Factsheet Bijenkennisnet – de methode
‘Boeren en imkers werken samen in het project Bijenkennisnet’ Dat is (een deel van het) het
motto van Bijenkennisnet. En dat is precies waar Bijenkennisnet om draait: partijen bij elkaar
brengen en kennis uitwisselen. Dat gebeurt volgens de volgende uitgangspunten:
Samenwerking tussen boeren en imkers
Boeren en imkers moeten elkaar beter weten te vinden. Dit bevordert begrip, uitwisseling van
kennis en daarmee samenwerking. De praktische bijeenkomsten vinden daarom zoveel mogelijk
‘gemengd’ plaats.
Deze aanpak blijkt in een behoefte te voorzien. Tijdens ‘gemengde’ bijeenkomsten geven zowel
boeren als imkers aan veel prijs te stellen op deze uitwisseling. Bijeenkomsten hebben daarom
zo veel mogelijk een interactief karakter. Geen statische verhalen vanaf een podium, maar in
meerdere kleine groepjes het veld in om onderling kennis uit te wisselen. Dit werkt!
Samenwerking van boeren en imkers met andere partijen
In Bijenkennisnet wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven en ‘energie’.
Boeren en imkers werken niet alleen samen met elkaar, maar ook met zo veel mogelijk andere
relevante vakgebieden. In deze bestaande structuren (projecten, netwerken) wordt gezocht naar
manieren om de bij als thema onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Zo komt kennis bij
elkaar en wordt er vooral op efficiënte wijze een groot bereik gecreëerd.
Duurzame samenwerking tussen boeren en imkers op lokaal en regionaal niveau
Overal in het land probeert Bijenkennisnet verbanden te leggen en te verstevigen tussen boeren
en imkers. Tijdens het project, maar met het doel deze samenwerking een duurzaam karakter te
geven. Dit gebeurt op verschillende manieren:
• Door samenwerking tussen agrarische natuurverenigingen en imkers.
Deze contacten worden gelegd tijdens de reguliere Bijenkennisnet activiteiten, maar ook
worden met dit doel speciale bijeenkomsten georganiseerd tussen bijvoorbeeld agrarische
natuurverenigingen NBV afdelingen (voorbeelden in Groningen, Zeeland en Limburg). Hier
kunnen later partijen als terreinbeheerders bij aansluiten, zoals SBB nu bijvoorbeeld in
Limburg al doet. Deze partijen worden vanuit Bijenkennisnet ondersteund bij het opzetten
van een vorm van duurzame samenwerking.
• Door samenwerking met het bedrijfsleven.
Bijenkennisnet verzamelt praktijkvoorbeelden waarin het bedrijfsleven een bijzondere rol
vervult om deze verder uit te werken en uit te dragen Dat gaat bijvoorbeeld om
teeltbegeleiders of bedrijfsadviseurs die hun klanten koppelen aan professioneel
opererende imkers of loonwerkers die bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening
houden met bijen en samenwerken met imkers.

Bijenkennisnet – de thema’s
In Bijenkennisnet werken LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO, LLTB) en de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging samen aan de verbetering van de bijenpopulatie. Met elkaar, maar ook
met andere relevante partners om zo een zo groot mogelijk netwerk te ontwikkelen om kennis
mee te verzamelen en te verspreiden.
Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s:
1.
Gewasbeschermingsmiddelen
Vertegenwoordigers van landbouw, imkerij, bedrijfsleven, overheid, natuur en milieu vormen het
netwerk ‘Bijvriendelijke omgaan met gewasbeschermingsmiddelen’. Met een praktische insteek
informeert dit netwerk boeren en loonwerkers over slim middelengebruik waarbij rekening wordt
gehouden met de bij.
2.
Ziekten en plagen: bijengezondheid
Dit thema omvat diverse zaken die te maken hebben met de vitaliteit van bijen. Enerzijds factoren
die het welzijn van bijenvolken beïnvloedt, anderzijds valt er winst te behalen door
kennisontwikkeling bij imkers. Een goede bijengezondheid is voorwaarde voor het adequaat
houden van bijen én voor een goede bestuiving. Kennis wordt verzameld en verspreid in het
netwerk De Vitale Bij. Informatie die wordt opgeleverd is een handreiking. In beginsel voor de
imker, maar ook ter informatie voor de ‘wereld’ die kan bijdragen aan het verbeteren van de
leefomgeving voor de bijen.
Er is behoefte onder imkers om bij te scholen over methoden om de varroamijten te bestrijden en
het tegengaan van wintersterfte. De Vitale Bij spits zich toe op het verstrekken/propageren van
grondregels. Met het in acht nemen daarvan moet het mogelijk zijn bijenvolken gezond te krijgen
en te houden, externe nadelige onvoorspelbare zaken daargelaten.
3.
Voedselaanbod en biodiversiteit: leefgebied en voedselaanbod voor bijen vergroten.
De afname van het aantal bijenvolken heeft deels te maken met de verminderde
drachtmogelijkheden (met name in het vroege voorjaar en de nazomer) en met het verdwijnen
van de leefgebieden van bijen. Bijenkennisnet werkt aan de bewustwording bij agrariërs en biedt
praktische handvatten om deze ontwikkelingen tegen te gaan op drie deelgebieden: a) Bij en
veehouderij, b) Bij en akker, c) Op en rond het erf
4.
Professionaliteit imkerij: kwaliteitsverbetering door professionalisering bijenhouderij
Er is behoefte aan bijscholing onder imkers. Over bijgezondheid, maar ook over andere zaken die
betrekking hebben op de bijenhouderij. Dit is niet alleen voor bedrijfsmatige imkers van belang,
ook bij de grote groep hobbymatige imkers is ruimte voor bijscholing en verbetering.
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