseerd is op een ‘omkeerbaar’ mechanisme. 

Documenten van Bayer onthullen dat de eigen toxicologen van het bedrijf het hiermee oneens zijn. Zij 

wijzen net als Henk Tennekes op een ‘vrijwel onomkeerbaar’ werkingsmechanisme. Volgens critici had 

Bayer kunnen weten dat introductie van de bestrijdingsmiddelen zou leiden tot massale insectensterfte. 

De volledige tekst vind u op onderstaande internetpagina: 

https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-

bijensterfte?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=ToxicoloogBijen&utm_content=FTM

0830 

 

https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte
https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte
https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte
https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=ToxicoloogBijen&utm_content=FTM0830
https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=ToxicoloogBijen&utm_content=FTM0830
https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=ToxicoloogBijen&utm_content=FTM0830
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Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 

In de afgelopen maand hebben we niet veel kunnen 

ontwikkelen aan en rondom het BIJ-Gebouw. Ook hier heeft het 

corona virus ons danig dwars gezeten. We hopen er de 

komende maanden weer wat meer activiteiten te kunnen 

ontwikkelen. 

En natuurlijk zijn wij, om alle 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.  

 


