
 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 1 van 7 

Nieuwsbrief 02          Februari 2022 

 

Van de voorzitter. 

Beste belangstellenden in de BBC, 

De winter is al een heel eind op streek, hoewel erg veel winter hebben we nog niet gehad en ik de 

afgelopen weken heb ik al diverse keren mogen beleven dat m’n bijen aan het vliegen waren. Veel was er 

natuurlijk niet voor ze te halen en omdat ze gingen vliegen heb ik voor de zekerheid de voedselvoorraad 

maar even gecontroleerd. Want vliegen kost bergen energie en dan kunnen ze zo maar snel door de winter 

voedselvoorraad heen zijn. Gelukkig viel dat mee en kijk ik, maar ook m’n bijen nu verlangend uit naar het 

voorjaar. Hier en daar zie ik al narcissen boven het maaiveld verschijnen, het zal dus wel niet al te lang 

meer duren voordat het voorjaar begint. Al hoewel “maart kan z’n staert roeren” en “aprilletje zoet heeft 

nog wel eens een witte hoed”, dus voorzichtigheid is geboden, ook voor onze bijen… 

 

Nieuws uit de Media 

Luchtvervuiling maakt bloemengeur minder aantrekkelijk voor bijen en vlinders – ze raken 

ervan in de war  

Door vervuilende stoffen in de lucht 

raken bijen en vlinders in de war. De 

stoffen maken de geur van bloemen 

minder aantrekkelijk. En het ging toch al 

niet goed met onze bestuivers. 

 
Kim Bakker19 januari 2022, 19:44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijenhouders proberen een zwerm bijen te verwijderen bij een druk verkeerspunt in Londen. 
Beeld Corbis via Getty Images 
 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Kim%20Bakker
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In het vakblad Environmental Pollution beschrijven onderzoekers donderdag hoe ze twee velden met 

zwarte mosterdplanten twee zomers lang in de gaten hielden. In een van die velden vulden ze de lucht met 

diesel en ozon, stoffen die vaak voorkomen gebieden met luchtvervuiling. 

In het vervuilde veld kwamen daardoor veel minder bijen, zweefvliegen en vlinders langs, die bovendien 

ook nog eens minder vaak aan de aanwezige bloemen kwamen snuffelen. In totaal bestoven de insecten 

31 procent minder zaden dan in het veld zonder luchtvervuiling. 

Volgens de onderzoekers gaan bloemen anders ruiken door de luchtvervuiling. Geur is overigens niet voor 

alle dieren even belangrijk is, benadrukt Theo Zeegers, van insectencentrum EIS, zelf niet betrokken bij het 

onderzoek. ‘Een zweefvlieg selecteert zijn bloemen vooral op kleur. Hij is dol op de felgele zwarte mosterd 

uit dit onderzoek.’ 

Voor bijen en wespen daarentegen is geur juist heel belangrijk, maar die hebben vaak een voorkeur voor 

andere planten dan de zwarte mosterd uit het onderzoek. Bij een veld met andere begroeiing zouden de 

onderzoeksresultaten daarom anders kunnen uitpakken, denkt Zeegers. 

Hij ziet de terugloop in de aantallen dieren zelf dan ook als een veel grotere bedreiging. In Nederland is 

volgens hem in dertig jaar tijd 80 procent van de insectenpopulatie verloren gegaan. ‘Het is eigenlijk overal 

dramatisch.’ 

Voor die achteruitgang bestaan volgens Zeegers drie voorname redenen: vervuiling door stikstof, het 

gebruik van landbouwgif en het menselijk ingrijpen in het landschap. Problemen die bovenal strengere 

wetgeving vereisen. ‘Met alleen bijenhotels in de achtertuin komen we er niet. Er is veel meer nodig. 

Gebeurt dat niet, dan is er geen reden om aan te nemen dat deze teloorgang binnenkort tot stilstand 

komt.’ 

 

Kinderboerderijen als groen voorbeeld en inspiratiebron voor wijkbewoners 

Je denkt er misschien niet direct aan, maar kinderboerderijen kunnen ook bestuivers helpen. Zo maken 

ze jong en oud enthousiast. Bijvoorbeeld om hun omgeving groener te maken of mee te doen aan de 

Nationale Bijentelling. Benieuwd naar wat een kinderboerderij nog meer kan betekenen voor 

bestuivers? We gingen hierover in gesprek met Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief. Hij stimuleert 

via verschillende netwerken de 400 kinderboerderijen. 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122000616
https://www.bestuivers.nl/projecten/nationale-bijenstrategie/nieuwsartikelen-nationale-bijenstrategie/id/1745/kinderboerderijen-als-groen-voorbeeld-en-inspiratiebron-voor-wijkbewoners
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Kinderboerderijen Actief 

Binnen het netwerk heeft Hans de rol van aanjager. Een rol die hij als 

vrijwilliger invult. ‘Ik merkte tijdens mijn eigen werk in de sector dat we 

teveel op een eiland zitten. We moesten meer samenwerken en gebruik 

maken van kansen. Dát geeft energie en dat maakt zoveel meer 

mogelijk.’ 

Hans begon als coördinator bij het blad ‘de kinderboerderijenkrant’, 

voor bezoekers van de kinderboerderij. Nu zoekt hij als aanjager de 

samenwerking. Hans: ‘Ik prikkel kinderboerderijmedewerkers, maar juist 

ook andere organisaties, om te ontdekken waar mogelijkheden voor 

samenwerking liggen. Met Kinderboerderijen Actief wil ik ervoor zorgen 

dat kinderboerderijen meer zichtbaar worden. Echt als een 

laagdrempelige voorziening in wijk, buurt en stad.’ 

Elk jaar krijgen de 400 kinderboerderijen zo'n 25 tot 30 miljoen bezoekers. Van Hans mogen dat er nog 

meer worden.  

Hans de Rijk: 'Als doelen en mogelijkheden ver uit elkaar lijken te liggen, ben ik het ‘smeermiddel’.' 

400 unieke groene plekjes 

Hans is enthousiast over de kansen en mogelijkheden voor kinderboerderijen. ‘De 400 unieke groene 

plekjes in stad en dorp bieden kansen voor uitbreiding.’ Hij ziet daarbij locaties voor zich waar veel te zien, 

te doen en te leren is. 

Andere organisaties onderschatten volgens hem nog wel eens de invloed en de mogelijkheden van de 

lokale kinderboerderij. Hij ziet daarin zijn rol: ‘Als doelen en mogelijkheden ver uit elkaar lijken te liggen, 

ben ik het ‘smeermiddel’.' 

Bijenlandschap en bestuivers 

‘Kinderboerderijen kunnen hun bezoekers makkelijk meenemen in verschillende onderwerpen’, zegt Hans. 

Hij noemt als voorbeelden duurzaamheid, schoon en gezondheid. ‘Maar een onderwerp als het 

‘Bijenlandschap of bestuivers past daar ook goed bij.’ 

Hans de Rijk: 'De kinderboerderij kan een plek zijn waar het verhaal ‘gebracht’ wordt. (Wijk)bewoners gaan 

zo andere dingen ontdekken in hun eigen omgeving.' 

Communiceren en inspireren 

‘De kinderboerderij is meer dan een groene oase in een stedelijk gebied’, vindt De Rijk. ‘Veel gemeenten 

en provincies werken aan verantwoord beheer van de groene omgeving. De kinderboerderij kan hierop 

http://kinderboerderijenactief.nl/
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aansluiten en dé plek zijn waar het verhaal ‘gebracht’ wordt. Kinderboerderijen kunnen bijvoorbeeld 

(wijk)bewoners inspireren om hun eigen tuin groener te maken.’  

Activiteiten bestuivers 

Verschillende kinderboerderijen doen mee aan activiteiten voor bestuivers. Deze staan op de website 

van Kinderboerderijen Actief. Zo zijn kinderboerderijen inleverpunt voor uitgebloeide bloembollen. Deze 

belanden vaak in de (groene) container. Maar de bolletjes kunnen nog steeds voor een bloemrijke 

omgeving zorgen. Kinderboerderijen planten deze later in het jaar op of rond hun terrein. Bezoekers 

vinden dit een mooie actie. En dat geeft 

kinderboerderijen weer de kans om te vertellen 

over andere groene onderwerpen. 

Ook doen kinderboerderijen mee aan de Nationale 

Bijentelling in april. Ze maken reclame voor deze 

actie en organiseren soms ook telmomenten. 

Kinderboerderijen doen dus al veel, maar willen nog 

veel meer betekenen. Hans: De kinderboerderij 

moet je zien als een groen voorbeeld. Maar zeker 

ook als een communicatiemiddel en inspiratiebron voor (wijk)bewoners.’ 

Hans de Rijk: 'Zie je met jouw organisatie mogelijkheden, maar weet je niet precies of dit past bij 

kinderboerderijen? Ik denk graag mee.’ 

Jouw bijeninitiatief verbinden met de kinderboerderij? 

De Rijk nodigt jou als partner van de Nationale Bijenstrategie uit. ‘Kijk eens creatief naar de 

kinderboerderij(en) in jouw eigen omgeving. Waar kan je een verbinding maken met jouw bijeninitiatief?’ 

En hij biedt ook zijn hulp aan. ‘Zie je met jouw organisatie mogelijkheden, maar weet je niet precies of dit 

past bij kinderboerderijen? Of hoe je hen moet bereiken? Ik denk graag mee.’ 

Zelf denkt Hans nog aan de actie NK-tegelwippen in 2022. ‘Misschien is daarvoor ook wel een 

‘buitencategorie’ te bedenken, waarbij kinderboerderijen kunnen helpen.’ 

Tot slot noemt hij nog de podcasts die hij maakt voor en over kinderboerderijen. ‘Ik ben nu bezig met een 

aflevering over bestuivers.' En hij doet meteen nog een uitnodiging aan de lezers. ‘Denk je dat je een mooi 

verhaal hebt? Dan kom ik het graag ‘halen’ om het, via de podcast, aan te bieden aan de 

kinderboerderijensector.’ 

Wil je contact opnemen met Hans? Stuur hem dan een e-mail.  

Luister ook naar de podcasts van Kinderboerderijen Actief. 

 

http://kinderboerderijenactief.nl/bijenlandschap/
mailto:info@kinderboerderijenactief.nl
https://app.springcast.fm/podcast/kinderboerderijen-actief-podcast
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Gif van de Honingbij is nieuw wapen tegen kankercellen 

Een stof in bijengif doodt kankercellen in nog geen uur. Deze ontdekking kan leiden tot een nieuwe 

behandeling van borstkanker. 
Door Jens Matthiesen @wibinet.nl 

Een bijensteek kan dodelijk zijn voor mensen die allergisch zijn voor het gif. Maar dat gif kan ook levens 

redden, zo blijkt uit een proef van het Harry Perkins Institute of Medical Research in Australië. 

De wetenschappers onderzochten of het gif van de honingbij de zeer agressieve ‘triple negatieve’ variant 

van borstkanker kan bestrijden. 

Bij die vorm van kanker ontbreken er bepaalde eiwitten op de zieke cellen die andere kankercellen wel 

hebben en waar de meeste medicatie zich op richt. Daarom is deze ziekte zeer moeilijk te bestrijden. 

https://www.nature.com/articles/s41698-020-00129-0#Fig3


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 6 van 7 

De onderzoekers spoten het bijengif in kankergezwellen die 

in het lab gekweekt waren. Binnen een uur waren alle 

kankercellen dood. 

Toen de wetenschappers de proef herhaalden met 

kankergezwellen bij muizen, had het gif dezelfde werking, en 

bij de juiste doses bleven gezonde cellen rondom de 

kankercellen gespaard. 

 

 
Circa de helft van het gif van de bij bestaat uit mellitine, dat bij nieuwe proeven agressieve kankercellen bleek te kunnen doden.  
© Shutterstock 

Gif heeft vele functies in het dagelijks leven, en sommige soorten zijn onschadelijk.  

Ontdek hier de giftigste stoffen op aarde.  

Veelzijdige aanval 

De werkzame stof in het bijengif wordt mellitine genoemd, en het valt de kankercellen op verschillende 

manieren aan. Eerst maakt het gaatjes in het oppervlak van de cellen, en alleen al daardoor sterven er veel 

af. En als de stof de cellen binnendringt, verstoort het bepaalde chemische signalen, waardoor ze zich niet 

meer kunnen delen. 

Omdat  mellitine gaatjes in kankercellen kon maken, kwamen de onderzoekers op het idee om de stof te 

testen in combinatie met een chemokuur, die normaal de cellen niet binnendringt. Het effect verbeterde 

sterk. 

Het bijengif kan dus kankercellen zelfstandig bestrijden, maar ook het effect van andere behandelingen 

verbeteren. 

Zie ook: https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/kanker/honningbiens-gift-bliver-nyt-vaaben-mod-kraeftceller 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
In deze winterperiode zijn er geen activiteiten en zijn we niet aanwezig in het BIJ-Gebouw. 

De bezoekers van Wolfslaar, mogen weer naar binnen en de Covid maatregelen worden versoepeld, 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. 

  

https://wibnet.nl/geneeskunde/de-vijf-gevaarlijkste-stoffen
https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/kanker/honningbiens-gift-bliver-nyt-vaaben-mod-kraeftceller
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Verrassing van de Natuurtuin 

Ook hier zijn er weinig activiteiten van te melden. Door de 

winterperiode is het ook hier erg rustig.  

De picknick tafels zijn geplaatst en we zijn nog steeds druk 

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. 

 

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

