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Studiekring insektenbestuiving opgericht
Ab Kuypers

ledereen, gekteresseerdin de relatie tussen bijen
en bloernen waar het cultuurgewassen betref?, is
welkom bij de 'Studiekring Insektenbestwiving'. Niet
alleen leveranciers, ook afnemers van bestuivende
insekten kunnen zich tot deze club wenden. Bovendien
wordt er verder gekeken dan naar honingbijen alleen.
Toen 'Bijen' haar licht ging opsteken bij de mensen
van kt eerste uur, was de Studiekring nog 'in
76 oprichting'. lnrniddels is dat station gepasseerd.
I

Het antstaan van da Studhkring

bloembiologie heeft grote aandacht gekregen tijdens
de lessen.' 'Onder de deelnemers bevonden zich
personen met een uiteenloprnde achtergrond en
opleiding, rowel qua nilreau als studimkhting. Dat
maakte het aan de m e kant we1 modijk, we hadden
met van alles rekening te houden. De cursisten, die
over dit ondewerp ~ o maar
g amper waren onderlegd,
moesten e m goed aan hun trekken komen als de in
bestuiving r d s min of meer gespecialiseerden. Vow
de diverse onderdelenvan de cursus zijn dan ook
verschillende docenten aarrgetroklren.'
'Vanuit de groep cursisten h a m t o m kt idee naar
voren samen verder te gaan. Men vond hvelt jammer
om uit elkaar te gaan en men w i l C h& &rwerp
nog verdw uitdiepen. Zo werd taen de Studiekring
Insektenbestuivingopgerieht. Van w n tweede cunus
is het tot nu toe nog niet gekomm, hoewel dat we1 is
geprobeerd. Er was daar toen nog niet voldoende
belangstellingvoor. Zodra er echter weer wldoende
aanmeldingen binnen zijn komt er zeker weer een
bestuivingscwnus.' 'Onder onze Ieden tellen we zowd
imkers & hommelkwekers maar ook telers uit de
tuinbouwsactor. Daarnaast, la& ik rnaar zegpn,
'wetens&appersl. In k i t e kan je zeggen, dat iedereen,
geihteresseerd in de relatie t m n bijen en bloemen,
waar het cultuurgewasenh e f t , zich bij ons kan
aansluiten. Het bemictdelenen vmrlichterl bij het
plaatsen van insekten voor bgstuivingwk is we1 onze
bedoeling, maar we zullen g w n echte ptaartsende
instantie worden. Hoewel het allemaal nog een beetje
vorm moet krijgen, spmken unze doelstellingen a1wet
voor rich.'

Toen in 1992 aan de MAS te Boxtel een cunus
insektenbestuivingwas voltooid heeft een aantal cursisten zich verenigd om de 'Studiekring Inmktenbestuiving' op te richten. In het daaropvolgende
w r j a a t werdeh met succes w e e bijeenkomsten
georganiseerd. T m m werden drie dities van een
knipselkrant uitgegwen. In juli 1993 presenteerde de
Studiekring, toen nag altijd 'i.o.', haar
najaarsprogramma. Naast Wee lazingen was hierin
tevew een presentatievan het kweken van hommels
opgenomen. Tijdens de afgelopen 'Open Dag' van het
Bijenhuis in Wageningen, enkele maanden later,
presenteerde deze club zich aan imkerend Nederfmd.
Zij maaken toen met hun stand goede pubticiteit, 'Het
was redelijk druk aan onze kraam en er werd soms
behoorlijk gediscussieerd,' aldus Jan Charpentier,
voonitter a.i., samen met Melanie Hughes,
senetaresse a.i., mijn gesprekspartnertijdens een
gesprek over deze Studiekring. Op mijn vraag of de
Studiekringhet werk van &n der bijenbonden is,
reageert Jan Charpentier heel beslist:
Doelstsllingen
'Nee, zeker niet. Ik had zelf een bestuivingscursus
In de informatiebrochure staan ze ats volgt genoteerd:
gevolgd bij de heer Hensels en was daar r o enthousiast door geworden, dat ik naar de MAS in Boxtel ben
het samenbrengen van de kennis van rowel Eeverangestapt en hen heb voorgesteld eenzelfde soort cursus ciers als gehikers van bestuivende insekn. Dit ter
in haar programma op te nemen.' Behalve organisator verkrijging van een betere kwalitdt wan de produkten
van land- en tuinbouw, zaadteelt enz.
van deze cursus werd Jan Charpentier tevens 46n van
het vennsedemn van de kennis van o.a de biologie
de docenten. 'De cursus, die wij voor de MAS hebben
georganiseerd ww niet alleen op imkers gericht, maar van bloem en insekt, emnals van de bestuivingsmechanismen.
ook op hommelkwekers evensls oq die telers, die op
het verstrekken van adviezen met betrekking898 her
hwn bedrijf bestuiving voor hun produkten nodig
& bmdigde
hebben. Wij richtten ons daarbij . ~ &
p d e i v i n g door inzetten van ktestuivende ins&%
soort, calmlatie van kostprijzenwar ybrhuur of
honingbijen, hommels en solitaim bijjn. Ook de
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verkoop van;deze insekten. Dit zowel aan leden als
anderen, zo*el aan particulieren als instanties en
instituten, whnneer dit wordt gevraagd.
een invent~risatievan instituten, instanties en
personen, dib werkzaam zijn op het gebied van
bestuiving, !it ter bevordering van onderlinge
afstemming i n uitwisseling van kennis.
KennismaFnde met deze doelstellingen komt
wellicht een kergelijking naar boven met bijvoorbeeld
de Arnbrosidshoeve en de verschillende IKC's, die zich
in principe ook al met deze zaken bezig houden.
'Inderdaad, die vergelijking is o p het eerste gezicht
niet zo gek. Maar bijvoorbeeld een IKC is toch we1 iets
heel anders $an onze Studiekring. Zij hebben geen
leden om mjar iets te noemen. Wij zien ons zelf vooral
als een verbihding tussen de IKC's en de belangstellenden. m aan onze doelstellingen te voldoen
organiseren wij onder andere lezingen en excursies.
Eigenlijk vinden wij dat wat wij doen door Ben van de
overkoepelehde imkersbonden gedaan zou moeten
warden. Wad dat betreft is het in de Nederlandse
imkerij toch t e n beetje rare zaak met zoveel verschillende bond&. Vanuit de hoek van de imkersbonden
zou er teven/ veel meer aandacht gegeven moeten
worden aan het belang van bestuiving en zou het
bdang van de imkerij daarbij veel sterker moeten
worden benddrukt. Het lijkt we1 of deze zaken niet erg
1
levend bij dqze bonden. Er wordt, geloof dat maar,
bovendien npg we1 wat informatie achtergehouden.
Naar onze m~eningzau er ook wat meer fundamenteel
onderzoek rdoeten worden gedaan op dit terrein.'
De suggestie mijnerzijds, dat die geringe belangstelling ondqr imkers voor bestuiving misschien onder
andere m
ok%
,
omdat we in ons land t e maken hebben
met voomankelijk hobby-imkers, onder wie voor velen
het bestuiven helernaal niet interessant is, ontlokt een
aardige discqssie.
'Kijk, daac heb je het weer. Wat is dat nu, een
hobby-imker? Is dat iemand, die met maar een paar
volken imkert, of is een hobby-imker iemand, die het
vak niet al td serieus neemt? Wij geloven dus niet zo in
die term. Imkeren is een vak, dat veel kennis vereist en
dat serieus bedreven moet worden. Ik zie het verschil
niet tussen epn zogenaamde groot-imker of een
bestuivingsi ker ten opzichte van de kleine imker.'
'Hoewel IJ absoluut niet commercieel willen zijn,
werken we el samen met verschillende bedrijven, ook
met hommel, ekerijen. Behalve goede contacten met
IKC's, waarvran overigens verschillende medewerkers
bij ons lezingen houden, zijn er tevens goede banden
met de groep bedrijfsmatige imken. Ja zeker, er is een
beetje overlap in onze wedetzijdse belangen.'
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Een lidmaatschap
Vanwege de herkomst van de Studiekring en het
huidige ledenbestand is men nu nog wat op het zuiden
gericht, a1 is dat geenszins de opzet.
'Onze leden komen voornamelijk uit het zuiden,
zelfs uit Belgi6. Maar het is zeker niet onze bedoeling
alleen maar in de zuidelijke provincies actief te zijn.
Wanneer blijkt, dat we na een eventuele groei in ons
ledenbestand ook uit andere regio's leden krijgen,
zullen we ons voor wat de aaiviteiten betreft zeker
meer op het centrum van ons land gaan richten. Tot nu
toe hebben die meestal in Berlicum plaats gevonden.
Dus ik zou zeggen, waar men ook vandaan komt, wie
belangstelling heeft voor onze Studiekring moet zeker
niet aarzelen zich aan te melden. De agenda van-onze
aaiviteiten worden behalve in 'Bijen' ook in bladen
van andere belanghebbenden geplaatst.'

De algemene vergadering
Behalve een vast, gekozen bestuur, zal vanaf
22 november 1993 ook nadrukkelijker dan tevoren een
beleid moeten worden uitgestippeld. Tijdens die
eerste jaarvergadering, waarmee het 7.0.' definitief uit
de naam is verdwenen, kon worden bekend gemaakt,
dat de Studiekring inmiddels 35 leden telt. De
verschillende aaiviteiten werden gemiddeld door
vijftien leden bezocht. De meeste leden zijn imken.
Omdat de doelstelling op een veel bredere doelgroep
is gericht, zal het bestuur zich voorlopig vooral op de
agrarische sector richten bij het werven van leden.
Voorlopig zullen de bijeenkomsten in Berlicum blijven
plaatsvinden. Het eerste gekozen bestuur staat onder
voorzitterschap van Jan Charpentier, die tevens als
contactpersoon het eerste aanspreekpunt blijft.
Adres en telefoonnumrner van Jan:
b a r 45, 5258 TJ Berlicum, 04 103-2039. Een
Eidmaatschap, inclusief een abonnement op de
knipselkrant kost f 42,50 per jaar.
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