
 
 

Factsheet samenwerking loonwerkers, imkers en boeren 
 
Boeren en imkers werken samen in Bijenkennisnet, ze wisselen kennis en informatie uit over 
bijen en de boerenpraktijk. Dat staat in elke uiting of publicatie over bijenkennisnet. Maar hoe 
doe je dat? En hoe begin je daarmee?  
 
Een goed en aansprekend voorbeeld geeft de afdeling Salland van LTO Noord. Zij werken 
met een waarschuwingssysteem bij spuitwerkzaamheden. Door toevallige omstandigheden 
ontstaan, maar inmiddels werkt het systeem heel goed.  
 
Aan de basis staat Gerrit Volkerink, imker en ook voormalig eigenaar van een 
loonwerkbedrijf in het Overijsselse Heino. ‘Toen ik als loonwerker nog regelmatig 
spuitwerkzaamheden uitvoerde, werd ik wel eens gebeld door een lid van de imkervereniging 
die mij verweet dat zijn bijen stierven na de spuitwerkzaamheden. Ik heb toen met die imker 
afgesproken dat ik hem in het vervolg zou bellen de avond voor ik deze werkzaamheden zou 
gaan uitvoeren. Dat werkte prima. Ik belde dan op en vervolgens hield hij zijn kasten dicht 
zodat de bijen niet uitvlogen naar het bespoten perceel. Kijk, vaak spuit je over de bij heen, 
hij gaat niet dood maar krijgt een bepaalde lucht om zich heen waardoor de bewakende bijen 
in een kast hem weren uit de kast.’ 
 
E-mail 
’Toen eenmaal bekend werd dat wij dat deden vroegen meer imkers mij hierom. Op een 
gegeven moment, met de toename van e-mail verkeer, zijn we overgestapt op deze methode 
om de imkers te waarschuwen. Inmiddels heb ik mijn bedrijf verkocht maar ook de nieuwe 
eigenaar werkt op deze manier. Heel simpel en heel gemakkelijk uit te voeren!’ 
 
Simpel 
’Deze aanpak was natuurlijk vrij nieuw, imkers en loonwerkers waren dit niet gewend. En 
stonden in het begin ook zeker niet allemaal te springen om deze werkwijze over te nemen. 
Maar alles staat of valt met kennis en met elkaar kennen. Boeren en loonwerkers zijn 
tamelijk zichtbaar en herkenbaar. De meeste imkers echter niet, ze zitten in schuurtjes of 
achter heggen. Daarom moeten imkers boeren en loonwerkers opzoeken en contact leggen.  
Andersom is nu eenmaal moeilijker. En er zijn maar weinig loonwerkers en boeren die, als 
zo’n imker zich meldt, niet bereid zijn rekening te houden met zijn werk. Ik ken ze eigenlijk 
niet.’ Volgens Volkerink is deze werkwijze breed toe te passen. ‘Echt, het kan heel simpel, 
het kost geen geld en levert veel op, ook aan goodwill en imago.’ 
 
 
 
 



Toepassen 
Volgens Volkerink is er ook nog wel wat te winnen door de middelen op de juiste manier te 
gebruiken. ‘Ook hier staat of valt alles met kennis. Je moet chemische middelen op een 
bepaalde manier toepassen. Lees in elk geval altijd goed de instructies, als je die opvolgt is 
er niet zo veel aan de hand. Bij sommige middelen staat dat je ze niet op bloeiende bloemen 
mag toepassen. Maar wanneer heb je geen bloeiende bloemen? Wie weet dat?’  
 
Uitrol 
Volgens de voormalige loonwerker kan het ‘Sallandse model’ overal toegepast worden, ook 
bij mensen zonder e-mail: ‘Onze imkervereniging heeft zestig leden waarvan er twee niet 
over e-mail beschikken, maar dan zijn er altijd mensen die op de fiets springen en even 
langsgaan bij deze twee. Het belangrijkste advies: zoek elkaar op, maak kennis, wissel 
telefoonnummers en e-mailadressen uit en kijk een keer mee bij elkaars werkzaamheden, 
organiseer eens een excursie. Heel leerzaam! En zeg en leg uit wat je doet.’’ Vooral dat 
laatste is van belang illustreert Volkerink aan de hand van een voorval : ’Kunstmest wordt de 
afgelopen jaren in toenemende mate gespoten en niet gestrooid. Als mijn opvolger dan een 
keer kunstmest gespoten had, had ik wel eens een boze imker aan de telefoon; ‘zeg 
Volkerink, ik dacht dat wij afspraken hadden gemaakt over elkaar informeren bij 
spuitwerkzaamheden en nu bel je of e-mail je niet.’ Dus dat laten we nu ook weten. Kleine 
moeite!” 
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Deze factsheet is gebaseerd op een interview met Gerrit Volkerink. Wie meer wil weten over 
de aanpak in Salland kan hem een e-mail sturen: gerritvolkerink@planet.nl 
 
 
Bijenkennisnet  
Boeren en imkers werken samen in het project Bijenkennisnet. Zij wisselen kennis uit over 
bijen en de boerenpraktijk tijdens informatie- en verdiepingsbijeenkomsten. Ook op het 
digitale netwerk bijenkennisnet.nl wordt informatie ontsloten. Bijenkennisnet is een project 
van: NBV, LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt financieel mogelijk gemaakt door het 
ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB.  
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