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Nieuwsbrief 09         december 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Dit is alweer onze laatste nieuwsbrief van 2020 en waarachtig is het een vreemd en teleurstellend rustig 

jaar geweest. Met name door de Covid 19 pandemie zijn alle geplande activiteiten van het jaar uitgesteld 

of helemaal niet uitgevoerd en dat terwijl onze bijen en andere insecten gewoon hun werk deden door 

nectar te verzamelen, bestuiving uit te voeren, zich voort te planten en het volk in stand te houden. En nu 

zitten we zo maar vlak voor de feestdagen in een situatie die we eigenlijk geen van allen eerder hebben 

meegemaakt. Wat gaan de feestdagen ons brengen? We hopen op een beetje gezelligheid en plezier en wij 

vanuit het BBC  willen daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom deze keer extra veel leeswaardige 

artikelen en achtergrondinformatie om met elkaar te delen. 

In ieder geval wensen wij iedereen goede feestdagen, een goede gezondheid en een beter begin van het 

Nieuwe Jaar waarin we hopelijk van de pandemie verlost zullen worden. 

 

Nieuws uit de Media 

Wat brengt de honingbij ons allemaal? 
ma 16 nov 2020, 12:15    Natuur 

 

Sint-Oedenrode - Bijen, 

solitaire bijen, wespen, 

hommels en zelfs mieren zijn 

allemaal verre familie van 

elkaar.  

 

 

 

 

 

 

Ze behoren tot de vliesvleugeligen. Hoewel de link tussen bijen, solitaire bijen, wespen en hommels voor 

velen van ons direct zichtbaar is, lijken de mieren toch wel een vreemde eend in de bijt. Maar allemaal 

hebben ze een nest met een koningin en werksters en dan valt ook de mier voor de meesten van ons wel 

https://www.mooirooi.nl/zoek/categorie/natuur/1186


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 
 

Pagina 2 van 12 

op zijn plaats. Marcus Mesu, de enige Rooise beroepsimker, legt ons in een vijfluik uit wat zijn werk 

inhoudt, hoe het leven van een honingbij er uitziet, welke producten levert de honingbij ons, wat de 

verschillen zijn tussen de honingbij en de solitaire bijen en tenslotte komen de overeenkomsten en 

verschillen tussen de bijen, wespen, hommels en mieren aan de orde. In dit deel 3 vertelt Marcus over 

de producten die we van de honingbij krijgen. 

Dat een bijenvolk uit noeste werkers, of beter noeste werksters, bestaat is ons wel duidelijk geworden in 

de twee voorgaande afleveringen. Van nature verzamelt een bijenvolk honing om de winter te overleven. 

Door in de zomer hard te werken, hebben de koningin en de werksters die later in het jaar ter wereld 

komen voldoende voedsel om de winter door te komen. Op deze manier kan de koningin vanaf januari 

weer voor nieuw broed zorgen dat in het komende jaar het volk als geheel laat voortbestaan. Een van de 

bekendste producten die een bijenvolk produceert is honing. Verder verzamelt een bijenvolk nectar, 

stuifmeel en propolis. Daarnaast produceert het bijenvolk bijenwas. 

 

Honing 

Honing is al meer dan duizenden jaren de meest gebruikte zoetstof. Totdat er in het midden van de 19e 

eeuw ontdekt werd hoe er uit suikerbieten kristalsuiker kon worden geraffineerd. Tegenwoordig wordt 

honing vaak gebruikt door fijnproevers op toast, brood, in salades, gebak en niet te vergeten in warme 

thee of melk. Daarnaast zijn er ook mensen die van natuurlijke honing houden, zij kopen vaak in het 

seizoen raathoning bij de imker. Dit is honing die nog in de raat zit en wordt in zijn geheel opgegeten. Deze 

honing is dus nog niet geslingerd. Honing is opgebouwd uit verschillende suikers, glucose (=druivensuiker), 

fructose (=vruchtensuiker) en sucrose (=1 molecuul fructose en 1 molecuul glucose). Daarnaast bevat 

honing diverse aminozuren, enzymen, vitaminen en mineralen. 

“Bijen communiceren met elkaar, dat vertelde ik eerder al. Een bijenvolk gedraagt zich als een individu en 

dat betekent ook dat een volk allemaal dezelfde bloesem opzoekt”, zo begint Marcus. “In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld hommels, die van een kersenboom naar een paardenbloem en weer naar een appel- of 

perenboom hoppen, vliegen de werksters van het bijenvolk steeds naar dezelfde bloesemsoort. Dat maakt 

ook dat bestuiving door bijen veel effectiever is dan bestuiving door hommels. Want ja, een hommel met 

kersenstuifmeel aan zijn lijf bestuift geen appelbloesem. Dat zal wel duidelijk zijn. Juist omdat een 

bijenvolk zeer eenduidig is bij het aanvliegen van een bloesemsoort, kent elke periode van het bijenseizoen 

zijn specifieke honingsmaak”. 
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Bijen meer dan honing alleen 

za 17 okt 2020, 8:45    Natuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Mesu voor de bijenkasten en tussen zijn 

bijen (Foto: Imkerij 'De Linde') 

Sint-Oedenrode - Bijen, solitaire 

bijen, wespen, hommels en zelfs mieren zijn allemaal verre familie van elkaar. Ze behoren tot de 

vliesvleugeligen. Hoewel de link tussen bijen, solitaire bijen, wespen en hommels voor velen van ons 

direct zichtbaar is, lijken de mieren toch wel een vreemde eend in de bijt. Maar allemaal hebben ze een 

nest met een koningin en werksters en dan valt ook de mier voor de meesten van ons wel op zijn plaats. 

Marcus Mesu, de enige Rooise beroepsimker, legt ons in een vijfluik uit wat zijn werk inhoudt, hoe het 

leven van een honingbij er uitziet, welke producten levert de honingbij ons, wat de verschillen zijn 

tussen de honingbij en de solitaire bijen en tenslotte komen de overeenkomsten en verschillen tussen de 

bijen, wespen, hommels en mieren aan de orde. Vandaag in deel 1 vertel Marcus over zijn werk als 

imker. 

Marcus Mesu en Mirjan Hendriks runnen met zijn tweeën ‘Imkerij De Linde’ in Olland. Zo’n dertig jaar 

geleden kwam Marcus na een verblijf van vijf jaar op verschillende plaatsen in de wereld terug in 

Nederland. In die periode werkte hij onder andere in Brazilië bij boeren. Later werkte hij ook nog een hele 

tijd in Luxemburg in de landbouw. Na zijn terugkeer in Nederland werkte Marcus als agrarische 

bedrijfsverzorger. Hij verzorgde vee voor boeren die dit tijdelijk door ziekte of anderszins niet zelf konden. 

Tegelijkertijd begon hij hobbymatig met het houden van bijen. Een hobby, die zo’n jaar of acht geleden zijn 

beroep werd. 

Zonder bestuiving geen fruit 
“Weet je dat 85% van de groenten en het fruit dat in de winkel te koop is, er alleen maar is door bestuiving 
door bijen, solitaire bijen en hommels?”, vraagt Marcus nadat hij zijn kopje koffie weer op het schoteltje 
heeft geplaatst. “Zonder bestuiving zouden we soberder eten. We zouden dan aardappels, uien, diverse 
koolsoorten en bieten eten. 

https://www.mooirooi.nl/zoek/categorie/natuur/1186


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 
 

Pagina 4 van 12 

Nog een ander weetje. Bijen staan economisch gezien, juist door hun rol bij de bestuiving van gewassen op 
de derde plaats van de landbouwhuisdieren. Het rund en het varken zijn respectievelijk nummer één en 
twee. Daarna komt de bij en pas op de vierde plaats komen de kippen”. Dat is weer een eyeopener, 
bijenhouden is een vorm van veeteelt. “Ja”, zo vervolgt Marcus. “Bijen hebben net als koeien, varkens en 
kippen verzorging nodig. Een imker is gewoon een bijenhouder. Als ik mijn volken niet verzorg, dan gaan ze 
dood. Bijen zijn gedomesticeerde huisdieren”. 

  

  

 

Meer jongeren en vrouwen worden imker: ‘Gelukkig maar, want die hebben toch weer 

een andere blik’ 

OOSTERHOUT – Tot grote vreugde van het 

Bijenhoudersgilde Oosterhout zien ze de 

interesse in het imkerschap toenemen. ‘Het 

besef dat bijen belangrijk zijn voor de natuur én 

de vraag naar biologisch eten speelt daarin een 

grote rol.’ 

Corry Botterman en Marcel Elshout van het 350 jaar oude 

Bijenhoudersgilde Oosterhout.  

© Pix4Profs/Joyce van Belkom 

 

https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/05f4986b-bb4a-4574-9eac-0030353ef515.jpg
https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/92a3e3a1-14a1-4cc0-a4ea-3a63484bafc7.jpg
https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/dfbb5a6a-7833-4e22-aa72-74a2755320a5.jpg
https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/fa6a4fdc-2ab9-4ecf-909e-8dd37337271d.jpg
https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/e7ee99ac-8bdb-4da9-95b8-eeadf4174d5c.jpg
https://mooikrant.pubble.cloud/9ec7a37f/content/2020/11/bb385e86-67c8-45f6-93a4-df258290e138.jpg
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Cobine van der Louw 05-12-20, 10:00 Bron: BN DeStem 
Steeds meer jongeren melden zich aan bij het gilde, we hebben zelfs iemand van 21. 

Zie verder: https://www.bndestem.nl/oosterhout/meer-jongeren-en-vrouwen-worden-imker-gelukkig-maar-want-

die-hebben-toch-weer-een-andere-blik~a6357ebc/ 

Imker Adrie Hottinga uit Vorchten heeft zijn bijen naar de heide gebracht.  
 
,,De hei begint mooi te bloeien, ik 
verwacht een goede opbrengst.’  
© Henri van der Beek 

Imkers constateren teruglopende 
belangstelling voor bijenkasten op heide, 
maar de bijen zijn er weer. Het lijkt er op 
dat er dit jaar een goede oogst op komst 
van ‘het goud van de heide’, de 
heidehoning. 

Jan Nitrauw 10-08-20, 09:30 Bron: de Stentor 

 

 ,,De heide herstelt zich na de afgelopen 
droge jaren. Ook nu valt er regelmatig wat regen en de verwachting is dat de heide uitbundig zal 
bloeien’’, zeggen Fraukje Bonnema-van Leeuwen uit Epe en Adri Hottinga uit Vorchten. 

Imkers zijn begonnen met het plaatsen van hun bijenkasten en -korven op de heideterreinen. Leden van de 

imkervereniging Epe plaatsen zo’n vijftig kasten en dat is ook mogelijk voor de leden van de 

zustervereniging uit Heerde.Daarnaast komen er bijenkasten van elders, met name op de terreinen van het 

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Maar dat zijn lang niet meer de aantallen die een eeuw geleden 

werden geplaatst. Toen waren er nog duizenden hectaren heide en kwamen vele honderden imkers uit het 

hele land naar de Veluwse heideterreinen; sommige imkers bleven weken in hutjes op de heide wonen, 

dichtbij hun bijen. 

Fysiek zwaar 

Zowel Fraukje Bonnema-van Leeuwen als Adri Hottinga constateren dat er ook nu een teruglopende 

interesse is voor het plaatsen van bijenvolken op de heide. ,,Oudere imkers haken af. Het is fysiek zwaar 

om heidehoning te winnen’’, zegt Fraukje Bonnema van het Honingmagazijn in Epe. ,,Dat geldt zowel voor 

het werk op de heide, maar zeker ook voor de winning.’’ 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Foosterhout%2Fmeer-jongeren-en-vrouwen-worden-imker-gelukkig-maar-want-die-hebben-toch-weer-een-andere-blik%7Ea6357ebc%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Foosterhout%2Fmeer-jongeren-en-vrouwen-worden-imker-gelukkig-maar-want-die-hebben-toch-weer-een-andere-blik%7Ea6357ebc%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.bndestem.nl/oosterhout/meer-jongeren-en-vrouwen-worden-imker-gelukkig-maar-want-die-hebben-toch-weer-een-andere-blik~a6357ebc/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/meer-jongeren-en-vrouwen-worden-imker-gelukkig-maar-want-die-hebben-toch-weer-een-andere-blik~a6357ebc/
https://www.destentor.nl/veluwe/imkers-constateren-teruglopende-belangstelling-voor-bijenkasten-op-heide-maar-de-bijen-zijn-er-weer~abb6285d/174302555/
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Want bij heidehoning moet de raat helemaal worden ontzegeld en moet je de honing met pennetjes 

beroeren om ze vloeibaar te maken, legt Bonnema uit. ,,Door de droogte was de honing vorig jaar heel taai 

en dan is het slingeren een heel zware klus’’, aldus Bonnema. 

Lindehoning 

Hottinga voegt er aan toe dat imkers ook kijken naar wat ze voor eigen gebruik nodig hebben. ,,Dit jaar is 

de lindehoning ook erg goed, die is al geoogst. Dan is er minder noodzaak om naar de heide te gaan om 

toch nog een goed honingjaar te hebben. Onze vereniging mag een vijftig kasten plaatsen maar die staan 

er nog niet. De teller staat nu op een 35 kasten’’, legt de Vorchter imker uit. 

Cursussen 

Hottinga ziet wel een toename in de interesse voor de imkerij, maar dat levert lang niet altijd actieve 

imkers op. ,,De imkercursussen zitten volgeboekt, het afgelopen seizoen waren er landelijk zo’n duizend 

cursisten. Maar om dag in dag uit met je bijen bezig te zijn, is een ander verhaal. Die opgave is vaak te 

zwaar’’, zegt Hottinga. Zelf heeft hij net een aantal kasten naar de heide gebracht. ,,De hei begint mooi te 

bloeien en ik verwacht een goede opbrengst.’’  

‘Kom nu al naar de bloeiende heide’ 
Wie wil genieten van de bloeiende heide, moet nu al komen kijken. Dat zegt schaapherder Lammert 

Niessing, die dagelijks met zijn kudde over de Renderklippen tussen Heerde en Epe trekt. ,,Mensen 

verwachten dat de heide nog mooier wordt. Maar met de hittegolf kan het ook zo weer gebeurd zijn. De 

heide bloeit dan heel snel en dan is het ook zo weer gebeurd met de paarse gloed’’, is Niessings ervaring. 

Hij stelt vast dat de heide zich geweldig heeft hersteld van de afgelopen droge jaren. ,,Maar ook nu is het 

nog droog. Ik zie vennen waar nog haast geen water in staat. Het is allemaal wel kwetsbaar’’, waarschuwt 

Niessing. 

Ook woordvoerder Leo Cleiren van GLK, beheerder van grote heideterreinen, ziet dat de heide zich prima 

herstelt. ,,Heide die helemaal dood leek, loopt toch weer uit. Blijkbaar heeft het wortelgestel de droogte 

overleefd en verjongen de struiken zich. Ook zien we dat veel heidezaad ontkiemt. De dopheide heeft al 

prachtig gebloeid en ik verwacht dat de komende weken de struikheide in volle bloei zal staan’’, zegt 

Cleiren. 
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Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
Deze maand was het rustiger in het BIJ-Gebouw. De herfst was wel zacht dus onze bijen bleven wel vliegen, 

maar tegelijkertijd waren we druk met de voorbereidingen voor de winterperiode. 

Wel hebben we nog wat gewerkt aan de inrichting van ons gebouw maar dat was het wel zo’n beetje. We 

zijn klaar voor de winter en de bijen hebben voldoende voer om te overwinteren. 

In het voorjaar zullen we hopelijk weer volop activiteiten gaan ontplooien, hierover meer in onze volgende 

nieuwsbrief. 

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. 

 

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.  

 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl

