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Nederlandse Bestuivingscommissie 

Hebt u informatie voor 

deze nieuwsbrief?        

Meld het via onze 

website! 

De Nederlandse Bestui-

vingscommissie is 

uitgebreid met Johan-

nes Leenders, imker in 

Roosendaal 

 

 

 

Nieuwe cursus voor 

bestuivingsimkers 

gestart december 2015 

 

 

 

Ontmoetingsdag  

bestuivingsimkers op  

19 maart 2016. 

Meld u zich aan via 

onze website! 

 

 

 

Bijen verhuren? Meld u 

aan via de website.  

 
Vakbekwaamheid 
In het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat 

ondernemers en medewerkers zich regelmatig 

bijscholen in nieuwe technologieën, innovatieve 

methodieken  en nieuwe of andersoortige kennis 

en inzichten. Het op peil houden van de eigen 

bekwaamheid geldt zeker ook voor 

bestuivingsimkers. Immers de imker speelt met 

zijn bestuivers een belangrijke rol bij teelten in de 

land- en tuinbouw. Daarbij gaat het vaak om 

aanzienlijke bedragen. In deze nieuwsbrief staat 

informatie over de ontmoetingsdag voor 

bestuivingsimkers. Tevens vindt u een aantal 

verwijzingen naar artikelen die kennis en inzicht 

geven over bestuivingsonderwerpen. Een brede 

oriëntatie van de bestuivingsimker maakt hem of 

haar tot een nog betere gesprekspartner van de 

teler.  

 
Ontmoetingsdag 
bestuivingsimkers 2016  
 

 
 

De studiedag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 

19 maart bij Landwinkel ’De Lindeboom’ in ’t Goy.  

De uitnodiging is inmiddels verzonden naar de 

geregistreerde bestuivingsimkers en komt 

binnenkort ook op onze website.  

Informatie over de 
bestuiving per gewas 

Binnenkort zullen van twee gewassen 

beschrijvingen beschikbaar komen die ingaan op 

de bestuiving; de aardbei en de framboos. 

 

Informatie vanuit WUR 
 

In de tweede helft van 2015 verscheen een aantal 

artikelen van Wageningen University Research. 

 

Op 9 september gaf de WUR een persbericht uit 

over de betekenis van wilde bijen voor de 

opbrengst bij appels en blauwe bessen. In het 

rapport is niet de betekenis van de honingbij 

meegenomen. 

Het volledige Alterra-rapport 2636:  ‘De bijdrage 

van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van 

appels en blauwe bessen’ is te downloaden 

(http://edepot.wur.nl/353774). 

 

Honingbij op blauwe bes 

Op 10 december 2015 verscheen het persbericht: 

‘Varroamijt en imidacloprid verminderen samen 

het vliegvermogen van bijen’. Het bericht is te 

lezen via: 

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Varroamij

t-en-imidacloprid-verminderen-samen-het-

vliegvermogen-van-bijen.htm.  

Informatie vanuit het Louis 

Bolk Instituut 

Leen Janmaat en Boki Luske van het Louis Bolk 

Instituut  publiceerden in Ekoland (september 

2015 een artikel over de betekenis van bijen op het 

boerenbedrijf : Bijen zorgen voor de vruchtzetting 

en verrijken het leven op het boerenbedrijf . Het 

artikel is te vinden via 

http://www.louisbolk.org/downloads/3091.pdf. 

Ook verscheen Nieuwsbrief 12 van Bloeiend 
Bedrijf.  Deze nieuwsbrief  geeft informatie over de 
situatie rond akkerranden in verschillende 
provincies en bij verschillende teelten. Zie: 
http://www.louisbolk.org/downloads/3078.pdf. 

Voor bestuivingsimkers die zorgen voor bestui-
ving in de zaadteelt of imkers die er meer over 
willen weten  is er de publicatie ‘Handleiding 
zaadvermeerdering en selectie’. Het boekje bevat 
algemene informatie over dit onderwerp, waarbij 
ook bestuiving aan de orde komt. Zie: 
http://www.louisbolk.org/downloads/2980.pdf.  

 

Samen werken aan een rijke 

flora 

Ook voor bestuivingsimkers is een rijke flora in de 

omgeving voor de gezondheid van de bijen van 

groot belang. De imkers van de Groep Midden 

Brabant , de Brabantse Milieufederatie en van 

Helvoirt Groenprojecten nodigen u graag uit voor 

een bijeenkomst met als titel: ‘Samen werken aan 

een rijke flora’. De bijeenkomst vindt plaats op 

 donderdag 18 februari van 13.00-17.00 uur bij Van 

Helvoirt Groenprojecten  (Oisterwijksebaan  8a, 

5056 RD Berkel-Enschot). 

 U kunt zich aanmelden via :  

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/agenda/bij

eenkomst-bijen-en-drachtverbetering/.  

Nederlandse 

Bestuivingscommissie 

De commissie is per 1 januari 2016 uitgebreid met 
Johannes Leenders. Hij is imker in Roosendaal. Wij 
heten hem van harte welkom. Daarnaast bestaat de 
commissie uit Gerard Hollander,  Gerard van de 
Braak, Marcel Horck en Adriaan van Egmond . 

Aandachtspunten voor de commissie in de ko-
mende periode zijn: meer aandacht voor PR over 
bestuiving, bestuiving in het onderwijs, teeltbe-
schrijvingen en de kwaliteit en verschijningsfre-
quentie.van de Nieuwsbrief. 

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl                                                                                                         info@nederlandsebestuivingscommissie.nl 

 

Verschijning afhankelijk van het nieuwsaanbod Uitgave 3 – januari 2016 
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