Wim van Grasstek

Ik zie de imme (het bijenvolk) als een levend organisme. Als BD-imker probeer ik het gehele levensproces te doorgronden uitgaand van het jaarritme
met de daarbij behorende omgeving. De ‘geboorte’
van de imme, de zwerm, is onlosmakelijk verbonden met haar wezen. Op een zelf gekozen tijdstip,
verlaat zij haar behuizing, om zich elders te vestigen. Nadat ik haar heb geschept en 2 dagen koel
heb weggezet, bied ik haar in de schemering een
nieuwe behuizing aan. Deze bestaat uit één ongedeelde ruimte met enkel lege ramen, zonder voorbouw.
In de zwerm zijn juist die bijen meegegaan die zich
niet alleen verbonden voelen met de koningin, maar
die op het zwermen zijn voorbereid. Met hun vet
reserves en ontwikkelde wasklieren beginnen zij
ogenblikkelijk te bouwen aan het geraamte van de
imme. Hangend aan de toplatten ontstaat in de lege
ruimte uit de bolvorm van de tros langzaam haar
maagdelijk witte lichaam. Uit de omgeving ver
zamelt zij stuifmeel en nectar en vormt deze om tot
de raat, haar skelet.
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De natuurbouw
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De imme bouwt haar lichaam op uit haar directe
omgeving. Dit besef leidt bij de imker tot een andere houding tegenover de imme. Je ziet dat er
verschillend wordt gebouwd, geen enkele imme
heeft een gelijke vorm van raat of celstand, elke
imme is anders met een eigen karakter, een eigen
ritme. Volken op een stand hebben nooit hetzelfde
ontwikkelingsritme. Daar houden wij vaak onvol-

De dracht

De aarde was met kerstmis naar binnen gekeerd,
net als de imme, beide houden als het ware de
adem in. Met het lengen van het daglicht maken
beide langzaam weer een uitstromende beweging,
in het begin nauwelijks merkbaar. Nauwelijks waar
neembaar komt er beweging in het duister van kast.
Er ontstaat warmte, doordat de koningin een nieuw
broednest begint aan te leggen. We zullen in deze
tijd altijd naar het ‘buitenlichaam’ van de imme
moeten kijken, niet naar het ‘binnenlichaam’. Met
binnenlichaam bedoel ik dat deel dat in de omhul
ling van de korf of kast leeft, met het buitenlichaam
dat deel dat buiten die omhulling leeft. Al heeft het
zich in de winter teruggetrokken in het binnen
lichaam, het heeft het buitenlichaam in zich op
genomen, door de honing, het stuifmeel en de
propolis. Terwijl de aarde steeds meer uitademt,
komt er voor de imme een moment om buiten de
omhulling te gaan, ze moet opnieuw het ritme in
zich opnemen. Het buitenlichaam moet opnieuw
worden doorleefd.
De honing en het stuifmeel worden in een natuur
lijke situatie van boven naar beneden opgebouwd,
eerst de voorjaarshoning, dan de zomerhoning en
als laatste de herfstdracht. Dit alles wordt in de
winter in omgekeerde volgorde verbruikt, eerst de
honing van het najaar, dan van de zomer en tot slot
de voorjaarshoning, als het voorjaar is. Dit past in
het ritme van de imme en loopt parallel met het
buitenlichaam.
Nu de groei van de plantenwereld zich naar boven
richt, naar het zonlicht toe, gebeurt in de kast of
korf juist het tegenovergestelde: de imme groeit
naar beneden, naar de aarde gericht, In het binnen
lichaam van de imme wordt die nieuwe raatbouw
hoofdzakelijk gebruikt voor het aanzetten van
darrenbroed. Op het moment dat de aarde uitademt
en zich naar de kosmos richt, voltrekt zich in de
imme een impuls naar de aarde toe. Deze ont
wikkeling laat zien dat we de imme naar beneden
toe moeten laten uitgroeien.

Het voorjaar
De uitgezwete was is van een steeds wisselende
samenstelling, afhankelijk van periode en dracht
gebied. In de biologisch-dynamische zienswijze
wordt de samenstelling van de was beïnvloed door
de heersende kosmische krachten. Wanneer de
imme en haar omgeving op het hoogtepunt van hun
ontwikkeling zijn gekomen is er in de hedendaagse
natuur een groot tekort aan ‘zondoorstraalde’ licht
planten. Daarmee bedoel ik planten die zich steeds
in een omgeving kunnen vestigen, met name
planten die in de graanvelden voorkomen, zoals
korenbloem, bolderik, klaproos, spiegelklokje, en,
in mindere mate, wikke. Juist deze planten kunnen
een geweldige ondersteuning geven in deze
periode. Deze planten zaaien op een willekeurig
tijdstip geeft een geheel andere uitkomst.
Veelal treffen we tegenwoordig in drachtgebieden
veel exemplaren van dezelfde soort, maar zonder
de nodige diversiteit. In biologisch-dynamische
termen: er is geen gebiedseigen ritme. Ik heb een
drachtkalender voor mijn streek aangelegd, waarop
de periodes zijn aangegeven waarin in mijn dracht
gebied ondersteuning nodig is. Elke imker zou dit
moeten doen.

De inwintering
Elke imme is een individu, een eigenheid, en als
zodanig niet verenigbaar. Daarom wordt elke imme
ingewinterd. Als de natuur het liet stromen, is er
voldoende nectar gewonnen en moet er minstens
10 kg honing aanwezig zijn. Deze wordt aangevuld
met een suikeroplossing, samen met kruidenthee
van kamille en duizendblad, om de spijsvertering en
de darmflora te bevorderen. Na half augustus maak
ik de behuizing van de imme niet meer open, want
in die periode sluiten zij zich af van de buitenwereld
en keren zij zich naar binnen.
Hoe kunnen we de imme ook in deze periode ondersteunen? We kunnen drachtgebieden inzaaien,
maar ook hier geldt wat voor de lichtplanten is
gezegd. Als we de mogelijkheid hebben, om een
gebied permanent of langdurig te beheren zou het
beter zijn om het te beplanten met ‘warmteplanten’,
zoals tijm, rozemarijn, salie, lavendel en marjolein,
alle zo rijk aan etherische oliën en geurstoffen.
Tegenwoordig zijn er te weinig aromatische stoffen
in de honing die essentieel zijn voor de imme.
Ondersteuning van de imme houdt in dat we een
diepgaande kennis van de geneeskracht van
kruiden moeten hebben. Door de verarming van
de flora en het gebrek aan diversiteit is er een te
eenzijdig voedingspatroon ontstaan, dat zwaar

De darren
Darren zijn een wezenlijk onderdeel van het volk.
Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat ze maar een
bepaalde periode meemaken van het jaarritme.
Het lijkt wel alsof ze in die periode genoeg afdruk
achterlaten voor het gehele jaarritme. Darrenbroed
krijgt duidelijk meer aandacht dan werksterbroed.
Een werkstercel krijgt in totaal 3 uur bezoek, terwijl
dit bij de darren 8 tot 10 uur bedraagt. En om het
plaatje compleet te maken: de moer krijgt in totaal
17 uur bezoek. Ook de plaats van het broed in het

volk is opmerkelijk: darrenbroed is niet door het
hele volk verspreid, maar ligt aan de buitenkant
van de imme, als een huid.
Opmerkelijk is dat darren ook een hofstaat hebben,
en dat ze in elk volk welkom zijn. Wij moeten de
imme de kans geven om darren te produceren.
Hun bestaan behelst veel meer dan enkel de paring
met een aanstaande moer.

Elke imme heeft een eigenheid
waar niet aan getornd wordt
De koningin
Natuurlijk kan ik niet om de moer heen, maar welke
plaats neemt zij in de imme in? Zij is de verbinding
tussen de verschillende bijenwezens. Zo zorgt zij
voor samenhang in de imme. In het ritme van het
seizoen, en van de imme, ontstaat op een bepaald
moment een bijzondere stemming, de zwermstemming. Daarmee komt de eerst zo voorbeeldige
samenwerking in de imme behoorlijk onder druk te
staan. Tot de bouw van de eerste zwermcel is er
nog weinig aan de hand. Echter, zodra de eerste
zwermcel is belegd, gebeurt er iets binnen het organisme. Er komt een splitsing tot stand, die er toe
leidt dat er steeds meer bijen zijn die zich niet meer
verbonden voelen met de oude koningin. Zij voelen
zich meer verbonden met datgene wat zich in die
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In dit artikel zet BD-imker Wim van Grasstek zijn visie
uiteen op biologisch-dynamisch imkeren uitgaande van
het welzijn van “aarde, imme en mensheid”. Eerder
schreef hij al over de natuurbouwkast: zie Bijenhouden
2014 nr. 1 p. 5.

drukt op de spijsverteringsorganen en de
eiwitstructuur binnen de imme.

foto Wim van Grasstek

Biologischdynamisch
imkeren

doende rekening mee. Een kleine zwerm, bijvoorbeeld, krijgt over het algemeen dezelfde ruimte als
een veel grotere.
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De kunst van het imkeren
Om te imkeren volgens biologisch-dynamische
principes is het wezenlijk om zich een beeld in tijd
en ruimte te kunnen vormen van uw eigen bijen
volk(en). De imme is een op zichzelf staande kunstvorm, niet te vergelijken met schilder- of beeldhouwkunst. De schilder visualiseert zijn/haar
gedachten en gevoel via het penseel op het doek,
terwijl de beeldhouwer/ster een samenwerking met
de steen moet zoeken.
Als u zich werkelijk wilt verbinden met de kunst van
het imkeren zal dat levend-beeldend moeten zijn.
Reacties worden op prijs gesteld via wvangrasstek@planet.nl
of info@bdimkers.nl.
Voor meer info over BD-imkeren zie www.bdimkers.nl.
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Königinnenzucht: Praxisanleitung für Imker
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Dit is een tweede, herziene uitgave
van een boek dat 10 jaar geleden is
verschenen. Dat koninginnenteelt
één van de allerbelangrijkste aspecten van de imkerij is, lijdt wel
nauwelijks twijfel. Er bestaan al de
nodige werken hierover, waaronder
twee hele goede en praktische in
het Nederlands (Koninginnenteelt
van Velthuis en Duchateau en De
Doppenmethode van Charpentier –
beide te verkrijgen in het Bijenhuis).
Zie ook de Nederlandse vertaling
van Tiesler en Englert, recensie in
Bijenhouden 2012, nr. 3, p. 12-13.
Vlijt, zachtmoedigheid en zwermtraagheid zijn slechts door teeltkeuze (selectie) te beïnvloeden.
Daarnaast heeft de teeltkeuze ook
invloed op bijvoorbeeld weerstand
tegen ziekten, drang tot vastkitten
en bouwdrift.
Uiteraard passeren in deze nieuwe
publicatie alle stappen in het teeltproces de revue. Het hoofdstuk
over de eigenlijke koninginnenteelt

is dan ook verreweg het grootst.
Daarnaast is er een algemene inleiding met een aantal wetenswaardigheden over bijenbiologie,
een hoofdstuk over pakketbijen en
een beschrijving van de vier voornaamste bijenrassen. Wat opvalt,
is dat de theorie achter doeltreffende selectie weinig aandacht krijgt.
De uitgave is rijk geïllustreerd met
foto’s, maar maakt een wat onevenwichtige indruk. Het koninginnenteelthoofdstuk beslaat bijna het
hele boek. Een goede analyse van
voor- en nadelen van lijnenteelt en
kruisingsteelt ontbreekt. Het woord
inteelt wordt niet één keer genoemd. Verder kan ik me niet voorstellen dat in de landen van herkomst der auteurs, respectievelijk
Frankrijk en Duitsland, pakketbijen
veel worden gebruikt. Bij de koninginnenteelt komt het vooral aan op
het nauwlettend in acht nemen van
de data. Het zou dan ook erg nuttig
geweest zijn als in het boek een

teeltkalender was opgenomen.
Het boek is het resultaat van FransDuitse samenwerking, Gilles Fert is
beroepsteler, Klaus Nowottnick een
ervaren hobbyimker. De verdeling
van de stof tussen beiden is niet altijd even duidelijk. Diverse zaken
worden meerdere malen aangehaald, maar dan telkens in lichtelijk
andere bewoordingen. Soms wordt
er gesproken in de ik-vorm, maar
wie is dat: Fert of Nowottnick?
Het boek lijkt vooral geschreven
voor grote telers. Zo is er ook een
uitgebreid hoofdstuk over kunstmatige inseminatie, wel nauwelijks in
praktijk bij de gewone imker. Wat
de teelttechniek betreft, worden er
maar een aantal systemen vergeleken. Zowel de teelt in een moerloze
starter (en daarna pleegvolk) als
de teelt in moergoede volken wordt
besproken. Alle voorgestelde methoden zijn gebaseerd op de omlarftechniek. Maar de imker die
eenvoudige ‘omlarfvrije’ methoden

zoekt om een klein aantal betere
moeren te kweken op zijn stand,
komt in dit boek niet echt aan zijn
trekken. Wietse Bruinsma
Königinnenzucht:
Praxisanleitung für Imker
2e herziene uitgave
Gilles Fert en Klaus Nowottnick,
2013
Leopold Stocker Verlag. 156 pp
ISBN 978-3-7020-1400-1
Prijs: € 22,90

Bijenradar helpt?
Met veel publiciteit is de nieuwe app over honingbijen – Bijenradar- gelanceerd. Na een flitsende TEDx presentatie van de demo door KPN consultant Linda Tahboun is de app verder ontwikkeld door Natuur & Milieu en
nu echt te downloaden. Gratis en met goede bedoelingen: plant meer goede drachtplanten voor bijen en vertel dat ook aan anderen. De app geeft
redelijk correcte informatie over het belang van bijen voor de bestuiving
van voedselgewassen en mogelijke oorzaken van de bijensterfte in de
winter. De app laat met een bloemen-tag zien waar eerdere gebruikers
drachtplanten hebben geplant. Of ze dat ook echt hebben gedaan of alleen
maar via de app beloofd hebben weet je niet. Op de Google-kaart van Nederland kun je zien hoe het staat met de biodiversiteit in je omgeving. Helaas is de informatie over de biodiversiteit vrij grof (per gebied van flinke
provinciedelen). De mate van biodiversiteit van de verschillende gebieden
wordt op de kaart aangegeven in verschillende kleuren: donker en licht
rood voor lage biodiversiteit en donker en licht groen voor hoge. Nergens
is aangeven op basis waarvan de biodiversiteit bepaald wordt. De vraag is
dan ook of het planten van een paar struiken de biodiversiteit verhoogt.
Het getoonde scala van bijvriendelijke planten in de app is beperkt (11
stuks). Over bijen leer je niet veel: slechts 3 soorten worden genoemd
(honingbijen, wilde bijen en hommels). En ook leer je niets over wat imkers doen: ‘Honingbijen worden door imkers op grote schaal in bijenkorven geplaatst voor de productie van voedsel en die rijden dan naar de te
bevruchte gebieden om ze daar los te laten …’. Vreemd, zo’n tekst als je
bedenkt dat het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) een van
de initiatiefnemers is.
De app is ongetwijfeld met goede bedoelingen in elkaar gezet, maar met
het formaat bloemen-tags op de kaart is Nederland binnen de kortste keren bedolven onder een digitale bloemenzee. Hopelijk kijken de onderzoekers niet alleen naar de Google-kaart op hun mobiel, maar ook om zich
heen in de echte natuur om de biodiversiteit vast te stellen.
Rob Veeneklaas/TB

Niet minder varroa door kleinere
celmaat
In de VS zijn er bijenhouders die
kunstraat met een kleine celmaat
gebruiken om de voortplanting van
varroamijten tegen te gaan. Of het
werkt is al langere tijd de vraag,
maar het meeste onderzoek wijst
uit dat er geen effect is. Bekend is
dat varroamijten bij voorkeur ruimere broedcellen opzoeken. De
theorie die daarbij hoort is dat als
je de bijen een kleinere celmaat
aanbiedt, de poppen te krap in de
cel komen te zitten. De mannetjesmijten hebben dan minder bewegingsvrijheid en ze kunnen zo
moeilijk tussen de celwand en de
pop kruipen om zich te voeden en
om de jonge vrouwtjesmijten te bevruchten. Omdat Afrikaanse bijen
(Apis mellifera scutellata) minder
last van varroa lijken te hebben en
ook een kleinere celmaat hebben
dan de Europese bijen, is er verder
onderzoek gedaan om dit uit te
zoeken.
Delaplane vergeleek volken van de
Europese bij (Apis mellifera mellifera) met de normale celmaat (5,3
mm) met volken die hij een aantal
generaties op de kleine celmaat

(4,9 mm) kweekte. Het bleek dat
volken met kleine cellen aan het
eind van de proef meer bijen hebben en dat de bijen, wat te verwachten was, kleiner zijn. Wat de
varroaontwikkeling betreft bleken
de volken met de kleinere cellen
zelfs meer varroamijten te hebben.
Hiervoor is geen verklaring. Duidelijk is wel dat de (kleinere) bijen die
uit kleine cellen komen na een aantal generaties kleinere cellen gaan
bouwen. Er is in feite weergenoeg
ruimte in de gesloten cellen met de
kleinere bijen voor de voortplanting
van de varroamijten. Het zou een
mooie biotechnisch aanpak zijn geweest. En wWaarom de Afrikaanse
bijen met de kleinere celmaat minder last van varroa hebben is (nog)
onbekend.

Gelezen en gezien

alle ritmen en wezensdelen binnen de imme. Aan
die verbinding is ook een voorwaarde verbonden,
namelijk dat ze binnen het eigen volk moet kunnen
ontstaan om ook de samenhang met de rest van de
imme te behouden. In de eigen was en de volks
eigen koningin ligt voor een groot deel de eigenheid van de imme.

Delaplane, K., 2014. For the love of
bees and beekeeping; on small-cell
foundation. American Bee Journal
154,4: 411-412. Kees van Heemert

BEEHAVE

Computermodel van bijenstressfactoren
Een bijenvolk kan onder meer
doodgaan door Varroa destructor,
virussen, Nosema ceranae, een tekort aan voedsel of een bestrijdingsmiddel. Meestal sterft een
volk echter door een combinatie
van factoren. Om erachter te komen wat de belangrijkste stressfactoren zijn, en onder welke omstandigheden een volk doodgaat,
heeft een groep onderzoekers het
computermodel BEEHAVE ontwikkeld. Daarin is veel kennis verwerkt
over de opbouw van een bijenvolk,
de populatiedynamiek van varroa,
de epidemiologie van de virussen
en het foerageergedrag van bijen.
Wat kan zo’n model? Een voor-

beeld: op het symposium Bijengezondheid van bijen@wur op 22
maart jl. werd onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat volken
die zwaar besmet zijn met varroa
de winter niet overleven, ongeacht
of ze de zomer tevoren veel of weinig stuifmeel hadden gehad. Je
zou zeggen dat genoeg stuifmeel,
dus eiwit, het volk juist zou helpen
om te overleven. Maar misschien
is een goede stuifmeelvoorraad
belangrijker om Nosema te voorkomen dan om varroa te onderdrukken. En wat is het effect als er
ook nog een bestrijdingsmiddel in
het spel is? Duidelijk is dat een
volk het dan goed voor de kiezen

krijgt. En de vraag is in hoeverre
een tekort aan eiwit het effect van
een bestrijdingsmiddel versterkt
als een volk ook nog Nosema
heeft. Wat gebeurt er als de haalbijen ver moeten vliegen? Brengen
ze dan nog wel genoeg eiwit en
energie terug naar huis?
Zomaar wat vragen die mogelijk
met BEEHAVE in de toekomst gesimuleerd kunnen worden met als
uiteindelijke uitkomst meer zicht op
wat de belangrijkste risico’s voor
de bijen zijn. Het is een kwestie
van veel factoren testen en het
computermodel bijslijpen waar nodig. Het zou mooi zijn als we op
basis hiervan betere strategieën

voor het omgaan met varroa en betere bedrijfsmethoden zouden kunnen ontwikkelen.
Het is een model voor het onderzoek, maar geïnteresseerde imkers
mogen het vrij gebruiken, zie: www.
beehave-model.net.
Becher, M.A. e.a., 2014. BEEHAVE:
a systems model of honeybee
colony dynamics and foraging
to explore multifactorial causes
of colony failure. Journal of Applied Ecology 51 (2): 470–482.

Kees van Heemert
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bijzonder gevormde moerdoppen ontwikkelt.
Om te kunnen begrijpen wat zich in de imme
afspeelt moeten we goed naar de was kijken. De
moerdoppen worden niet opgebouwd uit nieuwe,
maagdelijke was, maar uit binnen de imme verzamelde was, afgeknaagd van bestaande cellen uit de
omgeving, die al eerder belegd zijn geweest. Was
van een zeshoekige cel heeft al een vormkracht in
zich opgenomen, in tegenstelling tot een cel opgebouwd uit nieuwe maagdelijke was. En juist de
bijen die ontstaan in de omgeving van moerdoppen
voelen zich in de beleving van de BD-imker in hoge
mate verwant met de nieuwe koningin. Zij zijn degenen die later in de zwerm met haar meetrekken.
Het laat zien hoe belangrijk de aanstaande moeren
zijn, hoe zorgvuldig de was op de grens van werkster- en darrenraat gebruikt wordt om de moerdoppen op te bouwen. Daarbij komt de speciale vorm
van de moerdoppen en de uitgebreide aandacht
van de werksters voor de aanstaande moeren.
Alleen behandelen wij de moeren niet als de
belangrijkste pijler van de imme. De moer is geen
los onderdeel waarmee je zomaar naar believen
kunt experimenteren. Zij is de verbinding tussen
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