Factsheet Drachtcoördinatie: vraag en aanbod
drachtgebieden
In het kader van de bestuivingsbehoefte van vele gewassen in de land- en tuinbouw, is er
een sterke vraag naar bestuivingsvolken. In veel gevallen hebben telers al van oudsher
vaste relaties met een (of meerdere) imker(s). In het geval van toenemende behoefte aan
bestuivingsvolken (met name wanneer de teler voor het eerst een gewas teelt waarvoor
bijeninzet van belang is, maar bijvoorbeeld ook door areaaluitbreiding) ontstaat de vraag
naar nieuwe relaties. Tegelijkertijd zijn imkers op zoek naar drachtpercelen of
drachtgebieden om hun bijenvolken bij of in te plaatsen. Dat geldt vooral voor beginnende
imkers, die nog geen ‘oude contacten’ hebben, of voor imkers die (willen) uitbreiden in
aantallen volken.
Om vraag en aanbod van deze beide groepen op elkaar af te stemmen fungeert de Groep
Groningen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging als coördinatietrefpunt tussen boer
en imker: zij vormen het drachtloket. De verschillende belanghebbenden worden via het
drachtloket met elkaar in contact gebracht. Het drachtloket werkt als volgt:
- De Groep Groningen vraagt haar afdelingen binnen hun ledenbestand de behoefte aan
drachtareaal te peilen.
- Ook bestaat de mogelijkheid, dat er op de drachtpercelen van vaste imkers overcapaciteit
bestaat, waardoor zodoende nog plaatsingsruimte voor andere volken beschikbaar kan zijn.
Ook daarvan krijgt het drachtloket bericht.
- Eenzelfde inventarisatie wordt van telers gevraagd.
- Samenwerking met de lokale agrarische natuurvereniging blijkt dit proces aanzienlijk te
bespoedigen. Waar het voor de bijenhouders eerder lastig was een structurele ingang te
vinden, is dat door deze samenwerking sterk verbeterd. Voor teelten die rechtstreeks belang
hebben bij bestuiving door bijen weten de telers de imkers vaak wel te vinden. Maar voor
imkers zijn ook bijvoorbeeld bloeiende akkerranden interessant. Via de ANV’s zijn die goed
in beeld te krijgen.
- Individuele imkers worden er op gewezen ‘hun’ boeren/telers te attenderen op dit loket.
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