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Hoe om te gaan met een mogelijk allergische reactie op bijensteken
Vooral met betrekking tot de basiscursussen zijn er enkele vragen bij het bestuur binnengekomen
over hoe te handelen bij cursisten die (misschien) allergisch reageren op een bijensteek.
Advies:
1. Om steken te voorkomen is het bij
basiscursussen aan te bevelen dat de cursisten
goede beschermende kleding dragen bij het
werken in de bijenkast.
2. Als bekend is dat een imker of een cursist
allergisch reageert op een bijensteek, overlegt
de imker/cursist met zijn/haar huisarts of het
verstandig is dat de huisarts een Epipen
voorschrijft. Voor gebruik van de Epipen altijd
eerst 112 bellen.
3. Imker of cursist weet niet of er sprake zal zijn van een allergische reactie bij een bijensteek:
treedt een reactie na een steek op, dan direct 112 bellen, de reactie melden en overleggen hoe
te handelen.
4. Algemeen advies bij risico op een allergische reactie: zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je
hebt en werk bij voorkeur niet alleen in de bijenkast.

Afspraken rond cursussen van Imkers Nederland aangevuld
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Imkers Nederland een advies van de Onderwijs Commissie met
betrekking tot het geven van cursussen omgezet in een besluit. Het besluit luidt als volgt:
Hoofdregel: cursussen en opleidingen worden georganiseerd door de afdelingen van Imkers
Nederland; het gaat daarbij om werving, vaststellen locatie, faciliteiten, middelen, prijs en dergelijke.
De afdeling heeft zelf een bijenteeltleraar als lid die de cursus/opleiding verzorgt of huurt daartoe
een bijenteeltleraar in. Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor een goed verloop van de
cursus. Diploma’s of certificaten worden namens Imkers Nederland door de OC verstrekt.
Uitzondering op deze hoofdregel:
cursussen/opleidingen, die op regionaal
niveau te weinig aanmeldingen opleveren
en dus alleen in een grote regio of
landelijk georganiseerd kunnen worden.
Een dergelijke opleiding kan
georganiseerd door en onder
verantwoordelijkheid van de OC buiten
de afdelingen om. Het diploma wordt
namens Imkers Nederland door de OC
verstrekt.
Tijdens de jaarvergadering van 2 april jl. is
betoogd dat er afdelingen zijn die met name rond specialistische cursussen/opleidingen over thema’s
als bijvoorbeeld bijengezondheid en drachtplanten te weinig kennis van zaken hebben om dit soort
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cursussen te geven; Imkers Nederland (dus de Onderwijs Commissie) zou deze cursussen moeten
organiseren.
Het thema is nogmaals besproken in de Onderwijs Commissie met het volgende resultaat:
- Het blijft mogelijk dat afdelingen ook dergelijke specialistische cursussen organiseren.
- Daarnaast zal de Onderwijs Commissie jaarlijks bij de afdelingen inventariseren welke
cursussen/opleidingen gewenst zijn, die niet door de afdeling zelf kunnen worden opgezet. In
dat geval zal de Onderwijs Commissie het initiatief voor zo’n specialistische cursus/opleiding
nemen.
- Aanvullend zal de Onderwijs Commissie jaarlijks bij de bijenteeltleraren van Imkers
Nederland inventariseren welke cursussen/opleidingen deze bijenteeltleraren bereid en in
staat zijn te geven; afdelingen die voor bepaalde cursussen een leraar zoeken, kunnen zich
dan tot de Onderwijs Commissie wenden.
- Mocht er een tekort bestaan aan leraren met een bepaalde deskundigheid, dan zal de
Onderwijs Commissie trachten in dit tekort te voorzien.

Wat doet Imkers Nederland voor de leden?
Aanleiding
In de contacten tussen bestuursleden van Imkers Nederland en bestuursleden van afdelingen is de
vraag gekomen wat Imkers Nederland voor de leden doet. Immers leden betalen jaarlijks 35 euro
voor het lidmaatschap. Wat krijgen zij daarvoor?
Algemeen
Imkers Nederland is een vrijwilligersorganisatie die onder andere de belangen van imkers behartigt.
Dat betekent dat bestuurders van Imkers Nederland en van de afdelingen dit werk onbetaald doen.
Er bestaat alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.
Wat bemerken de leden direct van de activiteiten van Imkers Nederland?
Mijn bijen
Zes keer per jaar verschijnt het magazine ‘Mijn Bijen’. De redactie en bestuur zijn bezig met een
verbetering van de kwaliteit. Dat betekent vaste bijdragen over onder andere drachtplanten,
onderwijs en bijengezondheid. Mogelijk komen er meer vaste rubrieken zoals bijdragen voor de
beginnende imkers. Ook worden afdelingen uitgenodigd om bijdragen te leveren over
succesverhalen binnen hun afdeling of individuele leden die op een bepaalde manier hun bijen
houden. Het doel: een kwalitatief goed blad voor alle leden.
Nieuwsbrief
Vertellen wat je als bestuur doet is misschien wel net zo belangrijk als dingen doen. Daarom
verschijnt er met enige regelmaat er een nieuwsbrief voor alle leden om de hand met hen te
versterken.
Website
Op de website van Imkers Nederland is veel informatie te vinden over imkeren, ook het laatste
nieuws en de nieuwsbrieven kun je er vinden. Verder staat het volledige cursusaanbod van de
(afdelingen) van de vereniging vermeld, waarbij de cursusomschrijvingen recent geactualiseerd zijn.
Ledenadministratie
Alle leden van de Imkers Nederland zijn AVG-proof opgenomen in de ledenadministratie van All
United. Alle afdelingssecretariaten kunnen voor de afdelingsleden gebruik maken van dit systeem
bijvoorbeeld voor het verzenden van e-mailberichten aan hun leden. Ook de leden zelf kunnen eigen
gegevens aanpassen, bijvoorbeeld bij een adreswijziging, het behalen van een diploma voor een
bijencursus of voor het aanpassen van het aantal te verzekeren volken. In de loop van dit jaar zullen
de toepassingsmogelijkheden van het systeem ten behoeve van de afdelingen worden vergroot.
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Bijengezondheid
Met de cursus bijengezondheid probeert Imkers Nederland de deskundigheid op dit gebied binnen
de afdelingen te vergroten. Heeft een imker te maken met een meldingsplichtige bijenziekte (zoals
AVB), dan ondersteunt het hoofdbestuur met advies en met gratis beschikbaar stellen van de
benodigde materialen. Er wordt in samenwerking met de NBV gewerkt aan een netwerk van
coördinatoren/deskundigen bijengezondheid. Doel is dat er landelijk gespreid een systeem is dat kan
ingrijpen bij bijvoorbeeld uitbraken van Amerikaans vuilbroed. Verder moeten individuele imkers
met vragen over bijengezondheid bij hen terecht kunnen.
Verzekering
In 2021 is door het bestuur toegezegd dat alle bijenvolken gratis verzekerd zijn van de imkers die hun
aantallen bijenvolken opgeven bij Imkers Nederland. Dit geldt ook voor bijenvolken van de
afdelingen. De verzekering geldt voor maximaal 30 volken.
Voedselplanten voor bijen
Voedselplanten zijn het belangrijkste voor het bijenvolk en dus ook voor de imker. Het bestuur van
Imkers Nederland promoot het jaarlijks inzaaien met drachtplanten. Zij doet dit door aan elke
afdeling jaarlijks vijf kilo bloemenzaad gratis beschikbaar te stellen. Ook leden kunnen tegen een
schappelijke prijs deze bloemenzaadmensgels bestellen.
Deskundigheid
Ook imkers moeten bijblijven. Imker is een ambacht waarbij je door ervaring en het vergroten van je
kennis beter gaat bijenhouden. Als het bijenhouden beter gaat, krijgen imkers er ook meer plezier in.
Imkers Nederland heeft daarvoor een aparte commissie: de Onderwijs Commissie. Imkers Nederland
zorgt voor het opleiden van nieuwe docenten. De commissie verzorgt de bijscholing zodat docenten
beter toegerust hun werk kunnen doen. Ook ontwikkelt zij nieuwe cursussen en past bestaande
cursussen aan. Jaarlijks zijn er terugkomdagen voor bijenteeltleraren waarbij wordt samengewerkt
met de NBV.
Wat gebeurt er achter de schermen?
Onderzoek
Jaarlijks krijgt Nederland vanuit de Europese
Unie geld voor ondersteuning van de bijenteelt. In het
recente verleden werd dat geld min of meer direct doorgesluisd naar
BijenWur voor onderzoek.
Die situatie is veranderd. De bijenhoudersorganisaties NBV, IN, BVNI en BD-imkers bepalen in een
gezamenlijk overleg met het ministerie van LNV waaraan het geld besteed gaat worden.
Uitgangspunt is dat het zoveel mogelijk direct iets voor de imkers op moet leveren. Dus geen
rapporten die vervolgens in een bureaula terecht komen.
Registratie
In Nederland moet net als in andere EU-staten bijenvolken geregistreerd worden. Het eerder
genoemd overleg van bijenhoudersorganisaties bespreekt met het ministerie hoe dit vorm gegeven
zou kunnen worden. Dat het er een keer komt is zeker. Over de randvoorwaarden en de methodiek
wordt overlegd.
Rapporten en publicaties
De laatste jaren zijn er verschillende rapporten en publicaties verschenen zoals de publicaties over
het plaatsen van bijenvolken in de Biesbosch en op de heide. Aan deze publicaties is
onderzoekstechnisch nogal wat op af te dingen. Echter grote natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschappen zijn geneigd de resultaten van het
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onderzoek gewoon over te nemen. Dit komt niet altijd ten goede aan de imker. Een groep
deskundigen uit de bijenhoudersorganisaties overlegt wat imkersland hieraan kan doen.

Europese Commissie zet verbod op bijendodend bestrijdingsmiddel door.
De Europese Commissie zal het bijendodende bestrijdingsmiddel sulfoxaflor verbieden,
ondanks een gebrek aan voldoende steun van EU-landen, zo maakte ze vandaag bekend.
"Gesprekken met lidstaten in het afgelopen jaar over beperking van het gebruik van
Sulfoxaflor hebben onvoldoende steun opgeleverd voor het voorstel van de Commissie om
het gebruik ervan te beperken", zei de Commissie in een verklaring, maar voegde eraan toe
dat ze het verbod in het voorjaar nog steeds zou aannemen via een juridische procedure
genaamd comitologie.
"De bescherming van bestuivers tegen schadelijke pesticiden is van het grootste belang voor
de toekomst van onze planeet en onze kinderen", zei EU-commissaris voor voedselveiligheid
Stella Kyriakides. Sulfoxaflor zit al jaren in het vizier van milieugroeperingen, die beweren
dat het insecticide net zo schadelijk is voor bestuivers als vier neonicotinoïde pesticiden die
in 2018 werden verboden.
De aankondiging van de beperkingen, die alle buitengebruik van sulfoxaflor zouden
verbieden, hebben al geleid tot terugloop van gebruik in EU-landen en belangrijke
handelspartners, zoals de VS. Gelijkaardige beperkingen op de vier verboden neonics
zorgden ervoor dat ontwikkelingsbedrijven binnen de EU ze uiteindelijk lieten vallen.

Mocht je willen reageren op een van de berichten uit deze nieuwsbrief, dan kan dat via
info@imkersnederland.nl.
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