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Meld het via onze 
website! 

Informatie over de 
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bestuivingsimkers 
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Ontmoetingsdag  

bestuivingsimkers op  

19 maart 2016 

 

 

 

Bijen verhuren? Meld 

je aan via de website.  

Studiedag 2015  
 

Op 14 maart werd de jaarlijkse ontmoetingsdag 

gehouden op fruitteeltbedrijf Natuurlijk Gruun  in 

Ommeren , een modern bedrijf in de Betuwe. 

 Er waren ruim 25 bestuivingsimkers aanwezig. De 

heer Robert Cox, bedrijfsimker bij de Limgroup 

Agricultural Research vertelde over de planning, 
organisatie en realisatie van de bedrijfsimkerij en 
zijn  ervaringen als bestuivingsimker. 

Aan de hand van de resultaten van de eerder 

gehouden enquête werd duidelijk dat bestuivings-

imkers vooral geïnteresseerd zijn in informatie 

over de bestuiving  per gewas en praktische nieu-

wigheden. Juist deze informatie kan telers en 

bestuivingsimkers helpen optimale bestuivings-

resultaten te realiseren. 

Na de lunch was er een rondleiding over het be-
drijf waarbij de bedrijfsleider uitleg gaf over de 
aanleg, de teelt en de bestuiving van de appels. 

 
 
Studiedag 2016  
 

De volgende ontmoetingsdag voor 

bestuivingsimkers is op zaterdag 19 maart 2016.  

De bijeenkomst vindt plaats in ’t Goy, een kleine 

plaats in een van oudsher  bekende  fruitstreek. 

Voor die dag zijn al afspraken met inleiders 

gemaakt over interessante onderwerpen.  

Reserveert u nu al deze datum in uw agenda? 

 

Informatie over de 
bestuiving per gewas 
Naar aanleiding van de laatstgehouden studiedag 

is besloten om in elke  nieuwsbrief  te melden van 

welke  gewassen uitgebreide informatie over de 

bestuiving beschikbaar is. De uitgebreide 

 beschrijvingen kunt u vinden  op de website 

www.nederlandse bestuivingscommissie.nl .  

Bestuivingsimkers worden uitgenodigd deze 

informatie  ook beschikbaar te stellen aan  de telers 

waar zij hun bijenvolken plaatsen. Deze  beschrij- 

vingen bieden teler  en imker de mogelijkheid met 

elkaar in gesprek te gaan en zo de bestuivingsre-

sultaten te optimaliseren.  

Verder kunnen zij collega’s , telersorganisaties, 

vakmedia en andere geïnteresseerden wijzen op 

deze specifieke informatie. 

Specifieke informatie over de 
bestuiving van rode bessen  

De eerste beschikbare  beschrijving gaat over de 

bestuiving van de Rode bes, Ribes rubrum. Deze 

beschrijving is opgesteld door Marlies den 

Houdijker. Deze beschrijving is binnenkort te 

vinden op de website . 

 
Cursus in 2015 

Bij voldoendebelangstelling wordt in oktober 2015 
gestart met een nieuwe bestuivingscursus. U kunt 
zich opgeven via de website 
www.nederlandsebestuivingscommissie.nl of 
telefonisch: 0314-683329.  Na het slagen voor deze 
cursus ontvangen de geslaagden een licentie als 
bestuivingsimker. 

 
Aanbevolen literatuur 

In 2014 verscheen het boek ‘Bloeiend leven’. Het 
boek geeft uitvoerige informatie over bijen, 
bloemen en bestuiving. Het boek is geschreven 
door L.C.G. Henschels.  Het boek is de opvolger 
van de inmiddels uitverkochte ‘Drachtplantengids 
voor de bijenteelt’ en ‘Bestuiving van Land- en 

Tuinbouwgewassen door honingbijen’. Het boek is 
een uitgave van de Imkersbond ABTB en kan 
worden besteld via de website 
www.imkersnederland.nl .  

Dit voorjaar is het boek verschenen: ‘Niet zonder 
elkaar, Bloemen en insecten’. Het boek is tot 
stand gekomen in samenwerking met  en dankzij 
financiële bijdrages van een groot aantal 
organisaties. Het boek geeft veel interessante 
informatie over de afstemming van bloemen en 
insecten. Ook het gedrag van honingbijen ten 
aanzien van bloembezoek en bestuiving komt 
uitgebreid aan de orde. Het is dan ook een 
aanrader voor de bestuivingsimker. Het boek 
kreeg een positieve recensie in dagblad Trouw.  
Bestellen kan via www.natuurmedia of 
boekwinkel. Het ISBN  is 9789082043648. 

Bij Plant Research International Wageningen is 
Rapport 606 verschenen: ‘Factoren die het 
fourageergedrag van honingbijen bepalen en 
dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde 
planten). In de nieuwsbrief Bijennieuws van juni 
2015 van Bijen@wur staat de printversie. 

Onlangs verscheen bij het Louis Bolk Instituut de 

brochure ‘Bijen op het landbouwbedrijf; werken 

aan een bijvriendelijker platteland’.  Deze bro-

chure is te downloaden of te bestellen via 

http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie

/?pubID=3018 

Nieuw gewas (?) 
Soms kom je zomaar een nieuw (?) gewas tegen: 
Ethiopische mosterd. Een gewas waarop 
bestuiving door insecten van belang is. Het is een 
vrij iel gewas, met rood/paars/groen gekleurde 
bladeren en stengel (de kleur van rode kool). 
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