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Nieuwsbrief 05          mei/juni 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Hier is weer een nieuw oplage van onze nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden in de BBC. We hebben hier 

wat artikelen uit de media opgenomen die we in de afgelopen tijd zijn tegengekomen. 

Zoals verwacht zijn de afgelopen maanden rustig geweest en zijn er weinig activiteiten van BBC geweest, 

natuurlijk alles veroorzaakt door corona. Maar de afgelopen weken is Nederland weer een beetje aan het 

opkrabbelen en zien we om ons heen wat initiatieven ontstaan. De bijtjes zijn gewoon hun normale gang 

gegaan en de eerste zwermen zijn ook al geschept, inmiddels hebben we een taak erbij gekregen, in de 

regio Breda gaan we het ophalen van spontane zwermen coördineren voor de gemeente.  

Verder zijn we zo’n beetje klaar met de inrichting en aankleding van het BIJ-gebouw en is Wolflaar weer 

open sinds 15 juni. Met name op de woensdagmiddag zijn we nu ook aanwezig in het BIJ-gebouw en we 

hebben al groepen kinderen op bezoek gehad afgelopen woensdag. Zo leuk om te zien hoe betrokken de 

jongeren onder ons naar de bijen kijken. 

Kortom de zomer staat voor de deur, de vakanties komen eraan en veel Nederlanders zullen in ons land 

blijven. Ideale gelegenheid om van de natuur te genieten en aandacht te hebben voor alles wat daar leeft 

en ons altijd weer boeit. 

Bijenzwermen verwijderen na melding bij de gemeente. 

In verband met het overlijden van de imker die in opdracht van de gemeente zwermen opruimde zijn er 

nieuwe afspraken met de gemeente gemaakt. De 4 Bredaase imkerverenigingen zorgen er nu voor dat bij 

melding van een bijenzwerm deze een nieuwe woning krijgt. 

Nieuws uit de Media 

Social distancing, dat doet de honingbij van nature 

Nu er een virus rondwaart, houdt de mens afstand van soortgenoten maar alleen dankzij regels van de 

overheid en boetes van handhavers. Die heeft de honingbij niet nodig; social distancing doen zij van nature 

als een virus de korf binnendringt.  

Dat zagen Amerikaanse en Duitse onderzoekers toen ze duizenden bijen in een volk voorzagen van 

streepjescodes en hun bewegingen volgden met computercamera’s. 

Bijen wisselen voedsel en signaalstoffen uit via intieme contacten. Dat zijn veelvuldige contacten: de 

gemiddelde werkbij komt dagelijks met honderden soortgenoten in aanraking. Het leven in de korf is de 

droom van ieder virus. Zodra een virus zich echter vertoont, perken bijen hun contacten drastisch in, 

ontdekten de onderzoekers toen ze IAPV, een bekend virus dat de honingbij teistert, in de korf brachten. 
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En niet doordat bijen ziek werden en geen puf meer hadden, rapporteren ze in vakblad PNAS. Ze waren 

nog even actief. Hun social distancing moet een natuurlijke reactie zijn tegen een virus dat het hele volk 

bedreigt. 

Goed nieuws, ware het niet dat 

het verhaal een dramatische 

wending krijgt. Toen de 

onderzoekers geïnfecteerde bijen 

naar een andere korf brachten, 

bleken ze daar niet minder, maar 

juist meer contact te maken met 

soortgenoten. Bijen hebben -

normaal een afkeer van vreemd 

volk, maar die was helemaal weg. 

Dat bleek te komen doordat het 

virus de geur van een 

geïnfecteerde bij verandert en 

haar daardoor juist geliefd maakt 

bij vreemd volk. 
Beeld REUTERS Willem Schoonen27 april 2020, 21:00 

Het is een evolutionaire wapenwedloop; door de social distancing van bijen heeft het virus ín de korf 

weliswaar minder kansen, maar tússen korven juist meer. Voorlopig lacht het virus het laatst. 

  

https://www.trouw.nl/auteur/Willem%20Schoonen
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Stadsimker Tilburg helpt bijen aan nieuwe huisvesting. 
BrabantsDagblad 15juni2020.  

Wat doe je als ineens een zwerm bijen in je tuin hebt? In ieder geval niet de nuttige insecten met gif 

bestrijden. Je belt een imker. Dat 

moeten de bewoners aan de 

Ringbaan West ook hebben 

gedacht toen ze een flinke groep 

bijen zagen neerstrijken in hun 

stadstuin. In het voorjaar komt de 

zwermdrift op gang. De kans is 

groot dat dan de helft van een 

bijenvolk de bijenkast verlaat om 

elders huisvesting te zoeken. Het is 

hun natuur om zo een nieuw volk 

te beginnen. Als de zwerm in de 

stad is, stapt stadsimker Marcel 

Horck (55) op zijn bakfiets, gewapend met een zwermschep, zwermboor en bijenkorf. Marcel: “Met de 

fiets ben ik sneller ter plaatse en kan ik dichterbij komen”. De zwerm hangt hoog in de esdoorn. De imkert 

steekt de zwermboor in de tros bijen, in de hoop dat de erin gaan zitten. Het is een tijdrovende klus, maar 

als het lukt, krijgt een nieuw bijenvolk weer een goed onderkomen. 
TEKSTENFOTO DOLPH CANTRIJN 

 

Marcel Horck is een goede bekende van ons. Als beroepsimker doet hij, net als het BBC, veel aan educatie 

en geeft lessen aan schoolkinderen. 
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 copyright @volkskrant.nl. 

Oproep voor een BIJVRIENDELIJK tuin. 

mailto:copyright@volkskrant.nl
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Wilde of verwilderde honingbijen 

Denk jij dat er bij ons nog honingbijen in het wild 

leven? Met in het wild bedoelen we niet beheerd of 

gecontroleerd door de mens. Op vandaag is daar 

hoe dan ook weinig over geweten. Maar laat er 

geen twijfel over bestaan: ook bij ons leven er 

volkeren geheel autonoom en dus wild of 

verwilderd. Daarbij verblijven ze in natuurlijke 

holtes als holle bomen maar evengoed in door de 

mens gemaakte holtes als schouwen, daken, 

standbeelden, elektriciteitspalen enz. Ze zijn daar 

als zwerm terechtgekomen en ze wonen er sinds 

kort of sinds meerdere jaren. Geschikte holtes 

kunnen achtereenvolgend door verschillende 

volkeren bewoond zijn.  

 

HONINGBIJEN IN HET WILD: ZOEK JE MEE? 

Hopelijk heb je al kennis gemaakt met www.samenvoorbiodiversiteit.be.  

Als partner ondersteunen we deze campagne. Dat betekent 

dat we een eigen project opzetten om de biodiversiteit in 

België te ondersteunen. Als je deze WNI-Nieuwsbrief tot het 

einde doorleest kom je te weten hoe we jou nodig hebben 

om dit project te laten slagen. 

 

  

 

 

https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=f4afae181b&e=cd9393b595
https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=0ab8993688&e=cd9393b595
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Waarom is dit van belang? 

Wellicht in één woord te vatten: biodiversiteit! De laatste paar honderd jaar is er nog altijd weinig of geen 

onderzoek gedaan naar in het wild levende honingbijen. Officiële instanties houden alleen rekening met 

door imkers beheerde volkeren. Honingbijen worden niet meer of nog nauwelijks als wilde insecten 

erkend. (Zelfs niet door de meeste natuurorganisaties).  

Laat ons eerst een beeld krijgen van de mate waarin er bij ons nog volkeren in het wild voorkomen om 

daarna te zien wat ze ons kunnen leren. Er zijn voorbeelden bekend van wilde volkeren die meerdere jaren 

overleven en die dus geheel zelfstandig manieren ontwikkeld hebben om stressfactoren in hun omgeving 

aan te kunnen. Ook wilde volkeren worden geparasiteerd door varoa, komen in contact met pesticiden… 

Waardoor ontwikkelen ze hun sterkte, hoe zit het met immuniteit, kunnen de darren voor een belangrijke 

input zorgen bij standbevruchting van door imkers beheerde bijen? We hebben vanzelf een lijst met 

vragen waar we graag een antwoord op willen. 

En omdat toeval niet bestaat: we zijn in contact met mensen in andere landen als Nederland, Luxemburg, 

Frankrijk, Zwitserland, Duitsland die met hetzelfde bezig zijn. We maken er een Europees project van maar 

onze focus ligt nu op Benelux. 

Wat kan jij doen? 

Verwittig ons als je weet waar een wild of verwilderd bijenvolk huist. Misschien kijk je naar planten, 

bomen, vogels of andere insecten. Verruim je blik. Bekijk met een ander oog kerken, kastelen, hoge 

gebouwen, ruïnes, palen maar ook holle bomen zowel alleenstaand als in het bos. Bijen nestelen vaak 

meerdere meters boven de grond. Aarzel niet om een verrekijker te gebruiken. Motiveer andere mensen 

om mee te zoeken. Spreek boswachters hierover aan. 

 Lees onze uitgebreide blogversie rond dit thema - 

Een nest gevonden? Dan kan je via deze link (Version Française | English Version) eenvoudig en snel een 

formulier invullen waarmee je ons alle nodige info bezorgt. 

Je kan hierover ook mailen met: veerle@natuurlijkimkeren.org 

  

https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=60eaccde10&e=cd9393b595
https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=1d877e5130&e=cd9393b595
https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=45dafb3072&e=cd9393b595
https://natuurlijkimkeren.us19.list-manage.com/track/click?u=5653fa7b8680a401901362551&id=36f6f96380&e=cd9393b595
mailto:veerle@natuurlijkimkeren.org?subject=Honingbijen%20in%20het%20wild
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Bijen in de Bibliotheek 
Ze staan er weer, onze bijen in de Nieuwe Veste. Proficiat namens ons allemaal. 

 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
De afgelopen maand is er een kleine verbouwing geweest in het BIJ-gebouw, de bouwkundige 

voorzieningen moesten wat aangepast worden aan het sedem-dak. Nu dit klaar is is het gebouw eindelijk 

opgeleverd en heeft de gemeente een omgevingsvergunning 

afgegeven. De educatieve voorzieningen zijn afgerond, het gebouw is 

voor het moment af en kan dit jaar nog feestelijk worden geopend, 

even afhankelijk van de corona maatregelen. We zullen jullie daar nog 

later over informeren. 

En natuurlijk zijn wij, om alle nieuwe 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.  

 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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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.  

 


