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Nieuwsbrief 05         Juli-Augustus 2022 

 

Van de voorzitter. 

Beste belangstellenden in het BBC, 

We hebben de afgelopen weken allemaal kunnen constateren dat het volop zomer is. Soms zelfs zo warm 

dat het haast niet meer leuk is. Voor de bijen is het zeker niet meer zo leuk, want door de warmte en 

droogte is er haast geen dracht meer en vinden ze nauwelijks nog nectar. Ze lijden dus honger als we als 

imkers daar niets aan doen. En dat doen we natuurlijk zeker wel. We zijn al enige tijd aan het bijvoeren 

met suikerwater om ervoor te zorgen dat ze voldoende voedsel hebben en de koningin ook eitjes legt. Dat 

is op dit moment erg belangrijk, de voorbereidingen voor inwinteren zijn we aan het nemen en de 

winterbijen worden nu geboren…. Hopelijk groeien die voorspoedig door het extra voer tot sterke 

winterbijen en krijgen we minder wintersterfte.  

Verder hebben we weer wat leuke artikelen kunnen vinden die we in deze nieuwsbrief met jullie delen. 

 

Activiteiten van het afgelopen half jaar 
Hieronder geven we een korte opsomming van onze educatieve activiteiten van het afgelopen half jaar. 

14 april: opname film "Breda stad in een park". BBC heeft meegewerkt aan enkele promotiefilm o.a. voor 

Breda. 

15 juli: gaven we voorlichting op de basisschool in Effen aan 4 groepen.  

14 juli: lezing PROBUS gegeven aan vriendenclub bestaande uit oud zorgmanagers. 

17 juni: lezing gegeven in Salonbibliotheek Heksewiel.  

10 mei: Opnieuw meegewerkt aan opname film "Breda maakt me blij".  

5 juli: gaven we voorlichting op KBS Laurentius, o.a. aan 3 groepen klas 3.  

11 juli gaven we voorlichting op KBS Laurentius, o.a. 3 groepen klas 4  

21 juli waren we gastspreker gemeentelijke dienst wijkbeheer.  

Zo zijn we steeds gericht in Breda bezig om educatie over biodiversiteit en 

insecten te geven. 
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Bijzondere bijenkast in Effen 
Aan de Effenseweg in het lieflijke kerkdorp Effen. staat de basisschool.  

Sinds enkele weken heet deze school “de Avonturier”. 

De school is een z.g.. FONK-school. Dit concept houdt onder andere in dat er veel 

aandacht is voor de leefomgeving van de kinderen en dus ook voor de natuur. 

Het schoolplein is vergroend en ingericht met natuurlijke materialen. Er is een 

moestuin en er worden kippen gehouden. 

Later in het jaar zullen er door het BBC in samenwerking met SMO nog enkele 

bijenhotels worden geplaats. 

Voor de school, aan de Effenseweg, staat een 

bijenkast met heuse honingbijen. 

Deze kast is zo geconstrueerd de in- en uitvliegende bijen geen overlast 

kunnen bezorgen. 

De bijen komen uit de kast en moeten dan 2 meter naar boven vliegen 

voor ze het luchtruim kunnen kiezen. 

Door een paar glazen 

raampjes zijn de 

activiteiten van de bijen waar te nemen. 

Het model is afgekeken van een kast die op diverse 

plekken in Nederland staat en gemaakt door een 

vaardige timmerman en imker Dick Scherrenburg. 

Deze bijenkast is uniek voor Breda en dus voor 

basisschool “de Avonturier” en prachtige aanvulling op 

de groene leefomgeving.  

 

Uit de media 

Australische bijen in lockdown om gevreesde parasitaire mijt 

Imkerij Al vele jaren vreesde Australië de komst van de parasitaire varroamijt, die een grote bedreiging 

vormt voor de honingbij. 

Meike Wijers 1 augustus 2022 ( NRC) 

https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Meike%20Wijers
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/01/
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Hoopjes dode bijen liggen op de grond in het bos. Imker Andrew Wilson (37) is al een week niet bij zijn 

bijenkorven geweest, omdat hij het slagveld 

liever niet ziet. Bovendien kan hij toch niets 

doen. „Ik mag de honing niet oogsten en mijn 

bijen niet verplaatsen”, zegt hij bedrukt. Onlangs 

kwam de inspectie van de regering langs om zijn 

bijen te controleren op een gevaarlijke parasiet.  

Daarbij wordt een alcoholoplossing gebruikt 

waardoor veel van zijn bijen zijn gedood. 

Wilsons 41 bijenkasten staan diep in het bos in 

het nationaal park McPherson, ten noordwesten 

van Sydney. De kasten staan in de zogenaamde 

veiligheidszone, waar tot nader order geen  
Andrew Wilson heeft 41 bijenkasten in een bos ten noorden van Sydney.  

Zijn bijen worden bedreigd door de varroamijt. Foto Katherine Williams  

 

bijen, bijenkasten of honingraten verplaatst mogen worden. De honingbij loopt namelijk het risico besmet 

te raken met de varroamijt, die voor het eerst in Australië is opgedoken. De mijten voeden zich met 

bijenbloed en brengen daarbij virussen over, die wereldwijd al miljoenen bijenvolken het leven hebben 

gekost. Imkers zijn gedwongen hun kasten met gif te behandelen om grootschalig verlies te beperken. 

Het is een klap voor duizenden Australische bijenhouders zoals Wilson. De imker draagt een kort rood 

baardje, een zware leren jas en een typisch Australische breedgerande hoed. Na een rit in zijn 4x4 pick-up 

is het nog een klein kwartier lopen door het bos naar zijn bijenkorven. Hij wijst de inheemse planten aan 

die in bloei staan. „Dit zijn banksia’s, die lijken op een kandelaar. Als ze in volle bloei staan kun je de nectar 

er letterlijk uit schudden. De bijen wurmen zich dan met hun hele lijfje in de bloem om zoveel mogelijk 

eruit te krijgen.” 

Geredde kolonies 

De kolonies in zijn korven danken hun leven aan Wilson, vertelt hij trots. Zijn Sydney Bee Rescue wordt 

ingeschakeld om bijennesten te verwijderen uit woningen, in plaats van een ongedierteverdelger. „Dat is 

vies, stoffig werk waarbij je vaak in kleine ruimtes moet kruipen om bij de bijen te komen. Ik begon er jaren 

geleden mee als lid van mijn lokale bijenclub en was er verrassend goed in. Zo heb ik een reputatie 

opgebouwd.” 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-destructor/Herkomst-en-ontwikkeling-van-de-varroamijt.htm
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Bijen die zijn gedood om de verspreiding van de varroamijt tegen te gaan, ten noorden van Sydney. Foto Katherine Williams 

 

Tijdens de coronapandemie raakte Wilson zijn baan als piloot kwijt. Hij besloot de sprong te wagen en van 

zijn hobby zijn werk te maken. Inmiddels heeft hij ook een eigen honinglijn: Snives Hives. Hij heeft één 

werknemer. „Ik maak me niet alleen zorgen om mezelf, maar ook om hem. En ik heb een jong gezin. Er zijn 

veel mensen afhankelijk van deze bijen.” 

Voor het gehele artikel zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/02/australische-bijen-in-lockdown-om-

gevreesde-parasitaire-mijt-a4137918 

 

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/02/australische-bijen-in-lockdown-om-gevreesde-parasitaire-mijt-a4137918
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/02/australische-bijen-in-lockdown-om-gevreesde-parasitaire-mijt-a4137918
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Aziatische hoornaar laat zich niet meer verjagen 
Exoot vormt een bedreiging voor Nederlandse honingbijen 

 

IN DE TUIN VAN IMKER ELLEN JANSSEN STAAN BIJENKASTEN. DE HOORNAAR IS EEN ONGEWENSTE GAST. WIM KLEIN BESPREEKT MET HAAR HET 
PROBLEEM. PIX4PROFS/EDWIN WIEKENS 

Nederlandse bijenhouders kunnen hun borst nat maken: de Aziatische hoor naar wordt een 

blijvertje. Dat is de overtuiging van de Bredase entomoloog (insectenkundige) Wim Klein. ,,Het 

beestje rukt vanuit het zuiden op." GEERT NIJLAND – De Stem 

De Fransen doen geen moeite meer om de agressieve exoot te bestrijden en de Belgische overheid 

is laks. Dat is de overtuiging van Wim Klein. De hoornaar zal dus een vaste plek verwerven in 

Nederland. 

Lezers van dit artikel hoeven niet meteen in paniek te raken, want de Aziatische hoornaar vormt 

geen enkel gevaar voor de mens. Of je moet allergisch zijn voor het insect als je gestoken wordt, 

maar dat geldt voor alle wespachtige insecten en in mindere mate ook voor bijen. 

Nee, het gevaar van de Aziatische hoornaar zit hem in zijn killersinstinct. De Nederlandse 

honingbij is bij wijze van spreken vegetarisch, maar de Aziatische hoornaar niet. Die houdt van de 

honingbij, omdat diens borstkas vol zit met eiwit. Dat heeft de hoornaar nodig als voer voor haar 
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larven om zo het eigen volk en zijn koningin in stand te houden", zegt Klein. 

 

Midden in de stad 

Wim Klein staat in de fraaie en ruime tuin van Bredase imker Ellen Janssen en haar man Ton 

Bakkeren in de wijk 't Ginneken. Janssen heeft er sinds drie jaar enkele bijenkasten staan en is in 

een paar jaar tijd helemaal vertrouwd geraakt met de bijenvolken die er vrolijk zoemend boven 

hangen. Afgelopen nazomer hoorde ik tot mijn schrik een geluid dat ik niet kende van mijn eigen 

bijen. Zo'n Aziatische hoornaar klinkt echt heel anders. Toen ik naar mijn bijenkasten liep, zag ik 

meteen dat het foute boel was. Ik heb het geluk gehad dat ik muizengaas voor de ingangen had 

zitten, want daar kan de Aziatische hoornaar nor maal gesproken niet door", zegt Janssen. Toch 

zijn Ellen Janssen en haar man er niet ge rust op. We hebben al eens een hommel in de kast 

gehad. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen", zegt Ton Bakkeren. 

De zorgen zijn gegrond, want de Nederlandse honingbij heeft het toch al moeilijk door de 

afgenomen biodiversiteit en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector. Komt 

die Aziaat er nog eens bij. Wim Klein: Het is een gelopen koers. We gaan ervan uit dat de Aziatische 

hoornaar op termijn tot de Nederlandse fauna gaat behoren. Hij trekt zich natuurlijk niets aan 

van landgrenzen en als de Fransen en Belgen hem niet bestrijden, tja... 

Klein houdt voor onderzoeksinstituut Naturalis het aantal meldingen van onder meer de 

hoornaar in Nederland bij. We krijgen dagelijks tienduizenden meldingen over insecten binnen en 

filteren die over de Aziatische hoornaar eruit. Vaak weten mensen niet hoe dit insect eruitziet. Hij 

is bijvoorbeeld kleiner dan de Europese hoornaar en heeft een zwart lijf met gele poten. De nesten 

die ze bouwen zitten vaak hoog in bomen waardoor ze niet direct opvallen", zegt hij. 

Al een nest in Nuenen 

Klein is dit jaar al in de weer geweest in Brabant na een melding vanuit Nuenen. Daar is een flink 

nest van de Aziatische hoornaar aangetroffen in een boom. We zuigen de hoornaars weg en 

bevriezen zo'n nest om deze uit te schakelen." 

De Nederlandse honingbij maakt geen enkele kans tegen de Aziatische hoornaar. Klein: "Eentje 

kunnen ze misschien nog aan, maar de hoornaar komt altijd terug met zijn vriendjes. De 

honingbij in het land van herkomst van de Aziatische hoornaar heeft wel een verweer. Die kunnen 

de hoornaar gezamenlijk aanvallen en roosteren. Ja, roosteren. Deze bijen zorgen er met hun 

lichaamstemperatuur voor dat het altijd ongeveer 38 graden is in het eigen nest. Als ze een 

hoornaar belagen dan krijgt deze het te warm en sterft. In principe kan deze tactiek ook in ons 

land werken, maar zo ver is het verdedigingsmechanisme van onze eigen honingbij nog niet 
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ontwikkeld." 

Hoornaar met zendertje 

De imkers en andere deskundigen rest niets anders dan zoveel mogelijk nesten van de hoornaar 

onschadelijk te maken. Klein: In Limburg zijn er hoornaars met een zendertje van 0,15 gram 

uitgerust. Zelf wegen ze 0,38 gram. Door ze te volgen, weten we waar nesten zijn. Maar we zijn 

vooral afhankelijk van meldingen. Mensen die denken er een te hebben gespot kunnen dat 

melden bij waarneming.nl of via de app Obsidentify. Alles helpt. 

Bedenk dat elk nest tussen de 500 en 2000 koninginnen oplevert. De helft overleeft de winter en 

kan het volgende seizoen weer nesten bouwen. Het kan dus snel gaan." 

 

Op 5 augustus om 20.00 uur heeft Wim Klein in de Bijenboerderij in Strijbeek een lezing over de 

Aziatische hoornaar gehouden. 

 

Beewashing: trap er niet in 

Anne Havelaar | 9 juni 2022 | downtoearthmagazine.nl 

Veel mensen willen graag iets goeds doen voor de bij, want die heeft het zwaar. Bedrijven spelen daar 

handig op in. Maar met hun groene imago is de wilde bij niet geholpen. 

 

Slobkousbij op een grote wederik. Beeld Eric Mahieu  

https://downtoearthmagazine.nl/author/anne-havelaar/
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Beewashing, kent u die uitdrukking?  

Het lijkt op greenwashing en dat is het ook, maar dan specifiek gericht op bijen. En dat is slim, want veel 

mensen willen graag iets goeds doen voor de bijen. Dat merkt ook Linde Slikboer, bijenspecialist bij EIS 

Kenniscentrum Insecten: “Bedrijven gebruiken Beewashing om spullen te verkopen aan goedbedoelende 

consumenten. Denk aan zaadmengsels uit Oost-Europa waar onze bijen niks aan hebben, planten en 

bloembollen vol gif, en insectenhotels die niet werken. Albert Heijn zet bijvoorbeeld bijenhotels bij 

boerenerven neer. Op zo’n volledig bestraat erf, waar dus geen voedsel voor bijen te vinden is, staat dan 

een bordje: ‘Albert Heijn is trots op deze boer’. Zelfs natuurorganisaties doen aan Beewashing. Die delen 

zakjes bloemenzaad uit (dikwijls deels uitheems) en gebruiken de bij in hun promotiecampagnes, vaak 

vergezeld door een foto van een zweefvlieg.” 

Bijenhotels 

Aan bijenhotels kleven vooral veel nadelen. Ze zijn sowieso maar beperkt bruikbaar, zegt Slikboer: “Er zijn 

een paar bijensoorten die er gebruik van maken, zoals de metselbij, maar 80 procent van de soorten 

nestelt in de grond.” Daarbij zijn de logementen vaak slecht gemaakt. De gangetjes zijn bijvoorbeeld niet 

glad vanbinnen, zodat de bijenvleugels beschadigen. Ook zijn de gaten te groot of te ondiep. De meeste 

wilde bijen zijn solitair en houden dus afstand van elkaar. Grote bijenhotels met veel beestjes dicht op 

elkaar kunnen een ideale omgeving voor parasieten zijn. Bovendien kunnen in vochtige hotels schimmels 

ontstaan. Een bijenhotel moet je daarom niet langer dan 2 jaar gebruiken, adviseert ecologisch imker Eric 

Mahieu. Ook hij is geen voorstander van dit soort hotels: “Zo’n hotel is eigenlijk compensatie voor het feit 

dat er in onze keurig aangelegde en opgeruimde tuinen niet genoeg nestelgelegenheid meer is. Wat we 

nodig hebben zijn afgeknakte stengels, rommelhoekjes met bladeren of kevergaatjes in een dode boom.”  

Voor het volledige artikel zie : https://downtoearthmagazine.nl/iedereen-op-bij-les/ 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
Vanaf de Open Dag in Boerderij Wolfslaar hebben we de activiteiten in het BIJ-Gebouw weer opgestart. De 

cursussen voor beginnende imkers zijn alweer afgerond en ook praktijklessen zijn klaar. 

De bezoekers van Wolfslaar zijn volop aanwezig met dit mooie weer en er is volop belangstelling dankzij de 

vakantieperiode. We kunnen weer werken in de bijen en belangstellenden zijn welkom. 

  

https://downtoearthmagazine.nl/iedereen-op-bij-les/
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Verrassing van de Natuurtuin 

Ook daar zien we volop ontwikkelingen. De planten zijn uitgelopen en de bomen 

zijn helemaal in blad.  

De picknick tafels gaan we vernieuwen en de ontwerpen voor de tafelbladen 

worden gelijk aangebracht. Zie hiernaast voor een voorbeeld. 

Wordt dus vervolgd de komende weken!! 

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

