
Betreft: behoud vervoersverbod bijen in APV 

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het belang en behoud van de honingbij populatie in heel Noord Europa, luidt de Bijhouders 
Vereniging Texel de noodklok. Wij verzoeken u nadrukkelijk om het vervoersverbod van bijen 
naar Texel (artikel 2.64 Bijen) in de APV te behouden. Hieronder leggen wij uit in hoeverre 
deze bepaling in de Texelse APV een belangrijke rol speelt voor het herstel van de honingbij 
populatie in Noord Europa en wellicht zelf wereldwijd. 

Texelse zwarte honingbij 
Op Texel leeft een bijzondere honingbijen soort, een soort nauw verwant aan het oerras van 
de Inheemse zwarte heidebij (Apis mellifera mellifera).  Deze soort komt in Noord Europa 
bijna niet meer voor door inmenging van andere rassen en uitroeiing. Texel is een van de 
laatste refugia van deze oorspronkelijke honingbijen soort. Deze unieke situatie op Texel is 
ontstaan door het vervoersverbod van bijen naar Texel vastgelegd in de  APV, waardoor 
veertig jaar lang geen andere bijensoorten zijn ingevoerd. 

Wereldwijd staat de populatie van de honingbij onder grote druk. Inmiddels is 
wetenschappelijk aangetoond  dat de Texelse zwarte bij als drager van uniek erfelijk 1

materiaal, van groot belang is om de bijen in Nederland  en daar buiten veilig stellen. De 
Stichting “De Duurzame Bij”  onderzoekt met de Texelse bij als uitgangspunt , hoe te komen 
tot een gezonde populatie honing bijen in Europa. Daarnaast is de Texelse zwarte bij door de   
“Stichting Zeldzame Huisdieren” erkent als ras.

Handhaving vervoersverbod  
In uw argumentatie voor het schrappen van deze bepaling geeft u aan dat het niet langer 
nodig is dit te regelen en dat handhaving lastig is.  Wij hebben echter de ervaring dat de 
bepaling in de APV wel degelijk een belangrijk nut dient. De imker wereld is klein, mensen 
kennen elkaar. Het transportverbod van bijen naar Texel wordt regelmatig onder de aandacht 
gebracht en is bij de meeste imkers bekend. Doordat het vervoersverbod in de APV is 
vastgelegd heeft deze regel een formele status.  Inmiddels is duidelijk dat door het 
vervoersverbod de inheemse zwarte bijensoort op Texel niet of nauwelijks is beïnvloed.

Behoud uniek Texels erfgoed 
Ondanks de bepaling in de APV maken Texelse imkers zich zorgen over de toekomst van de 
Texelse zwarte bij. Wij willen graag met u overleggen hoe we dit unieke erfgoed op Texel 
kunnen behouden, graag voordat het besluit (21 december 2016) van de nieuwe APV is 
aangenomen.

Wij hopen snel iets van u te vernemen.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de NBV afd. Texel

 Dr. Romée van der Zee (Nederlands Centrum Bijenonderzoek)1


