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Nieuwsbrief 07         December 2022 

 

Van de voorzitter. 

Beste belangstellenden in het BBC, 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, en het bijenjaar is al helemaal afgelopen vooral door de 

koude van de afgelopen dagen. Het volk zit op een bol bijeen om de kou te doorstaan en ik las in de laatste 

NBV blog dat ze dat zeer efficiënt doen met minimaal voerverbruik van de wintervoorraad. Wat heeft de 

natuur toch een goede oplossingen gemaakt! Waren wij maar net zo efficiënt nu de energie kosten zo 

hoop zijn gestegen door alle internationale ontwikkelingen… 

Denk er wel om om in de komende dagen nog oxaalzuur te druppelen of te verdampen zoals we op de 

cursus geleerd hebben, is belangrijk om de varroamijt onder controle te houden. Dit gezegd hebbende, 

wens ik alle lezers en betrokkenen  

Hele Fijne Feestdagen en vooral een Goed en Gezond 2023. 

 

Niet zonder elkaar !!!! 

Het summum van samenwerken is misschien wel die tussen planten en insecten.  

In heel veel gevallen “kunnen zij niet zonder elkaar”. Daar is overigens 

een prachtig boek over verschenen. “Niet zonder elkaar. Bloemen en 

insecten”. 

Christian Konrad Sprengel was één van de eerste die het geheim van 

de bloemen ontdekte. 

Hij ontdekte waarom veel bloemen zich toch zo geweldig uitsloven 

met hun opzichtige kleuren en vormen. Vanwaar al die opzichtigheid 

en uitsloverij ? Het antwoord was: “voor de seks”. 

En waar is seks voor ? Voor de instandhouding van de soort. Alleen de 

Homo Sapiëns heeft er iets anders van gemaakt. Als je naar bijen kijkt 

kan je het bewijs zien. 

Als bijen bloemen hebben bezocht zie je dat ze stuifmeel mee nemen 

naar hun nestplaats. De natuur is erg kwistig met stuifmeel. Als het 

stuifmeel er is om op de stamper van een andere bloem terecht te 

komen waarom nemen de bijen het dan mee naar huis ? 

Het antwoord is: omdat de natuur als het om voortplanten gaan erg 

gul uit de hoek komt. 

Bij zoogdieren worden ook miljoenen zaadjes er op uit gestuurd om een bevruchting tot stand te brengen. Slecht 1 

zaadje is genoeg. De natuur speelt op “zeker”. 
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Bij bloemen is dit ook zo veel stuifmaal / zaad zorgt er voor dat de bevruchting / bestuiving zo goed als gegarandeerd 

is. Maar veel van de overvloed wordt niet verspilt zoals bij zoogdieren. 

Stuifmeel is voor de meeste insecten een eiwitrijk voedsel dat bouwstenen voor het lichaam is. 

Bij bijen dient het als voedsel voor de larven. De moedermelk voor de jongen die bepalend is voor de vitaliteit van de 

jongen. Ook voor een honingbijenvolk geldt dat de kwaliteit van het stuifmeel bepalend voor de vitaliteit van het 

volk. Bloemen kunnen niet zonder bestuivende insecten zoals bijen maar bijen kunnen al helemaal niet zonder het 

stuifmeel van de bloemen. 

Als ergens “niet zonder elkaar” geldt dat is het wel i de relatie bloemen en bijen. 

Het gaat slecht, nee heel slecht, met de insecten. Als er geen bestuivende insecten zijn zal er dus geen bestuiving 

plaats vinden. Maar dat is niet helemaal waar. Bestuiving gebeurd ook door de wind. Ongeveer 30 % van de bloemen 

wordt door de wind bestoven. Windbestuivers produceren nog veel meer stuifmeel dan insectenbestuivers. De kans 

dat er stuifmeel op een stamper van een andere bloem komt is veel kleiner. Tik in het voorjaar eens tegen een 

hangende mannelijke bloem van de hazelaar. Een wolk van stuifmeel is het resultaat. Je zou er hooikoorts van 

krijgen. 

Dus ook zonder insecten vind er bestuiving plaats. Grassen en naaldbomen worden door de wind bestoven. Maar 

ook eiken, elzen, berken en wilgen laten het van de wind afhangen. 

maar de overgrote meerderheid van de gewassen gebruiken de diensten van insecten.  

En het zijn juist deze gewassen die voor voedsel zorgen. 

Voedsel voor ons mensen maar ook voor veel andere 

dieren. Geen bestuivende insecten betekend dus: een 

zeer arm dieet vaan mens en dier. 

De wereld zal hoofdzakelijk bestaan uit grassen en 

naaldbomen en een enkele van de genoemde 

loofbomen. Bloemen kunnen niet zonder insecten, 

insecten niet zonder bloemen. 

Maar mensen en andere dieren zijn bijna volledig 

afhankelijk van de vruchten die door bestuivende 

insecten worden veroorzaakt. In het genoemde boek 

“Niet zonder elkaar” wordt ook een hoofdstuk gewijd 

aan co-evolutie.  

Planten en bijen hebben zich in de afgelopen jaren zo aan elkaar aangepast dat de bestuiving onder uiteenlopende 

omstandigheden wordt gegarandeerd. Niet zonder elkaar betekend dus ook samen evolueren en je voortdurend aan 

elkaar aanpassen. Daarom zijn “planten van hier”, inheemse planten, het meest aangepast aan “bijen van hier”, 

inheemse bijen. En andersom natuurlijk. Het aanleggen van een wilde planten tuin met planten van hier is dus niet 

alleen erg mooi. 

Het is ook de beste manier om mee  te helpen de biodiversiteit te herstellen. 

Vandaar ook al dat “onkruid” in de bermen. Want “onkruid van hier” is beter dan spectaculaire “bloemen van daar”.  
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Uit de media 
Read more at DutchNews.nl: 

Vier Aziatische hoornaar nesten gevonden in een week terwijl invasieve insecten zich 

verspreiden  
Samenleving 26 oktober 2022 

In Zeeland zijn binnen een week tijd vier nesten Aziatische hoornaars gevonden en verwijderd. 'Dit is in 

Nederland nog nooit eerder voorgekomen', zegt insectenonderzoeker Daan Drukker tegen het AD . De 

nesten zijn gevonden in Domburg, Yerseke en Sint Jansteen (twee). 'We hebben de strijd verloren', zegt 

Peter Traas van ongedierte-bestrijdingsbedrijf Traas Ongediertebestrijding tegen de krant. 'Vijf jaar 

geleden werd in Nederland het eerste Aziatische wespennest gevonden en 

 nu verwijderen we er vier 

in één week.' Vorig jaar zijn 

er landelijk 16 nesten 

vernietigd. Alleen al in 

Zeeland en Brabant heeft 

Traas dit jaar 15 

verwijderd. Door de warme 

herfst vliegen de hoornaars 

nog steeds rond en worden 

hun nesten, vaak in hoge 

bomen, ontdekt als de 

bladeren vallen. In 

augustus bleek dat 

Limburgse onderzoekers  

Een Aziatische hoornaar in België. Foto: Gilles Saint Martin via Wikimedia Commons  

die de verspreiding van Aziatische hoornaars volgden, een nest hadden weten op te sporen door een kleine 

zender aan een van de insecten te bevestigen. Het is de eerste keer dat in Nederland een nest is 

opgespoord met een zender, die 150 milligram weegt, of bijna een derde van het gewicht van het insect 

zelf. Dat experiment leidde onderzoekers naar een nest in Voerendaal, 18 meter hoog in een es en ruim 

een halve kilometer van waar het insect werd gevangen. 
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 De Aziatische hoornaar (vespa velutina), die honingbijen en andere insecten doodt en eet, staat sinds 

augustus 2016 op de EU-lijst van invasieve soorten. Dit betekent dat de autoriteiten verplicht zijn hun 

nesten op te sporen en te vernietigen. 

Zie voor het gehele artikel: 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/10/four-asian-hornets-nests-found-in-a-week-as-invasive-insect-spreads/ 

 

Opnieuw spuiten met bijengif? 
foodwatch Nederland 

 

Suikersector wil vrijstelling 

Op EU-niveau zijn er sinds 2018 beperkingen opgelegd voor het gebruik van bestrijdings-middelen op basis 

van ‘neonicotinoïden’, aangezien dit ook 

tot bijensterfte leidt. De 

suikerbietensector wil echter opnieuw 

neonicotinoïden gebruiken, omdat hun 

bieten momenteel worden aangetast door 

het ‘vergelingsvirus’ (virus overbrengende 

bladluizen). In meerdere Europese landen 

vragen bedrijven vrijstelling voor het 

gebruik van dit ‘bijengif’ – ook in 

Nederland. 

Neonicotinoïden zijn chemische stoffen 

(verwant aan nicotine) die het zenuwstelsel van insecten aantasten. De stoffen zijn zodanig giftig, dat ook 

bijen sterven als ze ermee in aanraking komen. Ze zijn in de jaren '80 ontwikkeld door het Nederlandse 

Shell en in de jaren '90 door de Duitse multinational Bayer. 

Meerdere Europese landen zoals België, Spanje en Oostenrijk hebben de bietensector een uitzondering 

verleend voor het gebruik van dit ‘bijengif’. Ook Frankrijk stemde, ondanks grootschalige protesten van 

foodwatch Frankrijk en talrijke andere NGO’s, voor een vrijstelling. Onze collega’s in Frankrijk blijven actie 

voeren, met de hoop dat de Senaat tegen zal stemmen.  

Meer info over de actie in Frankrijk (artikel in het Frans) lees je hier. 

We lopen in Nederland echter ook het risico dat insecticiden op basis van neonicotinoïden opnieuw 

worden toegelaten. Suikerbedrijf Royal Cosun en meerdere landbouworganisaties vragen ook vrijstelling 

aan het Ministerie van Landbouw. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/10/four-asian-hornets-nests-found-in-a-week-as-invasive-insect-spreads/
https://nieuwsbrief.foodwatch.nl/l/mailing2/link/54f806cc-6f31-4f27-a10a-57f29257aa6c/20626
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Voor het gehele artikel zie: 
https://newsstand.nl/view/Nieuwsklok/20221116/Mjc=/ad/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/Bekijk_deze_advertentie_i
n_Nieuwsklok/aHR0cHM6Ly9uZXdzc3RhbmQubmwvcHVibGljL3VwbG9hZHMvc291cmNlX2ZpbGVzLzYzNzQ2MDY3YzRlODYvTmll
dXdza2xva18yMDIyMTExNl9wYWdlXzI3X2FkXzY3OTE5MTEuanBn 

 

Texel als toevluchtsoord voor bedreigde bijen 
EIS Kenniscentrum Insecten 

15-DEC-2022 - Vier bedreigde bijensoorten stonden afgelopen twee jaar centraal in een project op Texel: 
de gewone langhoornbij, de Texelse zandbij, de ijszijdebij en de moshommel. Onverwacht (maar zeer 
welkom) kwam daar een vijfde soort bij: de waddenviltbij. Veldonderzoek bracht veel nieuwe informatie 
over deze bijzondere bijen aan het licht. Deze kan gebruikt worden om de Texelse populaties te 
beschermen. 

Een beheeradvies voor vier bedreigde bijensoorten op Texel, dat stelde de Provincie Noord-Holland zich 

ten doel in de afgelopen twee jaar. Van deze vier soorten vertoeft een groot deel van de totale 

Nederlandse populatie op dit Waddeneiland. In het kader van dit project is de Texelse verspreiding van de 

soorten in kaart gebracht en zijn de eisen die zij aan hun omgeving stellen onderzocht. Op welke plekken 

nestelen de bijen en van welke bloemen verzamelen zij stuifmeel? Op basis van de resultaten van dit 

veldonderzoek is ingeschat in hoeverre deze bijen op Texel in hun voortbestaan worden bedreigd. Ook zijn 

https://newsstand.nl/view/Nieuwsklok/20221116/Mjc=/ad/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/aHR0cHM6Ly9uZXdzc3RhbmQubmwvcHVibGljL3VwbG9hZHMvc291cmNlX2ZpbGVzLzYzNzQ2MDY3YzRlODYvTmlldXdza2xva18yMDIyMTExNl9wYWdlXzI3X2FkXzY3OTE5MTEuanBn
https://newsstand.nl/view/Nieuwsklok/20221116/Mjc=/ad/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/aHR0cHM6Ly9uZXdzc3RhbmQubmwvcHVibGljL3VwbG9hZHMvc291cmNlX2ZpbGVzLzYzNzQ2MDY3YzRlODYvTmlldXdza2xva18yMDIyMTExNl9wYWdlXzI3X2FkXzY3OTE5MTEuanBn
https://newsstand.nl/view/Nieuwsklok/20221116/Mjc=/ad/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/Bekijk_deze_advertentie_in_Nieuwsklok/aHR0cHM6Ly9uZXdzc3RhbmQubmwvcHVibGljL3VwbG9hZHMvc291cmNlX2ZpbGVzLzYzNzQ2MDY3YzRlODYvTmlldXdza2xva18yMDIyMTExNl9wYWdlXzI3X2FkXzY3OTE5MTEuanBn
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=31
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maatregelen op een rij gezet die kunnen helpen om de Texelse populaties veilig te stellen. Lees hieronder 

de portretten van de vier bijensoorten, plus de vijfde ‘bonussoort’: de waddenviltbij. 

Voor het gehele artikel zie: 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30128 

Meer informatie 

Download hier de rapportage (13,7 MB). 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
De activiteiten in het BIJ-Gebouw zijn op dit moment in winterstand gekomen.  

De cursussen voor beginnende imkers voor 2022 zijn alweer afgerond en ook praktijklessen zijn klaar. 

Pas in 2023 gaat er weer een nieuwe leergang van start en men kan zich nu opgeven via de NBV site. 

De bezoekers van Wolfslaar zijn nog volop aanwezig met dit mooie winterse weer en in de Kerstvakantie 

periode. De activiteiten voor de bijen zijn op dit moment gestaakt en beginnen pas weer volgend voorjaar. 

 

Verrassing van de Natuurtuin 

Ook daar zijn op dit moment weinig ontwikkelingen. De planten zijn gesnoeid en 

in in wintertooi en de bomen zijn kaal.  

De picknick tafels gaan we vernieuwen en de 

ontwerpen voor de tafelbladen worden gelijk 

aangebracht. Zie hiernaast voor een voorbeeld.  

Wordt dus vervolgd in het nieuwe jaar! 

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. 

 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30128
https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Rapportage_Bedreigde_Texelse_bijen_2022_DEF_klein.pdf?ver=9GpakWelTilMeWcJ7VIl5Q%3d%3d
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. 


