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Nederlandse Bestuivingscommissie 

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. 

Of er eind 2021 weer 

cursussen Bestui-

vingsimker starten is 

afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen. 

De volgende stu-

diedag Bestuiving 

is gepland op za-

terdag 19 maart 

2022.  

Bestuivingsimkers, 

wilt u bijen verhu-

ren? Meld u aan via 

de website.  

In memoriam Lei Hensels 

  

In de nieuwsbrief van maart 2021 meldden 

wij de herdruk van Bloeiend Leven, een 

standaardwerk over bestuiving door ho-

ningbijen in ons land. In deze nieuwsbrief 

laten wij u weten dat de auteur, Lei Hensels, 

op 27 juli op 88-jarige leeftijd is overleden. 

Lei was een autoriteit op het gebied van de 

bestuiving. Als voorlichter van het ministerie 

van LNV, als docent bij bestuivingscursussen 

en als inleider op verenigingsavonden en 

bijeenkomsten is hij van grote betekenis 

geweest door de deskundigheid van veel 

gestarte (bestuivings)imkers en telers in ons 

land. Hij was ook een zeer gewaardeerde 

adviseur op zaadteeltbedrijven. Daarnaast 

was hij  docent en adviseur  van de Neder-

landse Bestuivings commissie en van  ‘Die  

Vereinigung der Bestäubungsimker in Deut-

schland e.V.’ en docent  in België. Naast 

talrijke artikelen schreef hij de ‘Drachtplan-

tengids’, het boek ‘Bestuiving Land - en 

Tuinbouwgewassen door Honingbijen’ en 

het inmiddels in herdruk verschenen ‘Bloei-

end Leven’.  Daarmee laat hij ons een rijke 

erfenis na. 

Adviesprijzen bestuiving 2022.  

De Nederlandse bestuivingscommissie heeft 

onlangs de adviesprijzen voor de bestuiving 

in 2022 vastgesteld:  

Voor plaatsing in open veld geldt een ver-

goeding van € 75,00 per volk per gewas per 3 

weken of minder. Bij verlenging van de 

plaatsing geldt een toeslag van € 3,00 per 

dag.  

Voor plaatsing onder glas of kunststof geldt 

een vergoeding van € 5,50 per dag.  

De transportkosten van de volken worden 

vergoed met € 0,30 per km. 

 

Besteding honinggelden 

Periodiek komen er zogenaamde honinggel-

den als subsidie vanuit de EU beschikbaar 

voor de lidstaten. De lidstaten, waaronder 

Nederland, kunnen deze gelden gebruikt 

worden voor onderzoek en initiatieven ten 

behoeve van de bijenhouderij. Recentelijk is 

een overleg van de bijenhoudersorganisaties 

(NBV, IN, BD-imkers en BVNI) gestart om te 

bepalen waaraan deze subsidie wordt be-

steed. De NBC neemt niet deel aan dit over-

leg en heeft Imkers Nederland verzocht in 

het overleg onder andere aandacht te schen-

ken aan de volgende onderwerpen:   

• Nieuwe teelten en teelttechnieken zoals 

de bestuiving van gewassen die geteeld 

worden onder ledlicht en zonnepanelen.  

• Nieuwe gewassen/rassen die om speci-

fieke bestuiving vragen. 

• Intensivering en optimalisering van de 

bestuiving, zoals in het verleden onder-

zoek is gedaan naar een combinatie van 

verschillende soorten bestuivers in een 

gewas. 

• Adequate deskundigheidsbevordering 

van bestuivingsimkers. 

Indien bestuivingsimkers aanvullende voor-

stellen hebben voor onderzoek of initiatieven 

dan kunnen zij deze melden bij de Neder-

landse Bestuivingscommissie. 

Richtlijn plaatsing honingbij-

kasten op heideterreinen van 

defensie 

In het voorjaar van 2021 verscheen de publi-

catie met bovenstaande titel, uitgebracht 

door het Expertisecentrum Insecten en ande-

re Ongewervelden (EIS). Het onderzoek 

betreft mogelijke invloeden van de aanwe-

zigheid van honingbijen op wilde bestuivers. 

Het resultaat van het onderzoek zijn richtlij-

nen voor de plaatsing van aantallen bijen-

volken op de heide. Indien deze richtlijnen 

gehanteerd gaan worden door Defensie, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, pro-

vinciale landschappen en andere beheerders 

van heideterreinen dan heeft dit mogelijk 

grote gevolgen voor imkers die met hun 

bijenvolken naar de heide reizen. De Neder-

landse bestuivingscommissie heeft kennis 

genomen van de publicatie en komt tot de 

volgende bevindingen: 

• De onderzoeken zijn uitgevoerd op 

slechts drie locaties en voor zover je van 

een onderzoek kunt spreken is het ui-

terst summier. 

• In de publicatie wordt uitgegaan van 

een groot aantal aannames. 

De Nederlandse Bestuivingscommissie zet 

dan ook grote vraagtekens bij de kwaliteit en 

de validiteit van deze publicatie[RB1]. Het 

lijkt de commissie zinvol een gedegen goed 

onderbouwd onderzoek te doen naar de 

mogelijke problematiek. 
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