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Nieuwsbrief 07          Augustus 2021 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Het is al weer augustus, vakantiemaand en we zien alweer de eerste voorbodes van het komende najaar- 

en winterseizoen. De meeste imkers hebben hun honing al geoogst, we hebben er o.a. voor gezorgd dat 

het winkeltje van Wolfslaar weer voldoende natuurhoning heeft voor het komende jaar. En onze imkers 

zijn met varroamijt bestrijding begonnen. Hetzij met mierenzier dan wel thymovar. Wat we ook zien dat er 

op dit moment weinig dracht is en we dus moeten oppassen voor roverij, dus vlieggat verkleinen en niet 

overal uitgeslingerde ramen laten leegeten, maar in een beschermde omgeving laten staan. 

Nog even en de balsemien bloeit weer, de eerste kasten zijn alweer gesignaleerd in de Biesbosch en we 

hopen met z’n allen dat er dit jaar weer niet zo veel imkers in de verleiding komen om er massaal naartoe 

te reizen. Dat creëert alleen maar ergernis en weerstand tegen honingbijen en zorg om de solitaire bij. 

Er zijn regelingen in de maak om het massaal bezoeken van de Biesbosch te reguleren. 

Als laatste, voor die BBC vrijwilligers die nog op vakantie gaan… we wensen jullie een fijnen en ontspannen 

vakantietijd en we hopen in september weer wat activiteiten te kunnen gaan organiseren waar jullie 

allemaal aan kunnen deelnemen. 

 

Opening van de zomerfestiviteiten bij Intratuin 

Afgelopen maand hebben we samen met de Gemeente Breda op woensdagmiddag een standje gehad bij 

Intratuin aan de Terheijdenseweg. Het was nogal druilerig weer en 

mede daardoor kregen we veel aanloop van moeders-en oma’s met 

kinderen die we uitgebreid konden laten zien hoe bijen zich in een 

kast gedragen en hoe wij imkers goed voor ze proberen te zorgen. 

Ook konden ze waskaarsen maken, kleurplaten intekenen en hadden 

we een vouwspelletje van NBV met 

bijenweetjes. De gemeenten had o.a. 

voor zaadtegels gezorgd om mensen te 

stimuleren stoeptegels te vervangen 

voor een bloementuintje en Intratuin 

verraste de deelnemers op fruit en 

limonade. Al met al was de aanloop zo 

groot en was het zo succesvol dat we al 
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snel door onze materialen heen waren en gingen moeders en kinderen met een tevreden gevoel en volop 

nieuwe ideeën over bijen weer naar huis 

 

Het 100-jarig bestaan van Ambrosius-Ulvenhout 

Voor de nieuwsbrief van het BBC wilde ik, als inleiding op een stukje over 100 jaar Ulvenhout een stukje 

geschiedenis van de bijenhouders afdelingen in Brabant en specifieker de Baronie schrijven. 

Ook in BIJEN decembernummer 1996 heeft Peter Bohlmeijer een groot artikel over de geschiedenis van de 

Bond van bijenhouders van de NCB beschreven.  

Bijenhouders in Brabant waren lid van de landelijke vereniging, de 

VBBN, die in 1897 werd opgericht. 

Na WOII ontstond er in het Roomse zuiden onvrede over het beleid 

van de VBBN. 

Gevolg was dat binnen de NCB -Noord Brabantse Christelijke Boeren 

Bond-, begin 1921 een aanzet werd gegeven tot oprichting van een 

Bond van Bijenhouders binnen de NCB. De eerste vergadering was op 

26 februari 1921 te Eindhoven. De oprichtingsvergadering was 12 

oktober. In december 1921 werden de statuten voor de BvB van de 

NCB door de leden / afdelingen vastgesteld en op 8 juli 1922 bij 

Koninklijk besluit goedgekeurd. 

Daarna werden in rap tempo plaatselijke bijenhouders afdelingen 

binnen de NCB opgericht. Princenhage werd bijvoorbeeld op 27 april 

1925 opgericht en op bevel van de bezetters in 1942 ontbonden. Op 

13 maart 1945 werd de afdeling Heropgericht. 

Het dorp Ulvenhout was tot 1941 een onderdeel van Ginneken/Bavel 

en op 1 januari 1997 werd het deel van Breda. 

In "agrarisch verslag van de toestand van Noord Brabant 1925" komt in de lijst bijenhouders afdelingen wel 

Ginniken, Alphen, Baarle Nassau en Princenhage voor maar Ulvenhout en Bavel niet. Hierdoor is er 

onduidelijkheid over de informatie Ambrosius Ulvenhout 100 jaar bestaat. Hier zal nog nader onderzoek 

naar gedaan worden, of dat het onderdeel van Bavel / Ginneken was. 

Wel was er in 1695 een bijenhouders gilde in Ginneken / Bavel (Ulvenhout). 

Ik ben geen historicus dus misschien moeten er uit mijn bronnen andere conclusie worden getrokken. En 

kunnen we in 2025 misschien het 330 jarig bestaan gaan vieren… 

Wordt vervolgd! 
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Nieuws uit de Media 
Reportage Wilde bijen TROUW Kirsten Dorrestijn - 19 juni 2021 

Waarom de dijk, de koe en de bij een gouden trio zijn 

 
Wilde bijenonderzoeker Linde Slikboer loopt op een dijk met een schepnet om bijen te vangen. Beeld Inge van Mill 
Op de achtergrond zit Niels Godijn, werkzaam bij Kenniscentrum Akkervogels, die Linde helpt de bijen in kaart te brengen.  
 

Wilde bijenonderzoeker Linde Slikboer ontdekte dat slaperdijken in Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Zeeland grote hoeveelheden wilde bijen herbergen, waaronder zeer zeldzame. De dijken vormen 
toevluchtsoorden, waarop de bijen zich van oudsher hebben kunnen handhaven. 

Op een dijk bij Rhoon in Zuid-Holland slaat Linde Slikboer (26) vliegensvlug een netje over de 

boterbloemen. Ze haalt er behendig een piepklein bijtje uit en pakt hem aan zijn pootjes vast. “Het is een 

wespbijtje”, zegt ze terwijl ze hem met een loepje dat om haar hals hangt, bekijkt. 

We staan op een zogenoemde slaperdijk, een dijk die geen functie meer heeft voor waterkering. Slikboer 

wijst in de verte naar een andere dijk: “Dat is de primaire waterkering, daarachter ligt de Oude Maas. Het 

land ertussen is lang geleden ingepolderd”. Het uitzicht is op omgeploegde akkers. De dijk waarop we 

staan, is begroeid met boterbloemen en madeliefjes. Wie wat langer kijkt, ziet bijtjes en wolzwevers 

vliegen. 

https://www.trouw.nl/auteur/Kirsten%20Dorrestijn


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 4 van 10 

Slikboer werkt bij EIS Kenniscentrum Insecten en ontdekte dat slaperdijken belangrijke plekken zijn voor 

wilde bijen. “Er zitten hier veel bijzondere soorten, waaronder Rode Lijst-soorten, vaak in grote aantallen. 

Grasbij, viltvlekzandbij en roodgatje, maar ook zeldzame soorten zoals de roodbruine groefbij en de zwarte 

bloedbij”, somt ze op. “Wij noemen de slaperdijken toevluchtsoorden, omdat het de enige plekken in de 

wijde omgeving zijn waar de bijen ongestoord voedsel kunnen vinden en kunnen nestelen.” 

Onbespoten bodem 

De dijken worden van oudsher met rust gelaten. “Boeren kunnen niet veel met zo’n slaperdijk”, vertelt 

Slikboer, terwijl ze het net op haar schouder laat rusten. “Daardoor wordt de bodem niet bewerkt en 

bespoten. Oude populaties bijen en andere insecten hebben zich er kunnen handhaven.” 

Voor het project ‘Rijke dijken van de Delta’ onderzocht Slikboer samen met Niels Godijn van Grauwe 

Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels de afgelopen twee jaar wat slaperdijken voor bijen betekenen. Ze 

determineerden en telden de bijen op slaperdijken op de Zuid-Hollandse eilanden, in westelijk Noord-

Brabant en in Zeeland en onderzochten de invloed van het type beheer: maaien, begrazing of 

verwaarlozing. Behalve naar wilde bijen, keken ze ook naar graafwespen, dagvlinders, sprinkhanen, mieren 

en planten. 

 
Een weidebij.Beeld Inge van Mill 

Zie voor het volledige artikel: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-de-dijk-de-koe-en-de-bij-een-gouden-

trio-zijn~b0c31a58/ 

 

 

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-de-dijk-de-koe-en-de-bij-een-gouden-trio-zijn~b0c31a58/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-de-dijk-de-koe-en-de-bij-een-gouden-trio-zijn~b0c31a58/
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DE ONDERNEMING HONINGWINKEL.NL VOLKSKRANT - Simoon Hermus - 13 juni 2021. 

Online honingwinkel van imker uit Utrechtse volksbuurt bloeit op dankzij corona 

In coronatijd kwamen de kinderen van de Utrechtse stadsimker Ahmet Taskan thuis te zitten. Zij wisten zijn 

bedrijf Honingwinkel.nl online zo’n impuls te geven dat zijn eigen bijen het niet meer aankunnen. Hij 

importeert nu uit België, Turkije en Nieuw-Zeeland. 
 

Kanaleneiland-Noord ziet er met platte flats, afgewisseld door platte rijtjeshuizen, niet veel anders uit dan 

de meeste volksbuurten. Maar wie goed luistert hoort gezoem. Op de plantenbakken, stoeptegels en 

geraniums kruipen ze overal: bijen. Log van de pollen verzamelen ze zich in hun kasten op het dak van een 

garage. Het is de garage van de Utrechtse stadsimker Ahmet Taskan (53), omgetoverd tot honingmakerij, 

voorraadhok én het visitekaartje van zijn online-imperium Honingwinkel.nl. Dankzij corona slaagde hij er 

met hulp van vrouw en kinderen in de omzet van zijn honingwinkel van 450 euro per maand naar bijna 15 

duizend euro op te krikken. 

Taskan imkert al sinds hij zijn huis 

twintig jaar geleden kocht. Als hobby, 

honing die overblijft geeft hij weg in de 

buurt. Zijn geld verdient hij met zijn 

andere ondernemingen, onder meer in 

halalproducten en kantoormeubilair. 

Daarnaast is hij toezichthouder bij een 

zorginstelling en jarenlang raadslid 

geweest voor CDA Utrecht. 

Tot in maart vorig jaar zijn kinderen (14, 

15 en 23) plots de hele dag thuis waren. 

Een goed moment om hen eens werk te 

laten maken van de site die hij een paar 

jaar geleden opzette, maar waar hij niks 

mee deed. Hij zag een onlinewinkel 

voor zich waar alleen echte 

kwaliteitshoning te koop was en zou zijn 

kinderen tegelijkertijd leren wat 

ondernemen betekent. Het werkte. 

Inmiddels heeft Taskan zoveel klanten 

dat hij het al lang niet meer af kan met 

Ahmet Taskan in zijn Honingwinkel in Utrecht. 

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Simoon%20Hermus
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de honing die zijn eigen bijen produceren. Hij importeert nu bijenproducten uit onder meer België, Turkije 

en Nieuw-Zeeland. 

Amazon 

De onlinestrategie van de familie Taskan heeft duidelijk bijgedragen aan dat succes. Sinds de kinderen in 

maart vorig jaar begonnen met het optimaliseren van de site groeide de omzet gestaag van 450 euro naar 

zo’n 3.000 euro in september. Taskan schreef zijn kinderen in voor gratis online trainingen van Google, om 

beter gevonden te worden. Een maand later stond de teller al op 7.000 euro. Aan het einde van het jaar 

was dat 12.000 euro, nu zet de winkel bijna 15.000 euro per maand om. Het inkopen van 

advertentieruimte op Google bleek de beste methode om meer klanten te werven. Na een jaar was de 

omzet hoog genoeg om het advertentiegedeelte voor een groot deel uit te besteden aan een extern 

marketingbureau. Met een omzetstijging van 130 tot 140 procent en een kostenbesparing van 40 procent 

vindt Taskan die uitgave goed te verantwoorden. 

‘Iederéén zou een internetwinkel moeten beginnen’, roept Taskan vanaf een gemakkelijke stoel op zijn 

gazon, een bij uit zijn gezicht wapperend. Voor concurrentie is hij niet bang, er zijn nu al meer dan genoeg 

(online) honingwinkels. ‘Je moet je onderscheiden door een goed product te leveren.’ Taskan gaat alleen in 

zee met leveranciers van wie hij de hele productieketen kan overzien. Daarna komt voor hem 

klantvriendelijkheid. ‘Klanten maken er in mijn ervaring geen misbruik van als je ze de mogelijkheid biedt 

een product terug te sturen als ze niet tevreden zijn, dus geef ze die kans. Sommige oudere mensen bellen 

om te bestellen, omdat ze internet niet vertrouwen of moeilijk vinden. Dat kan allemaal.’ Zijn winkel is 

aangesloten bij Webwinkelkeur, een keurmerk dat garandeert dat beoordelingen echt zijn. Hij scoort op 

het gebied van klanttevredenheid met ruim 200 beoordelingen een 9,6. 

Ook verkoopt Taskan nu op bol.com, en wil hij gaan experimenteren met Amazon. ‘Bol.com loopt wel 

goed, daar halen we ongeveer 15 procent van onze omzet’, zegt Taskan. ‘Facebook- en Instagram-

advertenties slaan nu nog niet heel goed aan, maar daar gaan we binnenkort serieuzer mee aan de slag.  

Zo bekijken we steeds wat kans van slagen heeft.’ 

Zie voor het volledige artikel: https://www.volkskrant.nl/economie/online-honingwinkel-van-imker-uit-utrechtse-volksbuurt-bloeit-

op-dankzij-corona~b5b6968b/ 

 

Eindhoven is een waar paradijs voor bijen: ‘Daar mag de stad trots op zijn’  
Frank van den Heuvel 02-07-21 Regina Oors, Entomologische Vereniging Nederland / BD 

EINDHOVEN - Weet u hoeveel wilde bijensoorten er in Eindhoven rondvliegen? 161! Daarmee scoort 

Eindhoven landelijk erg hoog. Het succes is vooral te danken aan het uitgekiende maaibeleid en de 

gevarieerde en kleurrijke bermen en slootkanten in de stad. 

https://www.volkskrant.nl/economie/online-honingwinkel-van-imker-uit-utrechtse-volksbuurt-bloeit-op-dankzij-corona~b5b6968b/
https://www.volkskrant.nl/economie/online-honingwinkel-van-imker-uit-utrechtse-volksbuurt-bloeit-op-dankzij-corona~b5b6968b/
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Regina Oors (Entomologische Vereniging Nederland) en Frank Verhagen (gemeente Eindhoven) bij de gevarieerde slootkant aan de 1e Lieven 
de Keylaan in Eindhoven.  © Bert Jansen/DCI Media 

Gehurkt aan de rand van de sloot hoeft Regina Oors niet lang te zoeken. Meteen wijst ze op een 

slobkousbij, die driftig stuifmeel en oliën verzamelt op de Grote Wederik, de gele plant die hier aan de 

weelderige slootkant volop in bloei staat. 

De slobkousbij is een van de 161 wilde bijensoorten die Eindhoven herbergt, door onderzoek vastgesteld. 

Maastricht mag zich qua soortenrijkdom de ‘bijenhoofdstad’ van Nederland noemen (meer dan 180 

soorten, van in totaal 360), Eindhoven zit in de absolute top en krijgt daar ook steeds meer erkenning voor. 

Recent kwam de stad nog voor in een aflevering van het bekende BNN/Vara-programma Vroege Vogels.  

Oors: ,,De stad mag er echt trots op zijn.” De verschillen zijn groot. Gemert-Bakel loopt voorop, andere 

dorpen zijn conservatiever. Oors is voorzitter van de sectie Hymenoptera (vliesvleugeligen) van de 

Entomologische Vereniging Nederland.  

Ze is samen met Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden van de gemeente Eindhoven, naar de 1e 

Lieven de Keylaan gekomen om te vertellen over de impuls die de bijen krijgen door het uitgekiende, 

gevarieerde maaibeleid van Eindhoven, met veel kruidenrijk gras. Het leidt zeker in deze tijd van het jaar 

tot de hoge, bloemrijke bermen en slootkanten, zoals hier, tussen de doorgaande weg en het park even 

ten westen van winkelcentrum Woensel. 

https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532862/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532862/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532862/
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Bijen op de Grote Wederik aan de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven. © Bert Jansen/DCI Media 

Tot ongeveer de eeuwwisseling zag je in Eindhoven - net als in de rest van Nederland - nog vooral kort 

gemaaid gazon. Er was al wel een areaal ‘lang gras’, maar dat was nog veel kleiner dan nu. Mede 

gedwongen door bezuinigingen werd rond 2010 steeds nadrukkelijker gekozen voor een goedkoper type 

beheer. ,,Kruidenrijk gras hoeft slechts één of twee en soms drie keer per jaar gemaaid te worden. Het kost 

minder en ecologisch gezien levert het veel op”, zegt Verhagen. 

Eindhoven beheert in totaal 674 hectare gras dat wordt gemaaid. Inmiddels is het intensief gemaaide 

gazon veruit in de minderheid (250 hectare, 37 procent). Het aandeel kruidenrijk gras bedraagt nu 63 

procent (424 hectare) en zal in de komende jaren alleen maar toenemen. 

‘Klepelen maakt alles kapot’ 

Belangrijk is dat er in Eindhoven, op enkele gebieden na waar het echt moet, niet wordt geklepeld. Oors: 

,,Klepelen (het machinaal maaien en fijnmalen van gras, dat vervolgens wordt achtergelaten, red.) maakt 

de bodem volledig kapot, inclusief de bodemdiertjes en insecten. Ook verruig je de grond, waardoor die 

voedselrijker wordt, maar dan krijg je ongewenste soorten, zoals gras, brandnetels en bramen. Die laatste 

https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532871/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532871/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532871/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/204532871/
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twee soorten zijn ecologisch niet ongewenst, maar ze woekeren als een malle, dus je moet ze in toom 

houden, anders verdringen ze andere vegetatie.”  

Zie voor het volledige artikel: https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-

zijn~a31b726a/ 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
In de komende weken zijn de activiteiten vanwege de vakantieperiode beperkt en zullen we enkele 

woensdag- en zaterdagmiddagen in het BIJ-Gebouw aanwezig zijn. De bezoekers van Wolfslaar zijn dan van 

harte welkom en zullen we informatie over bijen geven en onze activiteiten toelichten. 

Verrassing van de Natuurtuin 

De bloembakken van SMO zijn ingezaaid en beplant door Wolfslaar met bij-vriendelijke planten en 

bloemen. O.a. met Stokroos, 

Sedum/hemelsleutel, Asters, Salie, 

Bijenkorfje/Prunella, Bergsteenthijm, 

Stachys/ezelsoor en nog wat soorten. Het zijn 

vooral zomerbloeiers. In het najaar zullen we er 

ook verschillende bloembollen in de bakken 

poten, zodat er volgend jaar al in het vroege 

voorjaar iets bloeit voor de bijen en hommels. 

In ieder geval zijn de picknick tafels ook al 

geplaatst en is een van onze vrijwilligers bezig 

met een creatief ontwerp voor de tafelbladen.  

Wordt dus vervolgd de komende maanden!! 

 

https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhoven-is-een-waar-paradijs-voor-bijen-daar-mag-de-stad-trots-op-zijn~a31b726a/
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Mocht je zelf sponsor willen worden of ken 

je in eigen omgeving bedrijven die dat willen 

dan kun je ons dit laten weten via het 

emailadres: 

info@bredaasbijenhouderscollectief.nl.  

 

Wanneer je een bijdrage direct wilt 

overmaken kan dat 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

