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Nederlandse Bestuivingscommissie 

Hebt u informatie voor 

deze nieuwsbrief?        

Meld het via onze 

website! 

De Nederlandse Bestui-

vingscommissie is nog 

op zoek naar aanvulling 

van het team (pr). 

Interesse? Laat het ons 

weten via ons  

e-mailadres 

 

 

Cursus voor bestui-

vingsimkers 

 

 

 

De volgende studiedag 

voor bestuivingsimkers 

is op 17 maart 2018. 
Noteert u alvast de  

datum? 

 

 

 

Bijen verhuren? Meld u 

aan via de website.  

Studiedag 2017 
Op zaterdag 18 maart werd de jaarlijkse studiedag 

gehouden in de afmijnzaal van Koninklijke Fruit-

mastersgroep in Geldermalsen. Ruim 55 imkers 

volgden de lezingen van de heer Kampschöer  jr. 

over de wereld van Fruitmasters, de heer Storck 

als beroepsimker en de heer Biesmeijer over  be-

stuiving, ecologie en de lopende onderzoeken. De 

dag werd afgesloten door de heer Leenders over 

de digitale bijenkast. Tijdens de bijeenkomst wer-

den aan de geslaagden van de bestuivingscursus 

de diploma’s uitgereikt door de gastheer van de 

dag de heer Kampschöer sr.  

In het vakblad Fruitteelt 8-2017 vindt u een artikel 

over deze studiedag.  

 

Working Party on Honey  

In de Working Party On Honey van de Copa-

cogeca zijn op 31 mei een aantal zaken in Brussel 

besproken. Actueel is nog steeds de vervalsing van 

honing en het overleg over de maatregelen die in 

Europees worden genomen. De WPOH pleit voor 

tracebility van de handelsketen, standaardisering 

van de bijenproducten en structurele controle op 

lidstatenniveau.  

 

Honing van  Nederlandse imkers. 

Bijzondere aandacht wil  de WPOH voor de bijen-

houderij als zelfstandige professionele bedrijfstak 

binnen het Europese landbouwbeleid en daarbij 

een directe financiering aan professionele bijen-

houders. De bijenwasfraude is een probleem dat 

zich met uitzondering van de Scandinavische 

landen in heel Europa voordoet. De WPOH pleit 

ook hier voor  tracebility en standaardisering om 

dit probleem in de toekomst uit te sluiten. Het 

verslag van de Nederlandse afgevaardigde Arie 

Kreike is na te lezen op http://bit.ly/2rCzFyT  

Cursus Bestuivingsimkers 

De cursus Bestuivingsimker  2016-2017 telt elf 
deelnemers. De cursus heeft de laatste jaren meer 
diepgang gekregen. Voordat de deelnemers het 
examen afleggen, dienen zij verschillende op-
drachten uit te werken zoals het maken van een 
bedrijfsplan, het vastleggen van leerervaringen bij 
excursies, het in kaart brengen van de dracht rond 
de bijenstand en het vastleggen van een gesprek 
tussen teler en imker.  Dit naast de theorielessen en 
de excursies.  

 

Bramen onder plastic. 

Op 27 mei brachten de deelnemers aan de cursus 

een bezoek aan enkele telers van klein fruit. Er 

werd uitgebreid stilgestaan bij van de teelt van 

pruimen, rode bessen, bramen en frambozen. Ook 

werden zij geïnformeerd over de vorst ( plaatselijk 

-9 oC) die veel schade heeft aangericht. Verder  

werd een bezoek gebracht aan verschillende bij-

enweides en de verenigingsstal met slingerhuisje 

van de afdeling Wehl. Inmiddels zijn  er contacten 
tussen de  Nederlandse Bestuivingscommissie en  
de Danish Beekeepers Association (Denemarken) 
over de inhoud van een module bestuiving in het 
opleidingsprogramma voor Deense  imkers.  

Nationale Bijenstrategie 
In het najaar van 2016 heeft de staatssecretaris 
aangegeven naar een nationale bijenstrategie te 
willen samen met de maatschappelijke partners. 
De stip aan de horizon is dat  in 2030 de populaties 
bijen en bestuiving duurzaam behouden en bevor-
derd zijn.  De bijenstrategie zal de komende vier 
jaar financieel worden ondersteund. Er zijn vier 
thema’s : Biodiversiteit,  Honingbij, Wisselwerking  
landbouw en natuur en Vergroening  Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid . Voor de verschil-
lende initiatieven binnen de thema’s zijn initiatief-
houders (voortrekkers) en partners benoemd.   

 
Foodlog 
Op www.foodlog.nl/artikel/je-bord-zonder-
bijen/ staan tal van korte berichten over bestui-
vers, bestuiving en bijen.  Ze leveren een brede kijk 
hoe van verschillende kanten  naar bijen en hun 
betekenis wordt aangekeken. 

Amerikaans Vuilbroed 

Onder verschillende bijenvolken van één imker in 

de provincie Drenthe is de ziekte Amerikaans 

Vuilbroed vastgesteld. De besmette bijenvolken 

stonden op korte afstand van elkaar op twee loca-

ties, in de gemeente Emmen en  de gemeente 

Borger-Odoorn. Bron Rijksoverheid.nl,  9.06.2017  
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