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In de eerste plaats bieden wij de lezers onze excuses aan voor
het feit dat een daarvoor geplaatste bijdrage doorliep in de
aankondiging van de Open Dag Bijenhuis. Met nieuwe
technieken kom je nog wei eens voor verrassingen te staan.
De hee r J.P. van Praagh heeft zich zeer veel moeite getroost om
voor de lezers een uitvoerige bijdrage over de genetica van het
bijenvolk te schrijven . Het eerste deel hiervan vormt nu het
hoofdartikel, de volgende del en vindt u in het december en
januari nummer.
De ervaringen van de heer S.G. Lijftogt met de ontwikkeling van
de va rroamijtpopulatie in zijn volken worden door hem uitvoerig
toegelicht. Deze toe lichting werd door medewerkers van de
vakgroep Entomologie (LUW) van commentaar voorzien .
De heer J.J. Speelziek is het absoluut niet eens met de
voorlichting die de heer Jan de Groot geeft over het bedraden
van raampjes en het inzetten van kunstraat, ten behoeve van de
beginnende imker.
Joop Beetsma
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PU LATI EG EN ETICA

Hoeveel chromosomen

hebben bijen eigenlijk? (1)
dr. J.P. van Praagh, Celie

Binnen de Nederlandse bijenhouderij is er
duidelijk een groeiende belangstelling voor
koninginneteelt en selectie te constateren. Deze
toename heeft tot gevolg, dat meer imkers zelf
bepalen, welk volk, of welke volken , in hun ogen
goed genoeg zijn, om als uitgangsmateriaal voor de
volgende generatie van bijenvolken op de stand te
dienen. Dit betekent, dat de traditionele 'selectie '
zoals die bij de 'Aalster-methode ' plaats vindt, door
en ander selectiesysteem vervangen wordt.
Bij de Aal stermet hode krijgt elk vo lk zelf de
mogelijkheid een nieuwe koningin te t elen, als dochter
van het oude standvolk. Dat dit selectieprincipe ook
'steeklustige ' vol ken opl evert of op levere n ka n, weten
we eigenlijk allemaa l. Steeklust is een vorm van
verdedig ingsgedrag ; daarom voor het vol k zeker een
'gezond ' teken . Voor de imker, en zijn buren , niet zo'n
goed aspect van het bijenhouden . Hiermee zijn we
eigenlijk al bij de kern van het prob leem se lecti e door
de imker terecht gekomen.
De eigenschappen , d ie wij graag bij onze bijen zien,
zijn vaak niet die eig enschappen, die de natu ur als
noodzakelijk voor het voortbestaan van de soort
selecteert.
Bij de Aalst er- methode selecteert de nat uur; per
volk wordt de vraag is dit volk geschikt voor dit
drachtgebied? el k jaar opnieuw geste ld . Het aa ntal
volken dat voor deze keus staat is g root. Omdat elk
vo lk een eigen erfelijke achtergrond (genetische basis)
heeft is de variatie in erfelijke eigenschappen groot .
Zod ra wij echter een paar volken , of slechts een vo lk
uitkiezen bepe rken we de keus van erfe lijke eigenschappen , met aile gevo lgen van dien .
O m verstandig te ku nnen kiezen, moeten we onder
andere een goede imker zijn . Daarnaast is kennis van
de erfelijkheid nodig . Naast de klassieke erfelijkheidsleer van Mendel, komt de populatie-genetica er aa n te
pas, omdat de eigenscha ppen, die wij wil len selecteren zelden de 'eenvoudige' rege ls van M endel
volgen . Bij steeklust, ziekteresisten tie en haaldrift, zijn
vel e genen , op verschil lende chrom oso men gelegen,
voor het resultaat verant woordelij k. Dat daa rn aast het
milieu ook nog (een grot e) invloed heeft o p de

eigenschappen, d ie we te zien krijgen , weten we
eigenlijk wei - volken zijn op het koolzaad onvriendelijker dan thu is. Dit laatste aspect - het fenotype (de
verschij ningsvorm). dat het genotype (de erfel ijke
aa nleg) ten dele kan maskeren kan - , maakt selectie bij
bijen nog moei lijker. Door het milieu zo constant
mogel ijk t e houden , probeert men de variatie ten
gevolge van 'het milieu' zo klein mogelijk te houden.
Dan is de zichtbare variatie vrijwel aileen een gevolg
van de va riat ie in erfelijke aan leg tussen de dieren .
Bij het kiezen van bepaalde ouders, als de beste
voo r de volgende generatie is de kwa liteit van het
oordeel zeer sterk van de variatie in onze
selectiegegevens afhanke lijk. Hierbij is de variatie ten
gevolge van het milieu een stoorfactor. 'Helaas'
kunnen we bijen niet in goed geregelde stallen met
constant voer houden , zoals bij de andere
'veehouderij' .
Bij de bijen hebben we nog een 'probleempje '
meer; de volksprestaties kunnen we beoordelen , de
jonge koningi nnen uit ons geselecteerde volk zijn
zusters van de werkst ers, maar de darren in dat vol k
zijn slechts ha lfbroers van de werksters omdat ze uit
onbevruchte eitjes worden geboren.
Daarom moeten we een gedegen inzicht in de
erfelijkheids leer van volken hebben, om doelbewust en
verantwoord te kunnen te len/ selecteren . In het
volgende dee l geef ik mijn uitleg over de erfel ijkheid
(genetical van een bijenvolk.

Moeder-vader, oma-opa
In fig uu r 2 wordt de re latie tussen kind en oude rs
vergeleken: werkster en koningin . De meeste
levensvormen hebben van elk ch romosoom per
cel(kern) twee bijna identieke exemplaren : ze zij n
d ip lo"1d. De ei- en zaadcel (geslachtscellen) ontstaan
door een re ductiedel ing, waarbij elke geslachtscel niet
twee, maa r slechts een exemplaar van elk
chromosoom krijgt. Deze cellen worden daarom
ha pbid genoemd . Bij de mens vinden we per eicel of
zaadcel 23 chromosomen; bij de bij 16 per geslachtsce l. Bij het ontstaan van een nieuw individu versmelten
de twee celkernen van de vrouwelijke en mannelijke
geslachtscel tot een dipbide bevruchte eicel, waaru it
een nieuw ind ividu groeit.
maandblad voor imkers november 1993
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Basiseenheid van de erfelijkheid: het gen
Per diploide eel komen er twee vormen van het gen voor
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Per diploide eel komen de ehromosomen in paren voor

~( ~· Ul
Diploi'd e eel 2 N
Een diploide eel met drie paar ehromosomen (n=3)

'

'

Haploi'de eel N
Een haploide eel met drie ehromosomen (n=3)

Koningin :
In de dip/oide eel/en komen 16 paar
(= 16x2) ehromosomen voor.
De haploide eieellen bevatten 16
(=16x1) ehromosomen.
Werksters:
In de diploide eel/en komen 16 paar (16x2) ehromosomen
voor. Behalve de eieellen (ges laehtseellen) zijn aile andere
eel/en diploid, dus oog-, huid, b/oed- en darmeellen en
eel/en van de honingblaas zijn diploid.
Darren:
Aile eel/en, inc/usief de zaadeel/en van een dar bevatten
16 (16x 1) ehromosomen.
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Links figuur 1.
Chromosomen worden gevormd door genen.
Boven figuur 2.
In een bijenvolk is de relatie tussen koningin en werkster
vergelijkbaar met de relatie tussen een kind en zijn ouders.

Bij elke nieuwe verdeling van de chromosomen over
twee geslachtscellen ontstaat een andere combinatie
van 16 chromosomen uit de 2 x 16 = 32 stuks. Het is
niet zo, dat na een reductiedeling 50% van de cellen
identiek met de eicel van de moeder is; de andere
50% dan identiek is aan de zaadcel van de vader. Nee,
de kaarten (de chromosomenparen) worden telkens
opnieuw geschud. In de schema 's (figuren 2, 3 en 4)
zijn de individuen (diplo'id, 2N) aangegeven met witte
kaders en zijn de haplo'ide (N) geslachtscellen en
darren aangegeven met lichtgrijze kaders .
Vergelijken we nu onze moeder/ vader-kind relatie
met de situatie in een bijenvolk, dan moet ergens de
dar zijn rol spelen . Hij ontstaat uit onbevruchte eitjes:
De koningin legt in darrecellen onbevruchte eitjes. Dat
zijn eitjes, die geen zaadcel uit het zaadblaasje van de
koningin hebben gekregen . Aangezien een eicel
haplo'id (N) is; is de dar een haplo'id individu . Veel
leerboeken doen alsof de dar de mannelijke tak bij de
bijen vormt. Hoewel de darren met de koningin
'paren' , is de uitspraak 'dat is dan de man' niet correct.
De natuu r heeft een systeem ontwikkeld, waarbij,
nadat via een reductiedeling een 'ei / zaadcel' ontstaan
is, deze eel niet direct zaadcel wordt. Als dier met een
haplo'id chromosomen -aantal kan de dar vele identieke
zaa dcellen produceren, die dan bij de paring aan een
koningin worden gegeven . De dar is eigenlijk een
'copyshop' voor zijn specifieke haplo'ide chromosomenset. Bij de reductiedeling om een ei te Iaten
ontstaan heeft 'de bij' een variatiemoge lijkheid van 2' 6
(= 65 .536) verschillende varianten per koningin. De dar

POPULATIEGENETICA

werkster

verschillende vaders. Werksters van dezelfde vader
hebben aile een identieke chromosomenset van hun
vader; van hun moeder (de koning in) hebben ze aile
een min of meer verschillend stel chromosomen. (2 16=
65536 mogelijke variaties).
c. een aantal haplo'1'de darren. Deze hebben aile
dezelfde vader, nl. de koningin in het volk. Ze hebben
aile een verschillend stel chromosomen , die dezelfde
oorsprong heeft ais het variabele stel bij de werksters.

De wetten van Mendel

figuur3
Werksters ontstaan uit de bevruchting van een hap/aide eicel
door een hap/aide zaadcel. Darren ontstaan uit hap/aide
(onbevruchte) eicellen.

Het feit dat we kunnen selecteren komt, omdat
eigenschappen van levensvormen erfelijk zijn. Mendel
heeft deze erfelijkheid in zijn 'wetten' beschreven .
lnmidde ls weten we, dat de eigenschappen, die
Mendel zo abstract als lettercode voor bijvoorbeeld

als een van deze varianten maakt dan hiervan een zeer
groot aantal kopieen, n.l. het aantal zaadcellen dat hij
maakt: 106 •
Na de paring komt een deel van deze zaadcellen in
het zaadblaasje van de koningin terecht, en deze
blijven daarin in Ieven, totdat de koningin sterft.
Een koningin is een moeder, die de zaadcellen van
de vaders voor haar kinderen bij zich draagt (in het
zaadblaasje).
Zodra we accepteren, dat de dar eigenlijk geen
vader is, maar een grote en talrijke 'zaadcel', wordt de
stamboom van een volk doorzichtiger.
'Helaas' heeft de natuur nog een tweede 'kunstje'

bloemkleur gebruikte, in werkelijkheid codes op de
chromosomen zijn. In wezen beschrijft elke code, hoe
een bepaald enzym en eventueel ook wanneer (tijdens
de ontwikkeling) gemaakt moet wo rden.
Deze enzymen zorgen er bijvoorbeeld voor dat de
oogpigmenten met een eenvoudige structuur tot zeer
comp lexe structuren omgevormd kunnen worden.
Zodra de genetische code voor de bouw van een van
de noodzakelijke enzymen ontbreekt, stopt de bouw
van dat oogpigment, daar waar het betreffende enzym
zou moet en werken. De stof, die dan omgebouwd
moest worden blijft onveranderd; en de concentratie
er van wordt abnormaal hoog. Op deze manier zijn
een aantal oogkleurmutanten van de bij onderzocht.

met de erfelijkheid bij bijen uitgehaald. Doordat een
koningin op haar bruidsvlucht(en) met ca. acht darren
paart vinden we in haar zaadblaasje zaadcellen van
acht verschillende darren. Die acht kunnen bij
uitzondering (of kunstmatige inseminatie) aile
ei/zaadcellen van een koningin zijn, maar meestal zijn
het ei/zaadcellen van verschillende koninginnen.
(figuur 4). Hier is duidelijk te zien, hoe uit een eicel +
zaadcel uit het zaadblaasje een werkster ontstaat,
terwijl uit een eicel, die niet met een zaadcel bevrucht
wordt, een dar ontstaat. Een bijenvolk is zodoende
een conglomeraat van :
a. een diplo'ide (2N=32) koningin, die haplo'lde
(N= 16) eieren produceert. In haar zaadblaasje verzorgt
zij vele levende haplo'lde (N=16) zaadcellen van een
aantal darren. Uit de met een zaadcel bevruchte eieren
ontstaan diplo'lde (2N=32) werksters en koninginnen.
Uit de niet-bevruchte haploide eieren ontstaan
haplo'lde (N=16) darren.
b . een groot aantal diplo'ide werksters. Deze zijn
aile dochters van de koningin (a) en hebben

Mendel beschrijft dominante en recessieve genen;
de dominante overheersen als het ware het tot uiting
komen van de recessieve bij d iplo'lde individuen. Een
diploid individu, dat uiterlijk een bepaald kenmerk ten
toon spreidt, hoeft de code voor dit aspect niet perse
op beide ch romosomen op de plaats waar deze code
staat (het gen) te hebben . Net zo goed kan slechts op
een van beide genen de bepaalde code staan; op het
andere chromosoom is dan het recess ieve gen
aanwezig . Voor meer informatie ove r Mendels wetten:
Koninginneteelt van Velthuis en Duchateau .
Omdat de darren haplo'ld zijn, kunnen we bij hen
direct zien, of ze de erfelijke afwijking dragen of niet.
De meestal recessieve oogkleurmutaties (=natuurlijk
voorkomende variaties op het thema oogkleur) zijn bij
de darren di rect te zien. Dankzij deze ve le bonte
darreogen en het feit, dat elke dar veel sperma
produceerd, is over de biochemie en de locatie van de
genen voor oogkleur het een en ander bekend. Een
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Dit figuur stelt de stamboom van een werkster of koningin voor; met haar ouders en grootouders. Voor de duidelijkheid is
aileen de familie aan moeders kant aangegeven; aan vaders kant is de relatie uiteraard identiek.

werkster als dochter van een met sperma van een
oogkleurmutante dar geinsemineerde normale
kon ingin, heeft meestal normale 'wildtype' ogen . En
een dar in zo'n volk? Juist- die heeft waarschijnlijk ook
gewone ogen; pas in een volk, dat als nateelt uit dit
volk ontstaat, zullen darren met deze oogkleurmutatie
voorkomen. En bij hoeveel darren dan? Als U intuitief
'de helft' gedacht heeft, dan kent U de afstamming
van bijenvolken!

Vraagje: waarom is het vinden van vee\ lege cellen
in het broednest eventueel een aanwijzing voor
inteelt? We hebben immers inteelt, wanneer broer en
zus met elkaar paren.
lnteelt ontstaat wanneer broer en zus met elkaar
paren . Voorbeeld: een werkster of koningin Ievert voor
een eicel xa of xb, een dar heeft voor deze koningin
xa of xb en sa men Ievert dat xaxb of xbxa (een
dipblde werkster), maar ook xaxa of xbxb (een
dipblde dar).

Ook de vraag, waarom uit een onbevrucht ei (een
haplo"lde stel chromosomen) een dar ontstaat, geeft
de mogelijkheid nogeens over gen en chromosoom na
te denken. Bij de mens wordt het geslacht geregeld
door de geslachtschromosomen . Een man ontstaat
wanneer de ene helft van de 23 chromosoomparen het
X-chromosoom bevat en de andere het Ychromosoom; bij de vrouw zijn twee X-chromosomen
aanwezig. Bij de bijen (en andere Hymenopteren) is
geen geslachtschromosoom aanwezig, maar wordt het
'geslacht' (eigenlijk de vraag dipblde of hapblde
levensvorm) geregeld door circa vijftien verschillende
codes (al lelen) op een bepaald gen. Wanneer bij een
dubbel stel chromosomen dezelfde allelen voorkomen,
dan ontstaat er een diplo"1.de dar.
Zo'n dar Iaten de werksters niet ontstaan; ze eten
het jonge larfje op. Een normale dar heeft uiteraard op
de betreffende plek slechts een allel , omdat er maar
een (haplo"lde) stel chromosomen is . Bij werkster en
koninginnen vinden we altijd twee verschillende allelen
op dit gen (op elk chromosoom van het betreffende
paar een andere).
maandblad voor imkers november 1993

Zie ook: 'Hoe steekt een bijenvolk in elkaar?' van
drs. H. Dijkema. Bijenteelt, maandschrift v_oor de
bijentee/t (VB BN.) 92(3): 67-71 (1990). ·

Honingopbrengst (2)
Als we werkelijk zeer grote opbrengsten van onze
volken willen hebben, zullen we de bijenteelt als het
ware in de vingers moeten hebben, zo iets als groene
vingers. Dus de bijen door en door kennen en precies
aanvoelen wat ze nodig hebben en ze dit ook op tijd
verstrekken en niet uitstellen, want dan komt men
steeds iets te laat en dat wreekt zich dan altijd tot
nadeel van de vo lken en de imker. Wat we nodig
hebben is ruim voldoende materiaa l, goed schoon en
van precies de juiste maat om de volken steeds tijdig
van voldoende materiaa l te kunnen voorzien. Dus niet
vandaag kunstraat inzetten die de bijen gisteren nodig
hadden, want dan zijn we weer een paar dagen te laat
en dat kan bij goede haaldagen vele kilo's honing
schelen. AI het materiaal moet echt goed passen, dus
de juiste maten hebben, dit luistert echt zeer nauw.
Wanneer de bijenruimte niet
juist is, kitten of bouwen de
bijen alles vast en is er haast
niet in de volken te werken .

niet gebruiken als we grote opbrengsten willen
hebben. Oo k heeft men per produktievolk een
complete extra Spaarkast nodig om een volk op te
kweken dat men in september verenigt met het
produktievolk, waarbij dan tevens de moer vernieuwd
wordt. Reken voor hoofdvolk plus rese rvevolk op
minstens 30 kilo suiker per jaar, in zeer slechte jaren
kan dit nog wei tien kilo meer zijn, d it lijkt veel maar de
honingopbrengst kan dan ook navenant zijn. Dit alles
geldt natuurlijk ook als men imkert met Simplexkasten .
Beter is het om met Dadant- of Langstrothkasten te
werken. Bij Dadantkasten moet men wei werken met
honingkamers, omdat de broedkamerramen te groot
zijn voor honingwinning (450 x 285 mm). Bij Simplex-,
Spaar- en Langstrothkasten kan men echter met
honingkamers werken, maar kan men ook met aileen
broedkamers volstaan.
Altijd zorgen voor
voldoende ruimte. Bij de
reservevolken werkt men

echter met enkele
broedkamers. Daar is de
honingoogst niet
gewenst, deze volken
dienen aileen voor de
versterking van de
produktievolken in het
najaar, dus hiervan
beslist geen hon ing
om te beginnen goed op de
dit verzwakt de
oogsten,
bij enruimte tussen de
reservevo
lken en dat is
verschillende bakken, 6-8
~~.;~;t::-~~~~;:14~~~
mm is de goede maat.
niet gewenst. lndien men
Cont roleer dit eens bij al uw bakken en zorg ervoor
met Dadantkasten werkt gebruikt men voor de
reservevolken Langstrothkasten . Voor aile vo lken heeft
dat niet bij de ene bak de bijenruimte boven zit en bij
men dus bodem, voerbak, dekplank, enz. nodig. Een
de andere onder, want dan ontstaan er moeilijkheden
belangrijke factor is de afstamming en de kwaliteit van
vanzelf, daar kan men op wachten. Ook de raten
de moer, want gewenste en ongewenste
dikwijls vernieuwen, aile raten waar maar iets aan
mankeert of te donker zijn moet men zo spoed ig
eigenschappen kunnen erfelijk zijn. Gewenste
moge lijk vervangen . Bouwen kost geen hon in g, maar
eigenschappen zijn zachtaardigheid, zwermtraagheid,
Ievert honing op, dat is mij n ervaring. Ook moet men
sterke haaldrift en goede vruchtbaarheid. Als in het
begrijpen dat men voor zeer grote volken zeer veel
voorjaar de broedproduktie eenmaal is begonnen,
moet deze ongeacht het weer door kunnen blijven
materiaal nodig heeft. lndien men met Spaarkasten
imkert , moet men minstens rekenen op een grootte
gaan . Het volk dat in augustus en september versterkt
van vijf broedkame rs, anders komen de volken dikwijls
is moet steeds over voldoende voer kunnen
beschikken. Als men in het najaar te zuinig is, zijn de
ruimte te kort. Dus niet denken dat men het wei af kan
met drie of vier broedkamers, want dan merkt men wei bijen in het voorjaar arm. lmker, denk daar steeds om!
eens dat het fout gaat: zwermen. Zwermen ku nnen we
Is de ruimte tussen de ramen
te groot dan wil de moer
dikwijls niet in een andere
broedkamer gaan leggen
wanneer we met meerdere
broedkamers werken. Dit
beperkt de grootte van de
volken zeer sterk. Let dus
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Goed en voldoende materiaal is de basis
Het beschikken over goed en voldoende materiaal
is voor een imker de basis om zijn hobby, bijenhouden,
op een prettige manier te kunnen beoefenen.

De kasten: type, inrichting en grootte

296

Sinds de Spaarkast in de vijftiger jaren zijn intrede
heeft gedaan, zijn aile voorgaande kasttypen ouderwets geworden. Dan bedoel ik vooral de dubbelwandige Simplexkasten. Mooi zijn ze wei, maar te veel
losse onderdelen, lastig om mee te reizen en beperkt
in het toepassen van nieuwe bedrijfsmethoden, zijn ze
hoogstens geschikt om met een klein aantal volken in
een degelijke bijenhal te imkeren. Tach zijn er in de
loop der jaren ook aan de Spaarkast aanmerkelijke
verbeteringen aangebracht. De scharnierende
vliegplank is vervangen door een schuin aflopende
bodemplank met aan de voorzijde een vlieggat van 75
mm. Veel meer ruimte hebben spitsmuisjes niet nodig
om binnen te komen. Vlak achter het vlieggat is in de
bodemplank een ventilatieopening aangebracht van
minstens 20 x 12 em; afgedekt met zeefgaas nummer
zeven (zeven mazen per inch). In de periode van
varroamijtbestrijding plaatsen we een schermpje onder
het rooster om de mate van besmetting te kunnen
vaststellen. Een speciale varroabodem met gaas over
de gehele oppervlakte is natuurlijk nog beter. Als er
met de kasten gereisd wordt, geef ik de voorkeur aan
een vaste bodemplank. Bevestigt men aan de
onderste broedkamer eenvoudige handvatten, dan
heeft men daar bij het reizen veel gemak van. Voor het
beperken van de afstand tussen de raampjes kunnen
blikjes of repen gebruikt worden. In de praktijk hebben
de afstandsrepen het wei van de blikjes gewonnen.
Belangrijk is, dat in het dak een goede isolatie is
aangebracht, koel in de zomer, warm in de winter.

De grootte van de bijenkast
Dat hangt voor een groat deel van de
bekwaamheid van de imker af, maar men moet er tach
naar streven een volk te kweken, dat in de zomer drie
broedkamers nodig heeft. De derde broedkamer
wordt dan als honingkamer gebruikt. Worden er
honingkamers gebruikt, dan heeft men in een goed
seizoen per volk toch wei twee honingkamers nodig.
Honingkamers mogen dan welleuk zijn, ze zijn eerder
vol, maar het werken met een raamformaat, dus aileen
broedkamers, biedt veel voordelen.
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Overige materialen
Van een aantal goede separators heeft men in de
praktijk veel plezier. Een separator wordt gemaakt van
een plaat watervast multiplex, gelijk aan de
buitenafmeting van de kast, minstens 6 mm dik, aan
beide zijden voorzien van een 6 mm dikke rand bijenruimte aan beide zijden -en in het midden
voorzien van een ventilatievenster van 12 x 12 em. Dit
venster wordt aan beide kanten afgedekt met
zeefgaas nummer zeven. Het is aan te bevelen een van
de twee gaasroosters demontabel te maken om
eventueel wasmul te kunnen verwijderen. Een vlieggat
van 6 em is voldoende. Een separator kan men
gebruiken bij een bepaalde bedrijfsmethode,
bijvoorbeeld zoals beschreven in BIJEN 2(1 ): 8 (1993).
Dit jaar heb ik deze methode toegepast bij vijf volken.
Resultaat: bij deze volken geen zwerm en een voile
honingkamer (broedkamerformaat). Een separator kan
men ook goed gebruiken als bodemplank voor een
onverwachte zwerm. Verder kan men niet zonder
moerroosters. lngelijste draadroosters zijn natuurlijk uit
de kunst, maar zinken moerroosters voldoen ook
uitstekend. In plaats van een moerrooster leg ik soms
een stukje zeildoek van 27 x 27 em onder de
honingkamer. Het werkt niet feilloos, maar in de
meeste gevallen komt de koningin dan niet in de
honingkamer. Darren worden met dit systeem niet
opgesloten.

Dekplanken of dekkleedjes
lk vind een goed dekkleedje beter dan een slechte
dekplank. Dekkleedjes van geplastificeerd autozeildoek zijn uitstekend; ze gaan een imkerloopbaan
mee. Kromgetrokken, met braamraat aangebouwde,
dekplanken zijn een ergenis. Die stugge uit versleten
vloerbedekking gesneden dekkleedjes trouwens ook.
lk open liever een bijenkast met een dekkleedje, dan
met een dekplank. Wat bij een imkersinventaris zeker
niet mag ontbreken is een aantal drieraamsbevruchtingskastjes om in het zomerseizoen enige
jonge koninginnen in reserve te houden. Beschikken
we over een goede schepkorf en hebben we gezorgd
voor wat extra leeg materiaal, dan hoeven we niet
moedeloos toe te zien, als er een mooie zwerm in de
struiken hangt.

Aubergine
Teelt
In de Nederlandse glastuinbouw is aubergine een
nieuw vruchtgroentegewas waarvan de laatste jaren
het area aI geleidelijk is uitgebreid tot ongeveer 100
ha. De meestgebruikte teeltmethode is een
jaarrondteelt in verwarmde kassen . De
aubergineplanten worden bij deze teelt in
december/januari in de kassen uitgezet. De laatste
aubergines worden in november geoogst. Bestuiving is
nodig van januari/februari tot begin oktober.

Bloembouw
Aan de plant komen vrijstaande bloemen en
bloemtrossen met twee tot vijf bloemen voor. Een tros
bestaat uit een goed ontwikkelde hoofdbloem en
kleinere bloemen
die meestal een te
korte stijl hebben,
de bijbloemen .
Midden in de bloemen van aubergine
bevindt zich een
stijl die Ianger of
korter kan zijn dan
de omliggende
meeldraden. De
gele meeldraden
zijn samengegroeid
en vormen kokertjes waarbinnen een
grote hoeveelheid
wit-cremekleurig
stu ifmeel wordt
gevormd . De
afstand tussen de
stijl en de meeldraden is niet altijd
gelijk. Door de
bloemen te trillen valt het stuifmeel uit de kokertjes en
komt daardoor beschikbaar voor bestuiving . De
kroonb laden hebben een lichtpaarse kleur. De
bloemen van de aubergine leveren geen nectar.

Bestuiving
Aubergine is zelfbestuivend. Kru isbestuiving is dus
niet nodig voor een goede vruchtzetting. Zander
insekten of handmatig trill en van de bloemen komt

ook vruchtzetting tot stand omdat er een grote
hoeveelheid stuifmeel gevormd wordt . De vruchtzetting is dan echter niet voldoende en bestuivende
insekten zijn nodig voor een goede vruchtzetting en
bestuiving . Vele jaren werden groeistoffen op de
bloemen gespoten om de vruchten uit te Iaten
groeien. Sinds 1992 worden in toenemende mate b ijen
en hommels gebruikt voor bestuiving van auberg ine
zie BIJEN 2(9): 227 -228 (1993). Onderzoek en
ervaringen uit de praktijk hebben geleerd dat drie tot
vijf bijenvolken per ha voldoende zijn voor een goed
bestuivingsresultaat. Voor eenzelfde bestuivingsresu ltaat is een grater aanta l hommelvol ken nodig.
Bijen kunnen van de auberginebloemen veel stuifmeel
verzamelen en daardoor voor een lange periode goed
bestuivingswerk
leveren . Omdat de
bloemen van
aubergines geen
nectar produceren
is het belangrijk de
bijenvolken regelmatig te voeren
om de voorraad
suiker op peil te
houden. Het
voeren is voor de
bijen ook een
stimulans om het
stuifmeel van de
auberginebloemen
te verzamelen . In
de zomerperiode
van 1993 zijn er bij
aubergine preblemen ontstaan door
bloeminfectie van
de schimmel
Mucor. Op een aanta l bedrijven was de aantasting
ernstig waardoor de vruchtzetting sterk beperkt werd .
De oorzaak van dit nieuwe probleem is waarschijnlijk
een complex van factoren zoals bed rijfshygiene,
luchtvochtigheid en ook de mogel ijke overdracht van
schimmelsporen door bestuivende insekten . Door de
Ambrosiushoeve zal onderzocht worden of sch immel sporen door bijen en/ of hommels kunnen worden
overgebracht.
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Slaapmutsje (Eschscholtzia californica Cham.)
Wie het kleine niet eert ...
Het slaapmutsje is een geliefde tuinplant en wordt
veel gebruikt voor de eenjarige border. Meestal in een
kleine groep, waarvan de oppervlakte minder dan een
vierkante meter beslaat. En toch vindt er bijenbezoek
plaats. Elke keer wekt het bewondering dat bijen
kleine hoeveelheden planten, soms een bijenplant met
veel bloemen, weten te benutten voor het verzamelen
van stuifmeel en/ of nectar. Een groot contrast met
bijvoorbeeld een veld met koolzaad, waarop ze overal
te kust en te keur terecht kunnen . Toch is het areaal
298 dat bijen tijdens het bloemenbezoek van een vlucht
bevliegen niet groter dan een doorsnee stadstuintje.
Bovendien komen ze bij een volgend bezoek weer
praktisch op de zelfde plaats terug van de laatst
bezochte plant (Minderhoud). Een kleine hoeveelheid
planten van een soort kan dus terdege wei een
bijdrage leveren aan het totaal van een bijenweide!

Uit Californie
Het slaapmutsje is afkomstig uit het bergachtig
gebied langs de kust van Californie. Het is daar
aangetroffen door een Russische expeditie, waaraan
de zoi:iloog Dr. J.F. Eschscholtz deelnam . Naar hem is
het geslacht Eschscholtzia genoemd. Het telt
ongeveer tien soorten en behoort tot de
papaverfamilie (Papaveraceae).

Fijn gevormde bladeren
Waarom is het slaapmutsje zo geliefd bij
tuinliefhebbers? Wellicht door de combinatie van
heldergekleurde bloemen met het fijne groen van de
bladeren. Ze zijn 3-tallig en de smalle blaadjes zijn
d iverse keren vertakt. Ze hebben een mooi fris uiterlijk.
De bloemen staan op lange stevige stengels, die hoi
zijn. De bloembodem is van een bijzondere vorm, hij is
komvormig en heeft aan de rand een brede
teruggeslagen vlezige rand. Ook de bloemkelk is apart
van vorm. De kelkbladen zijn geheel met elkaar
vergroeid en staan in het knopstadium van de bloem
als een muts op de samengevouwen kroonbladen.
Door het uitgroeien van de kroonbladen wordt de
muts uiteengedrukt en komt door de druk van de
kroonbladen los van de rand van de bloembodem en
valt af. De kroonbladen ontplooien zich tot een
komvormige bloemkroon . Ze zijn waaiervormig en
hebben een satijnglanzend oppervlak. De kleur van het
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slaapmutsje is over het algemeen helder geel/oranje,
maar er zijn ook vormen met creme/witte, bleekgele,
karmijnrode en oranje/rode bloemen. Ze Iaten zich
nagenoeg kleurecht uit zaad vermeerderen . Aan de
basis zijn aan elk kroonblad acht meeldraden
verbonden . Direct onder de helmknop maakt de
helmdraad een scherpe bocht, waardoor de
helmknoppen gespreid rond de stamper staan. De
stuifmeelkorrels hebben zes kiemopeningen en een
netvormige oppervlaktestructuur. Het slaapmutsje is
heterostyl, hetgeen wil zeggen dat de lengte van de
stijl binnen de soort varia bel van lengte is. De
stempels, vier in getal, staan naar buiten gebogen en
zijn ongelijk van lengte.

Bijenbezoek
Het slaapmutsje is een echte pollenbloem: veel
stuifmeel en geen nectar. De bijen lopen tijdens het
stuifmeelverzamelen rond in de bloem, over en tussen
de gespreid staande helmknoppen. De stuifmeelklompjes zijn helder geel. Bij waarnemingen van het
bijenbezoek aan een gemengd bed slaapmutsjes met
geel/oranje en rode bloemen viel het me op dat de
geel/oranje meer in trek waren.

Vermeerdering
Wie het slaapmutsje eenmaal in de tuin heeft staan,
mag in de volgende seizoenen rekenen op nog meer
van hetzelfde. De planten zaaien zich namelijk
gemakkelijk uit. De kiemplantjes hebben gegaffelde
kiembladen, die karakteristiek zijn voor de soort
binnen de familie. Ze Iaten zich moeilijk met succes
verplanten . De vrucht is een doosvrucht. Op het
moment dat hij na rijping loskomt van de bloemsteel
springt hij met twee kleppen open en worden de
zaden weggeslingerd.
Literatuur
Minderhoud, A. (1931 ): Untersuchungen uber das Betragen
der Honigbiene als Blutenbestauberin.
Gartenbauwissenschaft 4: 342-362.
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Slaapmutsje (Eschsch6/tzia ca/if6rnica Cham.)
A bloe iwijze; B b lad; C bloemknop; D bloemkelk; E ontluikende bloem ; F kroonblad met meeldraden;

G meeldraad; H st uifmeelkorrel : 1 polair, 2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; I stamper in bloembodem; J vrucht;
K zaad.

maandblad voor imkers novemb er 1993

ARROAM IJTBESTRIJDING

De varroamijtenplaag is
een typische gebreksziekte
S.G. Lijftogt

Gezaghebbende instanties hebben de Nederlandse
imkers vanaf de eerste signalering van varroamijten
(Winterswijk, 1983) van een duidelijk bestrijdingsadvies
voorzien. 'Bestrijdt de varroamijt zodra deze in de
volken aanwezig is.' Met het gevolg 'wie niet bestrijdt
loopt het risico zijn volken binnen drie tot vijf jaar te
zien instorten.' In navolging van Duitsland, waar de
300 bestrijding verplicht was, werden aileen chemische
middelen ais effectief genoemd . Vanaf het begin was
er een toegelaten middel (Folbex VA Neu) dat
gevolgd werd door andere. De noodzaak van
bestrijding werd vooral gezien in de niet in te tomen
groei van een mijtenpolulatie in een bijenvolk. In 1986
publiceerde Liebig een eerste rekenmodel voor de
groei van een mijtenpopulatie. In 1988 kwam
Van Laere (Merelbeke) met verschillende soortgelijke
rekenmodellen. Ze wezen allemaal in dezelfde richtng .
Bin nen enkele jaren telt een bijenvolk meer mijten dan
bijen en dat is het einde van een bijenvolk. In 1989
gaven Koeniger en Fuchs in Beeworld een samenvatting van elf jaar ervaring met varroamijten in WestDuitsland. het is een sober en somber verhaal. Nog
steeds zien zij chemische middelen als de enige
effectieve om de groei van de mijtenpopulatie onder
controle te houden. Oat vereist elk jaar na de broedperiode toepassing van het bestrijdingsmiddel en
daaraan zijn naar hun mening grote risico's verbonden.
Verniet iging van de hele mijtenpopulatie lukt niet; er
blijven elk jaar mijten over waarmee het bijenvolk de
winter ingaat. Deze mijten hebben vervolgens vrij spel
in het daaropvolgende broedseizoen . Met ais risico
dat langs die weg mijtenpopulaties ontstaan met zo'n
grate voortplantingssnelheid dat bestrijding praktisch
onmogelijk is. Het wordt tijd - schrijven Koeniger en
Fuchs - om varroamijten te accepteren als permanent
aanwezig en onderzoek te doen naar acceptabele
samenlevingsvormen van bijenvolken en mijten. In
Duitsland zelf wordt- op grand van ervaringen in
laboratoriumsituaties - al een aantal jaren uitgegaan
van: 'kortere gesloten broedtijd Ievert minder mijten.'
Prof. Drescher in Bonn heeft dat idee tot een centraal
onderzoekthema gemaakt (zie BIJEN 2(4) (1993) . Hij
hoopt door het kweken van bijen met een kortere
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broedtijd de groei van een mijtenpopulatie belangrijk
terug te kunnen dringen. 'Het gevaar van de mijt voor
de bijenteelt zit in de niet te breidelen groei van de
mijtenpopulatie.' Oat is in feite het centrale thema van
de bestrijdingsadviezen van de West-Europese
onderzoekers. Dit ondanks de bezwaren die zij zien
van de chemische bestrijding. 'Niet te breidelen groei'
- zes jaar onderzoek in Fortmond geeft daarvan een
gehaal ander beeld (zie het binnenkort te publiceren
boekje met de titel 'Bijenvo/ken met varroamijten- een
samenleving'). De groeicijfers voor de
varroamijtenpopulaties zijn niet afgeleid uit een
rekenmodel; ze zijn gebaseerd op het dagelijks tel len
van mijten op de uitschuifbare lade van de
varroabodem, gedurende een vijftal broedseizoenen .
In grafiekvorm omgezet vertonen de dagelijks
tellingen valpatronen die in niets lijken op een niet in
te tomen groei van een mijtenpopulatie. In de
patronen zijn zowel de twee groeifasen van een
bijenvolk (voorjaars- en zomergroei) te herkennen als
de tussenperioden waarin ofwel tijdelijk geen broed
aanwezig is of het broed sterk in omvang terugloopt.
Het zijn valpatronen in relatie tot de natuurlijke
ontwikkeling van een bij envolk tijdens het broedseizoen . Gedurende de groeiperioden neemt het
aantal mijten op de varroabodem toe met 1 a 1,5 %
per maand; tijdens de periode met geen of teruglopend broed treedt er een verhoogde val van mijten
op. De valpatronen van het Fortmondse onderzoek
vertonen elk jaar een soortgelijke goflbeweging met
uitzondering van 1990. In dat jaar was het een
uitzonderlijk gunstig jaar voor de bijenteelt. Het
zwermen bleef zelfs achterwege. Dit is een bekend
verschijnsel bij een goed drachtgebied en zeer
gunstige weersomstandigheden. Van de valpatronen in
1991 gaat de suggestie uit dater gemiddeld evenveel
bevruchte moedermijten ontstaan als er naar beneden
vallen. Bij zwermimkerij in een goed en gevarieerd
drachtgebied was er vijf jaar lang in de valpatronen
van de mijten niets te vinden van een niet te
beteugelen groei. Omgerekend in schadepercentages
schommelde de schade (in hoofdzaak zichtbaar aan de
verkreukelde vleugeltjes) tussen de 2 en 10 %. Het is
een acceptabele schade waarbij de bestrijding

zij onder bijvoorbeeld extreem slechte weersomstandigheden; te grote concentraties van bijenvolken op een standplaats; een armzalig voedselaanbod voor de bijen. In feite gaat het in de drie
genoemde gevallen steeds om bijenvolken die in hun
leefomgeving (habitat) niet de hoogwaardige voeding
kunnen vinden die noodzakelijk is voor hun voortbestaan. De bijenvolken verliezen daardoor aan
weerstandsvermogen tegen virussen en gaan ten
onder. Een van de vragen bij een virusbesmetting is of
de slachtoffers voldoende weerstandsvermogen
hebben . Het weerstandsvermogen van bijenvolken
hangt ten nauweste samen met wat zij aan hoogwaardige nectar, stuifmeel en propolis in hun leefomgeving kunnen vinden. Bijenvolken zijn daarvan
absoluut afhankelijk. Kwalitatief vergelijkbare surrogaten voor stuifmeel zijn er niet, hoewel er al veel
moeite voor gedaan is deze te fabriceren. lmkers
compenseren het ontbreken van drachtmogelijkheden
bij langdurige regenval met een suikergift. Maar
vergeleken met nectar en stuifmeel, die de bijen zelf

achterwege kan blijven. Het is gebruikelijk de
verkreukelde vleugeltjes toe te schrijven aan groei-

halen, is dat maar een armzalige vervanger. De enige
mogelijkheid die een imker heeft om zijn bijenvolken in
hun gezondheid en vitaliteit te steunen is de kwaliteit
van het drachtgebied. Meer specifiek ondersteunt de
imker daarmee de kwaliteit van het broedproces.
Gezien het Fortmondse onderzoek kan dat als centraal
thema gelden voor het onder controle houden van het
varroamijtenprobleem. Gedurende vijf jaar resulteerde

stoornissen in het popstadium van de bijen en veroorzaakt door parasitering van de pop door varroamijten.
Les ley Ba iley en Brenda Ball komen in hun 'Honeybee
Pathology' (Academic Press 1991) met een andere
opvatting hierover. Beiden zijn verbonden aan het
Rothamsted Experimental Station in Engeland. Zij
schrijven de verkreukelde vleugeltjes toe aan een virus.
Zij vermoeden dat dit virus al langere tijd aanwezig is
in bijenvolken . Varroamijten fungeren als 'doorgevers'
(transmitters) van de ene bij naar de andere. De
auteurs schrijven dat het een bekend virus is en nemen
bovendien aan dater nog verschillende andere
virussen zijn waarvan de varroamijten 'doorgevers ' zijn.
Kort samengevat is hun kijk op de varroamijt de
volgende: de varroamijt zelf richt maar nauwelijks
schade aan; het zijn de virussen, vermoedelijk reeds
Ianger in bijenvolken aanwezig, die virulent worden en
de grote schade veroorzaken die op rekening van de
varroamijt wordt gesch reven. Zij zien de bestrijding
van de varroamijt als een bestrijding van de
symptomen. Bestrijd ing die tijdelijk enig succes heeft
maar waarvan op den duur zal blijken dat rampen niet
voorkomen kunnen worden . Deze rampen verwachten

het goede drachtgebied in een optimaal broedproces
met een mijtenpopulatie binnen acceptabele grenzen.
Tegelijkertijd is het goede drachtgebied de enig
mogelijke garantie voor de gezondheid en vitaliteit
van de bijen. Pas als het drachtgebied, hoe hoogwaardig ook, z'n betekenis verliest door extreem
slechte weeromstandigheden, zal naar verwachting
oak op Fortmond de schade door varroamijten I
virussen groot zijn. Het is een schade die overigens
ook bij bestrijding met chemische middelen niet te
voorkomen is. Verder kan het effect van een
hoogwaardig drachtgebied ondergraven worden door
verkeerde imkertechnieken. Zo zal bijvoorbeeld het
'kaalslingeren' van bijenvolken een probaat middel
blijven voor het kweken van varroamijten. Ook het
veelvuldig rommelen in kasten, in het bijzonder bij te
lage temperaturen, speelt de varroamijt in de kaart en
verlaagt het weerstandsvermogen van het bijenvolk .
De kern van een mogelijke samenleving van bijen en
mijten ligt in de leefomgeving. Daaraan kan een imker
veel doen, zeker vanuit de gedachte dat daarmee
afgestapt kan worden van de chemische bestrijding
van de mijt.
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Tel eerst de mijten en besluit dan om wei of niet te bestrijden

Een reactie op het betoog van de heer Lijftogt
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Johan N.M. Calis, Wil/em J. Boot en Joop Beetsma,
verbonde n aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
De kern van het betoog van de heer Lijftogt is dat
onder goede drachtomstandigheden, zowel door
aanwezigheid van een breed scala van drachtplanten
als goede weersomstandigheden, de bijen het broed
goed verzorgen, vooral als ze mogen zwermen en
weinig gestoord worden . Deze goede broedzorg zou
dan voorkomen dat de mijtenpopulatie uit de hand
loopt. Ongetwijfeld zullen goede drachtomstandigheden gunstig zijn voor een bijenvolk. De drachtomstandigheden be'lnvloeden de groei van het
bijenvolk en daarmee ook die van de mijtenpopulatie
omdat de varroamijten voor hun voortplanting
afhankelijk zijn van bijenbroed. Of de kwaliteit van de
broedzorg be'lnvloed wordt met als gevolg dat de
mijtenpopulatie niet groeit, zijn speculaties. Deze
speculaties zouden een kern van waarheid kunnen
bevatten, maar er kunnen met hetzelfde recht andere
hypothesen bedacht worden. Wei staat als een paal
boven water dat de volken van de heer Lijftogt zonder
bestrijding en met hoge dichtheden van mijten niet
het Ieven hebben gelaten.
De heer Lijftogt heeft een enorme hoeveelheid
werk verzet om inzicht te krijgen in het aantal
varroamijten in zijn volken. De mijten die van nature uit
volken vallen zijn een goede maat voor de omvang van
de mijtenpopulatie, zeker wanneer op zo'n lange
termijn gekeken wordt. Uit eigen experimenten bleek
dat mijten voornamelijk dood gaan tijdens of kort na
het verblijf in het gesloten broed. Van mijten die uit
het broed komen, wordt 20 a30% binnen een paar
dagen op de varroabodem gevonden . Als de mijten
op volwassen bijen zitten lopen ze slechts een kleine
kans om te sterven. Het aantal va llende mijten geeft
dan ook een indruk van de hoeveelheid mijten die met
het broed uitlopen. Als je het gemiddelde aantal
mijten dat per dag valt met 50 (*) vermenigvuldigt,
krijg je een indruk van het aantal mijten in het broed .
De patronen van de mijtenva l zoa ls gevonden door
de heer Lijftogt, lijken niet op de door hem genoemde
theoretische groeicurven. Dit va lt ook te verwachten.
Theoretische model len worden gebruikt om inzicht te
krijgen in de mogelijke populatiegroei onder goed
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gedefinieerde omstandigheden . In werkelijkheid zijn
de patronen grillig omdat de mijtenval gekoppeld is
aan de hoeveelheid broed die uitloopt. Bij hogere
mijtendichtheden verwachten we bovendien een
steeds lagere populatiegroei omdat er veelvuldig
meerdere mijten per broedcel instappen en hoe meer
mijten er in een eel zitten, des te minder nakome lingen
ze kunnen voortbrengen . Bij hogere dichtheden zullen
waarschijnlijk ook steeds meer mijten en hun
nakomel ingen omkomen omdat kalkbroed en door
virussen veroorzaakte broedziekten vaker voorkomen
en de mijten samen met het aangetaste broed te
gronde gaan. In de bijenvolken van de heer Lijftogt
werd de mijtenpopulatie klaarblijkelijk nooit zo groot
dat de bijenvolken in hun voortbestaan bedreigd
werden. Dit betekent niet dat de schade ook klein is.
De herkomst van de genoemde schadepercentages
van 2 a 10% is ons enigzins onduidelijk. De werkelijke
schade is niet zo gemakkelijk te bepalen . Hoe is deze
schade berekend? In ieder geval moeten we ons
realiseren dat werksters die niet zichtbaar zijn
aangetast desondanks door parasitering een veel
kortere levensduur kunnen hebben. Bovendien kunnen
mijten virussen overbrengen, die vervolgens veel
schade kunnen veroorzaken in het bijenvolk. Zelf
hebben we de ervaring dat volken met vee I mijten
soms nauwelijks groeien terwijl hun buurvolken met
wein ig mijten explosief in grootte toenemen. De heer
Lijftogt vindt veel steun voor zijn ideeen bij
Bailey & Ball (1991 ). In het overzicht over de varroamijt
geven zij een staaltje 'whishfull writing' ten beste.
Gedurende het Britse pre-varroatijdperk, dat
overigens sinds vorig jaar ten einde is, hebben zij een
beeld ontwikkeld waarin het onder Europese
omst andigheden niet de mijten zijn die de volken
schade toebrengen, maar o.a. virussen die de
varroamijt overbrengt. Gunstige omstandigheden
zouden het volk voor schade kunnen behoeden. Als
echter de mijt verantwoordelijk is voor het infecteren
van bijen met ziektenverwekkers is een discussie over
wat nu uiteindelijk het volk doodt nogal academisch.
Op wereldschaal bekeken zijn het vooral de Europese
rassen die gevoe lig zijn voor de varroamijt, dit geldt in
Europa zelf, maar ook in Azie en Amerika. Tamel ijk
ong evoelig zijn Afrikaa nse rassen. Het lijkt
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aannemelijker om genetische verschillen tussen
Europese en Afrikaanse rassen als oorzaak van dit
verschil in gevoeligheid voor mijten te veronderstellen
dan dat de dracht- en klimatologische
omstandigheden voor Europese rassen dusdanig
slecht zijn dat zij vaker van de mijten te lijden hebben.
Tussen bijenrassen vinden we belangrijke versch illen in
de duur van het gesloten stadium van het
werksterbroed. De duur van dit stadium is beperkend
voor het aantal nakomelingen die na het uitlopen van
het broed weer op de bijen komen. Door de kortere
duur van het gesloten stadium bij Afrikaanse rassen,
vergelijkbaar met d ie van de Oosterse honingbij,
zouden er minder mijten bij ku nnen komen dan er
dood gaan, waardoor de mijtenpopulatie in omvang af
kan nemen. Belangrij ke genetische verschillen in de
duur van het gesloten werksterbroed stadium en
hie rmee gecorreleerde verschillen in populatiegroei
van de mijt zijn ook gevonden bij Europese bijen .
Binnen een volk kan de gem iddelde duur van het
gesloten werksterbroed stadium wei eens enkele uren
vertraagd worden door bijvoorbeeld lage
temperaturen bij een groat broednest. De
ontwikkelingsduur is namelijk afhankelijk van de
heersende temperatuur. Het is een interessante
hypothese dat de mijt onder dergelijke
omstandigheden meer nakomelingen volwassen zou
zien worden, maar dit verband is nog nooit goed

aa ngetoond . Naast andere potentiele
resistentiefactoren wordt de duur van het gesloten
werksterbroed stadium een belangrijk onderzoeksthema in een EG-project dat door ons in samenwerking met andere Europese bijenonderzoekers
vanaf 1994 uitgevoerd zal gaan worden. Veel van de
variatie in gevoeligheid voor de varroamijt blijft
verborgen doordat de mijt bestreden wordt. Niet
bestrijden betekent echter dat volken het gevaar
!open in te storten. Wanneer een im ker in de
gelegenheid is om de mijtenpopulatie te vo lgen zoals
de heer Lijftogt dit doet, zou wei een bestrijding
uitgesteld kunnen worden. Een ge"lntegreerde
bestrijding, waarbij pas bestreden wordt bij een
bepaalde gemiddelde mijtenval wordt in Zwitserland
gepropageerd en zou in Nede rland ook toegepast
kunnen worden. Wellicht zal dan blijken dat in een
aantal volken de mijten snel bestreden moeten
worden, ook al om uw imkerburen niet met uw mijten
op te zadelen , terwijl in andere volken bestrijding
achterwege kan blijven. In het kader van het hierboven
genoemde EG-project za l een volk waarin bestrijding
achterwege kan blijven, verzekerd zijn van onze
belangstelling .
*) 4 (want ongeveer 1/ 4 van de mijten die uit het breed
komen valt op de bodemlade) x 12 (dit is de duur van het
gesloten stad ium) = circa 50.
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Mijn eerste imkerseizoen
op Terschelling

Najaarszwermneiging, een
genetisch erfgoed?

Het zit er weer op. De volken zijn afgevoerd, een
balkje onder de achterzijde van de kasten zorgt er
voor dat ze iets voorover hellen om eventueel
sneeuwsmeltwater af te voeren en de daken zijn
verzwaard met een paar stenen . In de loop van deze
maand zal ik nog even een stukje moerrooster voor de

Tach Ia at het je niet met rust, je wilt het doen en
Iaten van je bijen begrijpen en eigenlijk sta je voor
joker met de prachtige verhalen over ingebouwde
(vergeef me het woord) reacties van het bijenvolk op
het buitengebeuren . 'Door de toenemende daglengte
geactiveerd legt de koningin in de loop van januari de
eerste eitjes, ook al is het bar winters weer en vriest
het midden op de dag zes graden zoals in 1979. Dat is
bewezen door een vernuftig onderzoek van
imkercollega van den Berg uit Haarlem. Maar waarom
is een afnemende daglengte in augustus/september
dan soms niet in staat de bijen van het zwermen af te
houden? Het heeft niets te maken met een eigenschap
van de zogenaamde zwarte heidebij want hetzelfde
verschijnsel doet zich ook in Amerika voor. Dat bleek
uit een onderzoek naar het tijdstip van het jaar waarin
volken gingen zwermen in de staat New York in de
periode 1971 tot 1977. Van de 235 verzamelde
zwermen werd 81% gedateerd tussen 5 mei en 21 juli
en 18% tussen 14 augustus en 19 september. Tijdens
dat onderzoek kwamen er nog een aantal interessante
feiten naar voren, maar daar kom ik nog op terug.
Sluiten we hongerzwermen uit, dan zien we het
zwermen in het najaar vooral optreden tijdens een

vlieggaten prikken om muizen buiten te houden en dat
is dan wei de laatste praktische handeling. Zoals u
weet geldt voor de imkers op Terschelling ... geen
gedoe met varroamijtverdelgende strips of
mierezuurplaten . Laat ik het maar heel eerlijk zeggen,
dat laatste ervaar ik als een enorme opluchting en de
plezierigste kant van het imkeren op mijn nieuwe
stekkie. Het eerste jaar imkeren op Terschelling zit er
open het was wei even wennen. Ten eerste het weer.
Vooral in het voorjaar veel zon en weinig neerslag,
prima dus, maar zeer bescheiden temperaturen en
nogal winderig . Bovendien totaal andere drachtomstandigheden. In het voorjaar vormen kruipwilg en
paardebloem de hoofdmoot. Hoewel er aan de vaste
wal heel wat voorjaarshoning is geslingerd betekende
een voile honingkamer hier een knappe prestatie .
Meestal laat men de bijen het beetje honing houden
want anders moet er in juni zeker worden gevoerd.
Alles en iedereen is hier gespitst op de lamsoordracht
en in de loop van juli worden bijna aile volken naar de
Boschplaat gebracht, hoog tegen de duinvoet
vanwege het risico op hoog water als springvloed en
zuidwesterstorm samenvallen. Door de overheersende
westcirculatie in de voorafgaande weken waren de
verwachtingen al niet hoog gespannen, maar de
werkelijkheid was nog slechter. Volgend jaar beter
mom pel je dan. Verder ben ik sa men met mijn vrouw
een bevriend imkerechtpaar, Wiebe en Eef de Haan,
behulpzaam geweest om in de stallen van hun
boerderij een museum in te richten over de
geschiedenis van de bijenteelt. Van de oudste tijden
tot de moderne werkplaats metals bekroning een
'Karl von Frisch' hoek met observatievolkje. Het was
heel leuk werk en uit de reacties van vele bezoekers
blijkt dat we in onze opzet zijn geslaagd . Ook is er een
drachtplantentuin van een kleine 3000 m2 in aanleg
aanwezig en dat belooft de komende jaren uit te
groeien tot iets heel fraais.
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periode met warm weer en er zal dan ook zeker nog
flink wat pollen/nectar worden verzameld.
Misschien dat we tot de bran van dit gedrag komen
als we even terugkeren naar het gebied _;aar de verre
voorouders van onze bijen vandaan komen, Azie. In
Oman, een oliestaatje aan de Perzische Golf, wordt tot
de dag van vandaag ge"imkerd met de kleinste van de
vier honingbij soorten, Apis florea. In het tijdschrift Bee
World werd daar zestien jaar geleden uitgebreid
aandacht aan besteed en bij het lezen werd ik als het
ware gefixeerd op een bepaalde passage:
Koninginnen en darren worden in het voor- en najaar
gekweekt, gevolgd door het afkomen van zwermen.
Oat betekent in het voorjaar na een relatief drachtarm
koud en in het najaar na een realatief drachtarm heet
jaargetijde, ais bij de dan vallende neerslag weer tal
van bloemen nectar en stuifmeel aanbieden. Wellicht is
de najaarszwermneiging van Apis mellifera een
genetisch erfgoed dat aan de dag treedt als mooi
najaarsweer gepaard gaat met overvloedige dracht.
Stel dater zoiets aan de hand is, dan is de praktische

VAN IMKER TOT IMKER
waarde nul, maar je bent wat dichter tot het wezen van
het bijenvolk gekomen en dat geeft mij een enorme
voldoening en naar ik hoop, u ook.

Wei blijf ik met een aantal vragen achter.
Waarom gingen de bijen zwermen, kwam dat door
het voeren of het weer? Waarom gingen ze er de
tweede keer vandoor en daarna niet meer. Hadden we

Een plaatje bij een praatje

ze te dicht bij de oude plek gelaten?
Aan de kast ligt het niet want die hebben ze de
tweede keer wei geaccepteerd (nu met een raampje
broed, dat wei) . Het viel me op dat ze om twaalf uur

Het volgende verhaal van Heyta van der Reijden Rynja sluit helemaal aan b ij onze zwermstemming .

bijna pal naar het zuiden vlogen terwijl ze aan het eind
van de middag een meer westelijke richting kozen.

Maandag 2 augustus was het schitterend weer na
een ve rregende julimaand. Vlak daarvoor waren we

Vl iegt een zwerm altijd in de richting van de zon?

teruggekomen van vakantie en we ontdekten dat een
in mei geschepte zwerm gevoerd moest worden en
dat gebeurde dus. Daags daarna dacht ik om klokslag

Het weer in november

twaalf (de sirenes loeiden) : ' Het voeren heeft ze goed
gedaan, wat een invliegers'. Hoewel, invliegers? Die

Over de periode 1961-1990 bedraagt het landelijk

gedachte verdween snel toen de Iucht allengs zwarter

gemiddelde 55 uren zonneschijn, 79 millimeter

werd van de bijen. De zwerm verplaatste zich
langzaam naar de voorkant van het huis waarbij ze vele

neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 8, 9°C. In de afgelopen vijf jaren gedroeg het weer

spikkeltjes op mijn boek achterlieten . Binnen tien
minuten was er aan een tak van een appelboom een
modeltros ontstaan. We hebben eronder een laken uitgespreid, daarop een doos gezet en na een flinke ruk
aan de tak viel het hele 'zootje' in de doos. Vervolgens

zich als volgt.

de doos onderste boven gezet met een blikje eronder
en de rest van de bijen liep keurig naar binnen. Na een
half uurtje hebben we ze in een nieuwe kast gedaan en

November-maanden
Jaar Zon

1988
1989
1990
1991
1992

(uren) Neerslag(mm) Max.temp .

zonnig
( 70)
zr. zonnig (120)
normaal
somber
normaal

droog
zr. droog
zeer nat
zeer nat
zeer nat

( 46)
( 31)
(11 0)
(112)
(117)

zacht
normaal
normaa l
normaal
zacht

deze achter in de tuin gezet. Ziezo, klus geklaard, leuk
verhaal voor vrienden en familie .
Het vervolg. Wie schetst onze verbazing toen de
bijen rond half vijf opnieuw op de vleugels gingen .
Deze keer gingen ze een andere kant op en nestelden
zich in een fluweelboompje . Opnieuw geschept, terug
in dezelfde kast maar nu verbannen naar de
schooltuin. Daar hebben ze dik tevreden de rest van
de zomer doorgebracht.
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Kattestaart
In de Verenigde Staten breidt een plant zich over
grote oppervlakten uit, ongeveer 100.000 ha per jaar.
Een plant van natte plaatsen, slootjes, moerassen, bij
ons welbekend als kattestaart (Lythrum salicaria) .
Darwin beschreef de bloemen van de kattestaart, ze
vertonen namelijk trimorfie. Er zijn bloemen met a) een
lange stijl en korte en middellange meeldraden,
bloemen met b) een middellange stijl en lange en
korte meeldraden en bloemen met c) een korte stijl en
middellange en lange meeldraden. De kans op

-

306 zelfbestuiving is hierdoor uitgesloten, want een bloem
met een lange stijl wordt aileen bevrucht met stuifmeel
van een bloem met lange meeldraden.
In Europa komt de kattestaart in aile streken met
een gematigd klimaat voor, zo ook in Nederland . Komt
de kattestaart massaal voor, dan kan er goed van
geslingerd worden. De honing is Iicht met een groene
zweem en met een goede smaak. Helaas, wij kunnen
er eigenlijk nooit van slingeren, want hij komt hier niet
massaal voor.
In Amerika zijn ze niet echt blij met deze immigrant.
Hij verdringt de inheemse planten, en daardoor gaat
ook de plaatselijke dierenwereld achteruit. Groeit hij in
vochtige weilanden, dan wordt het hooi onbruikbaar.
Greppels en sloten groeien er mee dicht. Bestrijding
door wieden helpt niet erg, want blijft er maar een
stukje wortel in de grond zitten, dan komt hij weer
terug.
Proeven worden nu gedaan met een Europese
snuitkever. Die komt hier algemeen voor, is heel erg
gebonden aan de kattestaart en vreet zich door de
wortels toter geen wortel meer over is. Ook met twee
bladetende kevertjes worden proeven gedaan. De
Amerikanen hopen op die manier de plaag tot
aanvaardbare properties terug te brengen.

Bee Culture, 1993(7).

Bijenlap
Gebruikt u ook een lap tijdens het werken in de
bijen? Probeer dan eens een lap met latjes. Een
vierkante lap witte katoen, minstens zo breed als de
kast, met aan weerszijden een platte strip hout eraan
bevestigd. Over de ramen gelegd, worden de bijen
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niet vervelend als je de ramen losmaakt. Ze zien ook
niet die armen boven de kast. De lap wordt tijdens het
werken in de bijen opgerold, de latten zorgen ervoor
dat de lap er niet afschuift of rolt.
De Britse imker die er mee werkt, vond nog een
voordeel. Toen hij een raam wat schuin hield om naar
eieren te kijken, vielen enkele stuifmeelklompjes op
het doek. Oat gebeurt wei meer en bij de verschillende
kleuren van het stuifmeel vraagt hij zich altijd af, waar
het vandaan komt. Zeker als het zwart stuifmeel is. Nu
had hij eens gehoord, dat bijen kolenstof verzamelden
en dat aan de larven voerden . Je kon precies het
darmkanaal van de larven zien zitten. Onze imker
woonde echter niet bij een kolenmijn . Zou het
misschien van de prachtig rode klaprozen uit de buurt
komen . Hij wist het niet.
British Bee Journa/1993(8).

lmkertoerisme
Als u met vakantie bent, gaat u dan ook op elke
bijenkast af die u ziet? Je krijgt dan soms heel aardige
gesprekken met imkers. Maar dat soort imkertoerisme
wordt niet in het blad van de Vlaamse imkers
beschreven. Van Antwerpen wordt een zo volledig
mogelijk overzicht gegeven van aile plaatsen waar iets
te zien valt van bijen, of wat daar mee samenhangt.
Allerlei St. Ambrosiusbeelden, compleet met bijenkorf.
Een huis dat 'den Cleynen en den Grooten Biecorff'
heet, en waarop ook een bijenkorf en bijen st~an
afgebeeld. Een (gewezen) cafe dat 'In den Zoeten
lnval' heette, met op de muur een beeld van een
mannetje dat voorover valt in een omgekeerde
bijenkorf. Er is een Biekorfstraat. Zelfs in het grote
Centraal Station van Antwerpen bevinden zich
meerdere afbeeldingen van bijenkorven. Oat was het
zinnebeeld van de handwerksnijverheid.
Nog veel meer plaatsen worden genoemd en
afgebeeld. Het artikel is compleet met een
stadsplattegrond waar aile vindplaatsen zijn
ingetekend. Zou van een Nederlandse stad ook zo'n
imkertoeristisch verhaal te schrijven zijn? Wie probeert
het eens.

Maandblad van de Vlaamse lmkersbond 1993(8).

BOEKBESPREKING

Jubileumboek over
75 jaar 'Walcheren '
Ab Kuypers
Ter gelegenheid van haar vijfenzeventig jarig
bestaan (zie het verslag in de rubriek
'veren ig ingsnieuws') heeft de subvereniging
'Wa lcheren' van de VBBN een jubileumboek
uitg egeven, geschreven door bestuurslid A.C. Munter.
Herdenkingsboekjes, door jubilerende
imkerveren igingen uitgegeven hebben meestal
gemeen, dat zij van hun auteurs een energie vragen,
die in feite in geen verhouding staat tot het
uiteinde lijke resultaat: de geringe oplage waarin zij
worden gedrukt.
M et 'Het 75 jarig bestaan van de subvereniging
Wal cheren', een eenvoudige, gekopieerde uitgave, is
dat al niet anders. lk vraag me overigens wei af of een
prijs van f 22,- voor dit boek niet wat te hoog is,
ond anks de geringe oplage van 200 stuks. Bovendien
heeft men va n de gemeenten Mariekerke en Veere
een subsidie voor deze uitgave ontvangen. Hoe men
het ve rder ook bekijkt, op zich blijft het een loffelijk
streve n van lokale bijenhouders, dat zij bij bepaalde
gelegenheden iets van hun eigen geschiedenis aan het
pa pier t oevertrouwen. Voor de 'a lies verzame laa rs' en
de echt ge·interesseerden zullen de aanschafkosten
van zu lke werkj es waarschijnlijk amper een bezwaar
zijn.
Bij zijn speurwerk voor dit boek kon de heer Munter
besch ikken over aile, bewaard gebleven, notulenboeken van zij n subvereniging, maar ook over vele
kra ntekni pse ls van verschillende Zeeuwse kranten en
st ukken uit enkele archieven. Daarnaast heeft hij
gesproke n met een aantal nabestaanden van de
oprichters van 'W alcheren '. In 15 hoofdst ukken,loodst
hij ons door de geschiedenis van het georga niseerd
imkeren op dit Zeeuwse eiland, die beg int in het
laat st e jaa r van de Eerst e Wereldoorlog. Zijn verhaal
lees je op zich vlot , al volgt het naar mijn idee wat te
letterlij k de notu len. Hie rdoor is het min of meer 'een
re is van ve rga dering naar vergadering' geworden met
een vaak droge opso mming van allerlei feitjes. Ook
worden er, daa r wa ar de oude notulen over bepaalde
zaken nog al vaa g bleken te zijn, teveel niet meer te
beantwoo rden vra gen gesteld en veronderstelli ngen

gedaan. Maar goed, ieder vogeltje zingt zoals het
gebekt is; dat recht heeft ook de heer van Munter. AI
metal krijgen we in de loop van het verhaal een aardig
inzicht in vooral de bijenhoudersorganisatie van
Walcheren, terwijl natuurlijk ook het imkeren zelf
wordt belicht. Heerlijk bijvoorbeeld zo'n oude
'boekhouding' van een vroegere imker te mogen
nalezen, zoiets is veelzeggend.
Tegenover de hoogtepunten, zoals de
landbouwtentoonstelling van 1922 in Vlissingen en de
Nationale lmkersdag in Middelburg in 1939 worden
dieptepunten als de oorlogsjaren en de inundatie van
het eiland beschreven.
Ondanks mijn wat kritische aantekeningen hier en
daar, wil ik de subvereniging Walcheren behalve met
hun jubileum eveneens met deze uitgave, die vooral
voor de Zeeuwse imker zelf interessante gegevens
bevat, van harte feliciteren .

Het boek kan worden besteld bij:
A. H. Verboven, tel. 01189-1499 en bij de heer
A. C. Munter, tel. 01180-12858. Het boek kost f 22,p/us f 5,- verzendkosten. Ook in het Bijenhuis is dit
boek te koop, dan betaalt u er f 22,50 voor.
Overhandiging van het jubileumboek door de voorzitter van
afdeling Walcheren, dhr. de Graauw aan de burgemeester,
dhr. van Putten. Foto H.A. Th. v.d. Scheer.
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Raampjes monteren en
voorzien van kunstraat
Na kennisname van de artikelen in de rubriek 'Voor
beginnende imkers' van Jan de Groot, vraag ik mij af
of de behandelde onderwerpen aangemerkt moeten
worden als lesstof voor beginnende imkers. Hoe het
ook zij, tach wil ik een uitvoerige reactie te geven op
'Het sorteren van ons ratenbestand ', opgenomen in
het maandblad van september 1993. Ofschoon dit wei
afgestemd is op beginnende imkers, staan er een
aantal aspecten in vermeld, die ik op zijn minst als
omstreden zou willen aanmerken .

-
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Kunstraat niet van kunststof
Tijdens het geven van de cursus 'Bijenteelt voor
gevorderden' mocht ik nog al eens ervaren dat elders
opgeleide 'beginners ' vaak op de meest uiteenlopende wijzen waren onderwezen over de manier waarop
een raampje van bedrading en kunstraat moest
worden voorzien. Een vaak misleidend effect veroorzaakte daarbij het woord 'kunstraat', waarbij iemand
onder de beginners zelfs nog meende, dat het werkelijk om kunststof ging, in plaats van echte bijenwas!

Aileen was van de hoogste kwaliteit
In Engelstalige Ianden gebruikt men voor de
benaming kunstraat het begrip 'foundation ' (letterl ijk
vertaald : fundament), welke fijnzinnige omschrijving
aan du idelijkheid niets te wensen overlaat. Onze
Duitse imker-collega 's spreken van 'Mittelwand ' ofwel
middenwand, hetgeen het produkt eveneens op
betere wijze verwoordt dan bij ons. Wei Iicht ten
overvloede, kunstraat is zuivere bijenwas, kunstmatig
voorzien van celindrukken , die evengroot zijn als die,
die de bijen op natuurlijke wijze maken . Toevoeg ing
van goedkope paraffine, e .d. aan kunstraat is door een
leek niet te onderscheiden, maar zou niettemin een
uiterst kwalijke en milieu-onvriendelijke zaak zij n.
Aangekochte partijen was, bestemd voor de fabricage
van kunstraat, zijn meestal van buiten landse herkomst.
Deze partijen zijn voorzien van een was-certificaat,
waarop de exacte samenstelling staat aangegeven.

Een raamtype in meerdere uitvoeringen
Hoewel we in ons land, in tegenstelling tot de ons
omringende Ianden merendeels een type raampje
bezitten, het Simplexraampje, zijn weer ondanks dat
tach in geslaagd een aantal varianten uit te brengen,
zoals:
maandblad voor imkers november 1993

• raampjes met en zonder zaagsnede;
• met verticale en hori zontale bedrading;
• met gewalste en gegoten kunstraat en
• met dive rse wijzen van montage.
Geen wonder dat imkers die reeds enige tijd
meelopen meestal bij hun eerst aangeleerde systeem
blijven en er dikwijls onvoldoende bij stilstaan welke
variant voor hun bijen en hunzelf de meest ideale zou
zijn .

Montage en bedrading van de raampjes
Op mijn trektochten in het buitenla nd heb ik vrijwel
alt ijd een bezoek gebracht aan bijeninstituten en
imke rs, vooral professionele. Bij een rondre is door
Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-ltal ie
heb ik extra aandacht besteed aan de wijze waarop
groot-imkers in die Ianden imkeren . Het is begrijpelijk
dat grate imkers hun raampjes en ook de latjes met
moderne houtbewerkingsmachines zelf fabriceren .
Meestal wordt voor de raampjes een goede kwaliteit
naa ldhout, soms ook lindehout, beide van locale
herkomst, gebruikt. Het boren van de gaatjes voor de
bedrading geschiedt met behulp van een multi-boor,
die gelijktijdig, drie of vier gaatjes in de verticale latjes
boort. 'Ons' gaatjesapparaat, dat de gaatjes ponst,
laat teveel houtweefsel in de gaten achter om de
draden er snel doorheen te kunnen trekken, dit
apparaat is dan ook meer bedoeld voor de kleine
hobbyimker. Elke imker gebruikt er roestvrij stalen
(RVS) raampjesdraad, 0,3 mm in diameter, waarbij het
bedraden met al lerlei ingenieuze hulpmiddelen
plaatsvindt. De fabricage van raampjes, evenals het
bedraden en voorzien van kunstraat, is winterarbeid ; in
het actieve seizoen is daar geen tijd voor. De RVS draad helpt roestvorm ing te voorkomen, hetgeen
speciaal van belang is als de wasmot met azijnzuur of
de varroamijt met mierezuur bestreden worden .
Verder heeft roest een nadelige invloed op de was, die
men er meestal zelf omsmelt.

Gegoten raat is er favoriet
Op de vraag wat voor raat men gebruikt, is het
antwoord vaak gegoten kunstraat, metals
voornaamste reden, dat het gemakkelijker in gebruik is
dan gewalste. Wel iswaar is gegoten kunstraat broze r
dan gewalste, het grote voordeel is echter tweeerlei.
Allereerst kan men gegoten kunstraat reeds
gedurende de winterperiode monteren zonder het
risico te lopen dat het gaat golven . Gewalste kunstraat
is voor wat dat aangaat erg gevoelig voor
temperatuurwisselingen . Verder wordt gegoten raat
vlugger door de bijen uitgebouwd. De juiste oorzaak
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daarvan is moeilijk te achterhalen. Hierbij wordt wei
opgemerkt dat gegoten raat iets dikker is (per kg een
vel minder), zodat de bijen meer grondstof ter
beschikking hebben bij de uitbouw. Om de proef op
de som te nemen heb ik enkele malen gelijktijdig een
vel gegoten en gewalste kunstraat aan aan weerszijden
van het broednest gehangen. Hierdoor werd voor mij
het overtuigend bewijs geleverd om voortaan gegoten
kunstraat te gebruiken. De vermelding van
Jan de Groot, dat gewalste kunstraat erg broos is en
niet kromtrekt is onjuist. Die eigenschap geldt juist
voor gegoten kunstraat! Gietwerk is namelijk altijd
brazer en daardoor kwetsbaarder, terwijl walswerk
juist flexibeler is dan gietwerk, zo ook bij kunstraat!

De zaag snede en de wijze van bedrading
Raampjes met zaagsnede heb ik bij 'die grate
jongens' nergens aangetroffen. Wei had ik enkele
exemplaren meegenomen om te tonen dat deze
variant in Nederland voorkwam . Overal ontving ik
negatief commentaar op dit raampje met zaagsnede.
Om te beginnen werd de wasmot erbij betrokken, aile
oneffenheden aan de bovenzijde zouden namelijk
wasmotinfiltraties in de hand werken. In de tweede
plaats wordt de zaagsnede als een verzwakking
gezien. Bij de discussie sprak men over de noodzaak
om de bovenzijde van het raampje zo glad mogelijk te
houden , zodat aanbouw van braamrat de bijenafstand
niet in gevaar brengt. Bij 'Hochwaben' raampjes
waarbij de verticale latjes Ianger zijn dan de horizontale, wordt dat in de Du itstalige Ianden nog wei
gedaan; bakken met 'Hochwaben ' worden echter niet
gestapeld, zodat die bezwaren dan niet opgaan. De
ervaring in ons land heeft geleerd, dat raampjes met
verticale bedrading, waarbij boor of ponsgaatjes,
oogjes en bedrading zich aan de bovenzijde van het
raampje bevinden, in ruime mate worden voorzien van
braamraat. Wordt die er afgeschraapt dan loopt men
het gevaar de bedrading te beschadigen, terwijl met al
die toestanden het aanzien van de bovenzijde er niet
mee wordt gediend. Verder loopt men in dat verband
het gevaar dat bij grote oogsten de diverse bakken
aan elkaar worden gekit, zodat ze slechts met moeite
vaneen te krijgen zijn . Raampj es met zaagsnede en
verticale bedrading moeten dan ook als inefficient
worden aangemerkt, ze zijn bij de moderne imker
verleden tijd. Het propageren van verticale bedrading
in een beginnersrubriek acht ik dan ook uit den boze.

Hoe verleiden we de bijen?
Wat mij bijzonder verraste was dat aile bezochte
imkers hun kunstraat op de onderlat van het raampje
plaatsen, en een smalle spleet (max. 5 mm) aan de
boven zijde vrijlaten. Zij stellen dat de bijen na het
inhangen van zo'n raampje de bovenspleet onmiddellijk dichtbouwen. Laat men echter de onderspleet
open, dan blijft die in vele gevallen geheel of
gedeeltelijk open, wordt derhalve niet behoorlijk
dichtgebouwd, hetgeen o.a . het zoeken van de moer
kan bemoeilijken. Tijdens het bezichtigen van diverse
stallen werd bevestigd dat de raampjes er inderdaad
volledig werden uitgebouwd: het betere imkerswerk!
Helaas is het volledig uitbouwen van kunstraat in ons
land vaak meer uitzondering dan regel, met andere
woorden dit is een idee om snel over te nemen. De
bovenste draad in het raampje wordt zo hoog mogelijk
aangebracht. Logisch, want de bovenzijde van de
kunstraat moet volkomen recht en precies onder de
bovenlat komen. Hoe zeer het me ook spijt, ook hier
ben ik het dus niet eens met Jan de Groot.

Wat leert ons de professionele imkerij?
Eigen ervaring en die van de beroepsmatige imkerij
over de grenzen en met name in de Duitstalige Ianden
op een rijtje zettend, zou ik aankomende, en, waarom
ook niet, meer ervaren imke rs het volgende in
overweging willen geven:
• gebruik geen raampjes (meer) met zaagsnede;
• bedraad ze horizontaal en aileen met RVS-draad;
• gebruik gegoten kunstraat; in ieder geval stel ook
uw bijen eens voor de keus: gegoten of gewaslte
ku nstraat;
• monteer gegoten kunstraat op de onderlat van het
raampje en houd een smalle spleet vrij aan de
bovenzijde.
Als deze opgedane ervaringen om de bijen vooral
een goede 'foundation' aan te bieden wil ik mijn
mede-imkers niet onthouden. Mocht u in genoemde
Ianden met vakantie gaan, laat dan uw blik eens vallen
op de zo belangrijke 'foundation' (van bijen wei te
verstaan). Behalve de beschreven bevindingen kan
men bij buitenlandse collega's met grotere
volkenbestanden nog vele interessante zaken gewaar
worden.
P.S. Als u meer wilt weten dan zou u ook eens
kunnen kijken in 'Haltung und Zucht der Biene' van
Zander/Bottcher en ook het in het Nederlands
vertaalde boek van Karl Weisz, 'Der Wochenendlmker'.
J.J. Speelziek, Teuge
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Amerikaans vuilbroed

Verwacht in de volgende regels geen uitgebreid
verslag van een gebeurtenis tijdens de vakantie van
een van de redactie leden van BIJEN . Dat Iaten wij juist
graag aan de lezers van ons blad over.

Hierbij gaat de publicatie uit de Staatscourant van
24 september 1993, aangaande het intrekken van het
vervoersverbod voor bijen in de Flevopolder rondom
AI mere .

Wij zijn van plan om een artikel te wijden aan allerlei
interessantie zaken over bijen die te zien zijn in binnenen buitenland en die de moeite van een bezoek meer
dan waard zijn. Daarbij denken wij aan bijenstanden,
handelaren in imkermaterialen, musea, een fraai
kunstwerk, een interessante (drachtplanten)tuin , enz.

Bij de inspectie van de ± 260 bijenvolken in d it
gebied zijn geen verdere besmette volken aangetroffen. Een Iicht verdacht raam is voor nader onderzoek naar het Centraal Diergeneeskundig lnstituut
gezonden. Bij het bacteriologisch onderzoek aldaar
kon de aanwezigheid van Amerikaans vuilbroed niet
worden aangetoond. Hierdoor zijn er thans geen
redenen meer het vervoersverbod te handhaven. lk wil

Wij roepen de lezers op om van interessante plekjes
informatie naar de redactie te sturen . Graag een
duidelijke omschrijving van het object, de plaats en het
land en aile andere nuttige informatie. Heeft u een
foto, voeg die er dan bij. die kunnen we misschien bij
het artikel plaatsen . Foto 's worden geretourneerd.
Peter Bohlmeijer

Meting suikergehalte van
honing en ijking van
refractometer
Onlangs is door de commissie Honing van de VBBN
een nauwkeurig werkvoorschrift opgesteld voor de
meting van het suikergehalte van honing met behulp
van de refractometer. Het geheel bestaat uit drie
pagina's en bevat o.a . een uitvoerige tabel waarin het
verband tussen de aflezing van de refractometer en
het suikergehalte (eigenlijk droge stof gehalte) van
honing wordt aangegeven . Hiermee wordt tevens
duidelijkheid geschapen over de verschillende in
om loop zijnde correctiepercentages (1 ,5-1 ,9 %). Ook
wordt ingegaan op de kalibratie ('ijking') van de
refractometer. Verplichte literatuur voor ieder die
honing keurt! De titel van de folder is ' 'Meting van het
suikergehalte van honing '. Technisch Bulletin
comm issie Honing VBBN, september 1993.
Verkrijgbaar bij het secretariaat van de VBBN .
J.D. Kerkvliet, commissie Honing VBBN

er echter op wijzen dat het onderzoek op Amerikaans
vuilbroed nooit 100 % zekerheid geeft over de
afwezigheid van de ziekteverwekker. Waakzaamheid
blijft derhalve geboden. lk wil de imkers dan ook
adviseren hun volken goed nate 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
totale broednest, dat raam voor raam moet worden
nagekeken , waarbij gelet moet worden op de
volgende ziekteverschijnselen :
• onregelmatig broednest
• veel open cellen tussen het gesloten broed
• ingezonken celdeksels bij het gesloten broed
• openingen in een aantal celdeksels.
lndien een imker deze verschijnselen waarneemt,
kan hij de volgende test uitvoeren: prik met een lucifer
door zo 'n ingezonken celdeksel, de celinhoud is een
slijmerige geelbruine massa die draden trekt (dit is de
'luciferproef').
Neemt de imker deze verschijnselen waar, dan is hij
op grond van de Bijenwet verplicht dit te mel den bij
het meldpunt Bijenziekten, telefoon 08380-35044.
Bovendien wil ik er op wijzen dat het snel melden in
het belang is van de imker zelf, zijn bijen , de totale
imkerij en de sectoren die afhankelijk zijn van
bestuiving door gezonde bijen.

Bestrijdingsadvies
De meeste imkers zullen de afgelopen zomer en
nazomer een of andere vorm van varroamijtbestrijding
hebben toegepast. Dit kan een biotechnische
methode geweest zijn, zoals vangraat- of arrestraam-
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en winter, als er geen broed meer in de bijenvolken
aanwezig is. Na de behandeling moet de
buitentemperatuur gedurende acht uren 10°C of
hager zijn . De behandeling met Apitol moet tweemaal
worden uitgevoerd met een tussenpoos van zeven
dagen. Restanten van de oplossing kunnen niet
worden bewaard. Na gebruik van Apitol zal meestal
enige bijensterfte optreden.
Zoals altijd bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen

methode, men kan gebruik gemaakt hebben van
ll le rtissen Mijtenplaten, of men heeft het nieuw
toegelaten middel A pistan toegepast. Aileen bij een
juiste toepassing van dit laatste middel zal het in bijna
aile gevallen niet nodig zijn in de ko mende periode
nog een bestrijding uit te voeren. In de overige
gevallen is het raadzaam en meestal noodzakelijk de
komend e maanden een goede bestrijding uit te
voeren. In deze periode is de toepassing van Apistan
niet zinvol meer omdat de bijen nog maar weinig
activiteit vertonen en daardoor in onvoldoende mate
met het bestrijd ingsmiddel in aanraki ng komen. Voor
bestrijdi ng in herfst en winter is momentee l aileen
Apitol toegelaten, terwijl oude voorra den Perizin tot 1
januari 1994 mogen worden opgebruikt.

dient de gebruiksaanwijzing stipt te worden
opgevolgd en moeten de veiligheidsvoorschriften
worden nagekomen. Aileen dan worden ontoelaatbare
residuen in de honing voorkomen en blijven de risico 's
voor de bijen en de gezondheid van de imker binnen
aanvaardbare grenzen.
J.A. van den Berg, IKC Glasgroente en Bloemisterij, sectie
Bestuiving.

Het gebruik van Apitol
Apitol kan aileen gebruikt worden in de late herfst

"So machet dem Apisticus die Schwa rm erei gar vie I Verd ru8 ; ... "
Wilhem Busch: Schnurrdiburr oder: Die Bienen; Kap. 5

Apisticus-Tag Munster 1994
Fortbildungsforum fur Imker und Interessierte

"

~

~
~~

Ein fadenziehendes Argernis
Amerikanische Faulbrut
Samstag, den 15. Januar 1994, 9.30Uhr
AuJa der Westfalischen Wilhelms-Universitat, SchloJ3 Munster
SchloJ3platz 2, 48 I 43 Munster
Referenten:
Dr. Christoph Otten: Landesanstalt fur Bienenzucht, 56727 Mayen

lnfektionswege und Befallsentwicklung der Faulbrut
Dr. babil Wolfgan g Fritzscb:
Landesuntersuchungsanstalt fur das Veterinarwesen Sachsen, 04107 Leipzig

Erfahrungen bei der Bekiimpfung der Amerikanischeo Faulbrut
Dr. Wolfgang Riner: Tierhygienisches lnstitut Freiburg, 79108 Freiburg

Ausnah me oder allgegenwiirtig - Faulbrutsporen im Honig
Bienengesuod heitsdienste in der Diskussion: Podiumsdiskussioo
mit den Referenten und MR Dr. z,vingmann (Ministerium fiir Umwelt, Raumordnung
und Landwinschaft NR\ und weiteren Gasten
Teilnebmergebilhr 20.- DM incl. Minagessen und Katfee; Anmeldung bei: Landwirtschaftskammcr WestfaJen-Lippe, lnstitut fiir Pflanzenschutz, Saatgutunt'ersuchung uod Bienenkuode (IPSAB), Postfach 5980 (Nevingboff 40), 48135 Miinster. Sie erhalten sodaon eine
AnmeldebesUtigung mit Uberweisungsvordruck. Erst oach Zahlungseingang ist lhre Anmelduog
verbindlich.
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Bond van bijenhouders van de NCB

Directeur Honingzemerij met VUT
F.P. Bohlmeijer
a ec n dicnstvcrband van bijna 32 jaar nam de heer
J. weere op 27 augustus 1993 afscheid van zijn
HoningzemerU in verband met zijn vervroegde uittreding.
312 Namens de Raad v:.~n Commis~arisse n werd hem bij deze
gelegenheid een receptie aangeboden.
Vele bekende personen uit de bijenhoudcrij, bestuursleden
van de drie 'zuidelijke bonden', zake nrelaties, het personeel
van de Honingzemerij en vrie nden waren op de druk
bezochte afscheidsreceptie aanwezig.
Natuurlijk ontb raken bij deze gelegenheid ook de toespraken
nict. De heer Roelen, in zijn hoedanigheid van voorzitter van
de Raad van Commissarissen van Honingzemerij 'Het
Zuiden' opende de rij van sprekers. Hij gaf een overzicht van
het wei en wee van de Honingzemerij en de belangrijke taak
die de heer Sweere in de afge lopen 32 jaar a is directeur
daarin had vervuld. Vee I ontwikkelingen zowel op het gcbied
van de capaciteit alsook de kwaliteit van de honing werden
gerealiseerd. Hij prees de inzet van de heer Sweere, die de
Honin ozemerij bijna al zijn eigen bedrijf beschouwde. In
zij n da~1k ann de heer Sweere betrok spreker uitdrukkelijk
ook mevrouw Swcere die haar man altijd voonreiTclijk
terzijde stond. Er was een bed rag onder couvert voor de
vertrekkende directeur en een bos bloemen voor zijn
echtgenote.
De heer A. van de Wilden berg. opvolger van de heer Sweere.
sprak namens het personeel en ovc rhandi gdc aan mevrouw
Sweere een bos bloemen en voor haar man een bedrag onder
couvert.

V./.nr. mevrouw S\l'eere. de heer S11 ·eere, de heer Roe/en.
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De rij sprekers werd afgesloten door de heer De Bruin , die
namens de bridgevrienden de heer Sweere een cadeau
aanboocl.
Tot slot dankte de hecr Swcere de Raad van Commissarissen
voor de preuige sa mcnwerki ng. Dat hij gekozen had orn met
de VUT te gaan, vond zijn oorzaak in het feit dat hij zich te
vee! vereenzelfdigde met het bedrijf en het hem steeds
zwuarder vie I voldoende afstand te nemen. Hij was er van
overtuigd dat hij naar bcste vennogen zij n bijdrage had
geleverd en een bedrijf had achtergelaten dat zij n opvolger nu
verder kan uitbouwen.
Spreker was er ,·an overtuigd dat de goede samenwerking
met het personeel. waarvoor l1ij hen dankte. door de heer
Van de Wildenberg. zij hct in zij n eigen stijl. zou worden
voortgezet. De heer Sweere bedan kte vrouw en kinderen voor
hun steun; zij ondervonden vaak de weerslag van de zorgen
die hij om de Honingzemerij had. AIs dank dam·voor gaf hij
zij n vrouw een bos rozen. een voor elk jaar dat hij bij de
Honingzemerij gewe rkt had.

Keuringen Studiedag NCB 6-11-93
H.F. Weyenborg
Voor de keuring van de diverse categorien honing. was, mede
en siervoorwerpen en kaarsen van bUenwas is nog steeds veel
belmwstelling. Voor de reglementen zie B!JEN 2(9): 248
( 199:2\ De i1~zendingen worden na de keuring tentoongesteld
en voorzien van de uitslag (onder nummer).
Vlechtwerkkcuring
In de oneven jaren~ dus ook dit jaar weer hebben we naast
bovenvermelde keuringen de mogelijkheid voor het inzenden
van vlechtwerk. Om dit ambachtelijk werk, wat vroeger
algemeen was bij imkers, wat te stimuleren. hebben we de
mogelijkhedcn voor deelname enigszins verruimd.
Klassc 1: een of twee bijenkorven van normale afmeting.
Bedoeld voor de beginnende vlechter, die bijvoorbeeld pas
een cursus heeft ge1·olgd.
Klassc !!: een korf van nonnale afmeting entwee stuks
siervlechtwerk. Een klasse voor de meer ervaren vlechter.
lnzenden voor de tentoon. telling: hieraan kan iedereen
dee lnemen, er zijn geen voorwaarden en ook geen prijzen aan
verbonden.
De vaak met veel fantasie ontworpen en perfect gemaakte
werkstukken, maar ook de wat eenvoudigerc. zouden zeker
als voorbeeld gesteld moeten worden in deze tentoonstelling.

Voor aile keuringen geldt dat inzendingen van niet-leden van
de B.v.B. van de NCB buiten de prijzen vallen. Voor het
slagen van een groot gedeelte ,·an deze Swdiedag, vooral wat
betreft de diverse keuringen. de drachtplantenbeurs en
po tersessie. zijn we afl1:mkelijk van uw medewerking.
Mogen we 6 november op u rekenen ~ Tot ziens.
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Van de bestuurstafel
j an Beekman
De ve rgadering van het Bondsbesruur vond plaats op
9 september 1993. De volgendc ondenverpen zijn besproken:
• De notu len va n de Algemene Vergadering d.d. 3 april jl.
zij n door het be tu ur geaccordeerd. Ze worden met bet
anrwoordformul ier over de vraag of de AJgemene
Vergadering met een Euchari ·tieviering moet beginnen. en de
uitnodigi ng voor de Studiedag op 6 november a.s. aan de
vereni gingssecretaris. en toegezonden.
• Het niet plaatsen va n een artikeJ in het septembernummer
va n 'BIJEN' met relevante gegevens voor de Studiedag,
ondanks de scbri ftelijke toezegging door de redactie van
'BlJEN', is door de Studiedagcommissie niel in dank
Dick Vw zderink
afgenomen. De voorzi tt r za l e.e.a. met de redactie bespreken Te l efoon~e naar het Bijenhuis: 'Lk beb bijen zonder
in de komende overlegvergadering van besturen van de
vleugeltjes. Hoe zou dat komen?' Dit gevoegd bij war ik u
Imkersbonden met de redactie van 'BIJEN'.
vorige keer vertelde over de vuilbroedcontrole, waar vee!
• De brieven aan de veiJingen m.b.t. de bestui vingsgelden
varroamijtbesmetting werd aangetroffen, illustreert dat we
zijn opgesteld. De besruivingsgelden worden (onder
het met de bestrijding nag niet allemaa l serieus genoeg
oorbehoud va n toezegging door de vei lingen) in 1994 aan
nemen. Ik zet daar nag e n (beetje aa nvechtbaar maar wei
de betTeffende verenigingen uitgekeerd naar rata van het
illustratief) rekensommetj e naast. We hebben ongeveer
aamal leden.
10.000 imkers in Nederland en Iaten we even aannemen met
• Amerikmms vuilbroed. Aile aangesloten verenigiogen
gemiddeld vijf vo.lken. du 50.000 voJken. De imponeur va n
hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van de brief van Api stan verwacht een verkoop van 4.000 pakketjes. dus voor
de Yeterinaire Dien t. De voorlichting over deze ziekte
20.000 vo lken. War gebeurt er met die overige 30.000?
begint op ga ng te komen. Tijdens de volgende
Een deel wo rdt met mierezuur behandeld, maar gelet op onze
Bondsbestuursvergaderi ng zal hier verder aandacht aan
verkoop van plat n tach een kl ei n percentage. Dan nag wat
worden besteed.
bestrijd ing met pitol, darreraatmethode eo bet verboden
• Srudiedag Bond van Bijenhouders 6 november 1993.
mierezuur uit de fl , maar er blijft ongetwijfeld nog een
De begroting voor deze dag is doorgenomen en door het
groat aa ntal volken over. \.Vat gebeurt daarmee? Je kunt
bestuur geaccoordeerd.
fama eren over een re groat optimisme, over gebrek aan
Di ver e aC[iviteiten zoa l het bekendmaken van de uitslag
kennis. over misplaatste zui nigbeid. over eigen ontwikkelde
van de Bijenteeltbed rijfswedstrijd. organiseren prijzen
metboden. Wi zaJ bet zegg n? Ik ad vi eer d besturen van
loterij , uitdelen at:tenties e.d. zijn onder de bestuurs leden
de subverenigingen erop te blijven bameren dat bestrijding
verdee ld.
een harde noodzaak blijft. En los an het be mettingsgevaar
De nieuwe keuringscerti fica ten voor honing, was enz.
door niet-behandelde volken, is het voor de betrokken imkers
moeten nag verder worden bekeken in de commissie voor
- zeker de beg inners- . neu aJs hun volken onnodi g bet loodje
dar accoord kan worden gegaan met her drukken van deze
leggen.
ni euwe certificaten.
• De opzet va n de ni euwe ledenmutatie-formulieren is door
We hebben op 18 september onze eerste bijeenkomst gehad
het bestuur geacepteerd . Ze worden t.z.t. bij de verenigingen
va n twee venegenwoordigers van ieder groepsbeswur, de
ge'introduceerd .
voorzitters van de commi sies en bet HB . Geheel volgens de
• Er zijn nog zeer vee] honingfolders op voorraad. AIs er niet afspraken in de Algemene Yergadering. En onder het
'toeziend oog' v<tn Henk Wubbolt . de voorzi tter van de
meer door de imkers worden afgenomen. zal de uitgebrachte
fo lder een verliespost zijn. De fo lders zijn te bestellen bij het
Su·uctuurcommissie. Met z' n vij fendenigen in de
secretariaat.
Expositieruimte van het Bijenhuis.
• Spuitschade in Baarle-Nassau. Bij de melding is door de
We bebben een overladen agenda vrij wel binnen de tijd
bevoegde personen en instanties die deze zaken behandelen ,
kunnen afwerken.
snel gereageerd . Er is nag geen duide lijkheid over de oorzaak De voorziner va n de commissie hebben verteld wanrmee ze
van de spuitscbade.
bezig zij n en wat hun vraagstukken zijn. Dat was goed . want
• De keuring voor het kampioenschap bedrijfswedstrijd is
oak hier weer bleek dat informaLie niet doorlekte: 'dat wisten
goed veriopen. Het ware n vermoeiende dagen voor de led n
we all emaal niet'. Yervolgens kwam het oncept-beleidsplan
va n de keuringscommi sie.
aa n de orde. Er werd lang stil gestaa n bij de relati onden ijs
en ledenwervi ng. Na toelicbting deelde men de keuze van het
HB : niet prim air jeugc!Jeden werven maar vanaf 35 jaar. als
men zicb 'heeft gevestigd' en boven 55 jaar. De laat te
categorie verlaat het werkproces vroeger en zoekt nieuwe
bezigheden. En natu urlijk zijn jongeren van harte welkom .
maar de ervaring leert dat zij vaak nag geen blij vers zijn . Her
concept-bestuursverkiezing leverde geen discussie op, maar

Uit de PC van de voorzitter
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wei de opwekk:ing om rond te 1-.ijken naar geschikte
k:mdidaten. De res pons op onze oproepen in het juninummer
is uiterst mager. Terwijl de AV z;o beducht was voor 'onderonsjes' van het be~tuur. Door plaatsgebrek was onze
advertentie in het oktobernummer heel surnmier; dam·om in
dit nummer war uitgebreider. Gaarne uw aandacht!
Vervolgens hebben we gesproken over de rol van de
groepsbesturen. Het HB wil aile reprcsentatieve zaken aan
hen delegcren en daarnaast hceft de groep tot taak om schakel
en organisator van de communicatie tussen HB en de
besturen van de subverenigingen te zijn. Daarvoor i een
budget vastgesteld dat aan de groepen wordt gegeven en
waarover 7.ij gee n verantwoordi ng aan het HB behoeven af te
leggen. "'atuurlijk hat! men graag het dubbele bedrag
ontvangen maar u kent het beperktc trekvem1ogen van Bruin.
Men waarcleerde de groeiende duidelijkheid over de rol van
de groepen.
·
De afslu iting bestond uit een 'rondje groepen'. wam·in elk
314 groep bestuur een kort overzicht gaf van wal er gebcurt in de
groep, war de problemcn zijn en hoe de financien geregeld
zijn. De groepsbesturen kregen enkele vragen mee om
daarover de subven::nigingen te polsen en daru·over in de
volgende bijeenkomst te rapporteren.
De slotconclusie was dat cleze eerste bijeenkomst wederzijds
goed was bevallen.

-

Vandaag. 25 september. had ik het genoegen de Honingmarkt
in Eerbeek te mogen openen. lnderdaad, ondanks de
stromende regen een genoegen. Goede sfeer. veelmooie
heicleraathoning en weer diverse imkers ontmoet waarondcr
Jan van de Veluwe in twee geclaanten, als stroman en als
gewoon mens. En at ik in de PC van augustus even ongerust
was over de geringe activiteit. dan kunnen u en ik weer oerust
zijn. Volop werk aan de winkel. Ook in onze echte Winkel!

Oud-leden gezocht
Ab Kuypers, subvereniging Oost Flevoland
Ter gelegenheid van het 25-jmig bestaan organiseert onze
subvereniging 'Oost Flevoland' op maanclagavond 22
november a.. een jubileumreceptie.
ledereen, die ooi t lid is geweest van onze bijenhoudersvereniging en die wij geen persoonlijke uitnodiging kunnen
sturen. is bij deze van harte uitgenodigd, om samen met de
huidige Oo t Flevolandse imkers dit 25-jarig bestaan te
komen meevieren.
Tijden cleze receptie, die gehouden zal worden in een der
zalen van de Ontmoeringskerk te Lelystacl, zullen er diverse
activiteiten plaatsvinden. Aan verschil lende facetten van onze
subvereniging zal gedurende deze avond aandacht worden
besteed. Onder andere zal ons herdenkingsboekje worden
gepresenteerd. waarvan uiteraard een exemplaar ook voor
jullie. oud-leden, klaar ligt. Natuurlijk zal er ook voldoende
gelegenheid bestaan om met oude bekenden herinncringen op
te halen.
Voor informatie en programma kunt u contact opnemen met
Ab Kuypers, telefoon 03200-43734.
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Eper Bijen- en Honingmarkt
M.C.A. Bijleveld, secretaris l'BBN subverenigiug Epe
Hoewel wij een natte zomer beleefden viel de 4l.ste Eper
Bijenmarkt (4 augustus jl.) op een droge zollnige ochtend.
Toen om 10.00 uur burgemee ter De Loor de markt offici eel
opende was het al gezellig druk. ln zijn roespraak ging de
burgemeester in op het milieuvrienclelijke beleid van de
gemeente: hij riep de landbouwers op om bijenvrienclelijke
midclelen te gebruiken en de imker om marjol.einolie,
gemengd met bijenwas te gebruiken ter bestrijdino van de
vatToamijt. Helaas zal dez~ bttrgervacler pas nada~hij
gepensioneercl is cen beginnerscursus bijenteelt gaan volgen.
De aanvoer van volken bleef achter bij vorige jru-en. De
gemidclelde prijzen waren voor kastvolken f95 . voor
korven f70 en voor zesramers f40 . .Ditjaar werd ei nclelijk
weer een keuring van bijenvolken gehouden. hetgeen
betekencle dater Iustig in het park gevlogen werd. Helaa, was
er slechts een inzending, die naast een tweecle prijs daru·mee
ook de wisselpiijs voor her beste Eper kastvo lk verwierf.
Hopelijk is dit een aanzet voor grootschaliger keUJing van
volken voor de komende jaren. De aanvoer van honino- lag
boven de 500 kg, wam·van meer dan 350 kg verkocht ~verd.
Hierbij bevoncl zich 50 kg mooie raathoning. De honingkeuring leverde diverse eerste prijzen op.
~
Voor uitvindingen v3Jl 'imkershandigheidjes' konden door
gebrek aan inzenclingen dit jaar geen prijzen worden
uitgereikt. Waarschijnlijk zal er meer bekendheid aan dit
alleraardigste fenomeen gegeven moeten gaan worden . Op de
bijenmarkt ontbrak uiteram·d de eigen verenigingskraam met
demonstratiekast niet. Er werd propagandamateriaal
aangcboden en reel a me voor de in het vo01jaru· te starten
~eginnerscursus gemaakt. In het park stond een prachtige
neten stal met korven opgesteld. door een van de !eden zelf
gemaakt. Deze trok vee! bek.ijks.
De volgende Bijen-, Honing- en Uit indersmarkt z~l worden
gehouclen op 3 augustus 1994.

Subvereniging Walcheren jubileert
H.A. Th. van der Scheer
De subvereniging Walcheren van de VBBN vierde op 3 juli
jl. haar 75-jarig bestaan . Het jubileumfeest vond plaats op de
bekende imkerij 'Poppendamme' van Pier de Meester. Aan
her ei nd vru1 de middag kon voorzitter B. de Graauw onder de
talrijke aanwezigen. onder andere burgemeester van
Mariekcrke, de heer Mr. B.J. van Pullen en zij n echtgenote,
en het Hoofdbestuurslid van de VBBN. de heer
P.R. van Assche verwelkomen. De aanwezigheid van de heer
VanPutten beklemtoonde zijn wanne belangstelling voor de
bijenhouclerij. Zo heeft hij zeer vee! bijgedragen aan de
totstandkoming van de imkerij 'Poppendamme'. waarin het
eclucatieve element een belangrijke rol speelt. In
bezoekersaantal is 'Poppendamme' inmiddel de derde
attractie op het eilancl Walcheren. De voorzitter verzocht hem
clank aan het gemeentebestuur over te brengen voor de gift
ten behoeve van een door de ubvereniging Walcheren

ERENIGINGSNIEUWS
uitgegevenjubileumboek (zie boekbespreking). Het deed de
voorzitter dan ook vee! genoegen aan de eerste burger van
Mariekerke het eerste exemplaar te mogen overhandigen.
Mevrouw VanPutten ontving de gebru ikel ijke bloemen . In
zijn dankwoord feliciteerde de heer VanPutten de
vereniging. Hoewel llij geen imker is. bleek hij goed op de
hoogte te zijn met l1et bijen.houden . Namens de landelijke
Vereniging bood de heer Van Assche een vereni gingsvlag
aan. Het deed hem genoegen als vetjaardag geschenk een
aantal erespelden te mogen uitreiken. Wegens meer dan 50
jaar lidmaatschap werd een gouden speld uitgereikt aa n de
heren C. den Hollander en W. Jobse. beiden uit Oosr.kapelle.
Een zilveren peld werd uitgereikt aan de heer P. Joziasse uit
Seroo ker.ke en de heer Jasp. Jobse uit Veere voor hun 25jarig lidmaat~chap. Eveneens een zilveren speld kreeg de
heer P. de Meester voor zijn verdiensten bij de
totstandkoming van zijn imkerij en de heer A. C. Munter uit
Middelburg wegens zijn 10-jarig penningm esterschap. Een
zilveren speld zal bij een andere gelegenheid nog worden
uitgereikt aan de heer M. de Smituit Middelburg, die niet
aanwezig kon zijn.
Tenslotte sprak de heer H.A.Th. van der Scheer, voorzitter
van de gewestelijke groep Zeeland, zij n gelttkwensen uit en
memoreerde de goede samenwerking in de regia. Hij noemde
de subvereniging Walcheren een geslaagde broedanegger van
de subverenjging Nom·d· en Zuid-Beveland. Deze
subvereniging was al eerder opgericht, namelijk in 1905. Het
is aannemelij.k dat de Walcherse imk r' v66r de oprichting
van hun subvereni ging lid zijn gewee l van die op de
Bevelanden. Is geschenk bood hij echte Bevelandse ker en
aan voor her dessert na het barbecuen. Na het officiele
gedeelte werden buiten de vuren ontstoken. Het weer leeode
zich er uitstekend voor. Een enorme zalmsalade en een
evengrote huzarensalade vonnden de enrree. Uitst kende
wijnen en bieren omkransten het geheel. Her barbecuen werd
tot laat in de avond in een uiterst gezellige sfeer voortgezet.
Het Walcher e bestuur kan met vee! voldoening terugzien op
een zeer geslaagde jubilewn viering.

6 november Bussum:
Imkersdag Noord-Holland
In het Bijenhuisje van VBBN bijenvereniging Bus
aan de Huizerweg 49 H te Bussum.

Lllll

e.o.

Programma
09.30 uur: ontvangst met koftie
10.00 uu.r: opening door de voorzitter van de bijenvereniging
Bussum e.o.
I0.05 uur: 'De toekomst van de Buckfastbij verzekerd?' door
L.J. Eend hu izen
11 .00 uur: 'ZiektebestTijding en Amerikaans vuilbroed' door
A. de Ruijter, Ambrosi ushoe e (met videofi lm over
Amerikaans vui lbroed).
12.00-13.00 uur: lunch
13.00 uur: 'Drachtplan ten in stedel ijke gebieden' door
P.M . Veen tra. hoofcl Plant oenenclien t aarden.
14.00 uur: 'Herkenning van clrachtplanten in de praktijk',
diapresentatie met prijsvraag.
14.30 uur: uitreiking prijzen en ~ luitin g .
Kosten zijn f 15,- p.p. (inc l. lunch). f II ,· p.p. (excl. lunch).
Oeze dag is toegankelijk voor VBBN-Ieden, regio NoordHolland.
Jnl. J.L.M. Keij ser. Nijenburg 37, 1081 GO Amsterdam.
Tel. 020-6442747.
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