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Hebt u informatie 

voor deze nieuws-

brief?  Meld het via 

onze website! 

Voor de telers: Wilt 

u bijen inzetten in 

een gewas? Kijk 

voor een imker op 

onze website. 

Reserveer in uw 

agenda de volgende 

Studiedag  

Bestuiving  

21 maart 2020. 

De studiedag Bestui-

ving 2020 vindt 

plaats in Dreumel 

met een bezoek aan 

een kersenteler. 

Bestuivingsimkers 

wilt u bijen verhu-

ren? Meld u aan via 

de website.  

Bijen in de boomgaard 

Op donderdag 24 oktober presenteerden 

De Fruitmotor en Wageningen Universi-

ty & Research op de Proeftuin in Rand-

wijk het Werkboek "Bijen in de Boom-

gaard”. Dit boek is speciaal bedoeld 

voor de fruittelers. Er staan veel hand-

reikingen om in de boomgaard de diver-

siteit aan (wilde) bijen te vergroten; tips 

die vooral te maken hebben met voed-

selaanbod en nestgelegenheid.  

 

Hoewel bekend is dat tijdens de fruit-

bloei veel bestuivingswerk gedaan 

wordt door honingbijen hebben ook 

wilde bijen en andere insecten invloed 

op de bestuiving.  

Bovendien is een grotere biodiversiteit 

aan bloeiende planten beter voor de hele 

natuur. Het werkboek wordt aangebo-

den aan de fruitteeltsector en opgedra-

gen aan het rivierenlandschap.  

U kunt het boek downloaden via 
https://www.defruitmotor.nl/producte
n/werkboek-bijen-in-de-boomgaard.  

U kunt als bestuivingsimker echter ook 
uw fruitteler attenderen op dit digitale 
product of het hem/haar toesturen. 

 

Van een veld vol 
zonnepanelen worden 
insecten heel blij  
In dit artikel van Trouw d.d. 15 oktober 

2019 schrijft Jan Bouma dat zonnepane-

len niet alleen lelijk zijn, maar ook kun-

nen bijdragen aan de vergroting van de 

biodiversiteit. Uit onderzoeken van Na-

turalis blijkt dat een zonnepark waarvan 

de bodem is verrijkt met een uitgekiende 

mix van planten, heel veel insecten aan-

trekt. Zelfs zeldzame soorten. 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-
natuur/van-een-veld-vol-zonnepanelen-
worden-insecten-heel-blij~bae8bd18/. 

 

 

Zonnepark Shell Moerdijk in de zomer. 

Beeld Naturalis 

Insectenbestuiving voor een 
betere fruitopbrengst. 

In dit artikel op kennisnet wordt verwe-

zen naar verschillende artikelen die 

meer inzicht geven over de bestuiving 

door (honing)bijen, zweefvliegen, ande-

re insecten en de wind.  

www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennis

net/show/Insectenbestuiving-voor-

betere-fruitopbrengst.htm 

Plantenvademecum voor 
wilde bijen, vlinders en tui-
nen 

Half oktober 2019 verscheen het boek 
met bovenstaande titel geschreven door 
Arie Koster, een autoriteit op het gebied 
van biodiversiteit. Hoewel het, zoals de 
titel aangeeft, vooral gaat over wilde 
bijen is een grote soortenrijkdom met 
veel bloei ook belangrijk voor onze ho-
ningbijen en dus ook voor ons imkers. 
ISBN 9789059569222 

 

 

Bestuivingscursus 2019 -‘20 
Onlangs zijn in Frederiksoord en in Gel-

dermalsen cursussen gestart waar im-

kers worden opgeleid tot bestui-

vingsimkers. Aan de deelnemers: veel 

succes toegewenst! 

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl                                                                                                         info@nederlandsebestuivingscommissie.nl 
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