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Nieuwsbrief 08         September 2021 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Ik hoop dat de imkers onder jullie net als ik druk zijn met het inwinteren van de bijen, lijkt wat vroeg maar 

we moeten er toch echt mee op gaan schieten. De nachten worden kouder en door mist en condens in de 

ochtend hebben de bijen het wat moeilijker om het vocht in het suikerwater dat we ze voeren te 

verdampen. Dit las ik net in een blog van de NBV die we regelmatig ontvangen met heel wat nuttige tips 

elke keer! Ja, want deze week al voor het eerst vorst aan de grond in Brabant en je merkt gewoon dat de 

natuur dit jaar echt in de war is…. 

Van de week besloten dat we binnenkort weer een BBC-Café gaan organiseren en ik roep jullie allemaal op 

dit bij te wonen, de uitnodiging zullen we deze week rondsturen. We hopen dat corona minder invloed op 

ons leven gaat krijgen en we weer de dingen kunnen gaan doen waar we voor zijn opgericht: educatie over 

bijen en biodiversiteit geven. 

 

Ook in Breda vandalisme bij BBC 

Afgelopen donderdag 26 augustus hadden we te maken met 

vernielingen en vandalisme op onze bijenstandplaats Zuylen. 

In meerdere volkeren heeft men geprobeerd te kijken en 

misschien honing te ontvreemden, een van de volken heeft men 

omgegooid. Duidelijk mensen die geen verstand van bijen 

hadden. 

Gelukkig is er niet veel beschadigd en hebben we zonder al te  

veel schade alles weer op orde kunnen brengen. 

Hopelijk zijn de vandalen er niet zonder prikken vanaf gekomen…, 

of mag ik dat niet wensen?? 
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Onze nieuwe BBC website 

Onze nieuwe website: https://www.bredaasbijenhouderscollectief.nl/ is alweer een tijdje operationeel en 

wordt regelmatig 

voorzien van nieuwe 

informatie en 

bijenweetjes. Ook kan 

men er berichten 

achterlaten en vragen 

over biodiversiteit kwijt 

en voorzien wij hem van 

onze educatieve 

programma’s in Breda 

e.o. 

Omdat dit een steeds 

belangrijker 

communicatiemiddel voor ons aan het worden is wilde we dit graag even aan jullie kwijt en zien wij 

iedereen graag op onze site !! Zegt het voort, zegt het voort…. 

https://www.bredaasbijenhouderscollectief.nl/
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Nieuws uit de Media 
28 juli 2021 The Economist 
Ongewervelde dieren kunnen de chemische tekenen van ziekte detecteren 

 
 

Honden kunnen dingen ruiken in concentraties van een deel op een biljoen is gelijk aan een enkele druppel 

in een vijver ter grootte van 20 Olympische zwembaden. Dat vermogen wordt door mensen goed benut. 

Getrainde honden kunnen explosieven en drugs opsnuiven, vermiste mensen opsporen en zelfs 

truffeljagers naar hun prijzen leiden. Ze kunnen ook ziekten detecteren, waaronder kanker, malaria, de 

ziekte van Parkinson en covid-19, voordat duidelijke symptomen optreden. Een in 2019 gepubliceerde 

studie suggereerde bijvoorbeeld dat getrainde honden 97% van de tijd bloedmonsters van patiënten met 

longkanker konden identificeren. Een groep onderzoekers in Duitsland heeft onlangs honden getraind om 

speekselmonsters te selecteren die zijn verzameld van mensen die besmet zijn met Sars-Cov-2, het Covid-

veroorzakende virus, uit niet-geïnfecteerde monsters, met een slagingspercentage van 94%.  

Het trainen van honden kost echter tijd. Handelaars moeten worden betaald. De dieren zelf worden moe 

en verveeld. In eerdere onderzoeken naar kankerdetectie haalde minder dan de helft van de honden die 

voor training waren ingeschreven, het cijfer. Honden zijn dus geen praktisch antwoord op de vraag hoe een 

ziekte snel kan worden opgespoord, voordat deze vat krijgt. 
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De geur van succes?  

Het detecteren van Covid met bijen omvat ondertussen een methode die teruggaat tot Ivan Pavlov en zijn 

honden. De insecten krijgen naast Sars-cov-2-geïnfecteerde speekselmonsters suikerwater aangeboden, 

maar niet met niet-geïnfecteerde monsters. Zo leren ze hun slurven uit te strekken als ze Covid opsnuiven. 

Aria Samimi, baas van InsectSense, het Nederlandse bedrijf dat deze aanpak heeft ontwikkeld, stelt zich 

voor dat lokale imkers legers bijen leveren voor de trainingsmachines van het bedrijf, waarvan er slechts 

één meer dan 100 bijen per dag kan trainen. Potentiële partners in Zimbabwe en India hebben interesse 

getoond, zegt Samimi. En, intrigerend, onderzoekers in zowel Nederland als Denemarken willen graag zien 

of bijen ook kanker kunnen detecteren. 

Welke van deze ideeën tot bloei zullen komen, valt nog te bezien. Medische regelgevers zullen ervan 

overtuigd moeten zijn dat wat op het eerste gezicht misschien gek lijkt, eigenlijk verstandig is. Maar sinds 

de tijd van Hippocrates worden artsen aangemoedigd om hun neus te gebruiken om de diagnose te 

helpen. Een beetje hulp van de reukzin van ongewervelde dieren is misschien geen slechte zaak. 

Voor het volledige artikel, zie: 
https://www.economist.com/science-and-technology/2021/07/28/flies-worms-and-bees-could-help-detect-illness 

 

Ziekte uitgebroken bij bijenvolk: 'Imker zit in zak en as' 
24 juli om 15:06 • Aangepast 24 juli om 16:20 Geschreven door Fieke Nobel 

 
Foto: Goof Hagens. 

De bijenziekte Amerikaans Vuilbroed is vastgesteld bij een imker in het buitengebied tussen Hoogerheide 
en Ossendrecht. De imker is al zijn volken kwijt. "Alles wat in de kast zit moet vernietigd worden", zegt 

https://www.economist.com/science-and-technology/2021/07/28/flies-worms-and-bees-could-help-detect-illness
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Goof Hagens van de Bijenhoudersverenigingen “De Wal van Brabant”. De imker uit Hoogerheide is lid van 
deze vereniging. 
Amerikaans Vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte. Als de bijen een eitje leggen, gaat die in een cel. 
Deze wordt dichtgemaakt. Als het bijenvolk deze ziekte onder de leden heeft, verandert alles in die cel in 
slijm en draden. Het eitje krijgt de kans niet om te ontwikkelen, legt Hagens uit. Het volk dat ziek is sterft 
uit. Maar in de tussentijd kunnen ze wel andere volkeren besmetten. 
"Het is een zorgvuldige en goede imker", zegt Hagens. "Hij heeft het razendsnel geconstateerd en gelijk 
gerapporteerd. Dan komt een bijengezondheidscoördinator erbij, die neemt monsters om zeker te weten 
of de ziekte is uitgebroken. Er is nu een verbod op het vervoeren van bijen in een straal van drie kilometer 
rond de getroffen imker. Al zijn volken worden gedood. 
Drie kilometer 
Verder dan drie kilometer vliegen bijen niet. Dat is waarom er in dat gebied een verbod is op het vervoeren 
van bijen. Normaal gesproken gebeurt dat bijvoorbeeld om bij een fruitteler de bomen te bevruchten. Het 
is een geluk bij een ongeluk dat het nu geen lente is. "De meeste fruitbijen zijn nu weer thuis." 
Het gebeurt niet vaak dat de ziekte uitbreekt. Hagens kan zich een aantal gevallen herinneren. "Een jaar of 
twee geleden in het oosten van het land. Het is ook in België een keer aan de orde geweest. Meestal is het 
behoorlijk goed in te dammen." 
'We helpen die man' 
De imker uit Hoogerheide is nu bezig om al zijn kasten te ontsmetten. "Hij zit in zak en as. Maar we helpen 
die man. We proberen te zorgen dat hij op termijn weer kan gaan starten. Deze man doet jarenlang zijn 
best en hij is heel netjes en goed voor zijn bijen. En dan overkomt dit hem." 
Omdat de getroffen imker zo precies werkt, is de ziekte razendsnel ontdekt. Op de vraag of het een geluk 
bij een ongeluk is dat de ziekte juist bij deze man uitbreekt, zegt Hagens: "De man heeft er niks aan maar 
het is wel zo." 
 
Besmettelijke ziekte bij bijen in Ossendrecht gevonden 
23 juli om 19:24 • Aangepast 24 juli om 19:13 Geschreven door Rebecca Seunis 

 Foto: Ben Saanen 
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Onder bijenvolken van een imker in Ossendrecht is vrijdag de ziekte Amerikaans Vuilbroed vastgesteld. Dat 
meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Amerikaans Vuilbroed is een 
besmettelijke ziekte. 
De besmette, zieke bijenvolken worden geruimd om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Het is 
onduidelijk om hoeveel bijen het gaat. 
De ziekte wordt door imkers zelf bestreden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt 
hier toezicht op. 
Niet vervoeren 
Bijenvolkeren, poppen, eitjes en larven mogen de komende dertig dagen niet worden verplaatst. Het gaat 
om bijen en producten binnen een straal van drie kilometer rondom de besmette locatie. 
Amerikaans Vuilbroed wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is niet besmettelijk voor de mens. 
Nieuwe Nederlandse bijensoort in Haarlem  

 

Bron: Nature today 

EIS Kenniscentrum Insecten 

21-JUN-2021 - In de zomer van 2020 werd tijdens een inventarisatie voor de Gemeente Haarlem een nieuwe 

bijensoort voor Nederland gevonden, de centauriebehangersbij. De dichtstbijzijnde vindplaatsen liggen in Zuid-

Duitsland. Daarnaast werd een nieuwe locatie voor het locomotiefje gevonden, een zeldzame sprinkhaansoort. En er 

werden waarnemingen gedaan van 

leuke bijensoorten als de ruige 

behangersbij. In 2020 deed EIS 

inventarisaties van de wilde bijen 

in Haarlem, in het kader van een 

biodiversiteit 

monitoringprogramma dat door 

de gemeente is opgezet en in dat 

jaar van start ging.  

Dit monitoringprogramma heeft 

als doel het in de gaten houden  

van de staat van de natuur in 

Haarlem en het meten van de 

effecten van genomen ingrepen 

om de biodiversiteit te verhogen. 

 
Vrouwtje centauriebehangersbij (Megachile melanopyga), gevonden in Haarlem in juni 2020 (Bron: Johan van 't Bosch) 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=31
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In een inventarisatie die in het kader hiervan werd uitgevoerd in juni 2020 vond Johan van ’t Bosch van EIS 

een vrouwtje centauriebehangersbij (Megachile melanopyga) op één van de 34 locaties waar het 

onderzoek werd gedaan. Dit is een verrassende vondst omdat de dichtstbijzijnde vindplaatsen op grote 

afstand liggen, in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Midden-Frankrijk. De verspreiding van de 

centauriebehangersbij loopt van Portugal en Frankrijk over het zuiden en midden van Europa tot in 

Rusland en het Midden-Oosten. Van deze bijensoort is niet bekend dat ze haar leefgebied uitbreidt. Het is 

niet duidelijk of de centauriebehangersbij op eigen kracht in Haarlem terecht is gekomen. De soort nestelt 

in dood hout en er is een mogelijkheid dat ze met aanvoer van hout uit het buitenland hier terechtkwam. 

Ook is nog niet duidelijk of het om een enkel exemplaar gaat, of dat er sprake is van een populatie. 

Voor het volledige artikel, zie: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27243 

 

 

Een zogenoemd bijenhotel langs het fietspad tussen de Schoonstraat en De Kropaar in Heesch is 
donderdagnacht in vlammen opgegaan. Hoeveel bijen bij de brand zijn gedood, is niet bekend. Maar een 
kenner denkt dat er het al snel om enorme aantallen gaat. 
Geschreven door Peter de Bekker 

De brand werd rond halfdrie ontdekt door twee fietsers. Die waarschuwden de brandweer. 
De brandweer had de brand snel onder controle, maar moest het bijenhotel volledig slopen om het vuur 
goed te kunnen blussen. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27243
https://www.omroepbrabant.nl/wieiswie/72/peter-de-bekker
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Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Agenten 
die kwamen kijken, spraken van een trieste daad. 
Drie maanden geleden werden ook bijenvolken in Mariaheide het slachtoffer van vandalen. Toen werden 
tien bijenkasten omvergegooid. 
Rode lijst 
Wilde bijen hebben het de laatste jaren erg moeilijk in Nederland. Dit heeft onder meer te maken met de 
schaalvergroting in de landbouw, vermesting, bestrijdingsmiddelen, de klimaatverandering en doordat veel 
planten waarvan zij afhankelijk zijn verdwijnen. Boswachter Frans Kapteijns waarschuwde twee jaar 
geleden al dat van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland leven er maar liefst 181 soorten op de 'rode 
lijst' staan. 
"Wat mensen vaak niet beseffen, is dat wij als mensen afhankelijk zijn van deze diertjes. Driekwart van de 
voedselgewassen en negentig procent van de wilde planten is - voor een deel - afhankelijk van bestuiving 
door deze insecten", aldus Kapteijns. 
Vanwege de brand in het bijenhotel in Heesch werden brandweer en politie opgeroepen  
 

 
(foto: Gabor Heeres/SQ Vision) 

Van het grote bijenhotel in Heesch bleef niets over  
 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
In de komende weken zijn de activiteiten 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. 
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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!! 

 

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. 

  

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. 

 


