
 

 

Nieuwsbrief Imkers Nederland 25 juli 2022 

Nieuw bijenteeltprogramma (2023 – 2025) 
Al een aantal jaren stelt Europa voor zijn lidstaten, op basis van het aantal bijenvolken in de lidstaten, 
geld beschikbaar om de bijenteelt te verbeteren; onze landelijke overheid verdubbelt deze bijdrage. 
Op 31 december 2022 loopt het huidige Honingprogramma af. De afgelopen jaren lag het accent van 
het programma vooral op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de honingbij; het 
programma werd gecoördineerd door Bijen@wur. 
In het nieuwe bijenteeltprogramma, dat in goed overleg met de bijenhoudersorganisaties is 
opgesteld, staat verspreiding van de eerder opgedane kennis naar de Nederlandse bijenhouderij 
centraal: de imkers moeten er iets aan hebben voor hun dagelijkse praktijk. 
In het nieuwe programma worden onderzoeks- en kennisinstellingen uitgenodigd activiteiten te 
ontplooien, die bijdragen aan het ontwikkelen van goede imkerpraktijken met aandacht voor het 
verspreiden van die praktijken naar de Nederlandse Imkers. 
Geïnteresseerde onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen een subsidieaanvraag voor projecten bij 
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO) indienen. Ieder projectvoorstel wordt op 
verschillende aspecten beoordeeld, waaronder de wetenschappelijke of inhoudelijke diepgang, mate 
van relevantie voor de imkerpraktijk, de potentiële impact van de omschreven activiteiten (de mate 
waarin zij invulling aan de behoeften geven) en algemene kwaliteit van het voorstel. Om de 
doelstellingen van het nieuwe bijenteeltprogramma te realiseren is het essentieel dat de projecten 
voldoende relevantie hebben voor de Nederlandse imkerpraktijk en bijdragen aan 
kennisverspreiding. Daarom worden ingediende projectvoorstellen voorgelegd aan 
vertegenwoordigers van de bijenhoudersorganisaties, verenigd in het ImkersOverleg, om de mate 
van relevantie voor de imkerpraktijk en potentiële impact van de activiteiten voor de imkerpraktijk 
per voorstel te beoordelen. Deze beoordeling wordt voor 50% meegewogen bij de uiteindelijke 
rangschikking van de aanvragen. 
De complete oproeptekst is HIER te vinden. 

 

Wintersterfte onder bijenvolken hoger dan in voorgaande jaren 
81,6% van de bijenvolken heeft de afgelopen winterperiode 2021-2022 overleefd. De wintersterfte 
zit daarmee met 18,4% op een hoger niveau dan de voorgaande jaren. Dat is de belangrijkste 
conclusie van de jaarlijkse enquête naar de wintersterfte van bijenvolken gehouden onder 
Nederlandse bijenhouders. Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoekers van 
Wageningen Universiteit & Research in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met 
de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland en de Biologisch-Dynamisch werkende 
imkers. 
In totaal deden 1384 Nederlandse bijenhouders mee aan de jaarlijkse COLOSS-enquête (COLony 
LOSSes, www.COLOSS.org), die in meer dan 35 landen wordt uitgevoerd. In Nederland zijn ongeveer 
9100 bijenhouders actief, bijna allemaal zijn het hobbyisten. 
Gemiddeld genomen is de sterfte het hoogst in de provincie Overijssel en het laagst in Flevoland. 
Wat deze verschillen verklaart, is op dit moment nog niet bekend. Jaarlijks varieert de sterfte per 
regio en per bijenhouder. De grootste gemeten wintersterfte werd vastgesteld in de winter van 
2009-2010 toen 29.1% van de bijenvolken de winter niet overleefde. Bijenhouders geven zelf aan dat 
een wintersterfte van minder dan 15% acceptabel is. De oorzaken van wintersterfte zijn divers en 
kunnen te maken hebben met ziekten, waarvan de Varroamijt en daarmee geassocieerde 
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bijenvirussen de belangrijkste zijn. Daarnaast dragen voldoende voedsel en andere factoren bij aan 
de overleving van bijenvolken in de winter. Meer Info HIER. 

 

Cursus bijengezondheid 

  

 
Als imker kun je te maken krijgen met verschillende bedreigingen voor de bijenvolken. Daarom is het 
van groot belang vroegtijdig en adequaat te reageren op mogelijke besmettingen en aandoeningen 
van de bijenvolken. De cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de gezondheid van de 
honingbijen en wordt speciaal aanbevolen voor de contactpersonen bijengezondheid in de 
afdelingen. Het is aan te bevelen dat in elke afdeling minstens één lid deze cursus gevolgd heeft. 
In de cursus gaat het om een praktische insteek: observatie en beoordelingen van de afwijkingen en 
een juiste handelswijze in het oplossen van problemen. 
De cursus wordt gegeven in Rhenen op acht vrijdagavonden van 19:30 tot 21:30 uur. 

Aanmelden kan via onze website www.imkersnederland.nl of via ericblankert@hotmail.com. 

Chippen van koninginnen 
De Koninklijke Vlaamse Imkersbond heeft een interessant bericht gepubliceerd over het chippen van 
koninginnen. Kan een interessante ontwikkeling zijn gelet op de Nederlandse discussie over 
kastregistratie. Zie: https://konvib.be/?page_id=5522 

 

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