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Van de voorzitter.
Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,
OP dit moment zit ik thuis in quarantaine met lichte verschijnselen van Covid, en ja ondanks 2G heb ik een
besmetting opgelopen. We zijn natuurlijk veel in contact met anderen bij lezingen en bijeenkomsten en ja,
ook wij imkers lopen dan het risico om ziek te worden. Twee vaccinaties en de nodige bijensteken hebben
het niet kunnen voorkomen. Gelukkig is het niet ernstig, is het hopelijk snel voorbij en kan ik mij weer
helemaal gaan wijden aan onze hobby bijenhouden. Want de winter komt eraan en we moeten ervoor
zorgen dat onze bijen er warmpjes bij zitten. Laatst op het NBV-seminar gehoord van de bijdrage
“Natuurlijk Imkeren” van Ben Som de Cerff, een styropor kast geeft een betere isolatie dan een houten
spaarkast en daardoor hebben de bijen minder last van koude-stress. Honingbijen in geïsoleerde huizen
met het energie label “A”. En natuurlijk oxaalzuur druppelen voor de varroamijt bestrijding in de komende
maand, ook dat is een ding wat er in de winter bijkomt.
Al met al hebben we ook in deze maand het nodige te doen in de bijen en dat houdt ons jong, zullen we
dan maar denken in deze wat donkere dagen….

Een mooi bericht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
De afgelopen week kregen we bij de NBV een opsteker van jewelste, onze hobby “het bijenhouden” is
bijgeschreven in het register voor Immaterieel Erfgoed!
Het is een erkenning dat bijenhouden van belang is als ambacht met grote
maatschappelijke waarde en een erkenning voor de c.q. 10.000 bijenhouders in
Nederland.
Ook ons belang en waarde bij het bestuiven van gewassen werd genoemd en
de toetsingscommissie was erg positief over de contacten met universiteiten en
hogescholen. Daarbij onze inspanningen om de kennis over te dragen op
scholen en aan jongeren was een benoemde activiteit. Juist hierin ontleedt BBC
zijn kracht en belang in de regio en wij zien dit als bevestiging voor het bestaan
van de stichting.
Natuurlijk waren er ook een paar aandachtspunten in het borgen van het
erfgoed, waar we in de komende jaren aan moeten gaan werken. Deze zijn o.a.
genoemd in het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed
en het is in ieders belang om ons hiervoor in te spannen. Dit is dus onze opgave voor de komende jaren.
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Film ‘Ruimte voor bijen’ van John Vegt
Al in 1999 is het idee ontstaan een film te maken om het
belang van en het plezier in wilde bijen onder de
aandacht te brengen.
John Vegt heeft met diverse documentaires over o.a.
planten, vogels en de Turfvaart al laten zien dat hij een
boodschap kan overbrengen en betrokken is. De film
over bijen was eind 2020 klaar en heeft als titel ‘Ruimte
voor bijen’.
De bedoeling was hem te lanceren op een bijeenkomst voor IVN Mark & Donge en na de vertoning wat
toelichting te geven en discussie te voeren. Dat plan kon vanwege corona niet doorgaan, maar is nu weer
opgepakt. Diverse mensen van IVN, KNNV en BBC hebben een bijdrage geleverd aan de film. Behoorlijke
delen van de film zijn ook in het werkgebied van onze verenigingen gemaakt. Herkenning maakt het toch
nog wat leuker.
De vertoning staat gepland op vrijdag 14 januari in de grote zaal 01 in het Klooster.
Adres: Jack van Gilsplein, 1 4854 CE Bavel.
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.
Consumpties voor eigen rekening.
Programma bijwonen is gratis en aanmelden is niet nodig!
De voorstelling is wel afhankelijk van de corona maatregelen van de Overheid.
Programma
19.00 Zaal open
19.30 Welkom
19.35 Vertoning film
20.30 Pauze
21. 00 Toelichting, discussie en vragen.
John Vegt: The making of:
Aad van Diemen : wilde bijen in Breda:
Aat Rietveld: Imkers en biodiversiteit:

-5 minuten.
-5 minuten.
-5 minuten.
Pagina 2 van 9

Nieuwsbrief regio Breda en omstreken

Nieuws uit de Media
AARD VAN HET BEESTJE
VOLKSKRANT Caspar Janssen25 augustus 2021, 16:53

Op lange termijn krijgt de akkerhommel het met zijn bontjasje erg warm in Nederland Caspar Janssen gaat
weer wekelijks op zoek naar een dier in zijn habitat. Wat typeert het dier? En waarom doet het juist nu van
zich spreken?
Het is het eerste beestje dat ik zie op mijn balkon, eenmaal
terug van vakantie. Hij drinkt nectar uit het
koninginnenkruid: de akkerhommel. Makkelijk te herkennen
aan dat oranjebruine borststuk. Verder is de akkerhommel
overwegend zwart, met dan weer wel een oranje punt. Die
pluizige bruine beharing op het bovenstuk heeft wel iets van
een kort bontjasje.
De akkerhommel is er eigenlijk altijd, sinds ik drie jaar
geleden mijn balkon begon in te richten met planten voor
insecten. En bijna het hele jaar door, vanaf eind maart tot in
oktober. Eerst komen de koninginnen, in al hun glans en
heldere kleuren, dan de kleinere werksters, daarna komen
ook nieuwe mannetjes tevoorschijn, en dan nog de nieuwe
koninginnen, die als enige zullen overleven en gaan
overwinteren, ergens in een gaatje in de grond. Er zijn
dagen dat hier meer dan tien akkerhommels tegelijk
foerageren. Ze vormen een prettige, bijna vanzelfsprekende
(akkerhommel Beeld Margot Holtman)
aanwezigheid.
De akkerhommel is in Nederland de meest algemene en wijdverspreide bijensoort. Daar storten
onderzoekers en beschermers zich doorgaans niet op. ‘Misschien is dat wel gek’, zegt Martijn Kos,
hommelspecialist van het EIS Kenniscentrum Insecten. ‘Want de algemene soorten spelen natuurlijk een
grote rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Als de akkerhommel zou wegvallen, zou dat een
heel groot effect hebben op de flora.’
Door verschillende eigenschappen, zoals een lange tong en veel variatie in grootte, kunnen akkerhommels
voedsel vergaren bij meer dan tweehonderd wilde plantensoorten. Op mijn balkon vliegen ze al vroeg in
het jaar naar de witte dovenetel, later in het jaar naar bijna alle planten.
Maar toch. Een soort als de akkerhommel komt weliswaar in alle landschapstypen in Nederland voor, maar
dat zegt nog weinig over de trends in aantallen. Die worden pas sinds een paar jaar bijgehouden. Het is
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aannemelijk, zegt Kos, dat akkerhommels en andere hommels in landelijk gebied veel minder voorkomen
dan voorheen. Omdat er minder bloemen zijn, ook in natuurgebieden, omdat moderne pesticiden lang
actief blijven, omdat er minder nestgelegenheid is. ‘Vroeger was er op het boerenland ook altijd wel een
stukje dat werd overgeslagen met maaien, dat is nu zeldzaam.’
Lastig, want een typisch akkerhommelnest bevindt zich bovengronds; de koningin maakt een holletje van
mos of oud gras. De akkerhommel is wel flexibel in de nestkeuze. Nesten zijn ook gevonden in
muizenholen, in oude schoenen, in vogelnestkastjes, in de voering van een jas op zolder.
De nesten zijn – als ze niet toevallig in een schoen zitten – moeilijk te ontdekken. Kos: ‘De enige keer dat ik
een akkerhommelnest zag, was toen ik er toevallig naast zat.’ In de kolonies leven gemiddeld negentig
individuen. Akkerhommels zijn zelfs als je hun nest openmaakt niet agressief. Kijk, dat past in de sfeer van
goedmoedig en niets aan de hand.
Dan zegt Kos, voor de ontnuchtering: ‘De meeste hommelsoorten in Nederland komen hier over honderd
jaar niet meer voor, volgens de modellen. Door de klimaatverandering. Hommels zijn gemaakt om zichzelf
warm te houden, om te overleven in een fris klimaat. Ze zijn slecht bestand tegen warmte.’
Nu ja. Nog maar even het huidige succes aanschouwen dan. In steden doet de akkerhommel het prima,
Martijn Kos vermoedt een verband met extra aandacht in plantsoenen voor de planten waarvan insecten
leven. Op mijn balkon zie ik dat de akkerhommels de hemelsleutel hebben ontdekt, die net in bloei staat.
Ze hebben zeer waarschijnlijk nesten in de binnentuinen van dit huizenblok. Je zou de akkerhommel bijna
gaan omdopen tot stadshommel.

‘Monsterwesp’ maakt opmars in Nederland: ‘Zie je er één, meld het meteen!’
BD Emma Thies 05-07-21

De gevreesde Aziatische hoornaar. © AD
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De Aziatische hoornaar breidt zich uit over Nederland. Inwoners worden opgeroepen om ogen en oren
open te houden voor de gevreesde ‘monsterwesp’. Er werden afgelopen jaar in heel Nederland liefst
zeventien nesten gevonden. De laatste vondst is de meest noordelijke ooit in Nederland en dat baart
zorgen.
Hoewel de monsterwespen twee keer zo
groot als een gewone wesp voor mensen
niet gevaarlijk zijn, vragen EIS
Kenniscentrum Insecten, de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en
onder meer de provincie Utrecht mensen
die deze exoot spotten er meteen melding
van te maken. De kans bestaat dat de
hoornaars dit jaar vaker dan ooit te zien
zullen zijn.
De hoornaar, een van oorsprong Aziatisch
diertje dat rond 2004 vermoedelijk vanuit
(Het nest dat vorig jaar in Veenendaal werd aangetroffen. © Provincie Utrecht)
China naar Frankrijk kwam overwaaien,
wordt sinds een aantal jaar waargenomen in Nederland. Zeeland had in 2017 de landelijke primeur, toen
de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien. , In 2018 werd de hoornaar een paar keer
gezien. In 2019 was het weer rustig, maar in 2020 barstte het van de waarnemingen. Op 26 plekken werd
de hoornaar gezien: er werden in totaal 17 nesten gevonden”, vertelt Wilfred Reinhold van Platform Stop
Invasieve Exoten.
Snacks
De Aziatische hoornaar is iets groter dan een bij. Hij is donker, écht zwart, een heeft een soort geeloranje
vlek op zijn achterwerk
Voor het volledige artikel zie: https://www.bd.nl/binnenland/monsterwesp-maakt-opmars-in-nederland-zie-je-er-een-meld-hetmeteen~a9964439/

Uitgelicht
Bijenhouden is een populaire bijbaan geworden in de stad en daarmee heeft de honingbij een stevige
opmars gemaakt. Fotograaf Jurre Rompa volgde de imkers van Amsterdam, de 'onzichtbaren' van de
stad.
JEAN-PIERRE GEELEN Volkskrant 27-07-2021
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IMKER JAMES INSPECTEERT DE KASTEN OP HET DAK VAN HET WALDORF ASTORIA-HOTEL. DE KASTEN ZIJN AANGEKLEED ALS DE 17DE-EEUWSE
GRACHTENPANDEN VAN HET HOTEL. JURRE ROMPA

Er heeft zich een stille revolutie voltrokken in Amsterdam (en daar niet alleen). De honingbij heeft de stad
bezet. Elke zomer vliegen er in de hoofdstad zo'n 30 miljoen exemplaren rond, op zoek naar voedsel. Op de
meest onverwachte plaatsen stuit je op enkele van de in totaal zevenhonderd bijenkasten die stadse
imkers hebben geplaatst. Op het dak van Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, waaronder het
eetcafé de honing van de bijen serveert aan z'n gasten. Op het dak van de hotelschool, waar de honing
ingrediënt is van de geserveerde gerechten. Langs de stinkende snelweg van de Zuidas (op de ITO-toren),
of langs de weinig zuiverder lucht van de verkeersaders rond het Rietlandpark.
Onder de titel The invisibles legde fotograaf Jurre Rompa de verrichtingen van de Amsterdamse imkers
vast in een reportage. Onzichtbaar zijn volgens de fotograaf de enkele tientallen imkers die de
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bijenbevolking houden, voeden en verzorgen, en werken in een geheel eigen subcultuur van het stadse
leven.
Niet tot ieders genoegen trouwens: door de vele bijenkasten in de stad rukt de honingbij zozeer op, dat
natuurbeschermers en wetenschappers zich zorgen maken over de tientallen wilde bijensoorten.
Het verhaal van de oprukkende bij is niet alleen maar honingzoet.

Klussen bij kinderboerderij
De Sik 27 september 2021 Redactie Nelleke van der Zee. Fotografie Alex De Vliegere

Kinderboerderij De Sik is niet meer weg te denken uit de wijk. Buurtbewoners gaan regelmatig met hun
kroost ernaartoe om even bij de dieren te kijken of de kinderen lekker te laten spelen op de
speeltoestellen. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd om zo de kinderen wat meer in
contact te brengen met de natuur.
Het vaste bestuur, bestaande uit Peter Geneuglijk, Mireille van Gils en Sander van der Haar, wordt door
een team van vrijwilligers ondersteund bij de klussen die gedaan moeten worden. Op 26 september waren
de hekken open om buurtbewoners uit te nodigen om samen met Sander van der Haar en imker Martin
Josee een nieuwe bijenstal te bouwen. Helaas was er niet zoveel animo vanuit de wijk. Maar dat kon de
pret niet drukken.
Honingbijen
Helemaal achteraan vlak bij de schapenweide
dreunen de klappen van hamers en mokers. Er wordt
hard gewerkt. Van oud hout, afkomstig van een oude
bijenstal, maken Sander en een paar vrijwilligers een
nieuwe bijenstal. Met plexiglas aan de voorkant
kunnen bezoekers ook beschut er een kijkje nemen.

Sander hoopt dat het karwei binnen twee weken
wordt geklaard, zodat er in oktober weer
honingbijen bij de kinderboerderij zijn. Voor de
bijenstal komt nog aanplant, even hoog als de
afrastering ervoor, zodat de bijen meteen
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omhoogvliegen en niet tussen de schapen in de weide belanden.
Imker Martin vertelt dat er voor deze locatie gekozen is voor een ‘zachtaardig ras’. Deze bijen zijn niet
defensief en zullen niet zo gauw steken, wat natuurlijk prettig voor de kinderen en de dieren is. Een keer
per jaar, eind juli, komt Martin langs om de honing te oogsten die dan aan de buurtbewoners kan worden
verkocht.
Kunstzwermen
Martin is in het dagelijks leven activiteitencoach bij SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang). Hij heeft op
de Kleine Hoeve gewerkt als begeleider en daar de liefde voor het imkeren gekregen. Hij heeft in 2009 een
opleiding gevolgd en begeleidt nu beginners. Martin heeft al op verschillende locaties bijenstallen
gemaakt. Om te voorkomen dat de bijen gaan zwermen maakt hij dan een kunstzwerm (een kunstmatige
splitsing van een bijenvolk in een gedeelte met een koningin en een gedeelte zonder een koningin). Met
deze bijenstal hebben zij bij kinderboerderij De Sik weer iets educatiefs voor de buurtbewoners en hun
kinderen.
F: Kinderboerderij De Sik

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw
In de komende weken zijn de activiteiten beperkt en zullen we niet aanwezig zijn in het BIJ-Gebouw.
De bezoekers van Wolfslaar zullen het zonder ons moeten stellen, ook al omdat de temperatuur te laag is
om in de bijen te werken en informatie over de bijen aan de bezoekers te geven.
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 hebben we
ook verschillende bloembollen in de bakken
gepoot, 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 zijn we druk bezig met een creatief
ontwerp voor de tafelbladen.
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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.

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.
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