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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. 

Bij voldoende be-

langstelling start 

eind 2018 weer een 

cursus  

Bestuivingsimker 

Reserveer in uw 

agenda de volgende 

studiedag voor be-

stuivingsimkers:  

16 maart 2019. 

Bestuivingsimkers 

wilt u bijen verhu-

ren? Meld u aan via 

de website.  

Studiedag bestuiving 
Op zaterdag 17 maart 2018 werd de jaarlijkse 

studiedag bestuiving gehouden, dit keer bij 

de Greenery in Bleiswijk. Het was een stu-

diedag met veel informatie. Sprekers op deze 

dag waren Rob van der Weele productma-

nager zacht fruit bij de Greenery, frambozen- 

en aardbeienteler Willy Vermeulen uit 

Dreumel, Sjef van de Steen, voorheen onder-

zoeker bij Bijenwur, Klaas de Jager, agrono-

mist, Gerard Hollander, voorzitter NBC en 

Marco Neven vanuit de Noorse Imkersbond.   

 

Neonicotioïden 
Vanaf dit najaar mogen telers drie bestrij-

dingsmiddelen die voor bijen giftig zijn niet 

meer in het open veld gebruiken.  De 28 EU-

lidstaten zijn het hierover op  27 april eens 

geworden. Het gaat om de middelen clothia-

nidin, imidacloprid en thiamethoxam. Deze 

middelen bevatten een zenuwgif dat ook 

insecten treft die niet schadelijk zijn voor het 

gewas. Bron: Trouw, 28 april 2018. 

 

Bestuivingscursussen ook 
voor jongere imkers! 
Eind 2017 is er een nieuwe cursus voor be-

stuivingsimker gestart. De Nederlandse 

Bestuivingscommissie wil deze cursus graag 

bij u onder de aandacht brengen en vooral 

ook bij jonge imkers. De commissie consta-

teert dat de populatie bestuivingsimkers 

vergrijst, hetgeen bijvoorbeeld goed te zien is 

op de studiedagen voor bestuiving. Gelet op 

de verwachte grotere vraag naar bijenvolken 

is het belang dat de jongere garde in de ko-

mende jaren bestuivingstaken over gaat 

nemen. Kent u jongere imkers in uw regio? 

Wellicht kunt u hen attent maken op de 

bestuivingscursus. Bij voldoende belangstel-

ling start najaar 2018 weer een nieuwe cur-

sus. 

Uitwintering voorjaar 2018 
Na een relatief warme januarimaand en een 

periode van vorst tweede helft maart consta-

teerden veel imkers bij de voorjaarsinspectie 

dat de bijenvolken relatief klein waren. Het 

leveren van bijenvolken van voldoende om-

vang en voldoende kwaliteit gaf dan hier en 

daar problemen. 

Het verdient aanbeveling nu de balans op te 

maken en vervolgens na te denken over de 

bedrijfsmethode die u hanteert om dit jaar 

voldoende grote en sterke volken te kweken. 

Een van de maatregelen kan zijn  gebruik te 

maken van  of te zorgen voor een goede 

dracht, begin dus tijdig met inzaaien. 
  Dat g

 

Van een bestuivingsimker 
‘Als bestuivingsimker maak ik mij al tien jaar 

geen zorgen meer over de zogenaamde ge-

wasbeschermingsmiddelen. Tot vanmorgen, 

toen een teler  mij belde met het bericht  dat 

de bijen niet meer vlogen terwijl ik ze vorige 

week als goede volken had ingezet. Boos-

doener bleek het middel Tracer te zijn dat 

enkele dagen eerder gespoten was. Vooral de 

onduidelijkheid op het etiket stoorde mij. In 

het contact met de producent van het middel 

was één zin leidend: ‘Om de bijen te be-
schermen, mag u dit product niet gebruiken 
op in bloei staande gewassen of in de buurt 

van in bloei staand onkruid’. Het middel 
mag alleen vóór de komst van de bijen en na 
het vertrek van de bijen worden gebruikt. 
Mijn voorlopige conclusie is dat het middel 
Tracer helaas niet veilig is voor bijen’. 

Als zulke dingen gebeuren is een goede 

communicatie tussen teler en imker belang-

rijk. 

Vochttekort bij kersen 
Tijdens de warme periode in de tweede helft 

van april ontving de NBC een aantal vragen 

over  het bloembezoek op kersen door ho-

ningbijen. Geconstateerd is dat  bijen dit jaar 

minder vliegen op kersen in kassen, tunnels 

en overkappingen. Oorzaak is dat er dit jaar 

met deze warmte te droog geteeld wordt. De 

bomen komen water te kort en produceren 

daardoor te weinig nectar, waardoor de bijen 

er minder op vliegen. Het advies is de bomen 

belangrijk meer water te geven. De bestui-

ving en bevruchting gaan wel goed omdat de 

bijen zeer lange werkdagen maken doordat 

het zo warm is. Dit verschijnsel komt overi-

gens bij meer  beschermde teelten voor. Het 

verdient aanbeveling dat de imker hierop 

bedacht is en hierover van gedachten wisselt 

met de teler. 

 

 

Gegevensbescherming 

In verband met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming ontvangt u zeer bin-
nenkort een bericht over het beheer van uw 
persoonsgegevens bij de Nederlandse  
Bestuivingscommissie. Wilt u tijdig op de 
mail antwoorden? 

 

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl                                                                                                         info@nederlandsebestuivingscommissie.nl 
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