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schriften en abonnees in het buitenland hebben . Door
de Engelse samenvatting wordt van tijd tot tijd om
verdere inlichtingen gevraagd.
Joop Beetsma
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ONDERZOEK

De bestuiving van
aubergine door insekten
J. van den Eijnde
Tot en met 1991 is voor de vruchtzetting bij de teelt
van aubergine (So/anum melongena L.) onder glas
steeds gebruik gemaakt van groeistoffen. Men was de
overtuiging toegedaan dat zaden in een aubergine
door de consument niet werden gewaardeerd. Het
CBT (Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland) hanteerde de richtlijn dat aubergines voor
de veiling zonder pit moesten worden aangeleverd.
De bloemen werden wekelijks bespoten met de
groeistof chloorfenoxyazijnzuur (Tomatone) om een
parthenocarpe vruchtzetting te induceren . In de herfst
van 1991 is door het CBT onderzoek verricht naar de
smaakwaardering van bestoven en met groeistof
behandelde aubergines metals conclusie dat de
consument geen smaakverschillen onderscheidt tussen
bestoven aubergines en met groeistof behandelde
vruchten. Wat de kwaliteit betrof was er dus geen

belemmering meer om insekten te gebruiken voor de
bestuiving in plaats van bespuiting met groeistoffen.
De vraag was toen of m.b.v. insekten een even grote
produktie kan worden verkregen als voorheen met
groeistoffen en of er verschil is tussen hommels en
honingbijen voor wat betreft de bestuiving van
aubergine. De bedoeling van het onderzoek was om
bij een stookteelt van aubergine na te gaan of:
1. honingbijen en aardhommels geschikt zijn voor de
bestuiving; 2. er verschil is tussen honingbijen en
hommels als bestuivers; 3. de insektenbestuiving het
gehele seizoen te gebruiken is, en of het extra spuiten
met groeistof de produktie nog kan verbeteren .
De proef vond plaats op een bedrijf in Asten . De
aubergines werden geteeld in steenwol. Het bedrijf
had twee gescheiden kassen van elk een ha groot. Het
ras was Lunar van Rijk Zwaan. Plantdichtheid: 1,6
planten per m2. De eerste bloei was rond Kerst 1991.

Proefopzet
Periode 1 (week 1-11 ). In een kas werden op 6 januari
1992 de honingbijen geplaatst en in de andere kas de
hommels. Zowel de hommel- als de bijenvolken waren
afkomstig van de Ambrosiushoeve. Daarom werd,
zowel voor de honingbijen als voor de hommels
gekozen voor het aantal van vijf volken per hectare. In
beide kassen zijn twaalf veldjes van elk tien planten

uitgezet, bij zes veldjes werden de bloemen aileen
bestoven door insekten, bij de zes andere veldjes
werden de bloemen ook nog wekelijks bespoten met
groeistof. Om een eventueel direct nadelig effect van
Tomatone voor de bestuivende insek~en vast te stellen
is op de Ambrosiushoeve een giftigheidstest
uitgevoerd voor honingbijen en hommels. Tomatone
bleek niet giftig te zijn voor honingbijen en hommels.
Minstens een keer per week werd het bloembezoek
geteld . Daarnaast werden al snel na het begin van de
proef, per vijf minuten, de aantallen honingbijen en
hommels genoteerd die met stuifmeel de volken
binnengingen.
Er is op een vaste dag van de week geoogst. Het
aantal geoogste vruchten per veldje is geteld en elke
aubergine is gewogen.
Periode 2 (week 11 -39). De bijenvolken en de
hommelvolken werden op 12 maart 1992 (week 11)
verwisseld . In de kas waar tot dan toe de bijen hadden
gestaan kwamen nu de hommels en de bijen gingen
naar de kas waar tot dan toe de hommels stonden. Het
aantal hommelvolken is verhoogd van vijf per hectare
naar gemiddeld tien hommelvolken per hectare,
omdat het bloembezoek erg weinig was. Het aantal
bijenvolken is op vijf per hectare gehandhaafd.

Resultaten
Peri ode 1. Bij het verplaatsen van de honingbijen en
hommels in week 11 zijn die bloemen gemerkt die juist
waren uitgebloeid. In periode 1 werden de aubergines
onder deze merktekens geoogst. In de kas met
honingbijen is er geen versch il tussen de totale
opbrengst per week tot en met week 15 bij aileen
bestuiving door bijen (4,6 kgfm2) en bij bestuiving
door bijen plus een wekelijkse groeistofbespuiting van
de bloemen (4,B kgfm2).
In de kas met hommels is de produktie tot en met
week 15 bij de veldjes die aileen door hommels
worden bestoven (3,8 kgfm2) lager dan bij de veldjes
die wekelijks extra met groeistof werden bespoten (4,5
kgfm2). Blijkbaar is de bestuiving onvo ld oende, in deze
periode van het jaar, met vijf hommelvolken per ha .
Bloembezoek. Na een wat trage start zijn de bijen de
bloemen goed gaan bezoeken. De bijenvolken zijn
rechtstreeks van de winterstand in de kas geplaatst.
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De volken hadden op dat moment geen broed . Pas
wanneer er open broed in de volken is, ontstaat de
drang stuifmeel te verzamelen . Honingbijen bezoeken
op twee verschil lende manieren de bloemen :
1. een honingbij Iandt op een bloem en gaat met haar
borststuk onder de openingen van de meeldraden
hangen, door nu te trillen wordt stuifmeel uit de bloem
getrild en opgevangen op het borststuk en wordt dan
verder verzameld in de korfjes aan de achterpoten .
2. een honingbij Iandt op een bloem en probeert met
haar kaken en haar tong het stuifmeel uit een
meeldraad te halen. Door haar tong en kop te poetsen
wordt het stuifmeel verder verzameld tot klompjes.
Op de bloemen van de aubergine kan aileen stuifmeel
worden verzame/d. De bijenvolken zijn vanaf maart
continue gevoerd met suikerdeeg (Apifonda) . Het
voeren stimuleert de koningin tot het leggen van

eieren en de aanwezigheid van open broed heeft een
positief effect op het verzamelen van stuifmeel.
Activiteit. Een goede indruk van de activiteit van een
bijenvolk wordt verkregen door te kijken naar het
aantal bijen dat met st uifmeel naar de kast terugkeert.
Honingbijen komen voortdurend in grote aantal len
met stuifmeel terug naar de kast. Stuifmeelkorrels van
een plantesoort hebben een specifieke uiterlijke vorm .
Met een microscoop is vastgesteld dat het stuifmeelklompjes en het stuifmeel in de raat inderdaad auberginestuifmeel was. De hommelvolken zijn gekweekt in
klimaatkamers en hadden bij plaatsing een volledig
broednest met eitjes, larven en poppen . De vraag naar
stu ifmeel bestond en de volwassen hommels startten
direct met het bloembezoek. Hommelvolken hebben
in vergelijking met bijenvolken weinig individuen . Een
hommelvolk heeft hooguit enkele honderden
werksters, een bijenvolk enkele tienduizenden. Het is
moe ilijk om hommels op de bloemen te vinden . Deze
periode zij n wei regelmatig hommelwerksters op de
bloemen gezien, maar nooit meer dan twee hommels
in een rij. Er zijn nooit mannetjeshommels op de
bloemen gesignaleerd.
De manier waarop hommels de auberginebloemen
bezoeken komt sterk overeen met die van honingbijen .
Periode 2. Gemiddeld stonden in afwijking van de
eerste periode in de kas met hommels, steeds
minstens tien volken per ha opgesteld . Vanaf week 25
hebben echter meer honingbijen dan hommels de
bloemen in deze kas bezocht. Er is voor de 2e periode
dus wei sprake van insektenbestuiving en niet van
aileen bestuiving door hommels . Auberginebloemen
zijn blijkbaar zo attractief voor honingbijen in deze
peri ode van het jaar, dat ze vanuit de naastgelegen
kas via de luchtramen het stuifmeel komen
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verzamelen . De totale oogst (week 16-44) van de
veldjes waarbij de bloemen ai leen zijn bestoven door
insekten (hommels en bijen) is hoger (29, 1 kg/m 2) dan
d ie van de veldjes waarbij de bloemen wekelijks extra
met groeistof zijn bespoten (26,0 kg/ m2).
De produktie van de veldjes (week 16-44) in de kas
waarvan de bloemen aileen door de bijen zijn
bevlogen (25,8 kg/m 2) is niet verschillend van de
produktie van de veldjes waarbij de bloemen ook
wekelijks bespoten zijn met groeistof (25,2 kg/ m2).
Bloembezoek. Het bleef ook in deze periode een
zeldzaamheid om tijdens de wekelijkse tellingen een
hom mel op een auberginebloem aan te treffen . In
totaal is bij elf hommelvolkjes bij terugkomst op de
Ambrosiushoeve van het opgeslagen stuifmeel de
herkomst microscopisch nagegaan. Het stuifmeel
bleek slechts voor de helft afkomstig van de auberginebloemen . Ook het stuifmeel van de afzonderlijke
klompjes varieert wat betreft de herkomst. Er zijn
hommels die uitsluitend op de aubergine vliegen ,
maar ongeveer de helft verzamelt stuifmeel tijdens de
uitvlucht op meerdere plantensoorten buiten de kas .
De honingbijen bezochten de bloemen tot het einde
van het seizoen regelmatig . Gemiddeld keerden bij de
bijenkasten twintig bijen per vijf minuten met stuifmeel
aan de poten terug . In monsters van opgeslagen stu ifmeel uit de raten zat aileen maar auberginestuifmeel.

Conclusie
In twee kassen is de bestuiving van aubergine van
januari tot en met september verzorgd door
honingbijen en hommels. Vijf bijenvolken per hectare
bleken gedurende deze periode voor de bestuiving te
kunnen zorgen ; een wekelijkse extra bespuiting met
groeistof (chloorfenoxyazijnzuur) had geen produktieverhoging tot gevolg. Vijf hommelvolken was
onvoldoende voor de bestuiving van een hectare
aubergine . Auberginebloemen zijn voor honingbijen
zo aantrekkelijk dat de b loemen in een kas, waar geen
bijenvolken stonden , toch door bijen uit een naastgelegen kas bezocht werden . Bij een goede bestuiving
door insekten geeft een wekelijkse bespuiting met
groeistoffen geen extra opbrengst in vergel ijking met
aileen insektenbestuiving.

Honingopbrengst
Als we zo eens horen wat de gemiddelde opbrengst
aan honing is van een bijenvolk, dan horen we meestal
iets van ± 15 kilo per jaar en dan zijn de meeste imkers
wei tevreden en vinden ze het een goed bijenjaar. Er
wordt dan meestal ge·lmkerd met twee broedkamers
van Spaarkastformaat plus soms een honingkamer. Dit
is natuurlijk geen rendabel bijen houden. Maar wei de
gem iddelde opbrengst met de Aalster-methode die
hier veel opgang heeft gemaakt. Het kan echter veel
beter, opbrengsten van meer dan 150 kilo is geen
onmogelijkheid. Dit lijkt voor velen fantasie, maar deze
opbrengsten zijn door mij waargenomen bij imkers die
echt anders durfden te imkeren dan de
traditionele manier. Ze werken
met grote kasten en
besteedde er wat
meer zorg aan
voor wat betreft
de
gezondheid
en de
sterkte
van hun
volken .
Omte
beginnen
werkten ze
met grotere
ramen, meestal
Dadant 450 x 295
mm buitenwerks en dan
13-raams kasten. Dit is dan de
broedruimte. Daar bovenop kwamen
dan vier tot vijf honing kamers 450 x 140 mm buitenwerkse raammaat en ook 13 ramen per honingkamer.
Meestal wordt er dan een uitgebouwde honingkamer
onder de broedkamer geplaatst en steeds gezorgd dat
er voldoende voer aanwezig is. Dit alles is natuurlijk
geen garantie om dergelijke hoge opbrengsten te
krijgen, er komt nog wei wat meer bij kijken. Men
werkte om te beginnen met F1 Buckfast van prima
afstamming. Vlijtig, zeer zachtaardig en zwermtraag.
Men zorgde dat vanaf juli tot oktober zeker geen
voergebrek is. Hierbij geldt dater ook voldoende
stuifmeel aanwezig moet zijn . lnwinteren werd gedaan
begin september, zoals ze het altijd al gewoon waren .
Op tijd begonnen met moerenteelt. Begin mei of iets

eerder. Dan voldoende moeren telen van prima
kwaliteit. Dus geen moeren van redcellen, hiermee lukt
het beslist niet. Deze moeren worden na minstens een
maand aan de leg te zijn ingevoerd in de produktievolken. Er worden dubbel zoveel moeren gekweekt als
men nodig had, dit om er de beste uit te kunnen
selecteren, mooi groot, rustig doorleggend op de raat,
ook bij nazien van de volken waarin ze geteeld
worden, goed gesloten broednest en als ze wat Ianger
in het teeltvolk blijven kan men ook al controleren op
zachtaardigheid. Deze manier van koninginneteelt
bepaalt mede de goede resultaten van de produktievolken . Met de grote broedruimte
en de perfect geteelde
moeren worden volkssterkten bereikt
van 80 tot
100dm2
broed en
dit gedurende
lange tijd.
Men
krijgt dan
volken van
meer dan
120.000
bijen . Hiervan
zijn 60.000
bijen of meer gelijk
haalbij. Men kan zich
amper voorstellen wat zo'n
Ieger aan haalbijen in een dag kan
binnen halen.
lndien de imker maar zorgt dater een goed drachtgebied is. In het voorjaar, als de volken goed door de
winter zijn gekomen, is de beste dracht de wilg .
lk heb dit voorjaar drie Dadant-honingkamers vol met
wilgehoning gezien. Daarna naar het fruit en daar ook
weer een voile honingkamer. Een nadeel hadden deze
volken wei: ze waren met twee sterke kerels bijna nog
niet te til len. Maar dat is van minder belang denk ik.
Broeder Adam heeft eens gezegd: een imker die zijn
kasten aileen kan til len moet maar geen bijen houden.
Hoe men imkert met dergelijke volken, daar kom ik de
volgende keer op terug.
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Het sorteren van ons ratenbestand
Een geschikt moment voor het sorteren van ons ratenbestand is direct na het slingeren of bij de voorjaarsinspectie, wanneer niet aile raten in de kast door bijen
bezet zijn. We keuren aile raten af, die meer dan 10%
darreraat bevatten, ernstig beschadigd zijn of te oud
zijn geworden. Dit laatste is het moeilijkste criterium,
want het gaat vaak om mooie regelmatige werksterraat, waar we juist heel zuin ig op moeten zijn. Als ik
zo'n raat tegen het Iicht houd en er schijnt geen Iicht
meer door, da n is dat voor mij het teken , dat de raat
opgeruimd moet worden. Met een stevig mes wordt
230 de oude raat uit het raampje gesneden of het raampje
wordt plat op een werktafel gelegd en met een breed,
aangescherpt plamuurmes wordt de raat eruit gedrukt.
Voor het schoonschrapen van de oude raampjes wordt
een stevig niet te scherp mes gebruikt. lk heb de zaak
eens omgekeerd en het mes in de bankschroef
vastgezet, dan kon ik met twee handen het raampje
hanteren . Het beviel me zo goed, dat ik in plaats van
het mes een hoekvormig stalen plaatje met twee

-

scherpe kanten

4cm

v
De draden worden aan de spijkertjes vastgezet en zo
strak gespannen, dat de latjes net niet doorbuigen.
We gebruiken natuurlijk origineel raampj esdraad van
roestvrij staal ; het is sterk en wordt niet aangetast bij
gebruik van ijsazijn.

Soorten kunstraat
Er zijn twee soorten kunstraat verkrijgbaar: gegoten en
gewalst. Ze hebben beide voor- en nadelen . Gewalste
ku nstraat trekt niet krom , maar is erg broos. Beneden
kamertemperatuur is het niet te bewerken, dus van te
voren opwarmen . Gegoten kunstraat kan kromtrekken ,
als het niet snel genoeg wordt uitgebouwd . Daarom
Iaten we de kunstraat niet precies aansluiten op de
latten. Een paar mm speling bij de onderlat is nodig.

Het insmelten van de kunst raat
Scm

4cm
Scm
scherpe kanten ben gaan gebruiken (figuur 1).
Door eerst de binnen- en daarna de buitenkanten van
het raam onder handen te nemen, worden door de
hoekvorm van het plaatje ook de zijkanten schoon. We
maken aileen raampjes schoon , die nog de moeite
waard zijn, wat stabiliteit en maatvoering betreft, 10 x
21 mm latdikte en breedte . Ook raampj es met de
ouderwetse zaagsnede in de bovenlat ru imen we op .

Het bedraden van de raampjes
Vervolgens worden de gaatjes op de ju iste plaats
geboord. Wanneer we in de boven- en onderlat op 2
en 12 em afstand vanaf de zijlatten gaatjes boren
kunnen we het raampje vertikaa l met vier draden
bespannen. Voor de snelste methode slaan we in de
zijkant van de onderlat een spijkertje in het midden
tussen het eerste en tweede gaatje en vervolgens
tussen het derde en vierde gaatje (figuur 2).
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Er zijn twee manieren om kunstraat aan de draden vast
te zetten : met het spoorwieltje of met een beltransformator. Als hulpmiddel gebruikt men een 2 em d ik
houten plankje, waar het raampje precies omheen
past. Op een vlakke tafel leggen we eerst het p lankje,
daarop een vel kunstraat en daar weer op het
bespannen raampje .
Voor het vastsmelten van de draad door middel van
zwakstroom is een beltransformater van het zwaardere
type geschikt. Aan de kant van de lage spanning
worden extra dikke draden gebruikt.
Net als boven beschreven wordt het bespannen
raampje op de kunstraat gelegd die op het plankje
ligt. De bovenlat van het raampje moet goed
aansluiten op de kunstraat. Met de stroomdraden
wordt contact gemaakt met de draad door de hovenen onderkant van het raampje en dan wordt op het
juiste moment de stroom onderbroken , om te
voorkomen dat de draad niet door het kunstraat heen
smelt. Tijdens het verwarmen (niet te heet) van de
draad even op de boven- en onderlat drukken .
Beide methoden zijn even goed. Het is gewoon een
kwestie van voorkeur van de imker.

Tomaat
In Nederland worden tomaten bijna uitsluitend onder

bloem leidt tot een goede vruchtzetting. Het stuifmeel

glas op steenwol geteeld. Het teeltareaal is nu
ongeveer 1300 ha en neemt de laatste jaren geleide lijk

komt echter niet vanzelf op de stamper terecht. Door
schudden van de bloempjes komt het stuifmeel uit het

af. Bij iedere plant staat een druppelaar waarmee

kokertje los en dwarrelt op de stempel van de

water en meststoffen worden toeged iend . De

stamper. Gunstig is het wanneer de stijl t ussen de

bestrijding van ziekten en plagen gaat grotendeels

meeldraden verborgen blijft. Steekt de stijl buiten het

met natuurlijke vijanden: biologische bestrijding. De
meeste tomaten worden in november/ december in de

kokertje van de meeldraden, dan komt het stuifmeel

kassen uitgezet. De tee it gaat door tot oktober van
het volgende jaar. De bloeiperiode is van januari tot en
met september. Als de planten het dak van de kas
hebben bereikt laat men de planten met het touw
zakken. Gedurende het teeltseizoen kunnen de
planten wei twaalf tot vijftien meter lang worden .
Naast de ronde tomaat worden tegenwoordig ook
vleestomaten, cherrytomaten en tussentypen geteeld.

moeilijk op de stempel. Voor een goede bestuiving
moet de temperatuur minimaal 20°C zijn . Beneden
deze temperatuur komt het stuifmeel nauwelijks los.
Bij een buitenteelt worden door de wind de tomatenbloemen voldoende bewogen om het stuifmeel over
te brengen.
Onder glas is de invloed van wind veel geringer en is
hulp nodig voor het verkrijgen van een goede
bestuiving. Tot 1990 werd dit handmatig gedaa n met
trilapparaten waarmee ieder bloemetje 2

Bloembouw

a 3 keer per

Afhankelijk van het type tomaat bezitten de bloem-

week bewerkt moest worden. Dit betekende ongeveer
40 uur arbeid per week per ha tomaat. Sedert enke le

trossen vier tot ongeveer vijfentwintig hangende

jaren gebruiken nagenoeg aile tomatentelers hommels

bloemen. Het aantal kelk- en kroonbladen varieert

voor bestuiving. Het belangrijkste voordeel van

tussen vijf en tien maar is meestal zes, waarbij de

hommels is dat ze het gehele jaar de tomatenbloemen

stempel stijl

Bestuiving

blijven bevliegen. Bijen stoppen met het bezoeken van
tomatenbloemen als ze buiten de kas bloemen vinden
die meer nectar en stuifmee l leveren dan tomatenbloemen. Een tweede belangrijk voordeel van
bestuiving door hommels is de bruinverkleuring van de
stuifmeelkokertjes na homme lbezoek . Hierdoor kan de
kweker de bestu ivingsactiviteit van de hommels goed

De tomaat is een zelfbestuiver; stuifmeel van dezelfde

controleren.

kroonbladen helder geel zijn . De meeldraden vormen
een kokertje waarbinnen de stamper staat. De
bloemen leveren geen nectar. Omdat tomatenbloemen ook weinig stuifmeel produceren zijn ze niet
aantrekkelijk voor bestuivende insekten .
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Gewone lavendel (Lavandula angustifolia Mill.)
Je vraagt je soms af waaraan sommige planten hun
grote bekendheid hebben te danken . Bij lavendel is
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dat wei duidelijk: aan de geur, reden waarom de plant
in Frankrijk in cultuur is gebracht om daar lavendelolie
uit te winnen voor de parfumerie. Gewone lavendel is
een lid van de lipbloemfamilie (Labiatae). Vele soorten
van deze familie hebben klierharen en klieren met
vluchtige olien, die de planten een sterke maar
aangename geur geven . Vele soorten zijn bij uitstek
geschikte bijenplanten .
In de voortreffelijke flora van onze zuiderburen, die de
lange naam draagt 'Flora van Be/gie, het
Groothertogdom Luxemburg, N oord-Frankrijk en de
aangrenzende gebieden ', zijn de bijenplanten als
'Honingplant' aangeduid. Voor imkers met interesse
voor bijenplanten is de flora een onmisbaar bezit.
Volgens deze flora is de helft van de daarin genoemde
soorten behorende tot de lipbloemfamilie
'Honingplant '. Daarmee zouden jaargangen van deze
rubriek gevuld kunnen worden.

van de bijschermen staan schutbladen, die voor de
soort de karakteristieke ruitvorm hebben . De
bloemkelk is buisvormig en heeft een getande rand .
Eem van de tandjes is veel grater en sluit de
bloemknop aan de bovenzijde af. Ook de bloemkroon
is buisvormig . De rand bestaat uit twee lippen,
waarvan de bovenste twee lobben heeft en de
onderste uit drie lobben is gevormd. De bloemkroon
heeft een prachtige diep violette kleur.

Duidelijk herkenbare stuifmeelkorrels
Er zijn vier meeldraden die in de bloemkroon zijn
ingeplant, twee aan de voor- en twee aan de
achterzijde. Die aan de voorkant zijn Ianger. De stuifmeelkorrels zijn duidelijk te herkennen. Ze zijn ovaal
van vorm en hebben zes langwerpige kiemopeningen.
Tijdens de bloei groeit de stamper zover uit dat het
uiteinde van de twee tegen elkaar liggende stem pels
tot in de bloemopening reikt. De nectar wordt op de
bloembodem afgescheiden. Bijen verzamelen hoofdzakelijk nectar op de bloemen.

Uit het Middellandse Zeegebied
Beharing

Het geslacht lavendel (Lavandula) telt ongeveer 28
soorten, die hun oorspronkelijke verspreidingsgebieden hebben liggen rond de Middellandse Zee met
uitlopers tot in Arabie en India. Aangenomen wordt
wei dat de naam lavandula is afgeleid van het Latijnse
(Iavere = wassen), hetgeen vermoedelijk verband
houdt met het gebruik van de plant vroeger.

Gewone lavendel is praktisch op aile bovengrondse
delen behaard; op de takken en de twijgen, op de
bladeren, op de kelk en de bloemkroon en zelfs op de
stamper en de helmknoppen. De nectar wordt door
een harenkrans in de bloemkroon beschermd. Er zijn
acht verschillende haarvormen op de plant te vinden .

Tuinplant

Vermeerdering

De gewone lavendel, die hier te Iande veel voor de

Als een bloem is uitgebloeid verwelkt de bloemkroon.
Hij valt niet af doordat de lange kelktand na de bloei
de kelkopening weer afsluit en de verwelkte
bloemkroon vasthoudt. In een bloem kunnen vier
nootjes tot ontwikkeling komen. Ze zijn glimmend
zwart. De zaden komen na vier tot vijf we ken tot
ontkieming . Behalve door zaad kan de plant ook
worden vermeerderd door middel van het maken
stekken van twijgen, die nog niet verhout zijn .

beplanting van tuinen wordt toegepast, is van
oorsprong afkomstig uit Zuid-Eu ropa. Hij groeit daar
op droge zonnige plaatsen, waar de grond kalkrijk is .
Wie de plant in zijn tuin goed willaten gedijen moet
voor een plekje in de voile zon zorgen. Gewone
lavendel is een halfstruik van ongeveer een ha lve
meter hoog. De plant is wintergreen en aan de onderzijde sterk vertakt. De dicht bebladerde twijgen staan
verticaal. De bladen zijn lang en smal; ze hebben een
donkergroene kleur.

Violette bloemen
De bloemen staan in bijschermen van meestal drie tot
vijf bloemen, die sa men aan het einde van een lange
vierkante stengel een schijnaar vormen. Aan de voet
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Gewone lavendel (Lavandula angustifo/ia Mil/. syn. L. officina/is Chaix .)
A twijg met bladeren; B bl oeiwijze ; C b loem ; D opengeslagen bloem met mee ld rade n; E schutblad;
F meeld raad ; G stuifmeel ko rrel; 1 polair, 2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; H stamper; I nootje .
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Jaarlijkse studiedag NCB
Zaterdag 6 november zal door de Bond van
Bijenhouders NCB (Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond) de jaarlijkse studiedag worden georganiseerd. Ook dit jaar vindt deze wederom in het
gebouw van de MAS te Boxtel plaats, de laatste paar
jaar min of meer de vaste standplaats voor deze dag.
Deze stud iedag is een terugkerend fenomeen, welke
zich in zijn tien jaar oude historie een grate belangstell ing heeft verworven. Behalve imkers komen tevens
234 veel van hun huisgenoten mee naar deze dag . Vooral
voor hen is er ieder jaar een zogenaamd parallelprogramma . De studiedag van de NCB is uitgegroeid
tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor de
Brabantse imkers. Hierbij is overigens de belangstelling vanuit andere bonden niet gering . Niet zo verwon derlijk overigens, wanneer men bedenkt dat de NCB
jarenlang samen met de overige Zuidelijke bonden een
imkerdag organiseerde.
Als thema voor dit jaar is gekozen: 'Bijenprodukten,
anders dan honing'.
Heel vrijpostig keek b ij en voor u mee over de
schouder van de heer Harrie Weijenborg bij de voorbereidingen voor deze dag.

Een stukje voorgeschiedenis
De voorloper van deze studiedag was de zogenaamde
studiemiddag, die een eenvoudige programmering
kende . Meestal trad tijdens zo'n middag slechts een
spreker op . Er werden ook toen al keuringen
gehouden, voor honing, was en vlechtwerk . Deze
studiemiddag heeft ruim tien jaar bestaan en is door
verschillende aanleidingen uitgegroeid tot de
studiedag met een uitgebreid programma. Een schot
in de roos! De belangstelling is nog altijd groeiende,
vorig jaar waren er rond de 240 deelnemers.
Op den duu r vond men zo'n studiemiddag eigenlijk te
kort om aan de doelstelling te kunnen voldoen, tegelijkertijd zocht men naar een goed alternatief voor de
jaarlijkse imkerdag, welke indertijd sa men met de LLTB
en de ABTB werd georganiseerd. De belangstelling
hiervoor was tanende. Het aantal aanmeldingen was
op den duur te gering, zodat de dag niet meer
haalbaar was. De VBBN had al met zo'n dag gekapt,
de zuidelijke bonden volgden . Tijdens deze imkerdag
werd ook altijd de kampioen van de Bijenteeltmaandb lad voor imkers september 1993

bedrijfswedstrijd bekend gemaakt. Hierover heeft u in
het meinummer kunnen lezen. Sinds in 1984 de
studiedag werd ingesteld gebeurt dat nu op deze dag.
De eerste jaren werd er door meerdere sprekers elk
een eigen onderwerp behandeld. Dat hield in, dat
deze dagen toen een wat oppervlakkige inhoud
kenden . In de loop van de tijd is de invulling van het
programma geevolueerd tot een dag met een thema .
Nu houden meerdere sprekers verschillende
inleidingen, die op elkaar aansluiten en allen
betrekking hebben op het gekozen thema. Deze
lezingen worden overigens drie maal gegeven voor
kleine groepen. De bezoeker bepaalt als het ware zijn
eigen programma voor de dag .
Later zijn aan deze dag nog een workshop, een postersessie, een drachtplantenbeurs en het zogenaamde
parallelprogramma toegevoegd.

De 'moderne' studiedag
Naast de diverse inleidingen kent de studiedag van
Bond van Bijenhouders NCB dus een scala aan 'nevenactiviteiten'. Ieder jaar volgens eenzelfde stramien
geprogrammeerd .
De workshop omvat activiteiten, welke dienen ter
ondersteuning van het thema. Aan de onderwerpen
van deze workshop kan men gedurende de gehele
dag deelnemen. De bezoekers bepalen zelf wanneer
zij 'inhaken'.
In de postersessie kan iedere deelnemer aan de
studiedag zijn of haar eigen 'uitvinding ' propaganderen. Het liefste verbandhoudend met het thema.
Tijdens de drachtplantenbeurs worden deelnemers in
de gelegenheid gesteld drachtplanten te ruilen of te
verkopen . De inbreng van de deelnemende imkers laat
echter wei wat te wensen over. Toch staat deze beurs
ook dit jaar weer op het programma.
Een grotere belangstelling kent de keuring . Hiervoor
kunnen behalve voor de verschillende categorieen
honing tevens was, mede, siervoorwerpen, kaa rsen van
bijenwas en in de oneven jaren (1993!) vlechtwerk
worden ingezonden . Zo'n tien juryleden zorgen ervoor
dat al tijdens de pauze, al het keu rwerk is dan gedaan,
de tentoonstelling van al de inzendingen gereed is. De
uitslag wordt echter pas op het einde van de dag
bekend gemaakt.

REGIO AKTIVITEITEN
Het parallelprogramma is vooral bedoeld voor de
meegereisde imker-partners. Maar ook zij, die niet de
gehele lezingencyclus willen meemaken, kunnen in dit
programmaonderdeel een prima alternatief vinden.
Aan het onderwerp 'koken met honing' bijvoorbeeld,
namen ooit opvallend veel mannen deel. Het parallelprogramma wordt twee keer afgewerkt.
Bij de loterij, waarvoor de toegangsbewijzen als
lotnummer d ienen, zijn prijsj es als drachtplanten,
bloemstukken, bloembollen en dergelijke te
verdienen .

Beslagen ten ijs
De voorbereidin gen voor dit jaarlijks treffen worden
uitgevoerd door een commissie bestaande uit vier
personen. Momenteel onder voorzitterschap van de
hoofdbestuurder, de heer Harrie Weijenborg .
f:.ilen werkt hierbij volgens een vast schema, ooit door
Peter Bohlmeijer in een draaiboek vastgelegd. Deze
voorbereid ing neemt zo'n beetje een heel jaar in
beslag en begint eigenlijk al met de evaluatie van de
voorbije studiedag. Wanneer de keuze is gemaakt
voor een nieuw thema wordt er bekeken welke
sprekers daarvoor in aanmerking kunnen komen. Na
een eerste werkindeling wordt het gehele plan ter
goedkeuring aan het Bondsbestuur aangeboden en
wordt er nagegaan hoe het parallelprogramma en de
workshop zijn in te passen.
Zijn aile plannen goedgekeurd, dan begint het grote
werk . Spre kers moeten worden uitgenodigd, een
lokatie gevonden en medewerkers gezocht. De
studiedag werkt overigens met een begroting waarbij
door de Bond van Bijenhouders een bedrag van
f 2.000,- wordt ingebracht. Hetgeen neerkomt op een
bijdrage van rond de tien gulden per bezoeker. Dat
hierbij ook niet-NCB-imkers meeprofiteren, daarover
maalt men niet.

Eindelijk is het zover
Wanneer dan eindelijk de dag zich begint aan te
kondigen wordt het pas echt hard werken voor de vele
medewerkers . Eigenlijk worden al de avond tevoren de
mouwen opgestroopt; er moete n vele voorbereidingen worden getroffen om uiteindelijk de dag zelf
vlekkeloos te kunnen Iaten verlopen.
De workshop en postersessie moeten worden
ingericht, wegbewijzering aangebracht (zowel buiten
als binnen het gebouw), de huishoudelijke dienst
wordt ge·l·nstalleerd en de in name van de te keuren
produkten vindt plaats. AI met al kent deze studiedag
de professionele aanpak, d ie hij verdient. En dat is ook
wei nodig, niet aileen om jaarlijks de grote stroom

deelnemers goed te kunnen ontvangen, maar
evenzeer om het uitgebreide programma vlot te Iaten
veri open.

De studiedag van dit jaar
1993 kent het t hem a: 'De bij en bijenprodukten'
(anders dan honing). In een viertal inleidingen,
waarvoor een keur aan sprekers is uitgenodigd, zal dit
onderwerp van verschillende kanten uitvoerig worden
belicht. Aan de orde komen ondermeer: verzamelen
en verwerken van koninginnegelei, medicina le
toepassing van bijengif, het winnen en verwerken van
bijenwas. Maar ook de anatomie van de honingbij zal
uitgebreid aan de orde komen, waarbij de nadruk op
wasklieren, honingmaag en ventiel, stuifmeelkorfjes en
dergelijke komt te liggen.
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Workshops
Tijdens de workshops zijn verschillende demonstraties
bij te wonen, zoals het zuiveren van ruwe was, het
gebruik van was bij bronsgieten en etsen, er zal een
film over het walsen van kunstraat worden vertoond,
maar ook het zelf gieten van kunstraat met eigen
gewonnen was komt aan de orde.

Parallelprogramma
Gedurende het parallelprogramma kan men het maken
van doosjes en kleine gebruiksvoorwerpen van papier
en karton, van kerstballen (patchwork), en van schoonheidsmiddelen op basis van bijenprodukten
meemaken .
Tijdens de postersessie zullen aanwezig zijn: Vrienden
van de Ambrosiushoeve; IKC; Landelijk Proefbedrijf
voor lnsektenbestuiving en Bijenhouderij; en de
vereniging NECTAR.
Naast de gebruikelijke honingsoorten en wasprodukten kan voor de keuring dit jaar ook vlechtwerk
worden ingezonden. Om dit ambachtelijk werk, dat
vroeger algemeen was bij imkers, wat te stimuleren,
zijn de deelnamemogelijkheden enigzins verruimd. Er
is nu een klasse (1) speciaal bedoeld voor de beginnende vlechter. Hij kan er mee volstaan hiervoor een
of twee korven van normale afmeting in te zen den.
Voor klasse 2, bedoeld voor de meer ervaren vlechter,
dienen naast een korf van normale afmeting tevens
twee stuks siervlechtwerk te worden ingezonden.
Het volledige programma, compleet met een sprekerslijst en aanvangstijden, zal in het oktobernummer van
b ij en bekend worden gemaakt. Tot slot zij nog
opgemerkt, dat imkers van andere bonden dan de
NCB hartelijk welkom zijn. Bij de keuring komen zij
echter niet voor prijzen in aanmerking.
maandblad voor imkers september 1993
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W at betekent eigenlijk 'imker in hart en nieren'? lk
denk dat iemand imker in hart en nieren is als het
zijn/ haar Ieven beheerst. lk hoorde eens de vrouw van
een imker verzuchten dat ze met de bijen en haar man
was getrouwd. Waren ze eindelijk met vakantie, los
van de bijen? Vergeet het maar. Bij een wei land vol
witte klaver klonk het steevast: 'Een mooie stek voor
de bijen maar missch ien een beetje te zanderige of
klei ige grond. Bij bloeiende lindebomen moest halt
word en gehouden of er bijen waren te horen. De
stemming van de imker groeide naar een climax als er
ergens een bordje langs de weg stond met 'honing te
koop ' en nog erger als de bijenhouder thuis was. Maar
ja, het imkeren gebeurt dan ook met hart en ziel. Oat
geldt wei Iicht voor u en zeker voor de medewerkers
van bijen . Op hun speurtocht naar interessant nieuws
ko men ze van alles en nog wat tegen. Neem louter de
capriolen die imkers uithalen bij het invoeren van een
jonge koningin. Men stort koningin en een paar bijen
in zakj es, schudt ze tot dol worden toe door elkaar,
dompelt ze in water, honing of alcohol en werpt het
moederdier vervolgens voor de Ieeuwen, pardon de
bijen. Een tip, werkt u met Kaukasische bijen vervang
de jonge genever dan eens door wodka. Het kan haast
niet anders of de Carnica is in z'n beste doen bij een
neutje Stroh rum of een vurige poesta wijn . Bij het
invoeren van de Buckfastkon ingin ligt het wat moei lijk
gelet op de afkomst. De ene lijn komt in de juiste
stemming bij gebruik van Schotse whisky, terwij l er
ook lijnen zijn die meer gevoelig zijn voor een
bloedrode ltaliaanse wijn. Enfin, de teler weet er al les
van. Dus laat u goed voorlichten. En dan te bedenken
datal die methoden zijn uitgedacht door lieden die
'hart voor de bijen hebben'. Ze Ieven zich uit en hal en
er hun hart aan op, ze zijn niet te stuiten, want waar
het hart van vol is loopt de mond van over, nietwaar?
Bij al dat gedoe zonk bij mij het hart me beurtelings in
de schoenen of klopte in mijn keel. De achterliggende
gedachte van al deze methoden is duide lijk. De eigen,
dus voor de bijen vreemde, geur van de koning in moet
tijde lijk worden weggewerkt of zoa ls bij heftig beroken
gebeurt , de geurindrukken van de bijen moeten
worden gebl okkeerd zodat ze bij wijze van spreken
zelfs een leeuw als koningin zouden accepteren. Als u
de wen ken in bijen 211 (1993) beschreven door
Henk van der Kammen zo veel mogelijk in acht neemt
dan is aan de basis voorwaa rden voldaa n en kan
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succes niet uitblijven. Nog even iets anders. In bijen
2/6 (1993) lijken we aardig op weg een nieuwe
bijenmythe te introduceren waar wordt gezegd dat de
koningin vanuit een bevruchtingskastje ongeveer tien
keer zal uitvliegen om met een dar te paren. Er wordt
bedoeld dat de koningin gemiddeld met tien darren
paart waarvoor ze een of meerdere bruidsvluchten
maakt. Die bruidsvluchten blijven plaats vinden tot het
zaadblaasje van de koningin is gevuld met sperma.

Het onderzoek van
Eleonore Hammann
De vorige maal heb ik u beloofd een paar conclusies te
trekken vertaald naar de praktijk, want dan gaat een
dergelijk onderzoek pas voor ons Ieven.

Conclusie een
Uit het gegeven dat koninginnen eerder op bruidsvlucht gaan als ze fel worden belaagd in het volk zit
voor ons de les dat een bevruchtingsvolkje niet louter
jonge bijen moet bevatten . Voornamelijk de oudere
huisbijen met overontwikkelde eierstokken maken
fanatiek jacht op de koningin (het lijkt op een verkapte
concurrentiestrijd). De praktijk wijst uit dat een
onbevruchte koningin in een klein volwaardig volkje,
dus met bijen van aile leeftijdsgroepen, eerder aan de
leg is dan een onbevruchte koningin in een groot volk.
In het grote volk is de kans op bruidszwermen ook nog
groter, maar dit terzijde. De snell ere broedaanzet in
kleine volkjes willen we nog al eens verklaren door te
wijzen op de hoge nood in een klein volkje dat nog
moet uitgroeien tot een volwaard ig wintervolk.
Nogmaals, het klinkt mooi. Maar die bijen moeten dan
wei beschikken over een ver vooruitziende blik en dat
gaat me net te ver. Denkt u maar eens aan de zwermneiging die af en toe tijdens de najaarsdracht
voorkomt. Maar wat is het dan wei? lk wil mijn mening
voor elke andere inleveren, maar ik denk dat in een
klein volkje de jonge koningin zich moeilijk aan de
aanvallen kan onttrekken. Meer achter haar denkbeeldige broek wordt aangezeten en daardoor eerder
geschikt is voor de bruidsvlucht.

Conclusie twee
Het tuten moet ook worden beschouwd als een verdedigingswapen tegen de aanvalsters. Dus geen paniek

VAN IMKER TOT IMKER
als u na het doppen breken nag dagen lang hoort
tuten, zo lang het tenminste niet wordt gevolgd door
kwaken . Beginners, laat uw mentor maar eens tuten en
kwaken . Het verschil vergeet u dan nooit meer.

Conclusie drie
Een verslag moet je proberen kritisch te lezen, je mag
best eigenwijs zijn (dat ligt imkers wei). Ergens stelt
Eleonore dat het bloedsuikergehalte van bijen bij de
geboorte laag is en nog aanzienlijk moet toenemen
voordat ze in staat zijn tot vliegen. Leuke informatie,
maar voor mij staat dit volkomen los van de situatie bij
pas geboren kon inginnen . Die zijn namelijk heel goed
in staat tot vliegen en wei direct uit de dop.

Nazwermen geven het bewijs
Tot slot nog een klein aanvullend onderzoekje van
E.H. Hoewel agressief gedrag van bijen ten opzichte
van de onbevruchte koningin en overontwikkelde
eierstokken van deze bijen gelijktijdig voorkomen is er
geen sprake van dat het agressieve gedrag van deze
bijen naar de koningin voortkomt uit de overontwikkelde eierstokken. Dit bleek toen een moerloos volk
lange tijd aile stuifmeel werd onthouden ... Hoewel de
eierstokken van de werkbijen zich niet verder ontwikkelden werd de koningin op dezelfde manier belaagd
als in volken die wei rijkelijk van stuifmeel werden
voorzien.

Lokken en vangen
Augustus/ september, het zijn de maanden van
markten en braderieen waar steeds meer imkers
honing te koop aanbieden . Om kopers te Iokken wordt
vaak een prachtige uitstalling gemaakt en aan het eind
van de dag wordt tevreden gekeken naar de vangst.
Augustus/september zijn ook de hoogtijmaanden van
de spinnen die zich in hun creativiteit uitleven bij het
maken van een web om insekten te Iokken en te
vangen. Lokken? Tot nu toe gaan onze gedachten niet
verder dan dat spinnen insekten vangen. Die gedachte
moeten we nu kennelijk iets bijstellen. Wat is namelijk
het geval. Een Amerikaanse hoogleraar, C.L. Craig,
heeft onderzoek gedaan naar de structuur van spinnewebben en onderzocht deze in ultraviolet Iicht . Deze
keus was niet toevallig want insekten zien het
ultraviolet als kleur. Wat bleek? Sommige spinnen
bouwen eerst een web van zijde dat weinig ultraviolet
Iicht reflecteert. Vervolgens decoreren ze het met sterk
reflecterende zijde op een zodanige wijze dat er op de
ondergrond patronen van bloemmotieven ontstaan .
Het resultaat mag er zijn. Met versierde webben
werden de helft zo veel insekten gevangen als met
onversierde . Ze vliegen er dus letterlijk en figuurlijk in.

Het weer in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 mill imeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 18,3°(. Hoe het weer zich de afgelopen vijf jaren
in september gedroeg kunt u aan het onderstaande
tabelletje aflezen.

~tember-maanden

I Ja~r

Zon

(uren) Neerslag(mm) Max.temp. (0 C)

1988 zr. somber (1 05) nat
1989 normaal

( 92) normaal

(19,~j
)

normaal

warm

1990 zr. somber (100) zeer nat

(108) koud

(16,8)
(20,0)

1991 normaal

normaal

warm

1992 normaal

vrij droog

normaal

Geraadpleegd
Hammann, Eleonore (1958).
Which takes the in itiative in the virgin's queen flight,
the queen or the workers? Bee World 39(3): 57-62
Craig C.L. (1992).
Ecology, geplaatst in dagblad 'De Volkskrant'
(foto Tom Drost)
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~L.. ~naaJ;i~n·
hlme lj e~
Mars
lnsekten hebben om te vliegen heel veel energie
nod ig . Een mooie vergelij king is de volgende: iemand
die redelijk zwaar werk verricht, verbruikt per uur
evenveel energie als er in een Mars zit. Verbruikt hij
evenveel energie als een vliegende bij, dan moet hij
elke

20 seconden een Mars eten!

Beekeep ing 1993(4).

-
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238
Veel imkers werken tach niet graag met bestrijdingsmidde len tegen de varroam ijt. Maar ophouden met
iT_ke re n is nog een veel grotere st ap. Vandaar dat al
ve le al tern atieve bestrijdingsmethoden zijn
gepro beerd .
De invloed van aardstralen, is dat ook een methode?
Met de volgende maatregelen weet een imker uit de
buurt van Hambu rg haar bijen gezond te houden
zonde r chemische bestrijd ing. Zij gaat er van uit dat in
een opt imaa l levend volk ziekten en parasieten veel
minder invloed hebben .

Maatregelen
Het bijenvo lk moet op een plaats staan met een hoge
aardstralenintensiteit. De stralen moeten gelijk
verdeeld zijn over energ iegevende-stralen (Yang) en
energiekostende-stralen (Yin). Varroam ijten kunnen
niet tegen een hoge straling terwij l de bijen juist heel
goed reage ren .
Het materiaal van de bijenkast heeft ook invloed. Bijen
voelen zich het beste t huis in hout of stro; varroamijten
veel minder. In styropor, waarvan tegenwoordig veel
kasten gemaakt worden, is er geen verschil tussen
mijt en en b ijen.
De vorm van de bijenwoning is ook van belang . Bijen
voelen zich het beste thu is in vie rka nte, rechthoekige,
kegelvormige of pyramidevormige behuizingen. Mijten
ontwikkelen zich vooral in rechthoekige of kubusvormige kasten. Nu ku n je nog geen pyramidevormige
bijenkasten krijgen . Ook geeft dat moei lijkheden met
het opslaa n van de honing. Dan helpt het ook om over
een rech t hoekige kast een staket sel te zetten in de
vorm van de pyramide van Cheeps.
Verder ku n je nog op de bodemplank gedroogde
kruiden leggen waar de bijen goed op reageren en
maandblad voor imkers septembe r 1993

waar de varroamijten niet tegen kunnen . Bij voorbeeld
kunnen onder in de kast 50 gram ged roogde alsem
(Artemissia) of 50 gram smeerwortel (Symphytum)
worden gelegd . Na zes maanden verversen.
Tenslotte: in het voorjaar en in de herfst een keer
behandelen met rook van bladeren van de walnoot.
Na het meten van 115 bij enstanden werd gevonden
dat bijen het beste haalden als ze op een plaats
stonden met een aardstralenhoeveelheid van 63 (op
een schaal d ie loopt van 1 tot 100). Een hele hoge
aardstralenconcentratie, waarbij de Yin- en Yangstralen
heel ongelijk waren verdeeld, is funest voor de bijen .
Ze worden zonder aanwijsbare reden slechter en gaan
op het laatst dood . Ook planten , bomen en mensen
kunnen niet tegen te veel aardstralen.
Deutsches Bienen Journal 1993(4).

De echte ltaliaanse bij
Als u dacht dat de meest raszuivere ltal iaanse bij nog
in ltalie leefde, heeft u het mis. Daar zijn allang door
al lerlei importen geen echte meer aanwezig. Maar er
bestaan nog wei raszuivere ltal ianen .
In oktober 1885 werden tien raszu ivere bijenvolken uit
de buurt van Bologna uitgezet op Kangaroe-eiland, in
Zuid Australie. Kangaroe-eiland ligt aan de Zu idkust ,
van Austra lie, 12 km uit de kust. Het heeft een
oppervlak van 4405 km 2. Op dit eiland was een ander
bijenvolk en dat werd eerst afgemaakt. Het volgende
jaar werden nog eens twintig moeren uit Ligurie, de
st reek bij Bologna ge·l·mporteerd . Sindsdien zijn er
geen andere bijen op het eiland toegelaten . Van de
ltalianen op Kangaroe eiland wordt nu verondersteld ,
dat het de enige raszuivere zijn op de hele wereld . Ze
zijn dan ook belangrijk voor het bijenonderzoek en
voor koninginnetelers.
Er is wei wat inteelt, soms zijn de broednesten nogal
onregelmatig. Daar wordt door de koningin nete lers
goed op gelet. O ngeveer 10% van de volken bl ijkt juist
bijzonder goed te leggen. Er Ieven zelfs een paar
verwilderde volken in grotten . Bekend is dat een
ve rwilderd volk een raat heeft gemaakt van anderhalve
meter lang.
Omdat er geen importen mogen zijn, zijn er ook
weinig ziekten . Wei is er nosema en natuurlijk de
wasmot. Maar geen mijten of vuilbroed .
American Bee Journal1993(2).

OEKBESPREKING

Drs. Arie Koster: Vademecum wilde planten
Frans Janssen

'lk droom van plantsoenen, waar publiek oud en jong,
onwetend en ingewijd, het hele jaar door gemakkelijk
getuige kan zijn van wat in de loop der seizoenen, te
beginnen met 1 januari en eindigen met 31 december
op het gebied van onze inheemse planten- en dierenwereld te be/even valt'.
Jac.P. Th ijsse schreef dit in 1941
en nog steeds zijn deze
woorden actueel. Kort gezegd:
het groen in onze woonomgeving is doorgaans saai!
Oat hier wat aan gedaan kan
worde n is al op menig plaats in
ons land met succes gereal iseerd. De gemeenten Arnhem ,
Veene ndaal en Zwolle zijn
hiervan goede voorbeelden en
er komen er gelukkig steeds
meer. De natuur moet in stad
en dorp meer ruimte krijgen ,
niet aileen om planten en
dieren te beschermen, maar
ook om de leefomgeving van
de bewoners aantrekkelijker te
ma ken . Zo, dit moest ik even
kwijt en nu het boek! A rie Koster, hovenier en
botanicus, bijenteeltleraar en stadsecoloog heeft met
zijn nieuwe boek de beheerders van openbaar groen,
maar ook de bezitters van tuinen een zeer bruikbaar
instrument in handen gegeven om de vele planten, hij
beschrijft 530 soorten, zodanig te beheren, dat er
ingespeeld kan worden op de natuurlijke processen en
de te verwachten ontwikkelingen. Het is een heel
prakti sch boek geworden, niet voor in de boekenkast,
maar een boek dat mee moet in de rugzak of onder de
snelbinders (Vademecum betekent letterlijk: ga met
mij mee). op het bureau van de ontwerper en de
professione le groenbeheerder.

Vijfhonderddertig p lanten
Met de beschrijving van dit aantal streeft de auteur
niet naar vol ledigheid , maar dit aantal waarvan de
meeste op perfecte foto's van de schrijver zelf zijn
afgebeeld , is groot genoeg. Men zal niet vaak
tevergeefs zoeken. Behalve op foto's worden een
aantal planten, in hoofdzaak g rassen, op tekening
weergegeven, gemaakt door Rob de Vries .

Plantesoorten die van nature in bepaa lde reg io 's
voorkomen, hebben de voorkeur genoten bij de
selectie door de auteur. Op eenvoudige wijze geeft hij
aan hoe soorten aan te planten of te zaaien , waarbij
gelet moet worden op ecolog ie, natuurlijke en beheeraspecten en de faunavriendelijkheid, met nadruk op
aantrekkel ijkheid voo r vlinders,
hommels en bijen.

Hoe heet die plant?
Een plant is natuurlijk meer dan
een naam aileen . Toch is het op
naam brengen de sleutel voor
het beheren . De traditione le
flora's zijn als handboeken om
planten te determineren vaak
moeilijk toegankelijk. De
middelbare school heeft wat dit
onderdeel betreft voor velen
nog steeds een naar bijsmaakje .
In dit vademecum zijn herkenningstabellen opgenomen, die in
slechts enkele stappen leiden tot
de naamsbepaling, waarbij
uiteraard de vele afbeeldinge!l
een belangrijke steun bieden . De
tabellen gaan uit van veldkenmerken, die voor het
grootste deel met het blote oog waarneembaar zijn,
zoals bladvorm, beharing , bloemkleur, bloeiwijze en
standplaats. Is de naam eenmaal bekend, dan zijn de
aspecten die voor het beheer van belang zijn , snel
gevonden . Vrijwel aile plantensoorten die beschreven
worden, zijn aangeplant of komen verwilderd of wild
voor in stadstuinen, groot en klein, en in openbaar
groen . Stedelijk groen bestaat voor een groot deel uit
tuinen. De particuliere tuinbezitter kan zelfs middels
dit boek de ecologische kwal iteit van zijn of haar
woonomgeving verbeteren. Voorwaar een schone
taak! Met dit vademecum, niet het eerste boek van
Arie Koster en wellicht ook niet zijn laatste, biedt hij
aan tuinamateurs, imkers, hoveniers, groenbeheerders
en niet in de laatste plaats milieuorganisaties een
actuele en vooral praktisch bruikbare vraagbaak .
'Vademecum wilde planten', auteur drs . A. Koster
272 pagina's, 320 kleurenfoto's, 80 tekeningen e n 26
tabellen.
Uitgeverij: Schuyt en Co, Haarlem . ISBN 90.6097.342.9
Prijs f 39,50
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FFICIELE MEDEDELING

Vervoersverbod i.v.m. Amerikaans vuilbroed
Vervoersverbod voor bijen random de gemeente
Ve isen in verband met Amerikaans Vuilbroed.
Op 22 juli j.l. is onder de bijen van een imker in de
Noordhollandse gemeente Velsen Amerikaans Vuilbroed vastgesteld. Deze imker had zijn volken
verspreid staan over zeven standen rondom Velsen .
Daarnaast staan er nog volken in de Flevopolder en in
't Zand (Noord-Holland).

-
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De bestrijding van Amerikaans Vuilbroed is gericht op
het uitroeien van de ziekte. lngevolge bepalingen in
de Bijenwet, kunnen verschillende maatregelen
worden genomen, waaronder het vernietigen van
besmette, van besmetting verdachte volken en volken,
die onmiddellijk gevaar lopen besmet te worden,
tesamen met de daarbij behorende woning alsmede
de besmette en van besmetting verdachte materialen .
De standen rondopm Velsen zijn inmiddels getaxeerd
enter vernietiging overgenomen . De volken in de
Flevopolder en 't Zand zullen deze week nog worden
overgenomen.
Ter voorkoming van verdere verspreiding is een
vervoersverbod voor bijen ingesteld in een gebied
random Ve lsen .
In dit gebied wil de Veterinaire Dienst een screeningonderzoek doen naar de aan- of afwezigheid van deze
ziekte . Hiertoe zullen aile volken binnen het gebied
worden ge·lnspecteerd. Wanneer bij deze inspectie
geen besmette volken worden aangetroffen, kan het
vervoersverbod worden ingetrokken .
Als gevolg van het verplaatsen van mogelijk besmette
volken door de betreffende imker naar de drachtgebieden is het niet uitgesloten dat volken van andere
imkers besmet zijn geraakt.
Gezien de vele contacten tussen bijenvolken, die als
gevolg van het reizen naar drachtgebieden plaatsvinden, is het organisatorisch onmogelijk al deze
volken te onderzoeken. In het belang van de gehele
imkerij is dit echter wei gewenst. Daarom wil ik thans
een beroep doen op de individuele imker en hem
verzoeken zijn volken zeer goed na te kijken, dit jaar
nog voor het inwinteren en het komend voorjaar bij
het ontwikkelen van het nieuwe broed.
De speciale aandacht moet zich richten op het gehele
broednest, dat raam voor raam moet worden nagekeken, waarbij gelet moet worden op de volgende ziekteverschijnselen :
- onregelmatig broednest
- veel open cellen tussen de gesloten broedcellen
maandblad voor imkers september 1993

- ingezonken celdeksels van het gesloten broed
- openingen in een aantal celdeksels
lndien u deze verschijnselen waarneemt, kunt u de
volgende test uitvoeren: prik met een lucifer door een
ingezonken celdeksel , de celinhoud is een sl ijmerige
geelbruine massa die draden trekt (luciferproef) .
Neemt de imker deze verschijnselen waar, dan is hij op
grond van de Bijenwet verplicht dit te melden bij het
meldpunt Bijenziekten , telefoon: 08380- 35044.
Tot slot wil ik u er op wijzen dat het snel melden in het
belang is van uzelf, uw bijen, uw collega-imker en de
sectoren die afhankelijk zijn van de bestuiving door
gezonde bijen .
De rijksbijenteeltconsulent, drs. C.C.J.M. van der Meijs.

De Staatssecretaris van Landbouw, Naruurbeheer en
Visserij . gelet op artikel 2 van de Bijenwet 1947;

BESLUIT
Artikell
Het is verboden bijen te vervoeren van of naar bet gebied
dat als volgt is begrensd:
In de gemeente lJmuiden de Buitenhaven volgend in
oostelijke richting, overgaand in het Noorderbuitenkanaal,
overgaand in het Noordzeekanaal. het Noordzeekanaal
vo.lgend tot Zijkanaal C, deze volgend in zuid-westelijke
ricbtiog, overgaand in het IJ, overgaand in de Noorder
buiten Spaarne. tot de kruising met de Oude weg in de
gemeente Haarlem, de Oude weg volgend in de westelijke
richting, overgaand in het Prinsenbolwerk. overgaand in
het Kennemerplein, overgaand in het Statenbolwerk.
overgaand in Verspronckweg tot de kruising met de Korte
Yerspronckweg. de Korte Verspronckweg volgend in
westelijke richting. overgaand in het Adriaan Stoopplein.
overgaand in de Juli analaan. overgaand in Militairenweg,
overgaand in Zeeweg tot de Boulevard in de gemeente
Bloemendaal, de Boulevard in rechtgaande lijn volgend
naar bet strand, het strand in noordelijke richting de
Noordzeekust volgend tot de Buitenhaven.

Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling vervoersverbod Bijen 1993.

Artikel3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag
van haar bekendmaking in de Staatscourant.
Deze regeling zalmct de toeli chting in de Staatscourant
worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

KORTE BERICHTEN

Open Dag Bijenhuis
Wageningen 16 oktober
De Open Dag van het Bijenhuis staat dit jaar in het
teken van de bestuiving. Vanaf 10.00 uur vindt u in het
Bijenhu is informatiestands over bestuiving, bijenteelt,
groente- en fruitteelt. Tevens zu llen aanwezig zijn; de
Ambrosiushoeve, groen- en milieuveren ig ingen, de
Veterinaire Dienst, een stand waar men kaarsen kan
maken en nog veel meer. Een kijkje in de kunstraatwerkplaats is deze dag mogelijk, u kunt een lezing met
dia's door dhr. L. Hensels bij wonen, een bezoekje aan
de expositie en drachtplantentuin behoort tevens tot
de mogelijkheden. Voorts kunt u zaden en planten
kopen of ruilen , er is een uitvindershoek, waar u aile
nieuwe snufjes op het gebied van bijen kunt Iaten zien!
Na afloop van de Nationale Honingkeuring zullen de
winnende produkten worden tentoongesteld .
Bij in levering van uw adresbanderol (omslag van het
maandblad) van de maand oktober krijgt u van ons
gratis koffie met koek voor twee personen . Uw
ingeleverde banderol geldt tevens als lot voor de
loterij met unieke prijzen!
Meer informatie vindt u in het oktobernummer van
Bijen. Houdt nu vast 16 o ktober vrij, want u moet drie
jaar wachten op de volgende Open Dag!

Nationale Honingkeuring
M .J.L.M. Hal/mans, Commissie Honing VBBN

Dit jaar zal er op 16 oktober in het Bijenhuis te
Wag eningen een landelijke honingkeuring plaatsvinden; ook nu met het doel : 'Kwaliteitsverhoging van
Neder/andse honing'. Er is gelukkig al een steeds
groter aantal imkers dat de honing met de grootst
mogelijke zorg omringt in het besef dat het hier gaat
om hun visitekaartje . Zij weten dat kwaliteitshoning
behoort te smaken overeenkomstig de dracht waarop
deze gewonnen is; dat deze hon ing zu iver, onvervalst
en zeer nauwkeurig gewonnen en verwerkt dient te
worden ; dat ze een hoog drogestofgehalte heeft. Bij
de landelijke honingkeuring zal ook nu weer veel
honing te bewonderen zijn door imker en leek. A ls
zodanig moeten wij deze keuring dan ook zien als een
promoten van Nederlandse Honing . Voor de goede
gang van zaken meent de Commissie Honing toch nog
een paar zaken te moeten opmerken .

Daa r in oktober veel hon ing niet meer vloeibaa r zal zijn
is het waa rschijnlijk dat de klasse: 'gekristal liseerde
honing' in ru ime mate vertegenwoord igd is. De
Comm issie conformeert zich aan de internationaal
ge ldende kwal iteitscriteria met betrekking tot de
consistentie van gek ristalliseerde honing. Zo zal een
honing met een zeer goede verwerkbaarheid (dus
smeu"ig, goed geroerd en verzadigd met kl eine krista lletjes) voor optimaal doorgaan. De honing dient bij
scheef houden van het glas uit te zakken . Een
dergelijke honing dient een glanzend oppervlak te
bezitten. Veel imkers (ook nog enkele honingkeurmeesters helaas!) den ken dan met een nat
oppervlak te ma ken te hebben. Oat is echter niet zo.
Van een 'nat oppervlak ' spreken we pas wanneer er na
scheef houden van het glas, tijdens het uitzakken van
de honing, zich in de glasrand een duidelijk waarneembare hoeveelheid vocht ve rzamelt (dat vocht verzamelt
zich daar sneller dan de honing kan uitzakken). Daar de
ijver wat betreft 'het roeren van honing ' bij sommige
imkers geen grenzen schijnt te kennen is het goed
nogmaals te vermelden dat men heidehoning niet mag
roe ren.
Etiketterin gseisen
Het is goed datu daarvoor even Bijen 1(6): 189 (1992)
raadp leegt. Daa r bespreekt dhr. J.D. Kerkvliet de
nieuwe etiketteringseisen voor honing. Uiteraard
dienen dus t ijdens de keuring het partijnummer en de
uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket vermeld te
zijn. Een neutraal etiket natuurlijk. Deze zijn verkrijgbaar bij de depots. De inhoud mag niet met een 'e'
aangeduid worden (zoals bijvoorbeeld op de
Nederlandse honingfolder te zien is). Oat mag aileen
als de Dienst van het IJkwezen het afvulsysteem
gecontroleerd heeft. De mate van afwijking mag dan
niet lager zijn dan 444 gram . Voor de meeste imkers
betekent dat dus gewoon geen 'e ' voor de inhoudsaanduiding zetten .
Zijn er onduide lijkheden met betrekking tot het
reglement van de honingkeuring, vraagt u dan even
een reglement aan bij het secretariaat van de VBBN.
Met betrekking tot de voorbereiding en organisatie
van de keuring is de Commissie veel dank verschuldigd

Het inleveren van de honing kan geschieden op
de dag zelf en wei tussen 09.00 en 11.00 uur.
De keuring zal plaatsvinden tussen 10.00 en
14.00 uur.
Honing die aanleiding geeft tot verdere keuring
zal bekeken worden door de Keuringsdienst van
Waren te Amsterdam.
maandblad voor imkers september 1993
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aan d hr. D. Hofland, die zeer vee! werk daaromtrent
verzette. Langs deze weg nogmaals beda nkt Dick!
Wij hopen dat u allen zoveel mogelijk dee! zult nemen
aan deze dag, waar ongetwijfeld vee! te zien zal zijn en

-
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' .. . met het virus aante steken'. Op de vraag van

die zoals gebruikelijk zeer gezellig is. Een speciale
oproep zou de Commissie nog willen richten tot de
honingkeurmeesters in hetland. Neemt ook u zoveel
mogelijk dee! door zelf in te zenden.

omstanders wat in vredesnaam al dat schoons met 'het
spoor' had te maken, vertelde Henk, dat vroeger vee!
honing uit Beilen door Duitsers werd opgekocht en
'per spoor' vervoerd . Niet aile imkers hebben natuurlijk zulke prachtige stukken als Henk Wijma. Maar,
vaker dan we denken, kunnen we allemaal op onze
eigen wijze de bijenteelt onder de aandacht brengen.

PR voor bijen in Beilen

Stelling over bijenteelt

Catherine Reker
Tijdens de vijfjaarlijkse land- en tuinbouwdagen
'Middenveld' te Beilen, heb ik een staaltje promotie
van de bijenteelt meegemaakt, dat ik u niet wil
onthouden. Hee l Beilen was versierd , elke straat had
een bepaa ld thema. De straat van imker W ijma, de
Witte Valkenstraat, had voor 'het spoor' gekozen.
Henk Wijma, in zijn tachtigste levensjaar nog altijd een
zeer enthousiast imker, pakte deze gelegenheid aan
om zijn voortuintje om te toveren tot een waar bijenteeltmuseum. Op de foto (waarop overigens Henk
Wijma niet te zien is) kunt u zien water aan
schitterend materiaal was uitgestald. Er stonden onder
meer een van de eerst e honingslingers door het
Bijenhuis geleverd, een doorsneebijenkast waar men in
kon neuzen en een bisschopsmuts van 150 jaar oud. In
een stalletje waren prachtige boogkorven ondergebracht en er stonden Lohuiskastjes, een lust voor het
oog . Voor het raam prijkten een Ambrosius- en een
bankorf. Het geheel was verder versierd met eigen
gemaakt houtsnijwerk metals onderwerp 'bijen' .
De tentoonstelling duurde vijf dagen, elke ochtend
werd het hele spul naar buiten en 's avonds weer naar
binnen gesjouwd, want er stand een kapitaal aan
antiek, daar op het 'm useumpleintje' in Beilen . Er was
zeer vee! belangstelling en voortdurend stand Henk
Wijma klaar om de mensen over bijen te vertellen en,

In het proefschrift van de heer T. van Haaften over
'Location and function of serotonin in the centra l and
peripheral nervouw system of the Colorado potato
beetle', Wageningen, 23 juni 1993, zien we in een van
de stellingen de belangstelling voor de bijenteelt tot
uiting komen. De stelling luidt:
'De desinteresse van de overheid in de bijenteelt,
als een voor de landbouw belangrijke vorm van
vrije-tijdsbesteding, komt duidelijk tot uiting in de

weigering van subsidiiking van bijensuiker.'

Cursussen bijenteelt
Rotterdam : cursus bijenteelt voor beginners en
cursus bijenteelt voor gevorderden
Begin 1994 zullen bij voldoende deelname bovengenoemde cursussen van start gaan. De lessen worden
gegeven aan de Land- en Tuinbouwschool te
Rotterdam. lnschrijven aileen door starting van f 50,op giro 30.10.09 t.n.v. penningmeester
Ambrosiusgilde. De kosten liggen tussen de f 200,- en
f 250,-. De inschrijving sluit 1 december 1993.
Drenthe: cursus gezondheid van de bijen
Georganiseerd door Groep Drenthe op 30 en 31
oktober a.s. Een natuurwandeling met Roeland Vaes
en Michel Asperges, zij zullen in de Drentse omgeving
Iaten zien hoe we de bijen gezond houden, ziekten
herkennen en bestrijden. Er wordt ook met
microscopen gewerkt. lnl. en opgave: Catherine Reker,
tel. 050-184505.
Cursus bestuivingsorientatie
Deze cursus omvat vier avonden en een excursie,
docent zal zijn Gert-Jan Elbers . ln l. en opgave :
Catherine Reker, tel. 050-184505.
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Verslag van de bestuursvergadering
Het bestuur van de Bedrijfsraad vergaderde op
7 juni .1993. De volgende punten kwamen aan de orde:
• Notulen bedrijfsraadvercraderin g
De nolll len van de vergadering 22 maart 1993 werden
goedgekeurd.
• Dhr. M. Hall mans heeft aan de !eden van de Bed rijf raad
een nieuw honingglas voorgesteld, met de achterliggende
gedachte om de Nederlandse honing te promoten. De
be turen van de lmker bonden waren niet unaniem van
mening dat dit glas het m1 was en zullen e.e.a. met hun
!eden bespreken.
• Brief van dhr. P.C. Muntjewerf die de !eden va n de
Bedrij f raad bedankte voor de opbouwende o pste iling
t.a.v. de B ijenhouderij en wenste hun vee l succe toe bij
de verdere invuiling van de taak va n de Bed rijfsraad.
• Begroting 1993/1994 va n de Bedrijfsraad is
goedgekeurcl. De rekenin g is door de voo rzi tters va n de
[mkersbonden gecontroleerd en in orde bevonden op
2 1 apri l 199 . Er za l binnen de eigen Imkersbonden de
d isc ussie gevoerd moeten worden: 'wat is de Bed rij fs raad
de imke r waard'. Gezien de financiele toes tand van de
Bedrijfsraad za l er een oploss ing moeten komen. Deze
materie zal o p de agenda geplaatst worde n voor de
bedrijfsraadvergadering va n 22 november a.s.
• De honingfolder is klaaren in hetjuninummer van
'B ijen' verzonden. Er zijn bij de secretari aten van de
l mkersbonden nog exemplaren te bestellen uf 0.50 per
stuk.
• Jaarverslag Carn icateelt:
Dit vers lag is voo r kennisgeving aa nge nome n.
• Briefwisse ling koninginneteeltcomm issie versus
Yeterina ire Dienst. In het ko rt gaat de briefwisseling over
het vervoeren va n bij en over de landsgrenzen heen, met
als vraag ri chtlij nen te geven waaraan dit vervoer moet
voldoen en ee n soepe le regeling in deze. Een kleine
delega tie van de Bedrijfsraad e n koninginneteeltcommissie zu il en op korte termijn e.e.a. met de bevoegde
in stanti es gaan bespreken. Een voorwaa rde is dat bij het
vervoeren van bijen de imker 'gezonde bijen' vervoert.
• Steun van de Bed rijfsraad voor een project uitgevoerd
door de RVV vakgroep Yergelijkende Fys iologie. De tite l
va n het project is 'De kwa liteit van de temperatuUJTegulatie in het broeines t als resi tentiefactor van de honin gbij
tegen Yarroa jacobsoni: een vergelijking tu ssen in
Nederland geteelde honingbij-varieteiten. Een comm iss ie
uit de Bedrij fsraad za l de !eden van de Bedrijfsraad na
bestudering va n het project. van ad vies dienen , waarna de
Bed rij fs raad het besluit neemt wat zij er verder mee gaat
doen.
• Bes proken is door dhr. Beetsma het project

'Darreraatmethode' en dat het onderzoek een half jaar
verlenging heeft gekregen.
• E r zijn imkers die op het koolzaad in Gronin gen plaatsen
rese rveren om bijenvolken neer te zetten en vervo lgens
aan collega-i mkers dcze plaatsen verhuren tegen een prij s
van f 60.- per volk. Dit is niet de weg die de imkerswereld
op moer gaan. Evenwel de Bedrijfsraad heeft geen
bemoeienis met het plaatsen van bijenvo lken in
Groningen.
• Onderzoeksvoorstell en voo r de Ambro iushoeve: er zij n
voor 1993 gcen onderzoeksvoorsteilen door de
Bedrijfsraad gedaan.
• Het midde l Apistan ter bestrijding van de varroamijt: het
is ni et aan te bevelen om het middel Apistan voo r de
tweede maal te gebruiken (hergebruik). He rgebruik van
dit midde l werk t resistentie in de hand. De mijten wennen
aan het middel als het o nvo ldoe nde krachtig is.
• Is het noodzake lijk dater ook ee n lnndelijke ziektebetrijdingscommissie komt? Yertegenwoordi gd door aile
Imkersbonden.

Koninginneteeltdag (dee/2)
loop Beetsma
(Ven •olg va11. her verslag van de landelijke
Koninginne!eel!dag in Wageningen, gehouden op 23
januari j.i.)

Ja n Charpentier bracht vers lag uit over 'Praktijkervaringen na ee n KI-cursus'. De ko ninginneteelt om vat
twee totaal verschiilende gebieden. dat van de techni cus
(i nsem inator) en dat van de tel er. De techni cus hoeft het
selecteren niet te beheerse n en de teler l10eft geen Kluit te
voeren.
1. Het gebied van de technicus
Deze moet weten op we lke wij ze en op welk moment hij
koninginnen en darren moet kweken. Darre n kun j e aileen
maar goed kweken in de rijke periode in sterke en
no ·ema-vrij e vo lken. De techni cus moet ook de juiste
larren kunn en kiezen. De inseminatieapparatuur moet zo
eenvoud ig mogelijk zijn en je hebt slec hts een klein C 0 2cy lindertje nodi g. De kwa liteit va n het microscoop moet
zee r goed zijn. Het verdove n va n de darren in een pot me t
wa t chloroform geeft meteen ontlasti ng en dat is niet
bevorderlijk voor de hyg iene . Het is daarom handig om de
darren eerst in ee n vliegkooi te Iaten vliegen , waarbij ze
zich ontlasten, voordat ze in de chl oroformpot gedaan
worden. Het fe ite lijke insemineren is eigen lijk het eenvo udigste onderdeel van de Kl.

2. Het gebied va n de teler
De imker heeft gekozen voor de Nederland e bij. de
Nieuw-ras bij. de Buckfast of de Ca rni ca en wenst
bepaalde eigenschappen. Mijn per oon lijke voo rke ur gaat
ui t naar de Carn ica. De imker moetniet proberen zelf ee n
lijn tee lt- of kru i in gsp rogramma uit te voeren. maar dit
liever aan de vakman overlaten. Het lijkt mij goed om in
dit verband sa men te werke n en na een orienta tie aa n te
s lui te n bij activi teiten in het buitenland. De imkerverenigin gen zouden wat dit betreft meer initiatieven kun nen
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nemen. Echter, over samenwerking gesproken, het blijkt
dater tussen de imkers al vee! agressie bestaat en dan
vraag je je wei eens af of het nog zinvol is om te spreken
over het verminderen van de agressie bij de bijen.
Re in Kakes besprak 'De consequenties voor het invoeren
an bijen bij het opengaan van de grenzen binnen de
Europese Gemeenschap'.
Voor het invoeren en het opnieuw invoeren van bijen in
Nederland moet bij de Directeur van de Veterinaire Dienst
een onthefting worden aangevraagd van het invoerverbod
van de Bijenwet. Met ingang van I ja.nuari 1994 zijn de
gezondheidsvoorwaarden voor het handelsverkeer tussen
de EG- landen en het invoeren uit 3e Ianden gelumnoniseerd, wat wil zeggen dal binnen de EG dezelfde regels
gel den .
Importeren
Bijen. die bestemd zijn voor een EG-land, moeten aan de
244 volgende voorwaarden vo ldoen :
• zij rnoeten afkomstig zijn uit en gebied waarvoor geen
verbod geldt wegens Amerikaans vuilbroed en
• zij moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarvan een attest is ingevuld door de bevoegde
autoriteit.
Exportere n
Het exporteren van bijen vindt tot J januari 1994 plaats op
oorwaarde van de officiele autoriteit van bet land VfUl
bestemming. De bevoegde autoriteit voor bet afgeven van
de gezondheidscertificaten voor export is en blijft de
ambtenaar van de Rijksd ienst voor de keuring van Vee en
Vlees.
Direct na de lunchpauze werd een prachtige film over
koninginneteelt en selectie vertoond: 'A ufzucht von
Bienenkoni ginnen ' (ruim 60 minuten). Deze film werd
samen gesteld door medewerkers van het bijeninstituut in
Celie. De ele tie van de Celle-lijn vond toen plaats op het
ei land Langeoog. Door het vertonen van deze instructieve
film, kon de heer C. Drescher uit Meppen. Duitsland. zich
in zijn lezing : 'Bevruchtingsstations in Duits land '
beperken tot een toelichting.
Er wordt door de heer Dre cher aileen nog met Carnica
bijen geteeld en geselecteerd. De nigra en lu-uisingen
daarmee vormen geen goed uitga ngsmateriaal meer. Dit
omdat de dracht veranderd is. Sinds de oorlog werken de
bijeninstiruten op de selectiestation aileen met carnien.
omdat deze bij zeer ge chikt is voor bet klimaat en de
nieuwe drachtomstandigheden. Op de selectiestations
worden de kenmerken gemeten aan groepen van 5 volken
per lijn . Uit dez groep wordt dan geselecteerd voor het
volgende jaar. Dit jaar wordt er o p Langeoog met Pec hetz
gewerkt, op Jui t met Sklenar. Gebleken is dat combi natie
van klenar met andere lijnen minder goed uit alt. Op
Norderney word! gewerk t met de Lunzlijn 07 (Troiseck):
combi natie met Pec hetz en de Celle-lijn geeft goede
res ultaten. De Celle-lijn word! nu op Wangeroog
gehouden; combinaties met Pec hetz. de 03 -lijn en Lunz 07
zijn zeer goed. Op Spiekeroog wordt gewerkt mel de
Hoffmann- lijn. maar deze va lt buiten het bestek van de
andere genoemde acti viteiten. Door het opheffen van de
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grenzen binnen de EG, kunnen bevruchtingsvolkjes naar
Duitsland gezonden worden. Hierbij moet wei een
gezondheidsverklaring (Amerikaans vuilbroed) worden
overlegd. Voor het reizen binnen Niedersachsen is aileen
maar een eenvoudige verklaring nodig: de volken zijn
behandeld tegen de varroamijt. Voor het rei zen tus. en de
LLinder (provincies) moet elk volk worden onderzocht. De
heer Drescher nodigde de Nederlandse imkers uit om te
komen, de beer Luttikhuis kent de weg.
Nieu wrasvorm ing Nederla nd
Tot grate verbazing van vele aanwezigen vertelde Jan
Dommerholt met weinig woorden dat de activiteiten
Nieuwra ·vorming in 1992 werden afgebroken. De oorzaa.k
hiervan was ecn communicatiestoring met de Bedrijfsraad
en de imkersorganisaties in verband met de financien. Hij
dankte aile medewerkers voor hun groat irnker, enthousiasme.

lmkersbond van de ABTB

9 oktober Studiedag
De Imkersbond ABTB organiseert voor de !eden van haa.r
vereniging op zaterdag 9 oktober J 993 een studiedag.
Tijdens deze studiedag worden de volgende onderwerpen
uitgediept:
• 'Hygiene in en random de bijenstal en de relatie met
ziektebestrijding', door de heer ing. C. C. Smeekens.
va.kdeskundige bij de sectie bijenhouderij van het IKC
Glasgroente en Bestuiving .
• 'Bestuiving', door de heer L.G.M . Hensels, voormalig
voorlichter bijenteelt.
• 'Drachtplanten in natuurgebieden'.
De srudiedag zal plaatsvinden in het Beatrixcentrum te
Wehl van I0.00-15.00 uur. Voor deelname zal een kleine
bijdrage in de kosten worden gev raagd. De aanmelding
voor deze srudiedag dient te geschieden v66r 25
september a.s. bij de secretari s van de afdeling waarbij u
aangesloten bent.

Uit het bestuur
B.A.H. Visser
(Vir her Besruur van de lmkersbond ABTB 28 m ei 1993)
In een periode dat de lente op het punt staat afscheid te
nemen en du de zomer voor de deur Staat. i, de aandacht
van imkers meer gericht op de activiteiten van hun bijen
dan op het wei en wee van hun imkersorganisatie. Dat
bleek ook het geval in de bestuur vergadering van de
imkersbond van de ABTB die in deze periode werd
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gehouclen. Van de punten die de aandacht vroegen zu llen
weer enke le de re vue Iaten passeren.
• In zijn open ingswoord richtte voorzitter Hollander een
bijzonder we lkom tot de heer Pots, d ie als opvolger va n de
heer Schopm an voor het eerst aanwezig was.
Ingekomen stukken
B ij de ingekomen tuk:ken was een schrij ve n van de
zusterorga ni sat ie van de CB met betrek.kin g tot de
mogel ij kheden om te komen tot meer samenwerking
tu ssen de bonden onderling. Dit gaf aanl eiding tot het
besluit om in een olgende vergaderi ng va n her bestuur
een besprekin g te wijden aa n de resu ltaten van een fu ieoverleg dat in het verleden plaats heeft gehad.
• In een afscheidsb ri ef dankt de heer ir. B. Schopman het
bestuur voor de goede samenwerking. Dit geeft aan le iding
tot het besluit om in de eerstvolgende Algemene
Vergadering van de bond afscheid van de beer Schopman
te nemen.
Maandblad
Mel voldoening wordt geconstateerd dat er een prima
sa menwerking bestaa t in de redactie van het maand blad.
Tn de redactie is momenteel een plaats vacant die kan
worden bezet door een ven egenwoord iger vanuit de
'Zu ide lijke Bonden'. Door een Iichte terugga ng in het
aa ntal leden van ee n der partners die sa me n het blad
drukken zullen de kosten per abonnee eni g zins stijge n.
Gewenst word t meer versl ag te doe n va n interessante acti vite iten, waarb ij oo k de medewerking wordt gevraagd van
de afdel ingen die zull en worden geattendeerd op het
voo raf aankondi gen van regiona le ac tiviteiten .
Ziektebest.-ijding
De Stichting Gezo ndheidszorg voor Dieren, die sedert
enke le jaren ook de bijen onder haar vleuge ls heeft,
orienteert zich op haar taak in deze. Overleg hi eromtrent
vindt plaats middels de afd e ling Bijemeelt va n het
Landbouwsc hap. Be langrijk punt daarbij is het instand houd en c.q. verbeteren va n het diagnosti sch onderzoek .
Oat de ziekte bes trijdingsteams van de
Bijenh oudersbonden ee n belangijke rol vervull en bij
preventi e e n o psporing van ziekten in de bijen staat buiten
kij f. Nagegaan zal worde n wat op dit lerrein in de
afgelope n drie jaren is gedaan en welke uitgaven hi eraan
zijn besteed.
Belangenbeha•·tiging
Het in be langrijke mate te rugtreden van de Ove rhe id, met
na me voo r wat de fi nancierin g betreft, in zake voorli chtin g, onderzoek en onderwij s ook in de bijenh uderij , zijn
de stru cturen in deze vaag e n ond uidelijk. Midde ls de
Bed rijfsraad cli ent hi eraan extra aandacht te worden
bes teed, waa rbij ook de beteken is va n bet Landbouwschap
voor de bij enhouderij in de beschouwi ng client te worden
betrokken, zo meent bet bestuur.
Kenni s wordt genomen van de ni euwe honingfo lder, de
voorbere id ing van een studi edag e n onduid elijkheden
in zake de aansprakelijkheidsverzekering.

Vergadering van het hoofdbestuur

lmkersbond van de LLTB
Karin Ridderbeks
(Vir de l'ergadering 1·an he1 Hoofdbestuur van de Bo11d
van /mkers \ '(Ill de LLTB, gehouden op 28juni 1993)
De vo lgende onderwerpen zijn tijdens deze vergadering
ter sprake gekomen:
• De ecretaris van de Regio Midden is geworden de he'r
Schreurs, R.ingweg 35 , Heel.
• De voo rzitter en enke le !eden va n de Werkgroep
Ziektebestrijdin g hebben een bezoek gebrac ht aan een
imker we lke zich bezig houdt met biotech.nische
bestrijding van de varroamijt. Deze meth ode is gebaseerd
op bet feit dat de mijten worden aa ngetrok.ken door geursigna len van de lan•e n. De betreffencle imker heeft met
deze methode goede resullaten bereikt. Besloten wordt de
Stichting Bed rijfsraad te verzoeken deze meth ode te Iaten
toetsen door het onderzoeksbedrij f.
• lnmiddels heeft het overleg plaats gevonden tu s e n de
bUenteeltleraren va n de Bond va n lmkers en afgevaardi gden van het AOC Limburg over bijenteeltcursu sen.
Vo lgens afspraak za l het AOC een cursusg ids amenste llen waatin de bijentee ltcursussen opgenomen zu llen
worden. Deze cursu gids word t ook onder tuinders en
fruittelers verspreid .
• De afd e lingen worden nogmaaJs verzocht om namen van
!eden die ge"lnteresseerd zijn in bijenteeltcursussen zo
spoedi g mogelijk door te geven aan het secretariaat zodat
gestart kan worden me t een cur us.
• De beer M . Sch ijns. R ogge! (lid van de afdeling Leuda l)
hee ft te kennen gegeve n dat hij zitting wil nemen in de
redactieraad ter opvu lling van de vaca ture die is o ntstaan
door bet vert:rek va n de heer Giessen.
• De honingfo lder is inm idde ls aa n de !eden toegezo nden.
De ex tra bestelde exe mpl aren door de afde lingen zijn
in middels ook verstu urd . lndien afdelingen of imkers nog
extra exemplaren wensen te bes te llen kan dit bij het secreta.ri aat va n de Bond gebeuren.
• Apistan kost f 57,50 per I 0 strips en is verkrijgbaar bij
de Honingzemerij.
• De !ede n worden er voor gewaarsc huwd orn de
A pi tanstrips ni et meermalig en meetj arig te gebruiken.
• De Studiedag van de NCB. waa raan ook !eden va n onze
Bond ku nne n deel nemen. zal worden gehoud en op 6
nove mber a.s. Het thema is 'Bijen en bijenprodukten met
uitzonclerin g van was'.
• Gez ien de afname van de besmetting met radioacrivi teit
is bes loten dit jaar nog keuring van heidehon ing te Iaten
plaatsvinden. Aan de hand va n de resultaten za l bekeken
wo rden o f dat in 1994 ook nog client te gesc hi ede n.
• Jn de Bed rijfsraad is wederom gediscus. ieerd over
eenhe idsg la voor ho ningpotten. Prin ipieel i dit een
prima idee maar het hui dige voorste l ve re ist een grate
maandblad voor imkers september 1993 verenigingsnieuws
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afname e n het is nog maar de vraag of de imkers hiervoor
wei geld op tafel willen leggen. De volgende Beclrijfsraadvergadering zal hierop teruggekomen worden.
• De volgende vergadering zal gehouclen worden op 14
september a.s. in hc t Milieu Educatief Centrum te Ween.
• Op 22 juni j. l. voncl te Roem10nd de uitreiking plaats van
het ce11ificaat Bijenteelt voor gevorderclen aa n de
volgencle !eden van de Imkersbond van de LLTB :
H. vel. Berg. Rem;er; A. Braat, Roermond ; P . El ·hout.
Susteren; J. Hebbe n, Kessel; B. Hegger. Maasbree;
W . Koppens , Neclerwee11; J. Kruij tzer, Posterholt;
J. Peeters, Baarlo; A. Poels, Meijel: L. Raemaekers,
Susteren; P. Schreurs, Heel: H. Sm its. Panningen ;
J. Swan, Buggenum; L. Thissen, Swalmen:
J. Timmermans, Beringe; J. Verbee k. Ha ler-Hunsel.
Het bestuur wenst vanaf deze plaat. iedereen van harte
proficiat met het behaalde resultaat. Deze cursus vond
plaats onder hoede van AOC Limburg, volgens de nieuwe
richtlijnen voor het Agrarisch Onderwij s, bijenteeltlermu·
de heer L. Hensels.
• Ons geachte meclelid Peter Elshout te Susteren heeft op
14 mei j.l. her getuigschrift als voordrachtgever van de
Koninklijke Vlaamse lmkersbond ge haalcl . Peter is
mogel ijk de eerste Nederlandse voo rdrachtgever met deze
officiele erkenning. Peter, onze hanelijke gelukwensen
met dit resultaat.

Berws was in de periode 29 april 19960 tot en met 12
april 1980 lid van bet Bondsbestuur waarin hij vele jaren
als ondervoorzitter en vertegenwoordiger in de
Aandeelhoudersvergadering van de Honingzemerij
fungeerde.
Uit rnijn beginperiode als Bondsvoorzilter herinner ik mij
nog erg goed de intense discussies tussen hem en wijlen
P.A.M. vru1 Dongen over 'De methode v.d. Palen' ter
voorkoming van bruidszwennen. Ook na zijn aftreden
bleef hij zich nog vele jarcn inzetten bij diverse akliviteiten waarbij zijn mogelijkheden de laatste rwee jaren
zodanig beperkt werden dat bijenhouden onmogelijk
werd. A Is koorzanger en lid van de Harmonie was het hem
wei gegeven tot zijn laarste dagen echt aktief te blijven .
Op 12 maart j.l. mocht ik Be11us ter gelegenheid van zijn
40-jru·ig lidmaarschap de gouden Bondsspeld overhandigen tijdens een erg goed verzorgde fee tavond door zijn
vere nigi ng. Oat daru·bij het verleden in geuren en kleuren
werd opgehaald is erg begrijpelijk.
Wij verli ezen in hem een bij zonder aimabele manop wie
altijd cen be roep gedaan kon worden. Moge zijn lieve
vrouw Suze, zijn kinde ren en kleinkinderen de kracht
krijgen om dit verlies te kunnen verwerken.

Van de bestuurstafel
]. Beekman

Bond van bijenhouders van de NCB

In memorian L. van der Palen
C.J . Roelen, (1•oor::;ilter Bond van Bijenhouders NCB)
Op maandag 14 juni j.l. bereik t ons onverwacht het
droevige bericht va n het overlijden van L. van der Palen in
de leeftijd va n 8 1 jaar.
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De bond vergadering vond plants op I juli 1993. De
vo lgencle onderwerpen zijn bcs proken :
• In memo riam oucl-bonclsbestuurslid dhr. L. v. d. Palen.
• Contributiebetaling 1993
De vereni gin gen die de verschulcligde contributie 1993
nog ni et overgemaakt hebben krijge n een aanmaning in de
bus om per omgaande de contributie alsnog over te
maken. Bij verdere nalati gheid zullen a ile bondsaktiviteiten inclusief het toezenden van het bl ad Bije n worden
sto pgezet. De brief wordt verstuurd aan de
secretari s/penning meester met een copie naar de voorzitter
van de betreffende veren ig ing.
• Jeugclcursus bijenhouden
In Oisterwijk is ee n jeugdimkerscursus o pgestart. Het
bondsbestuur staat welwillencl achter dergelijke aktiviteiten en waarschuwt clat de cursusleider (imkers) zich in
verbinding te llen met hun verzekerings maatschappij om
te voorkomen dat ze aansprakelijk ge"teld worden voor
eventuele sc hades die omstaan zijn aan leerlin gen e.d.
Verder is dit een aangelegenheid va n de plaatselijke
vere ni ging. e n aile organisatorische en financiele aange legen heden clienen dan ook door deze vereni gi ng ze lf
gedaan te worden.
• Opgave van reg io-akri vi tei ten
Dhr. Kuypers , verbonden aan het blad Bijen als redacteur,
vraagt opgave re doen van regio-aktiviteiten. Op imkersgebied, om hi er aandac ht aan te schenken voor een
eventueel artikel in Bijen.
• Uitreiking onderscheidingstekens
Voor de goede orcle zij nogmaals verme lcl dat bet uitreiken
van bondsinsignes en oorkonden geclaan wordt zoa ls
afgesproken is de Algemene Vergaclering d.d. 3 april 1993
en ingaancle I mei 1993. Du niet mel terugwerkencle

.
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k:racht.
• Notu len Algemene Vergadering d .d. 3 april 1993
Notulen zijn doorgenomen en op di verse punten
aangepast. Het wordt opni euw behande.ld in de vol gende
bestu ursvergadering .
• Ledenadministratie NCB
Het nieuwe mutatiefonnulier voor de Bond van
Bijenhouders is aangepast zoals bet bondsbestuur vind t
dat het rnoet zijn.
• U itbetaling veili nggelden
De sec retaris en voorziuer zullen e.e. a. voorbereiden ,
waama het opnieuw op de agenda komt.
• Bedrijfswedstrijd
De bond bedrijfswedsu·ijd zal di t jaar nog met bet
b . taande re gelme nt en puntentelling gekeurd worden. De
bedoeling is om eenzelfde regle ment en puntentelling
samen te ste llen dat zowel voor deB ncl als verenigingskampioenschap gebruikt kan worden.
• Verslag vergadering drachtplantencommissie d .d. 28 juni
1993 . Belangrijkst.e pun t uit deze vergadering di e
gehouden werd in bet natuur Histori sch Museum te
Tilburg met de clrachtplantenmensen van de vereni gingen,
was het aanpassen c.q. wij zigen van bet blauwe bestui vi ngsboekje. Na di scussie over diverse pu nten i toch
besloten om de inhoud van bet boekj e in 1994 te
handhave n.
Diverse zaken uit de vergadering Bedrijfsraad en bet bet
.LBS afde ling Bijenteelt zijn besproken. Zie hi en •oor de
notities in he t septembernummer van Bij en 1993.
• Stud ieda!! 1993
De voorbereidingen !open vo lgen planning.
• Afstemmen bijenteeltcursussen
Door verschjiJende scholen worden niet dezelfde normen
wat betreft het kosten aangehouden. De cursuscoordinator
dhr. C. Havermans za l e.e.a. kriti sch blij ven volgen.

tweede maal in mijn Ieve n naar Veenendaal omdat ook
mijn vakantie patroon ontregeld is. De markt van
Vee n ndaa l was een groa t genoegen door de sfeer en de
ontmoeting met zo vee! hattstochte lijke imkers . Maar je
k:rijgt er ook een gevoe l van onbehagen aJs je ziet hoe de
hande l in imkerartike len de dan·enslacht aan het imiteren
is. Concurrentie is prima, maar of bier de gezonde
econmische principes spelen is de vraag.
De ontregeling geldt overigens ook voor de zomer die
drei 0 de het mooie patroon van de afge lopen jaren re
vol gen maar nu succc vol bezig is de malaise in de
honingprij zen te doorbreken. Hetlijkt mij ze lfc voor de
topvolken een ondoenlljke zaak het wate rpeil in de honing
tot een voor de honin gkeurmeesters aanvaardbaar pe il
terug te brengen .
Hoewe l, Iaten we eerlijk zij n. het begin va n het seizoen
was geweldi g en de zomerse nukken begonnen pas toen de
Li nde zijn bijdrage had gelevercl en wie weet zal al di t
vocht een goede uitwe rkjng hebben op de heideoogs t.
want ik hoor een to nemende ne igin g om het maar weer
eens te proberen op de hei.
De di s tel sc hijnt ni eLzo'n succes te zijn geweest en met
name ni et voor een vnn de !eden van onze ubvere niging,
di e enkele kas ten zonder z ijn instemming van eigenaar
zag verwisselen. Vori g jaar vond ee n imker s lechts lege
ruim te waa r een week tevoren een prac hti g broednest zat !
Gore diefstal door ee n collega-imker waa rover je nlleen
maar bel verontwaardi gcl kunt zijn. Met goedgemerk te
kasten en met een acti eve sociale controle va n de imkers
onderling, moet een dergelij ke praktijk toc h een stuk
las ti ge r zijn .
Ook de vakanli es pre iding ontregelt ons Ieven e n zo is bet
werke lijk mogelijk een HB-ve rgaderin g te houden o p 28
juli. Op de agend a prijkt o.a . de komende be tuur verkjezing. her eerste concept va n een beleidsplan, de fin anc ien
uiteraard. de bijeenko mstmet de groepsbes turen in
septe mber en de moeilijkheden bij het landbevruchringsstati on in Lemmer waa r klachten zijn over overl a t door
bijenpoep.
En wat deze bes prekin g opl evert, vertel ik u de vo lgende
keer.

De Algemene ledenvergadering

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
In de maanden juni en juli zakte de bestuursactiv iteit naar
een lager ni veau. [k moes t daar even aan wennen: 'wat doe
ik niet goed?', tot Fran s Janssen mij verzekerde dat dit
normaa l is.
l mkers cloen in deze tijd waarom zij imker zijn geworden
en zo gaa t mij dar ook. Daarn aast zij n er de bij enmar kten
om de sterke verh alen uit te wisselen en zo kon ik voor de

Heyta van der Reijden-Rynja
(Verslag van de A lgemene Leden vergadering van de
VBBN d.d. 27 maan 1993)
Een uitgebreid ver lag is toegestuurd aan alle secretarisse n
en de genodi gden. De openin gss peech van de voorzitter is
o pgenomen in her aprilnummer van Bijen. Hier vind t u in
bet kort de be lan grijkste punten, waarbij het pun t 'Be leid'
uitgebre id is weergegeven.
• Het voorzitte rschap werd overgedragen door dhr.
Muntj ewerf aan dhr. Vunderink. De voorzitter herdacht de
heer C. Pater Jzn. te Bunnik.
• Onderscheidi ngen
Mr. P.O . de n Bruigom. j uri clisch adviseur, is benoemcl tot
ereli cl. Erekorfjes werden uitgereikt aan de heren
Muntjewerf (oud -voorzit ter), Gouda (oud- HB ). De Kat
(oud-redacti e lid), Me ijberg (afd. Em men), Zoet (auteur
maandblad voor imkers september 1993 verenigingsnieuws
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bijen ). Bij eerdere gelegenheden hadden de here n Re rnpt
te Nunspeet en Van Bee k te Lunteren het erekorfje reeds
ontvangen .
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• Jaarverslag
Naar aan leiding van het opheffen van de DL V wordt
meegedeeld dat de Bedrijfs raad bezig is te zoeken naar
een mogelijkhe id om de subsidie di e daaraan werd besteed
rechtstreeks aan de imkei" bonden ten goede kan komen
voor onderwijs en voorl ichting.
Naar aanleid ing van de uitgesproken zorg voor de
voongang van het wetenschappelijk onderzoek van bijen.
antwoordt het DB dat dit een punt van zorg is, er is
regelmatig overleg met de betrokken universiteiten.
Ook wordt gesproken over de gevolgen van de reorgani atic bij de AOC's voor het bijenteeltonderwij s. De
comm issie Onderwij s houdt zich met dit onderwerp bezig,
nu en dan wordt erover gepubliceerd in bijen .
De terugloop van het ledenaa ntal is een punt va n grote
zo rg. hoewel het een Jande lij ke en zelf Europese u·e nd is.
ldeeen voor ledenwerving kunn en bij het Algemeen
Secretariaat worden inge leverd.
• Jaarstukkcn en commissie Nazien Boeken
Het fin anciele overzicht en de begroting worden
goedgekeurd . De heer Lame Jegt zijn runctie neer en
wordt daarvoor door het bestuu r bedankt. De vacature
wordt ve rvuld door de beer Schippers van de afdeling
Eemkwart ier.
• Wijziging bestuursstmctuur
Het rapport van de Ad viesco mmi s ie i. uitgebreid in het
land besproken. an de hand van overheadsheets Jegt de
voorz itter nog heel in het kortuit om welke kernpunten
het precies gaa t. De informatievoorzie ning za l beter
ges tructureerd gaan verl open. Ee n verkorte versie va n de
bes tuursverslagen wordt aa n a il e secretari aten van
afde lingen en g roepe n toegestuurd , aldaar kunnen de
!eden ze in zien. Twee maa l per jaar worden vertegenwoordi gers van de g roepen in Wageningen uitgenodi gd voo r
in form ati e- uit wisse ling. Tweemaal per jaar bezoekt een
bes tuurslid de groepsvergaderinge n. Voorste llen voor de
AV zu llen ruim op tijd aan de g roepen en afdelingen
worden toege wurd. ter besprekin g in een vergadering
waarbij ook een bestuurslid aa nwezig is. Kandidaten voor
het ni euwe bestuur worden opge roepe n via ee n adve rtenti e
in het maa ndblad, en benoemd door de Algeme ne
Ledenve rgadeling. De selec tie geschi ed t door een selec tiecommi ssie van dri e personen, in ieder geva l bestaande uit
de voorzitter en een lid van het bestuu r, het derde com mi ssie lid wordt via ee n advertenti e in het maa ndblad
opgeroe pen.
De uitslag van de sc hri ftelijke ste mming: aa nwezig waren
23 1 stemmen. uitgebrac ht zijn 220 geldige ste mmen.
waarvan I onthouding. 22 tegen en 197 vo r. Het voorste l
is hi ermee aa ngeno men.
• Statutenwijziging
Over enkele art ikelen wo rdt nog gedi sc ussiee rd, de
voorzitter zal de vraagpunten voorlegge n aan de notari s.
Besloten wo rd! het Jande lijk bes tuur 'Hoofd b stuu r' te
noe men. Uits lag stemming: 2 14 geld ige stemme n
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uitgebracht, waarvan 7 onthoudingen, 8 tegen en 199
voor. De statutenwijziging is hiermee aangenomen.

• Ontbinding Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur
Met de aanname van de nieuwe !;trucw ur en de statutenw ij ziging. zal het oude bestuur worden on tbonden op de
dag dat de statuten gepasseerd worden . Aile HB-leden
he bben reeds voor hun aftreden getekend. Op 6 mei vo lgt
nog een afscheidsvergadering.
• Benoeming interimbestum·
Bij acclamati e is het interim Hoofdbestuur benoemd,
bestaande uit: Dick Vunderink , voorzitter; !eden:
Wim van den Hoeven, Frans Janssen , Catherine Reker,
Pi erre van Assche. Henk van de Broek en Gerrit Henseler .
In het bestuur worden de taken verder verdeeld. op de A V
van 1994 wordt ee n voordracht in functie gedaan.
• Centrale contributie-inning
Het Hoofdbestuur zal de haalbaarheid van het voor tel,
zowe l adminisu·ati ef als fi nancieel, nog onderzoeken. In
pr inc ipe spreekt de AV zich uit ten gun ste van ce ntrale
co ntributie-inning: uit gebracht 203 stemmen, waarvan 5
onth oudin gen, 68 tegen en 130 voor.
• Beleid Hoofdbestuur 1993
In deze vergaderin g zijn belangrijke be luiten genomen
over de toekomst, en wei de vorm waarin bestu ur,
groepen, subvereni gingen en !eden met elkaar zullen
optrekke n.
Voor allen is het een avontuur. En de een be lee ft een
avontuur als spannend , uitdagend en een bron voor ni euwe
kanse n. De ander vindt een avo ntuur griezelig. Je weet
wat je hebt en je moet maar afw achten of het beter zal
worden dan nu . Zo verschillen wij en zo hebben wij e lk
o nze eige n fun cti e. De hardlopers en avonturi ers moeten
worden afge remd om chaos te voorkomen. De zoekers
naar het vertrouwde moete n in beweging worden gebracht
want onze omgev ing staat niet sti l en als je sti lstaat loop je
een achterstand op. Het afge lopen jaar is gebmikt om met
e lkaar af te wegen wat we willen. Er is gekozen voo r
verni euwi ng. Maar Iaten we ee n din g du idelijk ste llen.
Een stru ctuu r is een belangrijk hulpmiddel, maar of een
structuur werkt hangt af van de mentaliteit waa rmee de
pa rtij en ermee om gaa n. Het HB ste lt bier nadrukke lijk clat
haa r we rk gekenmerkt zal zijn door de volge nde
mentalite it:
Ten eerste een stijl van communicatie en informa tie die
getui gt va n openheid en het orga ni ere n van in vloed op
het be le id .
Ten tweede een stijl van bestm·en waarin het HB de
e igen verantwoorde lijkhe id niet uit de weg gaat. Op beide
as pec ten zu llen wij in de volgende A V gaarne verantwoording aOeggen. Wij vragen va n u een mentaliteit
waari n u ons een beetje vertrouwen en een royaal mandaat
geeft voor het komende jaar.
VVat kunt u van het bestuur verwacht.e n in 1993?
De belangrijk ·te taa k zal zijn om de goede zaken die
overal lopen te volgen, in gang te houden en waar nodi g
verder op weg te he!pen. De norm ale lopende processen
vorme n de ruggeg raa t va n een veren igi ng. een bedrij f en
va n de maatschapp ij. De veranderinge n krij gen we i vee l
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aand acht maar hebben op korte termijn meestal maar een
gering effect.
Zo'n goede zaak is het vele dat op onderwij s wordt
verricht. Maar het loopt hier en daar niet zo in de samenwerking met de AOC's zoals we graag willen. Het HB wil
trachten dam·i n verbeterin g aan te brengen. mam· eersr
moeten we weten hoe het nu gaat. Daarover zull en verenigingen waarvan bekeo d is dat zij een cursus organiseren,
binnenkon een enquete krijgen.
Het tweede aand achtspum is dm1 toch wel de ve randerin g.
Het orm geven aan de samenwerking in het interimbestuur, mam· vooral de voorbereiding voor de samenstelling van het ni euwe bestuur dat in 1994 benoemd zal
moeten worden. Wij zullen u zeker niet voorstellen om het
he le bestuur te verni euwen. Maar er zullen enkele
vacatures ontstaan en daarin gam1 we op de ni euwe selectiewij ze voo rzien.
Minstens zo belangrijk zal zijn het vorm geven aan de
nieuwe communicatie en beleidsbe"invloeding. We zijn
o p de goede weg. Maar als je op weg bent kom je nog
verTas ingen tegen, heel pos itieve maar oo k onverwacht
waarvoor je oplossi ngen moet vi nden.
Daarmee samenhangend inhoud en vorm geven aa n de
verantwoordelijkheden van de groepen. Oaarover
heerst nog onze kerhe id . Zowe l wa t de taken betr ft als
over de fin ancien.
Herh aa ld wo rdt nog eens wat overal door het DB is
gezegd: de groe pen moeten niet, de groepen mogen.
Naarm ate men mee r verantwoordelijkheid wil ne men,
zu llen wij dat toejuichen. Durft me n het nog ni et aan, dan
wac htje gewoo n nog. Het eni ge dat wij va n aile groepen
vragen is: orga niseer de communicatie met het bestuur.
En daarvoor is tenminste al geld nod ig. Wij hebben
daarvoor een bed rag gereserveerd va n f 3.750,-, waaru it
de vergaderkosten kunnen worden bestreden. Het HB zal
snel een verdeelsleute l aan de groepsbesturen voorstellen.
Voor andere acti vi teiten blijft de regel van kracht dat di e
met een sluitend budget door de groepen moet worden
gefin ancierd. waarbij als va nouds de VBBN een garanti ebedrag voor 'calamiteite n' van maximaal f 1.000.- per
groep en max imaal f 3.000,- totaa l te r beschikking stelt.
En de meeste groepen hebben al een bijdrage per lid
a. tge teld waaruit bestuurskosten worden betaa ld.
Op de Algemene Vergaderi ng van 1994 kuntu een
beleidspla n verwachten dat enkele jaren za l bestrijken. U
kunt er zeker van zijn dat dat plan niet za l uitkomen.
Onvoorziene en vaak onbe"inv lo dbare zaken zu llen daar
we i voor zorgen. Toch is zo' n plan belangrijk. Want je
hebt erove r nagedacht. je hebt een koers uitgezet. Komen
er belemmeringen op je we g. dan weet je hoe belangrij k je
je doel vindl, of hoever je je koers kunt verl egge n.
En tenslotte blijft de aandac ht gericht op de ser vice va n
het Bijenhuis. Het HB ziet voorui tga ng, maar weet ook
dat sommi gen van u nog ni et tevreden zijn , en dat is ook
we l eens terecht. Het kan ook nog beter. En wij zij n al
bezig met maatregelen di e daaraan een bij drage kunnen
geven. Maar bedenk ook dat u een bijdrage kunt geve n
door ni et a ileen te kij ken en te klagen over wat niet goed
gaat, maar ook een oog te hebbe n voor vee! da t we l goed
loopt.

Dit zijn za ken waarover het HB volgend j aar verantwoordin g wil afleggen. En wij rekenen op u om ons te h lpen
op de momenten dat wij u daarbij nodig hebben.
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Ingezonden brief·
Bijencontainers
0 ze bijzond ere bijenkasten zijn van onze vrolijke en zeer
in ve ntieve imkervri end Hilden va n Eck uit Lunteren.
Hilden heeft ve le bijenvo lken en meerdere van deze zijn
ondergebrac ht in een dergelijke behui zing (zie foto).
Of zij n opva llend grote honin googst is te danken aan zijn
niet-atl atend aa ndacht voor selecti e of aan deze koste lijke
onderkomens is een intrige rend vraag.
Anna Vriezen-Moret, Putten.

Opmerking redactie:
lnderd aad intri gerend . Wij zullen on Iicht e ns bij H ilden
va n Eck opsteken '

Open Dag Bijenhuis Wageningen
16 oktober 1993
Tijdens deze Open Dag is er gelegenheid om uw
vindingrijkheid te tonen. Heeft u uihindingen die
nuttig kunnen zijn voor anderen en u wilt uw
ervaringen uitwisselen, dan is deze dag de
gelegenheid hien·oor.
Ook is er gelegenheid voor het ruilen ,·an zaden en
stekken.
Laat eens wat van u horen 08370-22733
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AMILIEBERICHTEN
Toch nog onverwacht overleed op 4 j uni j .I. op de
leeftijd van 8 1 jaar, onze imkervri end

JAN VAN DORP

LANOBOUWSCHAP
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Wij verli ezen in hem een vindingrijk en behu lpzaam
collega. die aile acti v itei ten van onze vereni gin g
bijwoonde.
Wij wensen zijn vrouw Fenni gje vee! sterkte toe.

Vergadering van de afdeling
Bijenteelt

Bestuur en Ieden
VBBN subvereniging Nun speet e.o.

Het be tuur vm1 de Bedrijfsraad vergaderde op 7 juni 1993
met de secretari s lr. Ku ypers, afdeling Bijenteelt van bet
Landbouwschap. In deze vergadering is be proken:
• Verslag ove rlegorgaan Drachtplan ten d.d. 26 mei 1993
waarin de vo lgende zaken aa n de orde kwamen:
- Het toe la ten an exoten in openbaa r groen.
- Evaluatie Studiedag Drachtplantencomm issie, deze
studiedag zal jaarlijk herhaald worden en geeft op
vaktechni sch gebied een goede samenwerking te zien
tu sse n de ve rschill ende Imker bonden.
- Staange ld Staatsbos beheer (SBB).
Aileen bij commercie le doele inde wordt een vergoeding
gev raagd voo r het plaatsen van bijenvo lken in natuurgebieden.
- Of er een re lat ie is tu ssen het houden van honingbijen en
de wilde fl ora? E.e.a. wo rdt aa nge kaart bij het proefstati on
Ambrosiu hoeve. Er is we inig over bekend .
• Brief aan Directie Flevoland, dat dhr. F.G. A. Jansse n uit
Heelsum voorgedrage n wordt als verva nger voo r diu.
P.C. Muntjewerf die teruggetreden is.
• Brief aan de P lanteziektenkundi ge Dienst inza ke voorlichtin g na n imkers, boe ren en tuinders ove r moge lij ke
schade lijke effecten van bepaalde bestrijdin gs midde len op
bijen.
• Keuring he ide honing
De Keurin gsd ie nst va n Waren za l dit j aar 1993 nog
metin gen ven·ichten naa r de rad ioacti eve bes metting van
heidehoning.
• Diagnosti sc h onderzoek
De Stichting Gezondhe idszorg voor di eren za l het daigno ti sch onderzoek bij bijen handh aven.
• Praktij ko nd erzoek Ambro iu hoeve
Van de zijde van de Ambro iu hoeve is het verzoek
gedaan om ten behoeve va n het ond erzoe kprogramma
1994 suggesties te doen.
• Er heeft overl eg plaatsgevo nd en tu s en de direc tie va n
het proe f tation en de beide mede fin anciers over de toekomsti ge (mede)fi nanc iering van het praktij konderzoe k.
• lnjecteren va n bomen geeft bijenstetf te
Dit is geen di scussiepunt voor de Am brosiushoeve.
N. B. De vo/gende vergadering ~a / geho11den worden op 22
110\'elllber / 993 in her Bijenhuis te Wageningen.

Op 19 j un i 1993 overleed op 78-jarige lee rt ijd . ons oud be tuurslid de heer

S. FONTEIN
Hij heeft met zij n grote ke nni s en ervaring, zeer vee!
bijgedragen tot de bloei van onze afcle ling. Tevens
heeft hij zic h landelij k ingezet voo r het behoud van de
Nederl andse B ij.
W ij gedenken de heer Fontcin als een groo t imker, d ie
zich het welzij n van de bij te n doc! stelde.
Bestuur en !eden
VB BN subvereniging Ye lp e.o.

Op 2 1 janu ari j .l. i overl eden op 63-jarige leeftijd ons
zeer gewaardeerde I id

GERARD TEN HEGGELER
Hij was een natuurliefb ebber bij uitstek en genoot van
zij n hobby's op of di chtbij zij n boerderij . Wij m issen in
hem ee n enthousiast imker.
Onze oprechte deelnem ing gaat ui t nna r zijn vrouw.
kinderen e n kle in kinde ren.
Bestuur e n !eden
VB BN subverenig ing Reggeclal

Toch nog onverwach t is op 2 1 jun i van ons heengegaan

JACOB .JACOBS
Jacob i 82 jaar geworden. In zijn Ieven heeft hij vee!
betekend voor onze vereniging.
W ij wensen zij n vrouw vee! sterkte toe.
Bestuur en Iede n
LL TB imkersvereniging regio Venray
-------·- -
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