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Nieuwsbrief 07         september 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Zo langzamerhand zijn er weer mogelijkheden ontstaan om onze activiteiten als BBC-enthousiasten te gaan 

uitvoeren. De afgelopen maanden was het afzien en rustig blijven, het hete weer afwachten en je bijen 

verzorgen. De komende maanden hopen we weer volop activiteiten te kunnen uitvoeren en we beginnen 

a.s. maandagavond met een BBC-Café aflevering in Wolfslaar. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen 

zijn zodat we onze plannen voor de rest van het jaar bekend kunnen maken. En vooral weer volop de 

jeugdigen in Breda kunnen interesseren voor bijen en insecten zodat ook in de toekomst de natuur z’n 

gang kan gaan. 

 

Nieuws uit de Media 

Hoeders VAN DE ZWARTE BIJ  

(TEKST  MARIO BROEKHUIS EN FOTOGRAFIE  MAX DE KRIJGER) 

Lutwich Asbreuk trekt er geen beschermende kleding bij aan, uit principe, om af te rekenen met het hardnekkigste 

vooroordeel tegen de zwarte bij. De tachtigjarige imker neemt het op voor een van de meest miskende 

huisdierrassen van Nederland. Een sterke honingbij die beter dan de buitenlandse hybride-bijen bestand is tegen ons 

klimaat en tegen parasieten. En die ten onrechte de naam 

heeft agressiever te zijn. Twee mannen banjeren door een 

natuurgraslandje bij Hoeve Springendal in Ootmarsum, de 

een met zo’n typische imkerskap over het hoofd, de ander 

met alleen een petje op. Ze gaan een bijenkast plaatsen in 

het dal van de Brunninkhuizerbeek. Ze leggen graag 

uit wat ze in hun kast vervoeren: een volkje van de 

zeldzame zwarte bij. “Na de oorlog ontstond het 

idee dat geïmporteerde hybridebijen, zoals carnica 

Oer-Nederlands huisdierras is gezonder en sterker 
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en buckfast, het beter zouden doen dan onze zwarte bij die hier al 

eeuwen is”, steekt Lutwich Asbreuk (80) van wal, terwijl hij 

zonder enige voorzorg een bijenkast opent die al langer in het 

beekdal staat. “Die hybriden zouden rustiger zijn en meer honing 

halen, dacht men. Vanuit de overheid werd de hybride 

gepromoot en veel imkers stapten erop over, in die mate dat de 

zwarte bij het onderspit delfde. In de jaren tachtig hebben we 

daarom de Stichting ’t Landras opgericht om te voorkomen dat de 

zwarte bij uitsterft. Het is de bij die hier al duizenden jaren 

voorkomt; hij is ooit met de mensheid vanuit het oosten naar hier 

gekomen. De Germanen hielden zwarte bijen in holle 

boomstammen, net zoals wij bijenkasten hebben”, zegt Lutwich, 

wiens naam toepasselijk is gespeld in het Oud Germaans. Het is 

zonneklaar dat de zwarte bij geen wild insect in Nederland is 

maar een huisdierras, net als de kip en het schaap. “De wilde 

bijen in Nederland zijn solitaire bijen, dit zijn koloniebijen met 

één koningin per volk.” Voor Lutwich is duidelijk dat de zwarte bij 

waardevol is: “Hij is beter bestand tegen ons klimaat dan 

importrassen. Hij is door de eeuwen heen aangepast aan ons 

klimaat. Kijk naar de bijensterft e van de laatste jaren. Die 

importrassen zijn niet zo goed bestand tegen ons wisselende 

klimaat en grote schommelingen in luchtvochtigheid.” Zijn collega 

imker Dick Kuper (74) vult hem daar graag bij aan: 

“De zwarte bij vliegt in het voorjaar ’s ochtends 

eerder uit, en vliegt ook door als het regent of waait. 

De ontwikkeling van een zwarte bij loopt synchroon 

aan de seizoenen, die van de hybriden niet. Eind 

oktober stopt een zwarte bij met het aanzetten tot 

broed.  Een carnica of een buckfast heeft langer 

broed, dus eitjes en larven, en moet daarom langer 

een hogere temperatuur van 35 graden in de kast 

houden. Dat kost veel kracht en meer slijtage aan de 

bijen. Bijen zijn koudbloedige dieren, ze moeten 

warmte opwekken door mechanische energie, en 

daar is enorm veel inspanning voor nodig. In de 

Brede orchis bloeit volop in de omgeving van 

de bijenkasten, al hebben de bijen er niet 

veel aan. 

Dick Kuper (links), die voor de zekerheid toch maar 

beschermende kleding heeft aangetrokken, ziet dat 

Lutwich Asbreuk (rechts) nergens last van heeft. 
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winter is de temperatuur in de kast van de zwarte bij sowieso gemiddeld tien graden lager dan bij een hybride volk, 

en daardoor gaat een zwarte bij aanmerkelijk langer mee. De zwarte bij overwintert met een kleiner volk, terwijl de 

voedselvoorraad gelijk is, en de ‘tros’ is compacter dan die van de carnica. Dat is een exoot die hier niet thuishoort, 

aldus Asbreuk. 

‘Iedere koningin wil zich het liefst laten bevruchten door een vreemde dar’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijftig vleugeltjes  

Lutwich schat het totale aantal zwartebijen volken in ons land op 680, hij heeft er zelf 22. “We zijn begonnen in 

Twente, maar doordat we koninginnen kweken en door ons bevruchtingsstation is er belangstelling van imkers uit 

heel Nederland. We merken dat meer imkers ontdekken dat het een mooi, sterk bijtje is. Ja, we denken dat we de 

inheemse bij hebben gered.” Het gevaar is echter nog niet geweken. En dan is er nog de zorg over de raszuiverheid, 

want het is niet eenvoudig om hybride bijen en zwarte bijen naast elkaar te houden zonder vermenging van de twee. 

De ‘pijp’ van de imker rookt, al is het meer voor de sier en de romantiek dan om de bijen te 

kalmeren. 

Linksonder in de raat zijn afgesloten vakjes waarin de larfjes zitten, het zogenaamde broed. In 

andere cellen glimt de honing. De zwarte bij kenmerkt zich door zijn zwarte kleur en stevige 

beharing, al is het verschil voor de leek lastig te zien. 

De imkers van de zwarte bij spreken ook wel over het ‘Twentse landras’, alhoewel het een 

algemeen Nederlands oer ras is. 

Zij trekken gezamenlijk op in de promotie en om nieuwe imkers op weg te helpen. 

Kijk op www.landras.nl 

‘Aan het eind van de rit IS ER GEEN POTJE HONING VERSCHIL’ 

 

http://www.landras.nl/
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“Iedere koningin wil zich het liefst laten bevruchten door een vreemde dar, dus het trekt naar elkaar toe.” Om die 

reden heeft de bijenclub een bevruchtingsstation waar in een straal van minstens vijf kilometer eromheen geen 

andere bijen zijn, zodat de zwarte bij er zuiver blijft. Andere imkers kunnen daar hun koninginnen naartoe brengen 

om ze te laten bevruchten door raszuivere darren. Op het station kweken ze er speciaal darren voor: ‘vadervolken’ 

noemt de imker dat. “De vadervolken hebben we onderzocht met een zogenaamde vleugelindex, waarbij een 

wetenschapper vijftig vleugeltjes beoordeelt, en zo weten we dat ze zuiver zijn.” Een leek kan niet zo gemakkelijk het 

verschil zien tussen een zwarte bij en een hybride. Maar verschil is er wel: de zwarte is compacter en korter met een 

beetje stomp achterlijf, behaarder en donkerder van kleur. Een hybride is veel geler, meer als Maja-de-bij. 

De tendens dat steeds meer nieuwkomers zich aanmelden voor een imkercursus en bijen willen houden is 

niet per definitie gunstig voor de zwarte bij, terwijl je zou denken dat een nieuwe generatie juist 

belangstelling heeft voor een sterke, oer-Hollandse honingbij. “Dat komt doordat de imkers die de 

cursussen geven nog overtuigd zijn van de carnica, en zij promoten hun eigen bij”, reageert Lutwich fel. 

“Lange tijd had ik onmin met een leerkracht in Oldenzaal die zijn cursisten carnica-volkjes gaf en anti-

zwarte-bij was. Dat is nu gelukkig anders, maar je merkt het overal in het land. Er is een hetze tegen de 

zwarte bij omdat die zogenaamd steeklustiger zou zijn. Dat is niet eerlijk, want wanneer je carnica ’s hun 

eigen gang laat gaan, worden ze na één generatie nog steeklustiger dan zwarte bijen en hartstikke 

vervelend. Voor een carnica-volk heb je om dat te voorkomen ieder jaar een nieuwe, bevruchte koningin 

nodig en daar betaal je zo dertig tot zestig euro voor. Doe je dat niet, dan gaat de kwaliteit van een carnica 

als hybride verloren. Vrijwel alle carnica-imkers hebben ook een kap en handschoenen aan als ze in de kast 

komen en dat is niet voor niets. Een zwarte bij is constant in zijn gedrag, ook in volgende generaties, en 

niet steeklustiger dan enige andere honingbij.” De enige die minder steekt is de angelloze bij, een hybride 

die in opkomst is. Lutwich ziet daar geen heil in, integendeel: “Daar gaan we absoluut niet in mee. Dat een 

honingbij zich kan verweren is een waardevolle eigenschap, want hoe wil een bij zijn eigen volk anders 

beschermen tegen indringers? Natuurlijk wil de imker niet gestoken worden, maar een weerloos volk is net 

zomin wat we willen voor een gezonde bijenpopulatie en in het belang van de duurzaamheid.” 

Orchidee met gaatje  

Uit Lutwichs proef van zes jaar achtereen met meerdere volken bleek dat zwarte bijen in honingproductie 

niets onderdoen voor carnica ‘s. “Aan het eind van de rit is er geen potje verschil.” Verschil in het opzoeken 

van bloemen is er evenmin, het is maar net waar ze trek in hebben. In een brede orchis, zoals die nu om de 

kast heen in het Springendal bloeit? Of de gevlekte orchis die over een week of zes gaat bloeien? “Nee”, 

zegt Dick resoluut, “dat is een lipbloemige. Daar kunnen honingbijen niets mee. Hommels zijn zwaarder, 

die gaan op de lip zitten, waardoor de lip zakt en ze bij het stuifmeel kunnen.” “Toch moet ik je 

tegenspreken”, breekt Lutwich in, “soms kunnen ze er wel in.” Dick weet meteen waar zijn collega op 

doelt: “Ja, je bedoelt dat er hommels zijn die een gaatje in de bloem boren, zodat de bij er later toch bij 
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kan. De natuur heeft altijd een oplossing.” De margrieten die rijkelijk om hen heen bloeien zijn een 

gemakkelijker weldaad voor de zwarte bij, als leverancier van het stuifmeel waar de bijen hun larfjes mee 

voeden.  

Kijkend over het wuivende bloemenveld denkt Lutwich nog even terug aan zijn jeugd, waarin de imkerij 

nog een serieuze kostwinning was: “In ’57 kreeg je tien gulden subsidie per kast, je had hoe dan ook 

inkomsten en dus zo veel mogelijk kasten. Een gemiddelde imker had tien tot vijftien volken. In Losser, 

waar ik woon, hadden we 32 imkers en met elkaar zeshonderd volken. Dat waren alleen maar zwarte 

bijen.” Nog slechts een handvol imkers als Lutwich en Dick is bevlogen door die zwarte bij. Of ze het nu 

doen om lekker bezig te zijn in de natuur, uit nostalgie, of juist om een oplossing aan te dragen voor de 

toekomst, het is aan hen te danken dat de zwarte bij nog bestaat. Ook i9n Bredfa e.o. zijn enkele imkers 

bezig met het herintroduceren van de zwarte bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De margrieten zijn een bron van stuifmeel, het voedsel voor de bijenlarven. 
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DE BIJEN ZIJN WEER TERUG BIJ NIEUWE VESTE 
Gepubliceerd: 02-07-2020 

De bijen die door de renovatie van de binnentuin twee jaar verhuisd waren zijn weer terug bij de 

Nieuwe Veste. 

Omdat de binnentuin nu publiek toegankelijk is 

geworden, is voor een nieuwe locatie gekozen. Ze 

staan nu in de kleine binnentuin, recht achterin 

de bibliotheek. 

De bijen worden nog steeds beheerd door de 

imkers Marc, Henri en Bart van het Bredaas 

Bijenhouders Collectief.  

 

 

Deze stichting zet zich in voor betere 

leefomstandigheden voor bijen en richt zich op 

educatie en bewustwording op het gebied van bijen 

en hun leefwereld. 

 

 

 

 

Zie voor meer informatie over de BBC: http://www.bredaasbijenhouderscollectief.nl of kijk op Facebook. 

Jaarlijks zullen deze imkers een aantal activiteiten in de Nieuwe Veste organiseren waarbij de bijen centraal 

staan. 

  

http://www.bredaasbijenhouderscollectief.nl/
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Markkant Breda 

Stadswei omgetoverd tot wilde bloementuin 

Tussen de Stadsgalerij en 
het oude klooster van 
Breda, nu Casino, ligt een 
terrein braak. Dit is al jaren het geval. Kennelijk 
wacht deze hoek op een nieuwe bestemming. Een 
uitgekiende gelegenheid derhalve om daar wilde 
bloemen in te zaaien. Zo creëren we in de zomer 
van 2020 een veelkleurige en voor mens en dier 
(bijen) aantrekkelijke ‘Stadswei’.  

Wie wij zijn? Wij zijn het Ondernemersfonds van de 
binnenstad, De Gemeente Breda en natuur en 
milieuvereniging Markkant Breda en het Bredaas 
Bijenhouders Collectief. ‘Het is ook goede gelegenheid 
om vergroening ten behoeve van biodiversiteit onder 
de aandacht te brengen’ aldus Jos Koniuszek, voorzitter 
van het binnenstadse ondernemersfond. ‘Samen gaan 
we voor een klimaatbestendig en aantrekkelijk 
stadsmilieu.’  

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
De afgelopen maand hebben we bezoek gehad van een BSO-schoolklas en hebben we vele woensdagen en 

weekenden passanten mogen ontvangen in het BIJ-Gebouw. We merken dat de belangstelling groot is en 

misschien ook door de Covid-19 beperkingen er meer dan gewoonlijk bezoekers op Wolflaar zijn. Een 

goede ontwikkeling. 

Daarnaast zijn wij natuurlijk, 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.  

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.  

 


