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Nederlandse Bestuivingscommissie
Uitgave 7 –december 2017

Verschijning afhankelijk van het nieuwsaanbod
Hebt u informatie voor
deze nieuwsbrief?
Meld het via onze
website!

Voor de telers: Wilt u
bijen inzetten in een
gewas? Kijk voor een
imker op onze website.

Wilt u wijzigingen van
uw e-mailadres steeds
doorgeven aan het
secretariaat? U blijft dan
de nieuwsbrief automatisch ontvangen.

Reserveer in uw agenda
de volgende studiedag
voor bestuivingsimkers:

17 maart 2018.

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

info@nederlandsebestuivingscommissie.nl

Bestuivingscursus 2016-2017 De Aziatische of geelvoetOp zaterdag 2 september legden tien deelnemers
hoornaar rukt op.
het examen voor bestuivingsimker af in Geldermalsen. Door omstandigheden legde nog één
deelnemer het examen af in december.

Bestuivingsimkers wilt
u bijen verhuren?
Meld u aan via de
website.

De Aziatische of geelvoethoornaar komt van nature voor in China maar leven sinds 2014 in Zuidwest-Frankrijk en komt sinds 2017 ook in Nederland voor. Deze hoornaar nestelt in de grond. Het
probleem voor onze honingbij is dat zij deze hoornaar niet als vijand herkennen. Dit in tegenstelling
tot de Europese hoornaar.

Bestuivingsvergoeding 2018
Het advies voor de bestuivingsvergoeding voor
2018 blijft ongewijzigd t.o.v. 2017. Voor meer
informatie zie onze website.

Bestuiving van de Salvia onder glas.

Bestuivingscursus 2017-2018
Op 18 november startte een nieuwe cursus voor
bestuivingsimker met tien deelnemers. De cursus
wordt voor een deel gegeven in Geldermalsen en
voor een deel in Uchelen.

Studiedag bestuivingsimker
Op zaterdag17 maart 2018 wordt de volgende
studiedag voor bestuivingsimkers en telers georganiseerd. Sprekers zullen onder andere zijn:
professor Van Praag (oud-onderzoeker in Celle),
Van der Steen (oud-onderzoeker Bijenwur) en
Vermeulen (teler aardbeien en frambozen in
Dreumel). De studiedag wordt gehouden bij de
Greenery in Bleiswijk. Degenen die gewoonlijk de
Nieuwsbrief ontvangen, kunnen in januari 2018
een aanmeldingsformulier voor deze studiedag
tegemoet zien. U kunt het formulier begin 2018
ook vinden op onze website.

Wilt u komend jaar meldingen doen over de Aziatisch hoornaar, zie dan de site van Bijenwur.
http://bit.ly/2hRAHzro

Locaties van bestuivingsimkers op de NBC-website
Er is nog volop ruimte op onze website voor
imkers die hun beschikbaarheid bekend willen
maken aan telers. Van de imkers die zich aanmelden wordt verwacht dat zij de bestuivingscursus
hebben gevolgd en een licentie bezitten van de
NBC. U kunt zich aanmelden via ons mailadres.

Insectensterfte
Recent meldden veel dagbladen de grote insectensterfte: 75% in de laatste drie decennia. Hoewel dat
alarmerend is, zetten sommigen vraagtekens bij de
genoemde vermoedelijke oorzaak: de neonicotinoïden. Anderzijds past de teruggang in het beeld
van verandering in het klimaat en in de flora. Er is,
zo stelt men meer onderzoek nodig, hetgeen echter
niet betekent dat wij ons geen zorgen hoeven te
maken.

Het is belangrijk dat de bijen na hun inzet voldoende stuifmeel kunnen verzamelen om weer
aan te sterken.

Bramen onder glas, voor een optimaal resultaat
zijn honingbijen onmisbaar.

Working Party on Honey
De Europese Commissie heeft n.a.v. de vervuilde
bijenwas onlangs aangegeven de EUbijenhoudersverenigingen te polsen hoe groot het
bijenwasprobleem is en wat er speelt.
De commissie heeft de WPOH laten weten dat ze
alle concrete informatie betreffende bijenwasvervalsing wil ontvangen uit alle lidstaten. Vanuit EZ
zal men hierover een brief toezenden aan de bijenhoudersverenigingen in Nederland. De WPOH
heeft aangegeven dat die actie de bevoegde autoriteiten van de lidstaten niet ontslaat zelfstandig
actie te ondernemen met betrekking tot handhaving. (Zie ook onze Nieuwsbrief 6). Als u informatie hebt over vervuilde bijenwas, dan kunt u dit
toezenden naar de vertegenwoordiger in de
WPOH de heer A. Freike: f2hariekreike@hetnet.nl.

Tot slot
De NBC wenst u allen een mooie decembermaand
en alle goeds voor 2018.

Daarin hebben ook de bestuivingsimkers een rol.
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