Weg van de oprukkende snelwegen
Ab Kuypers
Een advertentie i n Bijen i n 1996, zorgde uiteindelijk
voor een ingrijpende verandering i n het leven van
Leen en Ria van den Berg. Benauwd geworden voor
d e oprukkende industrie, woningbouw en snelwegen i n d e Zaanstreek leek d e overname van een
imkerbedrijf in Canada we1 wat. Van d e zeven
gegadigden waren het Leen en Ria m e t wie d e
eigenaar i n zee wilde gaan. Nu, bijna drie jaar later,
noemt hij zich nog altijd een beginnend imker en
dat terwijl hij, d e Nederlandse jaren meegerekend,
toch al zo'n bijna dertig jaar 'in d e bijen zit'. Een
bijzonder interview via e-mail, een snoepreisje naar
Canada zat er niet in.

West-Knollendam: tabee!
Nagezocht in de atlas. Het dorp bestaat echt. WestKnollendarn, Zaanstreek. Nooit t e oud om t e leren
dus. Het begin van dit verhaal, verteld door Leen en
Ria van den Berg: 'Vanaf rnijn zeventiende jaar heb ik
al bijen. In de loop van de tijd kregen we ook
schapen, kippen, een koe en een rnoestuin, een
beetje boeren dus. Terwijl ik als postbode voor een
basisinkornen zorgde, verzorgde Ria de kinderen. De
rest deden we altijd samen. Hoe leuk dat boeren ook
was, de omgeving en de omstandigheden in de
steeds voller wordende Zaanstreek ging ons tegenstaan. Die advertentie in Bijen, drie jaar geleden, ja,
dat leek ons we1 wat. Er waren geloof ik nog zo'n
zeven anderen die we1 interesse hadden in het
Canadese bedrijf, dat te koop werd aangeboden. Nog
diezelfde zomer in 1996 zijn wij daar sarnen gaan
kijken. Behalve de irnkerij hebben we ook nog andere
boerenbedrijven bezocht. Gesprekken gevoerd met
niet alleen de bijenteeltvoorlichter rnaar ook die van
de schapenhouderij. We dachten aan een tweede tak
voor 'ons' eventuele bedrijf. In septernber daaropvolgend werden we door Peter Gruys gebeld dat hij
met ons verder wilde gaan. Toen hebben we ook
meteen de officiele imrnigratieprocedure gestart. Dat
werd overigens nog we1 een spannende aangelegenheid. We hadden nog maar tien dagen te gaan toen
we eindelijk de toesternrning binnen kregen.'

Op weg naar Alberta
Over hun aankornst in Canada schreven Leen en Ria:
'Nadat we in Calgary aankwamen werden we na de
formaliteiten hartelijk welkom geheten door een

doopsgezind echtpaar, dat wij van een internationale
gastgezinlijst hadden. Zelf stonden wij in Nederland
op die lijst. De man, een gepensioneerde autornonteur, ging met ons een sofi-numrner halen, inschrijven
bij het ziekenfonds en hij hielp ons met het kopen van
een auto. Het werd een Chrysler Voyager; wij hebben
zes veiligheidsriemen nodig, vandaar een 'minivan',
zoals men dat hier noemt. In twee dagen reisden we
naar het Noorden, via de nationale parken Banf en
Jasper. Onderweg sliepen we in Hinton, bij weer een
ander gastgezin. Zaterdagrniddag kwamen we dan
eindelijk bij de farnilie Gruys aan. Na een kopje thee
brachten Peter en Liesbeth ons naar het huurhuis o p
ongeveer 25 krn van het bedrijf. Het was een erg laat
voorjaar, de sneeuw was nog aan het wegdooien. De
kortste weg naar ons nieuwe huis was afgesloten
omdat er een stuk van de grintweg was weggespoeld.
Via een omweg, ook al niet t e best, kwamen we
uiteindelijk toch aan.'

De eerste dagen, ontberingen
'In het huis was een houtkachel,' vewolgen Leen en
Ria hun e-mail, 'maar de schoorsteen bleek verstopt.
Een deel van het huis had weliswaar centrale verwarming, op propaan, maar deze werkte niet. Uit de
kraan kwam alleen koud, zwart, stinkend water. Het
was inmiddels zaterdagavond, gelukkig hadden we
drinkwater voor onderweg gekocht. De kinderen
vonden het allemaal we1 spannend. Na een snelle
rnaaltijd kropen we in onze slaapzakken. Zondagmorgen heeft Leen de schoorsteen zo'n beetje geveegd. 's Middags was er een buurtbarbecue waar we
door Peter Gruys aan iedereen werden voorgesteld.'
Tot zover het verhaal van aankornst, dat zich vanachter
de comfortabele kachel, thuis in Lelystad, als een
spannend verhaal laat lezen, een verhaal van
ontberingen. Dat ernigreren alles behalve o p de
lauweren rusten is blijkt uit het vervolg: ' Maandagmorgen gingen de kinderen naar school en wij naar
het dorp om 0.a. een boiler t e kopen. De school telt
totaal ongeveer 175 leerlingen, verdeeld over de
kleuterklas, de basis- en rniddelbare school. Onze
kinderen werden gastvrij ontvangen. In twee dagen
hebben we het huis een beetje schoongemaakt en
met hulp van Peter en Liesbeth Gruys de boiler
ge'installeerd. De buurvrouw kwam met een kano en
een hele lange stok om de invoer van de drinkwaterleiding van de bodem van het drinkwaterbassin o p te
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vissen, en daarna hadden we redelijk schoon en warm
water. Later kwam de buurman ook helpen met het
repareren van de verwarming. Woensdag gingen we
aan het werk.'

kraantje), zodat we met z'n tweeen of drieen vrij
makkelijk 40 volken op een vroege ochtend kunnen
verhuizen. We hebben op een zomentand 32-40
volken staan.'

Aan de slag

Vijanden

'We hebben in de zomer van '97 in loondienst bij
Peter en Liesbeth Gruys gewerkt. Zij waren in 1981
vanuit de Betuwe geemigreerd en hebben het bedrijf
vanaf de grond opgebouwd, zij begonnen met 300
volken. De overgang vanuit Nederland als hobby
imker was voor ons natuurlijk heel groot. Waren we
gewend om met vier d vijf volken te werken, nu
hadden we de verantwoording over ruim achthonderd,
bijna negenhonderd volken. Nogal een venchil, he.
Maar ook het klimaat is hier heel anden. Alles bij
144 elkaar hebben we heel wat moeten leren over het
imkeren hier. Trouwens wij voelen ons eigenlijk hier
nog steeds beginnende imkers. Nadat we met de
nodige moeite een lening konden rond krijgen hebben
we in november 1997 definitief het bedrijf overgenomen van de familie Gruys. Drie weken na onze
aankomst, we zaten in de verste bijenstand, brak
Josine (toen 14) haar arm. Ze moest naar de stad om
geopereerd te worden (enkele reis 145 km). Haar
klasgenoten schreven allerlei bemoedigende teksten
op haar gips. Onze huisraad kwam in een grote
container op een vrachtauto vijf weken later.'

Wie ver reist kan veel verhalen. Dat geldt ook voor
Hollandse imkers 'in den vreemde'. Dan kan je,
bijvoorbeeld, behalve over de gebruikelijke bijenziekten, ook vertellen over beren. Wanneer echter de
mijt het van Leen en Ria had gewonnen, was er over
beren nooit verteld. We hebben de bijenvdken in de
zomer liever niet bij huis, vanwege roverij op het
honinghuis aan het eind van het seizoen. Beren
maakten ons afgelopen jaar aan het eind van het
seizoen bijna wanhopig. Ze zijn do1 op het broed en
kunnen een bijenkast totaal vernielen. Op de vaste
standen beschikken we over schrikdraad met zonnepanelen, maar verleden jaar gingen ze overal
doorheen. Dank zij intensieve controle hebben we
'maar' 13 volken verloren, schade was er aan 30. We
spraken een collega, die 100 volken was kwijtgeraakt.
Onze buren zeggen, dat er dit jaar uitzonderlijk veel
beren waren. Na twee natte zornen met veel bessen
(hun hoofdvoedsel) en ertussen een voor hier milde
winter werd '98 een droge zomer met weinig bessen.
De beren waren al vroeg heel hongerig en ze moeten
zich voor hun winterrust 'vol eten'.

Op naar zebndigheid

De varroamijt

'In het begin van diezelfde zomer hebben we een
voorlopig koopcontract getekend, daarna konden we
op zoek naar een lening, dat lukte op het nippertje en
15 novernber waren we eigenaar. Peter en Liesbeth
Gruys vsrtrokken begin december met pensioen naar
Frankrijk. Vorig jaar (1998) was dan echt ons eerste
eigen seizoen. We hebben zelfs een vaste hulp
aangesteld. Keihard werken, hoor. Mede vanwege de
goede honingoogst die wij hadden. Half april gingen
we aan de slag, in de paasvakantie hebben alle
kinderen geholpen met het uitpakken van de bijen en
daarna kwam onze hulp Karen, die momenteel imkert
in Nieuw Zedand. In de zomer hebben zo'n 860
volken honing voor ons gehaald. We hebben 's winters
15 vaste bijenstanden en 's zomen 25. Boeren vragen
of we bijen naar de rode of alsike (een witte, die
honingt bij wat lagere temperaturen) klaver willen
komen, die ze voor zaad telen. Verder wordt er veel
canola (erucazuurvrij koolzaad) verbouwd en zijn er de
wei- en hooilanden, waar oak klaver en luzerne in
groeit. We hebben twee bijentrucks, &n-tonners, met
'flat decks'. Op BBn staat een 'hive-loader' (kasten-

Toen in Nederland de varroamijt de kop opstak, was
dat voor Leen en Ria bijna de reden geworden om
met imkeren te stoppen. En was dit verhaal nimmer
geschreven. 'We hebben echter toen besloten eens te
kijken of wij misschien zonder te bestrijden toch
verder konden irnkeren. In Nederland hebben we onze
bijen het varroamijtprobleem zelf op laten lossen.
Clubgenoten zeiden dat we onze volken binnen drie
jaar kwijt zouden zijn, maar na 12 jaar leken ze er juist
bovenop te komen. In de laatste Bijen die wij kregen
stond een stukje over de Texelse imken, daar heeft de
ene imker er ook veel meer last van dan de andere, is
onze indruk. Wij probeerden de vwroamijt onder
controle te houden door de bijen een keer te laten
mermen, daarna luisteren naar tuten en kwaken en
resterende doppen breken, ze zo natuurlijk mogelijk te
laten leven en door elleien de honing aan het eind van
het seizoen af te halen w o r het voeren en zo min
mogelijk ventoren. Wij denken dat her werkt, maar
niemand wil eraan. Leen observeerde de bijen we1
eens door voorzichtig het deksel eraf te halen en door
de glazen dekplaat te kijken en zag toen een soort
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een dikke tissue 0.i.d. Er schijnt ook een gel t e zijn.
poetsgedrag, dat hij eerst voor dansen hield, omdat

Gedwongen

Mierenzuur helpt ook bij tracheernijt, die in Canada
voor veel problemen heeft gezorgd. We weten niet of
de bijen hier met varroarnijt kunnen leven, maar we
durven het gewoon nog niet aan. Hier geven we onze
bijen veel rneer stress (extreme winters, explosieve
zomers en zo veel mogelijk honing afhalen), we
moeten er ons brood mee verdienen en de lening
afbetalen, we durven (nog) geen risico te nemen.'

Ook in Canada kregen Leen en Ria met varroamijt te
maken en zijn nu we1 aan het behandelen.
'Niet eens zo lang voor onze komst naar Canada stak
ook hier de varroamijt de kop op. In het Oosten van
Canada, in New Brunswick, schijnt een vallei te zijn
waar een soort voorkomt waarmee de bijen kunnen
leven. Maar, dat is dus bij ons niet zo. Alle standen zijn
door Peter en Liesbeth Gruys in het voorjaar van 1997
behandeld met Apistan, i.v.m. de verkoop. Hoewel in
het najaar slechts enkele besmette volken op onze
standen voorkwamen hebben we toch weer moeten
bestrijden en testen. We hebben nu dus zeker varroarnijt en willen, na testen en eventueel behandelen met
Apistan in het voorjaar, proberen met een 'slow
release' mierenzuurmethode in de herfst te behandelen, rnaar we zijn er nog niet uit hoe. Ria vindt de
Nassenheimverdamperwe1 ingenieus, maar deze is
voor al die volken nogal duur en ingewikkeld en we
hebben voor de Canadese vorrn veel extra lege
honingkamers nodig voor al de volken. We denken nu
aan de methode van een plastic zak met openingen en

Canada, ooit zijn er veel Nederlanders naar toe
getrokken om er een nieuwe, betere toekomst op te
bouwen dan in ons eigen vaderland mogelijk was.
Ook onder de imkers komen Leen en Ria nog heel wat
collega s' met Nederlandse wortels tegen. 'Wat ons
verleden jaar opviel tijdens de Alberta Beekeepers
Association Convention was, dat er veel bijenhouders
van Nederlandse afkomst zijn. Zo is bijvoorbeeld de
voorzitter, Barrie Termeers vader, een Nederlandse
immigrant. Hij heeft 2500 volken, de echt grote
bijenhouders hebben hier zo'n 3.000 tot 4.000 volken,
zoals bijvoorbeeld de uit Nederland afkornstige
Greidanus familie. Maar er zijn er meer. Allemaal met
rond de vier tot vijfhonderd bijenvolken. Niet allemaal
in buurt hier, maar ja, Canada is ook we1 een
uitgestrekt land, he.'
'Wij irnkeren met een bij van het Carnica-type, volgens
ons het meest geschikt voor deze strenge winters.
ltaliaanse bijen houden 's winters een groot broednest

de gepoetste bij zo zenuwachtig heen en weer liep.
We vroegen ons af of hier misschien de sleutel tot
'leven met varroamijt' zat en hebben daarover een
artikeltje naar Bijen ingestuurd. Niemand reageerde.
Later lazen we, dat ze in de VS en nog later in Duitsland via gedrag een soort resistentie hopen te vinden.'
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en verbruiken dus rneer suiker; de Carnica's hebben
een explosieve voorjaarsontwikkeling en lijkt ons voor
dit klirnaat het rneest geschikt. We hebben bij ons
bedrijf ook nog 192 ha land, waarvan 114 ontgonnen,
de rest is natuur. Een tweede tak van ons bedrijf is
akkerbouw; een klein bedrijfsdeel voor Canadese
begrippen verhuren wij aan onze buurman als weiland
voor zijn vleesvee, een ander deel heeft klaver en het
derde deel hopen we dit voorjaar in te zaaien met
canola. We wonen in een schitterend gebied,
landbouw afgewisseld met bos. Er zijn veel beken,
onze buurtschap heet Fourth Creek, zelf wonen we
aan een bebost beekdal. De natuur is hier heel ruig, er
zijn vrij veel roofvogels en we zien herten, elanden en
veel prairiewolven. Het gebied is rijk aan olie en gas,
veel boeren werken in deze branches, naast de
146 akkerbouw en het vleesvee. We wonen op 60 krn van
een dorp en op 145 krn van de stad, er zijn twee
buurtwinkels, elk op ongeveer 20 krn en Moonshine
Lake, een Provincial Park is ook op zo'n 20 krn.'

-

Enkele foto's van de familie en het bedrijf zijn op
het internet te vinden op het volgende adres:
www.telusplanet.net/publidbergapi/index.html

........................................................................................................................................................

Opening bijenstal (zie Foto van de Maand)
Op 19 juni a.s. zal de CarnicaverenigingOostNederland een proefstand voor carnica's openen op
het landgoed 'De Welle' in Lonneker bij Enschede.
De officigle opening vindt plaatst om 15.00 uur. De
proefstand ligt in een prima drachtgebied aan de
rand van de groene buitenwijken van Enschede, met
0.a. een prachtige lindelaan waar de bijen in juni en
juli hun honingmaagjes kunnen volstorten. De
vereniging gaat vanuit de hierboven afgebeelde
stand gratis larfjes voor leden ventrekken, een
koninginnenteeltcursusvoor nieuwe leden geven en
rondleidingen voor schoolklassen uit de orngeving
verzorgen. Op 19 juni zijn leden en belangstellenden
van harte welkorn. Inl.: R. Waaijer, 053-4612416.

Polygoonfilm
1.v.m. onderzoek voor het Nederlands Audiovisueel
Archief zijn wij op zoek naar een oude Polygoonfilrn
'De bijenwereld' uit 1925. Het gaat om een
educatieve film over bijenteelt, die echter onvolledig
bewaard is gebleven. Wie kan rnij verder helpen?
Inl.: NAA, dhr. Th. van Oort, 020-6652966.
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