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Van het bestuur
Via deze nieuwsbrief, die aan alle leden wordt gemaild, willen we jullie informeren over een aantal
actuele zaken betreffende de imkerij. Mocht je willen reageren op een van onderstaande berichten,
dan kan dat via info@imkersnederland.nl.

Het Imkersoverleg (IO)
Op 20 september jl. hebben de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland (IN),
de Beroepsvereniging Nederlandse Imkers (BVNI) en de B.D. imkerwerkgroep Nederland een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel de behartiging van hun gemeenschappelijke
belangen bij de (rijks)overheid in het kader van het EU-Honingprogramma en overige bijen
gerelateerde onderwerpen.
In een recent overleg met het ministerie van LNV over het Honingprogramma 2023-2027 heeft het
Imkersoverleg aangegeven dat volgens de imkerorganisaties de volgende thema’s aandacht
verdienen:
- Behoud biodiversiteit
- Bestuivingsdiensten
- Bijengezondheid
- Bijenproducten en het meten van de kwaliteit
- Hoe om te gaan met de (door Europa opgelegde) registratieplicht

Bijengezondheidscoördinatoren
Het bestuur van Imkers Nederland stimuleert dat in elke afdeling een bijengezondheidscoördinator
aanwezig is om de leden bij bijengezondheidszaken te adviseren. Namens het bestuur heeft Eric
Blankert de bijengezondheid in zijn takenpakket. Op dit moment zijn bijengezondheidscoördinatoren
aanwezig in 16 van de 39 afdelingen en Eric heeft deze coördinatoren recent de meest actuele
informatie toegestuurd. Binnenkort ontvangen de secretarissen van de overige afdelingen deze
informatie ook samen met het verzoek te onderzoeken of leden binnen hun afdeling de cursus
bijengezondheid willen gaan volgen.

Gezamenlijke lerarendag voor bijenteeltleraren van NBV en IN
Op 2 oktober jl. is een gezamenlijke lerarendag georganiseerd voor de bijenteeltleraren van de NBV
en Imkers Nederland. Twintig bijenteeltleraren van Imkers Nederland waren op deze middag
aanwezig. Mede door een bruisende en inspirerende presentatie van Johannis Vogelaar over varroa
resistentie en door de ontmoeting van bijenteeltleraren van beide verenigingen was het een zeer
geslaagde middag. Voor herhaling vatbaar.

Algemene ledenvergadering Imkers Nederland
De najaarsvergadering van onze vereniging wordt gehouden op 30 oktober aanstaande vanaf 13:30
uur in het Van der Valk Hotel Veenendaal. Omdat de voorjaarsvergadering door de coronaperikelen

geen doorgang kon vinden, staan onder andere de jaarstukken van 2020 op de agenda evenals een
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (in verband met de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) en het Beleidsplan 2021-2024. Op deze vergadering worden ook de diploma’s aan
de nieuw opgeleide bijenteeltleraren uitgereikt.
Kleis Hensen en Mart Wismans zijn in het voorjaar teruggetreden uit het bestuur; het bestuur stelt
voor Adriaan van Egmond en Kees Dogge in het bestuur te benoemen. Tegenkandidaten kunnen tot
23 oktober worden aangemeld.
Na het formele deel van de vergadering zal Gert Jan Koopman (Heem.nl) een inleiding geven over het
verhogen van natuurwaarden van onze bermen.
De vergaderstukken zijn aan de secretariaten van de afdelingen toegestuurd; leden, die de
vergadering willen bijwonen, kunnen deze stukken bij de secretaris van de eigen afdeling opvragen.

Richtlijn plaatsing honingbijkasten op heideterreinen van defensie
Medio 2021 verscheen een publicatie van het Expertisecentrum Insecten en andere Ongewervelden
(EIS) over de plaatsing van honingbijkasten op heideterreinen. De Nederlandse Bestuivingscommissie
(NBC) maakt zich zorgen over de richtlijnen die in de publicatie staan vermeld en die mogelijk grote
gevolgen hebben voor de imkers.
De NBC plaatst onder andere de volgende kanttekeningen bij het onderzoek:
- Er zijn slechts drie locaties onderzocht met zeer verschillende uitkomsten
- De onderzoeken zijn beperkt gebleven tot 45 minuten per plot, terwijl bekend is dat
verschillende insecten op verschillende momenten van de dag foerageren
- Het is de vraag of deze beperkte waarnemingen kunnen leiden tot “valide” richtlijnen
- Er worden in het onderzoek veel aannames gedaan van waaruit verder wordt geredeneerd
De Nederlandse Bestuivingscommissie zet grote vraagtekens bij de kwaliteit en de validiteit van het
onderzoek. Een beter onderbouwd onderzoek is nodig om goede conclusies te kunnen trekken over
de relatie tussen honingbijen en wilde insecten. Het bestuur van Imkers Nederland sluit zich aan bij
deze conclusie.

Terugkomdag voor bijenteeltleraren en contactpersonen onderwijs
Aanvullend op de lerarendag van NBV en IN samen (zie boven) organiseert de Onderwijs Commissie
van onze vereniging op 20 november aanstaande de terugkomdag voor IN-bijenteeltleraren en de
contactpersonen onderwijs van de afdelingen. We komen samen bij Arista Bee Research in Beers;
voor de lunch worden onderling ervaringen uitgewisseld en ’s middags komt BartJan Fernhout aan
het woord over hoe Arista Bee Research in de afgelopen 8 jaar, in samenwerking met de USDA, een
methode heeft uitgewerkt om volken te telen en te selecteren die helemaal zelf de Varroa kunnen
bestrijden. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Veel beter dus dan dat wij dat als imkers kunnen. Op
de terugkomdag wordt in detail uitgelegd hoe deze methode werkt en wat we ondertussen hebben
geleerd om het zo efficiënt en effectief mogelijk te doen.
Bijenteeltleraren en contactpersonen onderwijs ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze
terugkomdag.

Contacten tussen leden van het hoofdbestuur en de afdelingen
In de loop van dit jaar hebben bestuursleden het initiatief genomen om contact op te nemen met
een aantal afdelingen om na te vragen hoe het loopt binnen de afdeling in deze ingewikkelde
(corona)tijden, of de afdeling op de een of andere manier ondersteuning nodig heeft en ook of in de
afdeling leden cursussen, zoals bijengezondheid en drachtplanten, gevolgd hebben. Met
verschillende afdelingen zijn leuke en interessante gesprekken gevoerd, de afdelingen die nog niet
benaderd zijn, komen nog aan de beurt. Het streven is om jaarlijks met elke afdeling minstens één
keer contact te hebben.

“Bijenhouden’, het beroep/het ambacht opnemen in het register “Immaterieel erfgoed”
Bijenhouden is een eeuwenoud beroep dat anno 2021 nog steeds actueel is en dat het waard is om
voor de toekomst geborgd te worden. Aat Rietveld heeft het initiatief genomen om Bijenhouden op
te nemen op de lijst van immaterieel erfgoed. De NBV heeft de aanvraag hiertoe gedaan en Imkers
Nederland zal deze aanvraag formeel ondersteunen.
Wil je reageren op deze nieuwsbrief: mail naar info@imkersnederland.nl

