
                        

 
Bedrijfsleven stimuleert samenwerking telers en imkers 
 

Voor de meeste telers (boeren en tuinders) weegt het advies van hun teeltbegeleider of 
gewasbeschermings-deskundige zwaar. Deze adviseur ondersteunt immers op cruciale 
punten in de bedrijfsvoering. Deskundig en toegespitst advies is dus van belang. Als deze 
adviseurs het belang van bijenbestuiving goed ‘op het netvlies hebben’ kunnen zij een 
schakel zijn tussen teler en imker.  
 
Bijenkennisnet zoekt adviseurs die deze schakel willen zijn en probeert daarmee deze  
methode verder uit te rollen. Piet Groen van CAV Agrotheek en Harrie Pijnenburg van DLV 
Plant zijn adviseurs die op deze manier werken. Deels uit persoonlijke motivatie, maar ook in 
het belang van de teler. Bijvoorbeeld in de aardbeienteelt is een nauwe samenwerking met 
de bijenhouders noodzakelijk, want voor de bestuiving zijn bijen onmisbaar. Wat is van 
belang om als adviseur een goede koppeling te kunnen maken tussen teler en imker?  
 
Meerwaarde bijen 
Ten eerste moet de adviseur duidelijk kunnen maken wat de meerwaarde is voor de teler om 
met bijen te werken. Dat kunnen de bestuivingsvoordelen zijn, zoals die bij bijvoorbeeld in de 
fruitteelt en een gewas als koolzaad optreden. In de fruitteelt wordt de hommel steeds vaker 
ingezet als bestuiver.  
Deze kunnen gemakkelijk en snel worden besteld door de teler en ingezet op een moment 
dat het hem past. De keuze voor een hommel is vanuit de teelt echter niet altijd gunstig. Ze 
kunnen de stamper beschadigen omdat ze de bloem frequenter bezoeken dan een bij. 
Misvorming kan optreden door beschadigingen. Bovendien zijn bijen sneller bij massale bloei 
dan hommels.  

 
Goed netwerk van imkers  
Ten tweede is het van belang om over een goed netwerk van imkers te beschikken. En dan 
vooral imkers die de taal van de boer spreken. Voor de teler is het belangrijk dat imkers 
zekerheid en continuïteit kunnen bieden: dat er voldoende bijen beschikbaar zijn op het 
moment dat ze nodig zijn. Dat is een kwaliteit waarmee imkers zich mee kunnen 
onderscheiden.  
 
Harrie Pijnenburg werkt hiervoor samen met de professionele imkers van de Nederlandse 
Bestuivingscoöperatie, ontstaan uit het project ‘Samen verdienen met bijen’. Ook Piet Groen 
werkt samen met grotere, geschoolde (bestuivings-)imkers die veel ervaring hebben met de 
agrarische sector.  

 
  



Biodiversiteit 
Met het oog op de instandhouding van de bij is het vergroten van de biodiversiteit op en rond 
het erf één van de pijlers van Bijenkennisnet. Ook DLV Plant besteedt hier veel aandacht 
aan.  
Pijnenburg: ’Wij komen zeer regelmatig bij telers op het erf. Het herinrichten van het erf komt 
ook nogal eens voorbij in de gesprekken. We besteden dan ook aandacht aan biodiversiteit 
door te adviseren over planten en afscheidingen die geschikt zijn voor insecten, zoals de bij. 
Bedrijven zijn daar ook al wel mee bezig, maar het helpt ook om zelf actief de dialoog 
hierover aan te gaan. En dat doen we graag.’ 
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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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