
 
 

Factsheet Samen verdienen met bijen 
 

Belang van Samen werken 
‘Samen verdienen met bijen’, richt zich op het intensiever samenwerken tussen boeren / 
tuinders en imkers in Nederland. Deze partijen hebben er belang bij dat er voldoende en 
gezonde bijen beschikbaar blijven voor het bestuiven van (voedings)gewassen. En met het 
oog daarop dus in het creëren van een gezonde leefomgeving voor bijen. 
De term ‘verdienen’ is zeker niet alleen gericht op het verdienen van geld, door imkers bij de 
verhuur van bijenvolken en door tuinders bij het oogsten van kwalitatief goede gewassen. 
Maar juist ook staat het verdienen van waardering uit de directe omgeving en maatschappij 
door de aandacht voor bijen centraal. Dit is een belangrijke drijfveer voor beide partijen. 
 
Doel  
Aan de basis van ‘Samen verdienen met bijen’ staat het ZLTO-project ‘Verdienen met bijen’. 
Hierbij is in samenwerking met de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) gekeken 
naar de wensen en behoeften van zowel agrariërs als imkers.  
Eén van de resultaten van deze verkenning is de behoefte aan een professionaliseringsslag 
vanuit imkers om de Nederlandse tuinbouwsector op een professionelere wijze te kunnen 
voorzien van voldoende en gezonde bijen voor de bestuiving van hun gewassen. De bijdrage 
vanuit NBV is het ondersteunen van deze professionalisering, zonder de belangen van het 
overgrote deel van hun leden – hobbymatige imkers – uit het oog te verliezen. De uitvoering 
ligt bij een aantal professionele imkers zelf met ondersteuning van (Z)LTO. 
 
Aandacht  
‘Samen verdienen met bijen’ heeft daarnaast als doel het (her)introduceren van (aandacht 
voor) bijen bij boeren en tuinders.  
Bij voldoende beschikbaarheid van bijenvolken, waar zij zelf ook invloed op hebben door in 
te zetten op biodiversiteit en een professionele benadering zullen agrarisch ondernemers 
eerder geneigd zijn om samen te werken met imkers.  
 
Resultaat en effect 
Resultaat na de verkenning in 2012 is de oprichting begin 2013 van de Nederlandse 
Bestuivings Coöperatie (NBC-bestuiving). Een professioneel samenwerkingsverband van 
imkers, gericht op het bedienen van de professionele tuinbouwmarkt in Nederland. Gestart is 
met het werkgebied ten zuiden van de grote rivieren. Maar door de samenwerking met NBV 
en het bijbehorende netwerk is er tegelijk een landelijk netwerk van grote imkers (of imkers 
die grootschaligheid kunnen organiseren) beschikbaar. 
 
 
 
 

 
 



Naast de inzet op professionalisering van imkers heeft ‘Samen verdienen met bijen’ zich het 
afgelopen jaar ook zeer actief gericht op communicatie over bijen en bestuiving, 
belangenbehartiging rondom de vitaliteit van bijen én lopende activiteiten geïntensiveerd om 
de leefomgeving van de bij te verbeteren.  
Daarbij ligt de focus ook op agrariërs die zelf geen bijen voor bestuiving nodig hebben, maar 
wel een positieve (maatschappelijke) bijdrage kunnen leveren aan hun leef- en 
werkomgeving. Te denken valt aan het inzaaien van bloemrijke akkerranden en het 
aanplanten van bij-vriendelijke erfbeplanting. Maar ook het stimuleren van de keuze voor 
bloeiende alternatieven van groenbemesters, die naast de bodemkwaliteit ook een positieve 
bijdrage leveren aan het welzijn van bijen.  
 
Meer informatie: 
Boeren en tuinders: Janny Trouw / Wico Dieleman  
Imkers: NBV; Frank Moens; frank@bijenhouders.nl  
* Nederlandse Bestuivings Coöperatie info@nbc-bestuiving.nl Het e-mailadres om in contact 
te komen met de imkers van de Nederlandse Bestuivings Coöperatie. Of rechtstreeks met de 
heren imkers B. Brakkee (Made), J. Evers (Strijbeek), M. Mesu (Olland) of R. Schuurmans 
(Geffen).  
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Meer informatie: www.bijenkennisnet.nl 
 
Deze factsheet is samengesteld in het kader van professionaliteit imkerij en is onderdeel van 
de kennismodule met dezelfde naam op Bijenkennisnet. Het is een van de factsheets over 
actuele onderwerpen rond bijen.  
 
 
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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