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Nieuwe inzichten
aangaande de varroamijt
Joop Beetsma

Van 8 tot 12 november 1993 werd in Rez, Tsjechie,
een bijeenkomst gehouden om de samenwerking
tussen onderzoekers in EU- en Oosteuropese Ianden
te stimuleren . Organisator was Andrew Matheson ,
directeur van de International Bee Research
Association (/BRA). Hij had achttien onderzoekers uit
EU-Ianden, vijftien uit Centraal- en Oosteuropese
Ianden en een onderzoeker uit Zweden uitgenodigd.
De Commissie van de Europese Gemeenschappen
droeg bij in de kosten van de Oosteuropese
deelnemers.
lnleidende voordrachten
Wisselwerkingen tussen gastheer, parasiet en
ziekteverwekker, B. V. Ball.
De verlaging van het geboortegewicht, het eiwitgehalte en de levensduur van de volwassen bij is
gecorreleerd met het aantal mijten dat zich in de eel
bevond. Volgens Ball is er geen corre latie aangetoond
tussen het geboortegewicht en de levensduur van
bijen uit besmette cellen. De verkorting van de
levensduur kan veroo rzaakt worden door meerdere
factoren. Het haalgedrag wordt niet be'lnvloed.
In bijen uit volken die besmet zijn met de varroamijt
kunnen aileen algemeen voorkomende bacterien
aangetoond worden. De bacteriebesmetting van dode
larven vertoont geen samenhang met het wei of niet
aanwezig zijn van varroamijten in het volk.
Het 'Acute Paralysis Virus ' en in mindere mate het
'Chronic Paralysis Virus' (paralysis = verlamming),
komen voor bij zware varroamijtbesmettingen. Deze
vi russen worden door de mijten overgebracht door het
aanprikken van volwassen bijen , larven en poppen . Er
werd geen samenhang gevonden tussen de mate van
varroamijtbesmetting van de volken en het voorkomen
van het 'Black Queen Cell Virus ' en het ' Bee Virus X'
en Y; deze virussen worden door de larve met het
voedsel opgenomen .
Het kweken van bijen met een verhoogde tolerantie voor
de varroamijt, R. Buchler.
Door voor de winter 100 mijten per volk in varroamijtvrije volken in te voeren en de grootte van de mijtenpopulaties in het volgende seizoen te schatten , bleek

dat de gevoeligheid voor een varroamijtbesmetting
van de volken sterk verschilde . Dit kan veroorzaakt
worden door verschillen in poetsgedrag en het
verwijderen van besmet broed door de bijen, de
aantrekkelijkheid van het broed voor de mijten, de
infertiliteit (zich niet voortplanten) van de mijten en de
duur van het gesloten broedstadium (aantal nakomelingen van de mijt). Volgens Moretto zouden de
Afrikaanse mellifera rassen een vee! sterker poetsgedrag vertonen dan die in Europa . Het verwijderen
van besmette broedcellen is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden (dracht). Volgens Hoffmann zou
10-64% van de op de bodem van de kast gevallen
mijten door de bijen beschadigd zijn.

Varroamijtbestrijding, A. de Ruijter.
Vastgesteld werd dat het goed is dat chemische
bestrijding van de mijt mogelijk is, want anders waren
er nu geen bijenvolken meer. Nadelen zijn residuen in
was en honing en de kans dat de mijt resistent wordt
voor acariciden . Nu wordt het tijd voor biotechnische
bestrijdingsmethoden en onderzoek van resistentiefactoren in het bijenvolk.
Het effect van de varroamijtbesmetting op de bijenteelt,
A. Matheson .

De sterfte van bijenvolken door de varroamijt wordt
overdreven omdat deze ook door vee! andere factoren
veroorzaakt kan worden . Het instellen van een
vervoersverbod voor bijenvolken , na het vaststellen
van een eerste varroamijtbesmetting in een land , komt
als regel te laat, beha lve wanneer bijvoorbeeld vervoer
naar eilanden goed gecontroleerd kan worden . Het
verbranden van bijenvolken heeft geen zin .

Belangrijke aspecten uit andere voordrachten.
Biologie
• M.E. Colin onderzoekt afwijkende eiwitten in het
bloed van volwassen bijen uit volken die met de
varroamijt besmet zijn.
• I. Fries demonstreerde een zeer gebruiksvriendelijk
model van de populatiedynamica van de varroamijt dat
hij samen met Scott Camazine heeft samengesteld. Hij
stelde kopieen van het programma beschikbaar.
• S. Martin was eveneens bezig om met behulp van
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literatuurg egevens een model samen te stellen .
• N. Milani concludeert uit overlarfproeven dat de
cocon van de bijen larve een factor bevat die de
voortplanting van de varroamijt stimuleert.
• J. Woyke heeft vastgesteld dat wanneer meerdere
koninginnen, elk in een moerhuisje, in een volk
bewaard worden, de werksters o.a. de poten van deze
koninginnen beschadigen. Deze beschadigingen zijn
eerst te zien als zwarte vlekken op het arolium (hechtnapje) en tenslotte worden het arolium en de klauwtjes
afgebeten. De werksters bijten ook op de antennen en
vleugels. Woyke stelde vast dater meer beschadigingen aan koninginnen voorkomen in volken die met
varroamijten besmet zijn dan in volken zonder mijten .

De gevoeligheid van de honingbij

-

132 • W.J . Boot besprak het belang van verschillende
tolerantie-factoren voor de selectie van een varroamijtresistente bij.
• M.D. lfantidis heeft vastgesteld dater tijdens het
popstadium van de bij sterfte bij de nakomelingen van
de varroamijt optreedt.
• A. Murilhas onderzoekt in Portugal de duur van het
gesloten broed stadium van iberica, ligustica, carnica
en caucasica volken in verband met de voortplanting
van de varroamijt.
• K. Cermak onderzoekt de beschadigingen die de
bijen toebrengen aan (meest jonge) mijten.
• R. Rosen kranz stelt vast dat de varroamijt in cerana
werksterbroed in Azie vrijwel geen nakomelingen
prod uceert, dat in volken van de geafricaniseerde bij in
Brazilie 45-50% van de mijten infertiel is (zich niet
voortplant) en dat dit percentage in carnica volken in
Europa slechts 10-20% bedraagt. Het gemiddeld
aantal nakomelingen van mijten die zich wei voortplanten in carnica en geafricaniseerde volken is echter
even groot. Om te bepalen wat de factoren zijn die de
voortplanting van de mijt be·l·vloeden, introduceerde
Rosen kran z mijten, die hij van de bijen verzamelde, in
gesloten broedcellen (0-22 uur na het verzegelen, in
stappen van 2 uren). Wanneer de mijten 10 uren na
het verzegelen werden ingevoerd, was het aantal
nakomelingen lager dan van mijten die tot 6 uren na
het sluiten van de cellen waren ingevoerd. Rosenkranz
denkt dat de fertil iteit van de mijten voor een belangrijk deel bepaald wordt door het verblijf op Gonge)
voedsterbijen (eventueel een factor inhet bloed).

Chemische bestrijding
• J. Ba lzhekas. In Litauen wordt in hoofdzaak amitraz
gebru ikt; er is na 16 jaren nog geen resistentie van de
mijt opgemerkt.
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• M . Jelinski. In Polen worden over het algemeen
fluval inaatstrips en verder malathion, Amitraz en
broompropylaat gebruikt. Vanwege de hoge kosten
van buitenlandse strips maken de imkers deze zelf. Om
dit tegen te gaan worden nu in Polen centraal
fluvalinaat- strips gemaakt en tegen een geringe
vergoeding aan de imkers geleverd.
• A . Toth. Na Apistan en Perizin toediening aan de
volken blijven na herhaalde behandeling sterk
wisselende aantallen mijten in het volk achter.
• P. Nenchev. De Bulgaarse imkers wordt aangeraden
hun volken drie maal per jaar met Am itraz te beroken .
• M. Gracia -Salinas. In Spanje wordt de imkers door de
veterinaire dienst aangeraden eerst een diagnose te
stellen en dan te besl issen of behandel ing nodig is .
• M .T. Barbina . Bij kamertemperatuur vindt geen
degradatie plaats van flumethrin (Bayvarol) in honing.
Bij veldproeven met flumethrin in Ita lie werden
residuen van 0,05 ppm (mg/kg) in honing en van 2,5
tot 22,5 ppm in was gevonden.
• N. Milani deelde mede dat in Noord-ltalie resistentie
van de varroamijt voor fluvalinaat is vastgesteld .

Bestrijdingsmethoden
• J.N .M . Calis besprak de eerste resultaten van de
biotechnische varroamijtbestrijdingsmethoden die wij
samen met A. de Ruijter en J . van den Eijnden in
Hilvarenbeek hebben onderzocht.
• C. Brodsgaard bracht verslag uit over de bestrijding
van de mijt met behulp van melkzuu r en een biotechnische methode.
• W. Engels beschreef de voordelen van een warmtebehandeling van ramen met gesloten broed waardoor
de mijten gedood worden .

Effecten op de bijenteelt
• A . Hartwig gaf een overzicht van de verspreiding van
de varroamijt in Polen, en van de bestrijdingsmethoden.
• E. Szalai . In Hongarije zijn 100.000 volken gestorven
vanwege een onjuist gebruik van Am itraz (beroking) .
Het gebruik van pyrethro"iden en Perizin is toegestaan .
Deze bestrijdingsmiddelen zijn te duur voor de imkers.
Om deze red en maken de imkers zelf fluval inaatstrips.

Conclusies van de discussiegroepen
Biologie
Discussieleider: I. Fries; rapporteur: J.N.M . Calis.
Voorgesteld werd :
• lnternationale samenwerking tussen onderzoeksinstellingen wat betreft het onderzoek van de biologie
van de varroamijt. Een model maken van de
populatiedynamica van de varroamijt om daarmee de
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grootte van het effect van resistentiefactoren in het
bijenvolk op de populatie-ontwikkeling van de mijt te
bepalen. Voor dit doel zullen meer gegevens
verzame ld moeten worden.
o Middelen vinden om Midden- en Oosteuropese

een best rijding moet worde n uitg evo erd .
o Voorgeste ld werd om de vo orschriften betreffende
de maximaa l toelaatba re hoeveelheid resid u in p roducten van de hon ingbij bi nnen d e EU -Iand en te harmoniseren (met elkaar in overeenstemmin g brengen).

instituten van literatuur te voorzien. Dr. Milani stelt zijn
diskette met ca. 3500 literatuurverwijzingen en zijn verzameling van overdrukken voor dit doel beschikbaar.
o Het organiseren van uitwisselingsprogramma's

• Voorgesteld werd om in ail e EU-Iand en het effect
van verschillende bedrijfsmeth oden in de bijent eelt op
het voorkomen van resi d ue n van een bepaa ld mijt enbestrijdingsm idde l in hon ingbij p rodukten t e

tussen West-, Midden- en Oosteuropese instituten. Dit
in verband met het verkrijgen van ervaring op verschillende gebieden (chemische bestrijding; biologische
aspecten van bijen en mijten en biotechnische

onderzoeken.
• Er werd gewaarschuwd tegen het beroken van
volken met Amitraz.

bestrijding of varroamijt-tolerantie of -resistentie).

Bijenteelt

Gevoeligheid van de honing bij
Discussieleider: P. Rosenkranz; rapporteur: W.J. Boot
Tijdens deze discussie werden eigenschappen van het
bijenvolk besproken die een rol kunnen spelen in de
tolerantie ten opzichte van de varroamijt. Deze eigenschappen zijn: 1. duur van het verzegelde broedstadium, 2. infertiliteit van de mijten, 3. aantrekke lijkheid
van het broed , 4. verwijderen van besmet broed door
de b ijen en 5. verwijderen van mijten van het lichaam
van volwassen bijen door de bijen.
Getracht werd om in te schatten wat de bijdrage van
elke eigenschap op de varroa -tolerantie is, wat het
effect van de eigenschap op de ontwikkeling van het
bijenvolk is, hoe de eigenschap kan worden bepaa ld
en op welke wijze geselecteerd kan worden op deze
eigenschappen in een selectieprogramma .
Voorgesteld werd:
o Afspraken maken over de methoden waarmee de
tolerantie-eigenschappen en de populatie-ontwikkeling van de mijt worden bepaald .
o Samenwerking en uitwisselingsprogramma's tussen
de instituten.
• Het contact tussen de instituten versterken door
middel van van netwerken.
o Gegevens in het Engels publiceren.
• Als het zover is, selectieprogramma's combineren.

Chemische en biotechnische bestrijding
Discussieleider: J. Beetsma ; rapporteur: C. Brodsgaard
Deze discussie bleef beperkt tot de chemische
bestrijding van de varroamijt omdat de onderzoekers
in de meeste Ianden zich nog niet bezig hebben
gehouden met biotechnische bestrijdingsmethoden .

Discussie leider: H. Hanssen; rapporteur: A. de Ruijt er
o Het effect van de varroamijtbesmetting op het aantal
volken is niet duidelijk omd at veel ande re (po litieke en
economische) fact oren het aantal imkers en volke n
bepa len.
o Omdat het niet duid elij k is dat de varroamijt het
voorkomen van bijenziekt en be"lnvlo edt, wordt aa nbevolen om op dit gebied meer onderzoek te verric hten.
• Het zelf maken van best rijdi ngsmid de len teg en de
varroamijt wordt beschouwd als ee n gevaar vo or d e
bijenteelt. Voorgesteld wordt om d oor pest iciden, d ie
in de land- of tuinbouw worde n gebruikt, een voor
bijen afwerende stof te mengen, waardoor het
toedienen hiervan aan b ijenvo lken niet mee r mogelijk
is.
o Het is nodig om honi ngbij pro d ukt en reg elmatig op
de aanwezigheid van residuen te controleren.
Aanbevolen wordt dat (1) mee r inst it ut en zich gaan
specialiseren in dit onde rzoek, (2) de method en
geharmoniseerd worden en (3) d at er na uwe
samenwerking tussen en uit wisseling va n onderzoekers
zal plaats vinden om d it doe l te bereiken.

Bezoek aan het Bijenonderzoekinstituut in Dol
Dr. V. Vesely, directeu r van het instituut , hield een
inleiding over de gesch ied enis van en het onderzo ek in
het instituut . Daarna volg d e een ron d le id ing o.a. langs
apparatuur voor het toedienen van bestrijdingsmiddelen en voor het uitvoeren van kunstm atig e
inseminatie en langs d e zeer g rote vlie gkamer.

Het deelnemen van W.J. Boot, J. N.M. Calis en
J.Beetsma aan deze bijeenkomst werd mogelijk
gemaakt door de Stichting voor de Technische
Wetenschappen te Utrecht.

o Geadviseerd werd om het aantal behandelingen te
verminderen. Eerst schatten hoe zwaar de mate van
besmetting met varroamijten is, dan beslissen of er
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Bijentour in Enschede
Eenmaal per jaar staat het Enschedese Anton
Ledeboerpark helemaal in het teken van bijen en
imkers tijdens de zogenaamde Bijentour, georganiseerd door de subvereniging Enschede van de VBBN.
Een manifestatie die in haar twaalfjarig bestaan is
uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats
voor de Oostelijke imkers metals motto: 'Alles wat
met bijen en de imkerij heeft te maken .' Maar ook aan
publieke belangstelling geen gebrek. Bijen sprak met
Jasper Latte, voorzitter en Frans Beune, tweede
secretaris van de 120 leden tellende en bijzonder

-

134 actieve subvereniging.
Volgens vast stramien
'Het initiatief voor de Bijentour is indertijd uitgegaan van de heer Struyk, onze toenmalige voorzitter.
Hij is een enthousiast natuurliefhebber en een ideeenrijk man die veel in it iatieven nam. Onder de verschil lende besturen is de Bijentour in de loop der jaren
uitgegroeid tot een groots evenement, dat ook door
het publiek als bijzonder leuk wordt ervaren . Met een
aantal bezoekers dat ergens tussen de 700 en 1.000
ligt mogen we zeggen dat de belangstelling groot is.
De bedoeling is om aan het publiek aile facetten van
het Ieven van honingbijen en het imkeren te tonen. Op
het programma, dat onderhand volgens een vast
draaiboek wordt uitgevoerd, komen voorl ichtende
activite iten en diverse demonstraties voor. We besteden aandacht aan zwermen , met een heuse bijenzwerm in een boom, we geven uitleg bij een demonstratiekast in onze eigen bijenstal in het park, maar ook
de hommels vergeten we niet. Korfvlechten, bijenwas
en een stand van ons depot zijn andere activiteiten .
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten . We
verkopen pannekoeken met honing en er kan mede
worden geproefd. Natuurlijk is er een voorlichtingsstand van onze eigen vereniging . Door aan onze
bezoekers een kleine vergoeding voor de routebeschrijving te vragen kunnen we deze dag financieel
rondkrijgen. Mede door een goede honingverkoop
betekent het zelfs een kleine bron van inkomsten voor
onze vereniging.'
'Hoewel de Bijentour volgens een vast stramien
wordt georganiseerd, wat wei eens de opmerking
uitlokt, dat het weer hetzelfde was, is het ieder jaar
toch weer een gezellige dag. Voor de organisatie
bestaat een vaste commissie bestaande uit drie man.
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Zij bereiden alles voor en maken de nodige afspraken .
In het park wordt een wandel route uitgezet waarlangs
aile activiteiten plaatsvinden . Hoewel we dat dit jaar
iets anders zullen aanpakken . We willen nu op enkele
punten in het park bepaalde zaken concentreren . We
proberen ook ieder jaar iets nieuws uit. Dit jaar zal er
een zwermenmarkt worden gehouden, waarbij wij
nadrukkelijk willen opmerken, dat 'handelaren ' niet
welkom zijn . Het is echt de bedoeling onze imkers in
de gelegenheid te stellen onderling zwermen te
verkopen . Het is zeker geen commerciele activiteit.'
Voor de aankondiging van de Bijentour wordt gebruik
gemaakt van een zelf ontworpen affiche en worden er
van te voren al spandoeken opgehangen bij de ingang
van het park. Het Ledeboer is overigens gemakkelijk te
vinden, de ingang bevindt zich aan de Hengelosestraat. Daarnaast wordt er via de lokale pers en
omroep de nodige publiciteit gezocht, en gevonden .
De Bijentour is inmiddels een evenement, dat niet
meer is weg te den ken uit het Enschedese imkerleven .

Over te gekke bijenkasten
Voor de tweede achtereenvolgende keer zal ook dit
jaar de 'te gekke bijenkast' worden georganiseerd ,
zo 'n nieuw programmapunt, dat vorig jaar werd
ge·lntroduceerd en aardig aansloeg. Er waren toen
rond de tien inzendingen, waaronder aardewerk en
potten, grijze PVC-buis op een paaltje, een
glazenstolpfles, ofwel een grasveld vol vreemde
bouwsels. Naast de opvallende aardewerkcreaties,
Noord-Afrikaans aandoend, van J. Tempelman uit
Rotterdam en de met fraaie Hindoe sculpturen
bewerkte kast, had Frits Ham uit Twente ook een
liggende bijenkast waarin niet minder dan dertig
Simplexramen passen ingezonden . Roelof Werkman uit
Enschede kwam met een 'wereldprimeur', hij had een
Klotzbeute omgebouwd tot observatiekast. Soms
ge·l·nspireerd op Afrikaanse modellen bijenwoningen ,
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in andere gevallen gewoon 'te gek'. De eerste
opkomst van de wedstrijd viel zeker niet tegen. Het
niveau van de inzendingen was zeer hoog. Reden
temeer om er dit jaar wederom een te organiseren.
Deze wedstrijd staat open voor imkers uit heel
Nederland. Vorig jaar won de heer G. Keller uit
Arnhem met zijn glazen stolpfles (zie foto). Dit jaar zal
er kunnen worden deelgenomen in drie categorien.
De artistieke kast mag gek zijn, maar er moet in
principe een bijenvolk in kunnen worden gehuisvest.
De ambachtelijke kast moet een echte imkerkast
zijn, geschikt voor dagelijks gebruik maar moet een
technisch nieuwtje bevatten of opvallen door zijn fraaie
vorm.
De observatiekast moet een fraai inkijkje in het
bijenvolk bieden en eveneens nieuwtjes bevatten of
opvallend van vorm zijn .

Meer dan Bijentour aileen
De subvereniging Enschede werkt al vele jaren
samen met verschillende gemeentelijke instellingen .
Daardoor kon de verenigingsstal dan oak een fraaie
plaats krijgen in het Ledeboerpark. 'Onze verenigingsstal, waar zestien volken staan stamt uit de vijftiger
jaren en is knap verouderd, hij is aan een grondige
opknapbeurt toe. Eigenlijk is het een 'mooi weer' stal.
Er is weliswaar ruimte genoeg om groepen te kunnen
ontvangen, maar door zijn open karakter is het er vaak
te koud. Er zijn inmiddels tekeningen voor die verbouw, waarbij wij een mooi instructielokaal in gedachten hebben. We willen ons nag beter dan tevoren
kunnen presenteren. Sinds twee jaar zijn we gedurende het seizoen elke zondag open voor het publiek.
De stal is dan bemand door minimaal twee van onze
leden die aan het publiek tekst en uitleg geven over
de bijen en we verkopen er oak een potje honing . Dit
wordt erg gewaardeerd, er komen zelfs af en toe
nieuwe leden uit voort. Wanneer de verbouwing is
gerealiseerd kunnen we daar nag beter dan tot nu toe
de praktijklessen geven . Naast dat alles komen hier
per jaar zo'n 1800 schoolkinderen op bezoek . Na een
voorbereidende les op school worden de kinderen in
de gelegenheid gesteld in onze stal een bijenles te
volgen . We richten ons met deze activiteiten op de
kinderen van zeg maar groep zes van basisscholen in
Enschede. Verder streven we er naar onze verenigingsstal het middelpunt van onze vereniging te maken en
oak daarvoor is een grootscheepse aanpassing
noodzakelijk.'

Een actieve vereniging
'Onze vereniging heeft een enthousiast bestuur,

met een secretaris, die een echte duizendpoot is en
van alles aanpakt. Maar hij is niet de enige, rand het
bestuur is op een groep van ruim twintig act ieve leden
op wie we altijd een beroep kunnen doen. Oat is dus
een stevige basis, waarop onze vereniging st eunt.
Onze leden komen niet aileen uit Enschede maar oak
uit de omgeving. Ieder jaar organiseren we verschillende lezingen en minicursussen . Voor al die activiteiten is voldoende belangstelling van de leden. Een
eigen clubblad hebben we niet. Wei geven wij zesmaal
per jaar een convocatie uit met allerlei informatie en
soms een artikeltje. oak maken wij ieder jaar een
excursie, dit jaar staat een bezoek aan het bedrijf van
Cees van Holland op het programma. '
'De volken op de bijenstal in het Ledeboerpark zijn
van de vereniging. Onze oud-voorzitter, die tevens
bijenteeltleraar is, Warner Braspenning, neemt de
verzorging van die volken op zich. Voor volgend jaar
bestaat het plan om leden, die daarvoor belangstelling
hebben, aan Carnicamoeren te helpen. Oat idee is
ontstaan bij een van onze mensen, die zelf een fervent
Carnica-imker is en is voortgevloeid uit het feit dat hier
de laatste jaren Buckfastbijen zijn ingevoerd. Sommige
imkers merken dat hun bijen lastiger zijn geworden .
Hoewel dat natuurlijk niet te bewijzen valt, bestaat bij
hen tach het vermoeden, dat dat de ongewenste
invloeden zijn van de Buckfastbij . Nu w illen we via de
vereniging Carnicamoeren verspreiden en zo proberen
om (arnica's in te voeren. Veel mensen hier imkeren al
met dat ras. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij
gebruik maken van bevruchtingskastjes, wij bieden hen
doppen of jonge moeren aan, vergezeld van de
nodige instructies om het bevruchten en het invoeren
goed te Iaten verlopen .'

Een bijenvriendelijke gemeente
'Ja, hoar, Twente heeft een heuse imkertraditie.
Niet voor niets bestaat onze subvereniging al sinds
1909. Net alsop aile zandgronden wordt oak hie r al
heel lang ge'lmkerd. In deze omgeving was altijd erg
veel he ide, maar daar is nu niet vee I meer van over.
Gelukkig wordt daar wei weer wat aan gedaan.
Langzaam maar zeker komen er wei weer kleine
stukjes heide terug. De meeste Enschedese imkers
hebben hun volken gewoon thuis in de achtertuin
staan. De stadsdracht is hier erg goed. Je zou kunnen
zeggen, dat Enschede een bijenvriendelijke gemeente
is. De bijen kunnen tuinen, bossen en aardig wat
parken bevliegen. Het is zelfs zo, dat in de buitengebieden bijna geen honing gewonnen kan worden . In
Enschede staan oak erg veellinden. Er wordt hier in
de stad heel wat honing gewonnen. Als imkersmaandblad voor imkers mei 1994
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vereniging houden we wei de vinger aan de pols. De
plannen van de gemeente worden door een groepje
leden van onze vereniging goed in de gaten gehouden. Wij zullen ook in de toekomst zeker de imkersbelangen bij de gemeente naar voren blijven brengen.
Maar nogmaals, er bestaat een goede samenwerking
met de 'groene afdelingen' van de gemeente.'
De Bijentour van 1994 zal plaatsvinden op zondag
5 juni. De plannen zijn rond. lmkerend Nederland
wordt bij deze van harte uitgenodigd.

28 mei Open imkersdag
·veluwe Noord•

-
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De g roep Veluwe Noord van de VBBN organiseert
zaterdag 28 mei een 'open imkersdag' . Het bijzondere
hiervan is dat deze niet op slechts een lokatie zal
plaatsvinden. In eigen dorp of stad zal door zoveel
mogelijk van de dertien aangesloten subverenigingen
elk een eigen activite it voor deze dag worden georganiseerd . ledere subvereniging is daarbij vrij een
programma naar eigen keuze in te vullen . Zo wordt
deze dag een unieke gebeurtenis, waarbij in een
district op misschien wei dertien verschillende plaatsen
tegelijk reclame voor de bijenteelt wordt gemaakt.

Bij de groep Veluwe Noord behoren niet aileen
subverenigingen afkomstig van de Veluwe zelf, maar
zijn tevens twee Flevolandse afdelingen (Lelystad en
A/mere) aangesloten .
Voor de coordinatie van het geheel en de verzorging van de publiciteit, waarbij zoveel mogelijk de
gehele regionale pers, omroepen en VVV's worden
ingeschakeld , is er een werkgroep van drie man actief.
Het plan voor deze 'open dag' is vorig jaar tijdens
een van de groepsvergaderingen ontstaan .
Nadenkend over ideeen voor een programma voor de
viering van het 100-jarig bestaan van de VBBN, met in
het achterhoofd het 'spookbeeld' van de vergrijzing
van deze imkerij, leek het de vergadering een goed
voornemen om met deze 'open dag' de aandacht op
de vaderlandse imkerij te vestigen. De ervaringen die
dan worden opgedaan kunnen wellicht meehelpen bij
latere acties in het kader van het jubileum.
Deze laatste zaterdag in mei valt samen met de
landelijke fietsdag . Van de vele mensen, die dan
onderweg zijn zullen er wellicht velen de weg naar een
van de 'open dagen ' weten te vinden . Hier en daar is
al overleg gaande om de plaats waar de 'open dag
activiteit' za l plaatsvinden in de route te Iaten opnemen. Uiteraard zijn ook collega-imkers van harte
welkom op een van de plaatsen van de 'Open dag
Veluwe Noord.'

ROBIN
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Koolzaad
Teelt
Koolzaad wordt geteeld voor de olie die uit het
zaad kan worden gewonnen. Koolzaadolie wordt
onder andere gebruikt bij de bereid ing van spijsolien
en margarine. De restanten van het zaad worden
verwerkt tot veevoer. Daarnaast wordt er momenteel
onderzoek gedaan naar het mogelijke gebruik van
koolzaadolie voor de produktie van dieselol ie. De
verwachting is echter dat dit, zeker op korte termijn,
geen grote omvang zal aannemen omdat de kostprijs
van deze biodiesel veel
hoger is dan van de
dieselolie afkomstig van
aardolie.
Er zijn twee teeltwijzen: Bij de teelt van
winterkoolzaad wordt in
het najaar gezaaid, de
bloei is dan in mei van
het volgende jaar. Soms
wordt ook zomerkoolzaad geteeld. Bij
deze teelt wordt in het
voorjaar gezaaid en de
bloei is dan in juni. De
laatste jaren worden in
Nederland voornamelijk
erucazuurarme rassen
geteelt. De olie van
deze rassen is beter
geschikt voor
menselijke consumptie.
Koolzaad wortelt erg
diep waardoor het een
goed pioniersgewas is
in pas drooggelegde
polders. Het areaal
neemt de laatste jaren
in met name de
Flevopolder sterk af.

Bloembouw
Koolzaadbloemen
bezitten vier, voor
kruisbloemigen karakteristieke, heldergele
kroonbladen . De bloemen bezitten gewoonlijk zes
meeldraden waarvan er vier boven de stem pel van de

stamper uitsteken. Twee zijn er korter dan de stijl. Er
.zijn vier nectarkliere n, twee aan de binnenkant van de
korte meeldraden en twee tussen de inp lanting van elk
paar van de lange meeldraden.

Bestuiving
Koolzaadbloemen zij n protogynisch ; de stempel van
de stamper is ontvankelijk voor stuifmeel voordat het
stuifmeel uit de dezelfde bloem beschikbaar komt.
Koolzaad is zelfbestuivend, dit kan aileen plaatsvinden
met stuifmeel van de
lange meeldraden .
Er is veel onderzoek
gedaan naar de
betekenis van bijen
voor bestu iving van
koolzaad. Uit de
meeste onderzoeken
blijkt dat bestuiving
door bijen de zaad-

stempel
stijl
helmknop

helmd.raad
kroonblad

vruchtbeginsel

opbrengst niet verhoogt. Wei zijn er
aanwijzingen dat de
bloeiduur verkort
wordt waardoor het
zaad waarschijnlijk
gelijkmatiger zal
afrijpen. Een groot
probleem is dat bij dit
soort onderzoeken de
invloed van vliegkooien vaak groter is
dan het effect van de
bijen op de bestuiving
en zaadzetting. De
nectarklieren leveren
onder gunstige
omstandigheden veel
nectar. Omdat bijen
ook veel stuifmeel
kunnen verzamelen en
het in grote oppervlakten geteeld wordt,
is koolzaad een van de

beste drachtbronnen.
De nectar van koolzaad bevat een hoog percentage
glucose waardoor de honing zeer snel kristaliseert.
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Bruidsbloem (Deutzia Thunb.)
Aantrekkelijke bloemen
Als de bruidsbloem in bloei staat krijgen hommels
en bijen het druk met het vergaren van de nectar. De
bloemen moeten zo te zien wei erg aantrekkelijk zijn,
want je ziet er altijd vee I hommels en bijen op.

Veel soorten in cultuur
Bruidsbloem is een geslacht van de steenbreekachtigen (Saxifragaceae). Het geslacht omvat circa 60
soort en, die hun oorspronke lijke groeiplaatsen hebben
liggen in st reken met een gematigd klimaat van Azie
138 en Centraa i-Amerika. Daarvan zijn er wei 50 soorten,
d ie ooit als sierplant in cultuur zijn geweest of dat nog
zijn. Verder zijn er talrijke cultuurvarieteiten, waarvan
vele hun ontstaan hebben liggen in de tuinen van
Lemoine in Frankrijk.
Doordat er soms kleine verschillen tussen de
soorten van het geslacht bestaan zijn ze moeilijk te
identificeren . Bovendien vertonen de soorten nog een
grote varieteit, wat het op juist e naam brengen
bemoei lijkt . Daar komt nog bij dater soorten zijn die
gemakkelijk met elkaar kruisen, waardoor het veelal
niet eenvoudig is om de oorsprong vast te stellen .
De verschi llen tussen de soorten zijn in hoofdzaak
ge baseerd op het aantal stra len van de sterharen, die
op d e onderzijde van de bladeren zitten .

kelkbladen. Ook aan de onderzijde bezet met
sterharen . De kroonbladen, vijf in getal , staan wijd
uiteen, waardoor de bloemen voor bezoekende
insekten goed in het oog val len. De kleur is lilarose.
Opvallend aan de bloem zijn de meeldraden. Ze
staan in twee kransen en vormen samen een
kegelvormig kokertje, dat ongetwijfeld een bijdrage
zal leveren aan de visuele orientatie van insekten. De
meeldraden van de binnenste krans zijn korter. De
helmdraden zijn verbreed en aan het eind getand. De
helmknop staat op een kort steeltje .

Kleine stuifmeelkorrels
De stuifmeelkorrels van deze cultivar zijn relatief
klein. De plaats en het aantal van de kiemopeningen in
de korrels is nogal variabel. Het getekende exemplaar
heeft drie kiemopeningen die op de equator liggen .
De stuifmeelkorrels worden in deze rubriek weergegeven zoals ik ze door de lichtmicroscoop zie. Ook
het korreloppervlak, en wei gezien met de microscoop
in de hoogste stand, waarin de korrel nog te zien is.
De illustratie wi l daarom nog wei eens een ander beeld
geven dan wanneer de korrel wordt gezien in een iets
lagere stand van de microscoop. In dit geval zal het
oppervlak dan een netstructuur te zien geven.

Nectar en stuifmeel
Genoemd naar een Amsterdammer
De auteur van het geslacht, de Zweedse plantkundige C. P. Thun berg, heeft er de naam Deutzia aan
gegeven. Hij heeft dat gedaan uit dankbaarheid aan
de welgestelde Amsterdammer J . Deutz (1743-1784).
die hem de middelen verschafte om in Japan onderzoek te verricht en.

Opvallende meeldraden
De hier getekende cu ltivar is de Deutzia hybrida
Lemne (x), een kruising van D. disco/or en D. longifo/ia.
De plant heeft de struikvorm en is niet wintergroen .
De bladeren, die tegenover elkaar staan, hebben een
getande rand en zijn op de korte steel en aan de
onderzijde dicht met sterharen bezet. De bloemen
ont wikkelen zich aan korte takjes, die zich het vorig
jaar aan de struik hebben gevo rmd . De bloeiwijze is
een uit trossen bestaande pluim .
De bloemen zijn tweeslachtig. Langs de bovenrand
van het vruchtbegi nsel st aan vijf driehoekig gevormde
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Door bijen wordt zowel stuifmeel als nectar
verzameld . De stuifmeelklompjes hebben een oranje
kleur. Het nectarium ligt, gemakkelijk bereikbaar voor
insekten met een korte tong, op een discus rond de
stampers.

Doosvrucht
De soorten van het geslacht Deutzia hebben een
driehokkige doosvrucht, die op drie plaatsen aan de
zijkant openspringt. De natuurlijke vermeerdering
vindt plaats door zaad.
Bij de hier getekende cultivar blijft echter een
volledige vruchtvorming achterwege.

BIJENPLANT IN BEELD
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Bru idsbloem Deutzia hybrida Lemne (x)
A tak met bladeren en bloeiwijze; B lange meeldraad; C korte meeldraad; D stuifmeelkorrel: 1 polair,

2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; E stampers; F winterknoppen.
maandblad voor imkers mei 1994

FFICIELE MEDEDELINGEN

Amerikaans vuilbroed vastgesteld in Noord-Holland
Namens de Rijksbijenteeltconsulent, Veterinaire Dienst,
H. van Schuppen,
Op 12 april jl. is Amerikaans vuilbroed vastgesteld
onder de bijen van een imker in de Noord-Hollandse
gemeente Aalsmeer.
De besmette stand is inmiddels getaxeerd enter
vernietiging afgevoerd naar de vuilverbranding. De
oorzaak van de besmetting is niet bekend en is nog in
onderzoek.
T er voorkoming van verdere verspreiding is een
vervoersverbod voor bijen ingesteld, in een gebied
met een straal van circa drie kilometer rondom de

besteed wordt aan het gehele broednest, dat raam
voor raam moet worden nagekeken en waarbij gelet
wordt op de volgende ziekteverschijnselen:
• onregelmatig broednest
• veel open cellen tussen het gesloten broed
• ingezonken celdeksels bij het gesloten broed en
• openingen in een aantal celdeksels.
lndien u deze verschijnselen waarneemt, kunt u de
volgende test uitvoeren : prik met een lucifer door zo 'n
ingezonken celdeksel , de celinhoud is een slijmerige
geelbruine massa waarvan draden getrokken kunnen
worden (luciferproef) .

140 besmette stand. In dit gebied zal een screeningsonderzoek worden gehouden naar de aan- of
afwezigheid van de ziekte. Hiertoe worden aile volken
binnen het gebied ge'lnspecteerd . Wanneer hierbij
geen besmette volken worden aangetroffen kan het
vervoersverbod weer worden ingetrokken.

Amerikaans vuilbroed en het reisgedrag
Het constateren van Amerikaans vui lbroed zo vroeg
al in het jaar is gelet op het nieuwe seizoen een red en
hier even aandacht aan te besteden. De oplettende
houding van de imker uit Aalsmeer, om n.a.v. eerdere
mededelingen in het maandblad BIJEN, het nieuwe
broed in het voorjaar goed na te kijken en vervolgens
snel te melden, verdient een compliment! Dankzij dit
snel le melden en de slechte weersomstandigheden is
hiermee wei Iicht verdere verspreiding voorkomen .
Maa r het nieuwe reisseizoen staat voor de deur. Voor
vee l imkers een aanleiding de volken naar het fruit,
koolzaad of andere dracht te brengen . Het uitbreken
van Amerikaans vuilbroed mag geen invloed hebben
op het reisgedrag van de imker. Een imker moet zijn
bijen immers daar brengen waar voldoende voedsel te
halen is . Toch moeten de uitbraken van vorig jaar en
de uitbraak van dit jaar invloed hebben op het
algemene gedrag van de imker. Hij kan een bijdrage
leveren door extra aandacht te besteden aan de
volken waarmee hij reist. Reis ai leen met sterke volken,
aileen deze volken kunnen hun taak verrichten
(bestuiven en nectar verzamelen).
Gezien de vele contacten die als gevolg van het
reizen mogelijk zijn, is het goed nogmaals te wijzen op
de verschijnselen van Amerikaans vu ilbroed. Voordat
een imker met zijn volken vertrekt is het van be lang
deze nogmaals na t e kijken, waarbij speciale aandacht
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Neemt de imker deze verschijnselen waar, dan is hij
op grond van de Bijenwet verplicht dit te melden bij
het meldpunt Bijenziekten , telefoon 08380-35044.
Tot slot wil ik u er op wijzen dat het snel meld en in
het belang is van uzelf, uw bijen , uw collega -imkers en
de sectoren die afhankelijk zijn van bestuiving door
gezonde bijen .

lntrekking Vervoersverbod bijen
1993, Staatscourant 143.
lnmiddels is gebleken dat er geen redenen meer
zijn het vervoersverbod rond de gemeente Velsen nog
Ianger in stand te houden, aangezien het Amerikaans
vuilbroed niet bij andere ge'l nspecteerde bijenvolken is
aangetroffen .
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

Bijensterfte in
Rijsbergen en Zundert
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Bijen
werd bekend dat bij de plaatsen Rijsbergen en
Zundert zeer veel bijensterfte optreedt. De redactie
van Bijen zal hierop in het juni-nummer (uitvoerig)
terug komen .

m • m•••mm ~~t·rm•:m~·· · · · · ·
Vicia faba, de tuinboon
Wist u dater van de tuinbo on drie varieteiten (en
vele, rassen) bestaan?
1. Variet eit minor, met rode, paarse of zwarte zaden
di ~ten hoogste 13 mm lang worden .
2. Va rieteit equina, met verschi llend gevormde,
meestal greene bonen t ussen 15 en 25 mm .
3. Varieteit major, met platte, ovale bonen die
grater worden dan 25 mm.
De varieteit minor, de kl ei ne, gekleurde boon ,
wordt veldboon, du iveboon , moll eboon genoemd. Hij
wordt als veevoer gebruikt evenals de varieteit
equinus, de paardeboon . Deze laatste wordt veel
get eeld in Normandie en Bretagne en aan de overkant
in Engeland . De grootste boon, de varieteit major is
de tuinboon en wordt als groent e gekweekt.
De tu inboon is al een heel o ud gewas. De oudste
vondst is uit een opg raving in Israel uit 6500 tot 6000
voor Christus. In de bronstijd was de boon al bekend
in Zwitse rl and, Frankrij k en ltalie, en werd waarschijnlijk
ook in Nederland al geteeld. In Egypte werd de boon
toen wei verbouwd, maar niet erg hoog geschat. De
priesters van die tijd von den de tuinboon maar niets.
Nu is de 'Ful ', een puree va n gekookte en f ijngest ampte tuinbonen een t ra dit ioneel gerecht in Egypte .
A ls drachtplant is Vi cia faba bekend, de opbrengst
wordt geschat op 51 -100 kg honing per ha . De nectar
wordt niet aileen uit de bloemen gehaald, maar ook uit
extraflorale nectari en op bladeren en bladstelen . Het
stuifmeel wordt ook verza meld, vooral t ussen 12.0014.00 uur. Stu ifmeel van de tuinboon wordt dan ook
vaak in zomerhoning aang etroffen .
ADIZ 1994(2)

Ecologische landbouw en
bijenhouderij
Ecolog ische landbouwers zijn boeren die geen
kunst mest of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.
Hun vee wordt met zo weinig mogelijk ge.lmporteerd
krachtvoer bijgevoerd.
A ls deze boeren gaan imkeren , mogen ze dan hun
honing eco logische honing of bio-hon ing noemen?
Het is een ext ra aanbeveling om ju ist die hon ing te
kopen, net als de kreet 'koud geslingerde honing '.
Zoals we weten, hebben bijen een vliegafst and
tussen kast en dracht die 3-5 km bed raagt. Stel len we
dit op 4 km, dan beslaat het vli eggebied en dus het
drachtgebied 50,28 km2 . Nergens is een ecologisch

bewerkt gebied t e vinden met d ie oppervlakt e. En
daa r de bij zich niet houdt aan biolog isch of ecologisch
geteelde gewassen , maa r ook haalt op de akkers en in
de tuinen van de buren , kan en mag j e noo it spreken
van ecologische- of bio-honing .
lmkerfreund 1994(2)

Het merken van de koningin
Volgens internationa le afspraken, moeten koning innen dit j aar met groen worden gemerkt. Vandaar dat
er in de omslag van 'Bijen ' dit jaar een groene rand zit.
Ook andere bijentijdsch riften gebruiken deze kle ur, de
bij aie het omslag van het 'Maandblad van d e Vl aamse
lmkersbond ' siert , is dit jaar groen .
Voor het merken van de koningin zijn apparaatjes in
de handel, maar zoiets is ze lf goed t e maken. Het ene
einde van een grate krulspeld wordt dichtgemaakt
met een stukje kon inginnerooster, een met sleufperforatie . A ls 'zuiger' wordt een op maat gemaakt
houtblokje genomen, waarop een stu kje schuim plastic
wordt geplakt van ongeveer 15 mm dik.

Zodra de jonge koning in is gevonden, wordt het
raam schuin neergezet, om be ide handen vrij te
hebben . Bij voorkeur op een st and aard boven de kast.
Het open einde van de krulspel d wordt over de
koningin gestulpt. Een kaartje va n hard plast ic wordt
tussen kon ingin en raat geschoven en de kon ingin naar
het rooster gedirigeerd. Vl ug het plastic voor d e
'zu iger' verwisseld, en de zuiger voorzichtig in de
kru lspe ld geschoven. De kon ingin komt klem te zitten
tussen het stukj e rooster en het schuim pl ast ic. Meest al
steekt een vleugel door de sleuf van het roost er. Het is
nu gemakkelijk om haar te merken en eventueel t e
knippen . De zu iger eruit ha len en de opening afsluit en
met wat suikerdeeg . De krulspe ld in het volk hangen
en na een week de koningin controleren .
Schweizeris che Biene n Zeitung 1994(2)

maandblad voor imkers mei 1994

-

141

Een zwerm, nou en?
Deze maand komt het er opaan. Wat vorige maand
nog als een onschuldig speeldopje werd afgedaan kan
deze maand uitgroeien tot een zwermdop 'zonder aile
gevolgen vandien ', want het zwermen gaan we natuurlijk voorkomen, anders valt er niets te slingeren en de
honing is de eer, wat zeg ik, de smeerolie van ons
werk. Zwermen en dus geen honing, is dat werkelijk
waar? Een verslag.
'Wij, Jan van Alewijk en Arjen Neve, hebben nog
niet eerder zo een goed honingjaar gehad als in 1993.
We leggen ons helemaal niet toe op het winnen van
honing, reizen niet en blijven gewoon met onze bijen
in Leiden waar we gezamenlijk een bijenstand hebben.

-

142 Jan werkt met standaardbroedramen, ik heb Combiramen in het broednest. AI het andere materiaal wordt
gemeenschappelijk gebruikt. In telegramstijl water dit
jaar zoal op onze bijenstand gebeurde. Op 9 april
kwam op aile volken een honingbak; 7 mei diverse
honingbakken geheel vol waarna op 9 mei aile volken
een tweede honingbak kregen. Op 31 Mei honing
afgenomen, 2 juni geslingerd en op aile volken weer
een lege honingbak. Op 16 juli honing afgenomen en

21 juli geslingerd; 5 augustus begonnen met voeren.
We imkeren volgens de zwermmethode . Op de volgende dagen werden we met een zwerm verrast,
tussen haakjes staan de data waarop na het tuten
doppen werden gebroken. Volk B: 9 juni (17 juni);
volk C: 24 mei (29 mei) en 27 juli (4 augustus); volk 0:
9 mei (16 mei); volk E: 10 mei(17 mei) en volk G:
18 mei (18 mei). Opmerkelijk is dat een volk tweemaal
heeft gezwermd. Een paar volken hebben niet
gezwermd.
En wat is daar in Leiden met al die zwermen dan
wei de honingopbrengst, zult u vragen. Dit was
gemiddeld 25-30 kg per volk En de soort bijen?
Gewoon de algemeen voorkomende bij in ons land
(vuilnisbakkenras!)'
Opvallend in deze reeks zwermdata is volk G waar
op dezelfde dag van het zwermen al een rijp, dus
tutend moertje, aanwezig was. Een blik op het weer
van die dagen laat voor Den Haag een maximum
temperatuur zien van boven de 26°( tot de dertiende,
dan een scherpe afkoeling tot omstreeks 17°( en
vanaf de zeventiende weer een herstel. Het zwermen
werd hier door het slechte weer uitgesteld tot de
achttiende .
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De zwerm van Heyta
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Keren we nog even terug naar 'Bijen' van november
1993: bladzijde 305 waarin Heyta met een zwermend
volk werd verrast en een paar vragen onbeantwoord
bleven. Waarom gingen de bijen zwermen, kwam dat
door het voeren of door het weer? Antwoord: Ook
hier speelde het weer een beslissende rol met een
prachtige dag na een aantal verregende dagen.
Waarom gingen ze er in de namiddag voor de tweede
keer vandoor? Antwoord: Omdat ze midden op de
dag al een nieuwe woning kregen die ze niet zelf
hadden uitgezocht, ze waren zelf nog druk aan het
kissebissen. Wacht voortaan tot de avond en zet of
hang de zwerm tot die tijd koel weg. Of de trekrichting van een zwerm altijd in de richting van de zon
is kan ik niet beantwoorden. Wei zullen ze in die richting aanvliegen op de beschaduwde kant en een plek
uit de zon za l als tijdelijke rustplaats belangrijk zijn .

Een zwerm neemt risico's
We krijgen een telefoontje en kunnen een zwerm
scheppen. Oat had de zwerm uiteraard niet ingecalculeerd. Lang voor de afsplitsing waren verkenners al
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VAN IMKER TOT IMKER
op zoek naar een woonplek . Elke geschikt bevonden
ruimte werd in het geheugen gegrift en na terugkomst
in het moedervolk door middel van de dans aan
andere verkenners doorgegeven. Dit adventeren met
woonruimte gaat door tot een definitieve beslissing is
gevallen, meestal tot in de zwermtros op de tijdelijke
rustplaats. Ook al dagen lang was de koningin op
rantsoen gezet zodat de eierstokken in volume waren
afgenomen en 'Zij ' weer een stukje kon vliegen .
Andere zichtbare en onzichtbare voorbereidingen zijn:
het aan elkaar klitten van de bijen open onder de
raten , het lijkt wei stroop; het vormen van een baard
tegen de voorkant van de kast of onder de vliegplank,
alsof ze er al niet meer bij horen ; het ontbreken van
een pittige haaldrift. Onzichtbaar blijft dat vele
duizenden bijen hun honingmaagjes volstouwen met
hon ing voor de eerste dagen na het zwermen . Maar
uiteindelijk hang je dan als zwerm aan een boomtak
metals enige aktiviteit verkenners die af en aan
vliegen . Wordt de zwerm van de tak geschud dan
lij ken de bijen wat onderkoeld en niet direct in staat
op te vliegen . Maar is de tijd daar om vanaf de tak te
vertrekken naar de definitieve woonplek dan is de
zwerm binnen een minuut in de Iucht. Ze zijn dus in
staat de temperatuur nauwkeurig te regelen en naar
behoefte aan te passen. Volgens de onderzoekers
Seeley en Lindauer zijn het de verkenners die de
zwerm naar de uitgekozen plek leiden. In de buurt van
de woning aangekomen vliegen ze vooruit, markeren
de plek met een geurstof en verspreiden die door
uitgebreid te stertselen waarna de zwerm de woning
betrekt. Volgende maand gaan we ons verbazen over
de temperatuurbeheersing van de zwerm .

6. Leg een paar dagen voor de inspectie een moerrooster tussen de twee broedkamers. In de bak met
eitjes bevindt zich de koningin .
7. Een paar minuten trommelen tegen de zijwanden
van de kast; de koningin za l zich nu in de bovenbak
bevinden .
8. Hang midden in het broednest van de bovenbak
een ve l kunstraat. Bij dracht za l deze raat vier dagen
later uitgebouwd zijn en door de koningin worden
belegd . Op die manier maakt u ook heel eenvoudig
een broedaflegger.

De ideale zwermverhindering
Op een zaterdagmiddag kwam een bevriende
imker langs. Hij had veertien dagen daarvoor even een
moerrooster gelegd tussen broed- en honingkamer.
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Het weer was prima geweest en de phacelia stond
volop in bloei. De verwachting was een voile bak
honing. Het gewicht van de kast viel wat tegen ... Gauw
open en ... de broedkamers zonder eitjes, larven of
doppen . Gezwermd? Nee hoor, de koningin zat boven
het rooster!

-

Het weer in mei
Tot slot het karakter van het weer gedurende de vijf
laatste meimaanden. Al s normaal geldt een landelijk
gemiddeld aanta l uren zon van 200, neerslag 52 mm
en een gem iddelde maximum t emperatuur voor het
midden van het land van 17,1

oc.

Mei-maanden
(uren) Neerslag(mm) Max.tem:
Jaar Zon

(0 C)

l

Zoek de koningin

1989 zr. zonnig (330) zeer droog ( 9) zeer warm (19,4)
1990 zr. zonnig (287 ) droog
(30) zeer warm (18,8)

Voor velen een lastig karwei, vandaar al les op een rij .

1991 zr. somber (153) droog
zr. zonnig (285) normaal

Waarom zoeken we de koningin?
1. Gewoon omdat we haar ook wei eens willen zien.

2. Ze moet worden gemerkt en/ of geknipt.
3. We gaan een aflegger maken .
4. De koningin voldoet niet: we wil len haar vervangen.

Wat is de beste manier om haar te vinden?
1. Midden op de dag als de vliegbijen in het veld zijn .
2. Probeer met de rug naar het Iicht te gaan staan.
3. Gebruik zo weinig mogelijk rook.
4. Hang de helft van de raten in een zesramer en zoek
eerst op de overgebleven raten . Daarna de raten
van de zesramer inspecteren.
5. Zijn er twee bakken met broed, zet dan eerst de
bovenbak weg, zoek in de onderbak en daarna in de
bovenbak met afgevlogen vliegbijen.

(31) zeer koud (13,2)

r

92
93 zonnig

normaal

I

zeer warm (21 ,0)
zeer warm (19,4)
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Op reis met 400.000 bijen
Op een zaterdag in april, om zes uur in de morgen,
hoorde ik zachte klopjes op de voordeur. 'Meneer van
Tongeren, bent u al wakker?' Het was de zes-jarige

wollen tru i g ingen demonstreren. Ze raa kten in het
jagersgroen verward en begonnen te steken . Door al
die afgescheiden alarmstof werd Poppe hun gemeenschappel ij ke vijand. Vliegensvlug schoot hij in zijn
imkersjack, maar de bijen gaven niet op. lk ging grin nikend door met het openmaken van de bijenkasten,

Sjoerd. Samen met hem en z'n vader zou ik die dag

maar Sjoerd begon zich toch wei zorgen te maken .

dertien bijenvolken naar het koolzaad brengen. Nog
even ging ik na of ik alles bij me had : kap,
handschoenen, plantenspuitje, beroker, plakband, een
sikkeltje, grondboor, een paal met naam van de
vereniging , een schop, hamer, nijptang , extra
reisriemen , laarzen, balken, pallets, brood en appels.
Vader Poppe had de tandem-asser vrijdagavond al bij
mijn woning geparkeerd . De volken van hem en van
144 mij mochten er die nacht op logeren .
We koppelden met welhaast scheurende rugspieren
de aanhanger moeizaam aan de auto . Toen begonnen
we een rondrit door de gemeente Gorssel om nog
andere kasten op te gaan halen. Gerrit van D. stond
ons al op te wachten . Zijn reisriemen waren
Gordiaanse knopen voor hem geworden . Als ervaren
reisleiders wisten wij ze te ontwarren. Met behulp van
een draagstel zetten wij de kasten op de aanhanger.
De kasten van Arie van D. stonden al aan de weg. Zijn
bijen meenden al op het koolzaad te staan , want uit
voor ons onzichtbare openingen, zoemden ze de
vrijheid tegemoet.
Op weg naar Ad van de H. zei Sjoerd : 'Papa, ik heb
zo 'n blij gevoel van binnen . Hoe komt dat? '. 'Oat is het
ware imker-gevoel jongen ', zei z' n paJ:>a . lk moest even
slikken, want mijn jongens Iaten mij maar aileen
aanrommelen met de bijen.
Ad van de H. had een dik tablet chocolade op de
kast gelegd. Hij toonde daarmee begrip te hebben
voor onze situatie. Jan de H. kreeg een acht voor het
spannen van z'n reisriemen. Wij maakten er voor onze
veiligheid toch maar een tien van en namen zijn twee
pilsjes mee. Harrie J. (arts) voelde zich wat ziek. Wij
adviseerden hem eens bij een dokter langs te gaan en
hebben zijn twee kasten meegenomen . Hij zelf zou,
wegens een rijke dracht in Epse , nog twee volken
nabrengen . In de Flevopolder kregen we voor vijftien
volken een plek toegewezen langs de Vogelweg.
Poppe deed zijn best nog om dichter bij Harderwijk te
mogen staan, maar DeJong was onverbiddelijk. We
hebben de volken in groepjes van twee en drie
opgesteld, koffie gedronken en pas daarna de
vliegplanken neergehaald. De bijen van Arie van D.
werden, nu legaal , voor de tweede keer bevrijd en
waren daar zo boos over dat ze spontaan op Poppe's
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foto Peter Mastenbroek I APS

Om elf uur reden we naar huis, dronken koffie en
rookten kleine sigaartjes. lk schreef voor de deelnemende imkers een routebeschrijving, copieerde dit
in achtvoud en bracht de velletjes op de fiets rond .
Om half vier kon ik mijn fiets in het schuurtje zetten . lk
had die dag tien uur aan de bijen besteed ...
De bijen hebben mij later hun dank Iaten blijken!
Frans van Tongeren, Joppe

Bijen in Til burg
Niet aileen in Antwerpen heeft men gevelversieringen die de imkerij of het bijenhouden tot
onderwerp hebben . Ook in Tilburg, op een steenworp
afstand van het hoofdkwartier van de Bond van
Bijenhouders NCB, kan men een fraaie gevelversiering
bewonderen. De architect Jan van de Valk heeft
foto J. Simons, Tilburg

DE L EZER SCHRIJFT
omstreeks 1900 op het door hem ontworpen en
gebouwde bankgebouw deze drie bijen Iaten aan brengen. De ijver en werklust van onze honingbijen
vormen natuurlijk een mooi symbool voor de ijver bij
het vergaren van betaalmiddelen .
De fraaie gevel is te bewonderen in de Stationsstraat 41 . Er is nu een advocatenkantoor gevestigd ,
dat geleid wordt door Mr. F.J.G.M . de Homme l!
Jan Bee kman, Brouwhuis/ Helmond

Koolzaad een zekere dracht?
Het is een goede gewoonte dater verenigings - en
kringsecretarissen zijn die een kopie van het jaarverslag van de verenig ing of de kring doorsturen naar
het secretariaat van de Bond va n Bijenhouders NCB. In
deze jaarverslagen komen zeer interessante zaken aan
de orde 'tot lering en de vermaak' . In een van deze
verslagen trof ik het onderstaande staatje aan dat o .a.
de gemiddelde hon ingopbrengst per bijenvolk op het
koolzaad in de Flevopolder we ergeeft.

Gewichtstoename
t/m15kg
15,5 t/m 25 kg
25,5 t/m 35 kg
35 ,5 t/m 45 kg
meer dan 45 kg
aile kasten gemiddeld

1990 1991 1992 1993
4

8
24
33
4
34,4

20
25
26

23
38
8

59

20,8

17,8

10,0

11

In 1990 een gewichtstoename van gemiddeld 34,4
kilogram . In 1993 een gewichtstoename van
gemiddeld 10,0 kilogram !
Waar zou dit grote versch il in ku nnen zitten?
1. Het weer?
2. Bijenvolken van slechte kwal iteit ?
3. lmkers die het vak verleerd hebben?
4. Te laat in het koolzaad geplaatst?
5. Te vroeg opgehaald?
6. l.>e bijenvolken hebben gezwermd?
7. Ander ras koolzaad?
8. Andere betere dracht in de buurt, dan verder
vliegen?
9. Ander ras bijen, luier van aard?
De punten 1 t/m 6 en 8 t / m 9 lijken mij onwaarschijnlijk gelet op het feit dat het bijna altijd dezelfde
zeer bekwame imkers zijn die met de bijen naar het
koolzaad reizen.
Dan blijft er punt 7 over.
Uit eigen waarnemingen weet ik dat in de begin

jaren van het koolzaad in de Flevopo lder dit een
hoogte bereikte van 1,60 m tot ± 2 m met flinke d ikke
stengels, het leek wei een ma·lsveld . (Zoa ls op de
schrale Brabantse gronden). Als wij onze bijenkasten
gingen ophalen waren ze nauwelijks nog te vinden , zo
was het gewas koolzaad gegroeid . Wat zien we nu
heden ten dage anno 1993 een koolzaadveld met
enge dunne stengeltjes en een hoogte tussen de 0,60
men 0,80 m.
De honingopbrengst is precies zoals het koolzaad veld eruit ziet, matig en van een andere samenstelling.
Tussen onze imkers, adviseurs en andere denkers
zullen best personen zijn die over het bovenstaande
een goed en op feiten berustende verklaring kunnen
geven .
De vra ag bl ijft 'Is koolzaad een zekere dracht? '
aangevuld met 'Wat is er met het koolzaad aan de
hand? '
Jan Beekman, Brouwhu is/ Helmond

Landbouwschap
Goedemorgen , Nederlandse imkers! Oat was even
schrikken. De Nederlandse imkers, dus u en ik,
verkeren in een benarde situatie en wij hebben het
vertrouwen in het Landbouwschap verloren . (Bijen (3) :
69 (1994).
Landbouwschap? wat hebben we daar te zoeken?
Op Europees niveau wordt get racht voor de (semi)beroepsimkerij steun te krij gen . Prima . Maar wat heeft
de Nederlandse imkerij daarmee te maken? Beroepsimkerij komt hier niet voor.
En de bedrijfsmatige imkers dan? Die semiberoepsimkers zijn toch maar als paddestoelen uit de grond
geschoten . lnderdaad, er ontstond een toenemende
vraag naar bestuivingsvolken voor de kassen en een
fl ink aantal Nederlandse imkers is in dat gat
gesprongen met een razendsnelle uitbreiding van hun
aantal volken . De semi-beroepsimkerij is de laatste
jaren dus gegroeid .
De 'benarde situatie' waarin de Nederlandse imkers
zich bevinden moet dus terugslaan op deze groep
neven -beroepsimkers. Voor deze groep imkers wi l men
inkomenssteun.
Waarom inkomenssteun voor nevenberoepsimkers?
Vanwege een slechte bestuivingsregeling? Nee. Ter
compensatie van het verschil in kostprijs met de !age
marktprijs van honing!
Hier worden dus duidelijk twee zaken door elkaar
gehaald . Deze groep imkers doet niet in 'honing' maar
in 'bestu iven' .
maandblad voor imkers mei 1994
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DUITSLAND
Als blijk van waardering voor het bestuivingswerk
van onze bijen aan de flora in het algemeen wordt
gepleit voor een vergoedingsregeling, bijvoorbeeld in
de vorm van goedkope suiker. De teneur van deze
opwinding? Niks voor niks, er motte cente, nee
guldens op tafel komme! We Iaten die bijen niet zo
maar vliegen, kom nou!
Zou het aantal imkers in ons land werkelijk toenemen door het verkrijgen van goedkopere suiker?
Moet dat de spil zijn voor de Bevordering der
Bijenteelt? In de afdelingen weet men beter. lk gun de
'enige ' beroepsimker die er nog in Nederland is van
harte een financiele ondersteuning. Voor de rest lijkt
het mij niet meer dan opschudding over een hier en
daar uit de hand gelopen hobby.
Ko Zoet, Mid sland Terschelling
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HONINGCREME
De Rit honingcreme is een heerlijke zachte,
verzorgende gezichtscreme op basis van natuurlijke ingredienten. Dankzij de toevoeging van
honing, bijenwas tanvekiemolie (vitamine E) en
wa~u·devoUe kruidenextrakten wordt de huid op
een unieke wijze gevoed en verzorgd.

----

lnzenden volkjes naar Duitse
eiland-bevruchtingsstations
Rein Kakes (vert.)

Op de eiland-bevruchtingsstations worden kosten
noch moeite gespaard om een goed bevruchtingsresultaat te verkrijgen. Er worden zoveel darrenvolken
opgesteld als nodig zijn om gedurende het gehele
teeltseizoen over voldoende geslachtsrijpe darren te
beschikken. De leiders van de bevruchtingsstations
houden de geplaatste bevruchtingskastjes nauwgezet
in de gaten zodat problemen opgelost of voorkomen
kunnen worden . Naast deze zorg is voor het bereiken
van een goed resultaat natuurlijk van be lang dat de
inzenders de nodige aandacht besteden aan hun
bevruchtingsvolkjes. Het is daarom in ieders belang
dat de volgende punten in acht worden genomen .
Om bevruchtingsvolkjes goed te kunnen
controleren op de afwezigheid van darren zijn op aile
eilandbevruchtingsstations eenraamskastjes
(Einwabekastchen) voorgeschreven . Deze kastjes
noemen we voortaan EWK. Er mogen aileen
genormeerde EWK's ingezonden worden . Tekeningen
en misschien zelfs kastjes zijn te koop bij Nederlandse
handelaars in imkermaterialen . Afwijkingen van
bijvoorbeeld een millimeter in de maat van de kastjes
zorgen op de stations voor vee I overlast. Men heeft op
de stations voorkeur voor het kleine model EWK
(1/3NM) omdat er voor het grotere model (volgens
Zander) weinig buitenkastjes beschikbaar zijn. Geen
afwijkende constructies gebruiken! Vlieggatschuifjes
mogen niet uitsteken, ze moeten in het hout
verzonken worden aangebracht. Er moet v66r het
inzenden gecontroleerd worden of deksel,
bodemschuif en vlieggatschuif goed vastzitten. De
bodemventilatie moet schoon zijn en zo nodig te
verwijderen zijn, om het kastje van eventuele dode
bijen te ontdoen . Het gebruik van darreroostertjes
wordt ontraden. Warbouw bemoeilijkt de controle van
de kastjes, daarom moet het raampje aan de
bovenkant worden voorzien van een strookje kunstraat
van 2 3 em. Om breuk tijdens het transport te
voorkomen kan het raampje van draad worden
voorzien. In de praktijk is gebleken dat het raampje
net zo goed achterwege gelaten kan worden. De
bedrading kan dan tussen de bodem en de onderkant
van de voedselkamer gespannen worden, in de bodem
van de voedselkamer moeten in dat geval twee kleine
gaatjes geboord worden . De kunstraat kan dan aan de
onderkant van de voedselkamer worden
vastgesmolten.

a
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DUITSLAND
Het aan de bevruchtingsvo lkjes mee te geven
suikerdeeg mag niet te zacht zijn, omdat de volkjes
tijdens het transport nogal eens warm worden, en er
door '!open ' van het deeg dan een smeerboel kan
ontstaan . Als men zelf deeg wil maken met honing en
poedersuiker moet men daarbij geen water gebruiken,
omdat het deeg dan te hard kan worden en niet meer
opgenomen kan worden door de bijen. Hetzelfde
probleem kan ontstaan als men in plaats van honing
invertsuiker gebruikt. Het in de handel verkrijgbare
deeg geeft meestal geen problemen . De voerruimte
van de EWK's moet helemaal gevuld zijn.
Voor het bevolken van de EWK's bij voorkeur geen
stekerige bijen gebruiken, want deze zorgen op het
bevruchtingsstation voor vee! ergernis . Het zal
duidelijk zijn dat zich in de kastjes geen darren mogen
bevinden . De bijen die u voor de bevruchtingsvolkjes
bestemd hebt moet u dus zorgvuldig zeven .
Wordt er bij het in ontvangst nemen van de

volkjes ook maar een dar gevonden dan wordt de
hele zending geweigerd. De zending wordt dan op
kosten van de inzender teruggestuurd, terwijl ook
het volledige bevruchtingsgeld gerekend wordt!

binnen worden gespoten. Het onderste 1/ 4 dee! van
de bevolkte kastjes kan eventueel kort in water
gedompeld worden .
Voor het transport moet gebruik worden gemaakt
van een stevige transportkist waarin niet meer dan zes
azeven EWK's passen . Deze kist moet aan aile kanten
Iucht door kunnen Iaten. Tekeningen of misschien zelfs
wei kant en klare transportkisten zijn bij verschillende
handelaren in Nederland te koop. De kastjes moeten
stevig in de transportkist worden verankerd zodat ze
niet kunnen bewegen . Het vlieggatschuifje moet niet
kunnen verschuiven.
Naam en adres van de inzender moeten

onuitwisbaar op aile EWK's en transportkisten
vermeld worden.
Eventuele teeltkaarten kunnen met een punaise op
het dekseltje van de EWK bevestigd worden. Bij de
inzendingen moeten papieren gevoegd worden voor
de terugreis. De beheerder van het
bevruchtingsstation zorgt ervoor dat bij terugzending
gegevens over de darrenvolken worden bijgevoegd .
Vanuit een gebied waar een vervoersverbod
(vuilbroed) geldt mogen geen volkjes ingestuurd

Het is verplicht om de koning innen in de volkjes te
merken met de kleur van het lopende jaar. Aanbevolen
wordt merkplaatjes met een nummer te gebruiken, dit
om vervlogen koninginnen te kunnen herkennen .

worden .

Het is niet versta ndig om volkjes in te sturen die
nog niet gebouwd hebben, deze volkjes kunt u beter
nog een paar dagen Iaten staan . Bij volkjes die na een
paar dagen nog niet gebouwd hebben is er wat mis
(koningin? , voerdeeg?, samenstell ing van het volkje?,
toegang tot de voedselru imte?, temperatuur in de
ruimte waar de volkjes opgeslagen staan?). Dergelijke
volkjes zorgen vaak voor mislukkingen. De beste
ervaringen worden geboekt als men de volkjes v66r
het inzenden gedurende vier tot zes dagen laat

Het staangeld op de Duitse eilandbevruchtingsstations bedraagt DM 7,-, transportkosten zijn voor
rekening van de inzender. Zendingen kunnen natuurlijk
ook gehaald en gebracht worden; overleg met de
beheerder (zie aprilnummer) is dan wei nodig.

vliegen. Voorwaarde daarbij is dat de volkjes op een
schaduwrijke plaats gezet worden, ver genoeg van de
bijenstal om vervliegen te voorkomen . Het
voorgeschreven vl ieggatschijfje moet gedurende deze
vier tot zes dagen op de kleinste opening gezet
worden, zodat de koningin niet naar buiten kan.
Vlak voor het verzenden van de kastjes controleert
u of de koningin nog aanwezig is en, het kan niet vaak
genoeg gezegd worden, of er werkelijk geen dar in de
volkjes aanwezig is. Ook dient bij die gelegenheid
gelet t e worden op de omvang van het volkje. Als het
goed is werd het kastje gevuld met 200 ml bijen . Te
sterk bezette kastj es kunnen gaan zwermen op het
bevruchtingsstation! Voor het transport moet met een
bloemenspuit wat koud water door het vlieggat naar

De inzendingen moeten voorzien zijn van een
gezondheidsverklaring in de Duitse taal. Zendingen
zonder gezondheidsverk/aring worden geweigerd.

Voor verdere informatie:
Rein Kakes, Lemmer, Te/.05146-2066

Bijen op de heide bij Nunspeet
Wederom hebben de gezamenlijke bijenverenigingen in de gemeente Nunspeet het toezicht open
de verantwoording voor het plaatsen van bijenvolken op de heide van gemeente en Staatsbosbeheer binnen de gemeente Nunspeet.
Voor in lichtingen of aanvragen van vergunningen is
de heer M . Bonestroo aangesteld. Zijn adres is:
Hulstweg 7, 8072 EE Nunspeet. Tel. 03412-53990 .
Vergunningen kunnen schriftelij k of per telefoon
(tussen 08.00-10.00 uur, niet op zon dag) worden
aangevraagd.
maandb/ad voor imkers mei 1994
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ONDERZOEK

Onderzoeksplan Ambrosiushoeve 1994
drs. A. de Ruijter, Stichting Lande/ijk Proefbedrijf voor
lnsektenbestuiving en Bije nhouderij 'Ambrosiushoeve'

-
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Op basis van het lopend onderzoek, de ontwikkelingen in de praktijk en onderzoeksvoorstellen die
door het bedrijfsleven bij het bestuur van de
Ambrosiushoeve zijn ingediend, is een onderzoeksplan
voor 1994 opgesteld. Vanuit de praktijk hebben ons
dit jaar aanzienlijk meer voorstellen bereikt dan vorig
jaar (8). De voorstellen die voided en aan de vooraf
gestelde criteria zijn in dit proefplan opgenomen . Het
bestuur van de Ambrosiushoeve heeft aile voorstellen
beoordeeld en het onderstaande proefplan voor 1994
vastgesteld. De verschillende onderzoeksprojekten zijn
weer gerangschikt naar de vier thema's die voortvloeien uit de taakstelling van de Ambrosiushoeve.

1. Teelt en manipulatie van honingbijen en
andere bestuivende insekten

1.5 Solitaire bijen
In 1993 is vooral gewerkt aan de vermeerdering van de
populatie rode metselbijen Osmia rufa , met het oog
op het gebruik voor de bestuiving van buitenteelten,
bijvoorbeeld appel. Tot nu toe zijn de rode metsel·
bijen in Nederland vooral gebruikt voor de bestuiving
in de zaadteelt in kleine kassen. Omdat voor buitenteelten aanzienlijk meer individuen nodig zijn dan voor
zaadteelttoepassingen, zal met deze vermeerdering de
komende jaren doorgegaan worden . De grote shelters
(hutjes van golfplaten) waarin de nestblokken in 1993
stonden opgesteld zijn nogal windgevoelig en de bijen
leken moeite te hebben om bij een aanbod van
duizenden tunneltjes na een verzamelvlucht de eigen
tunnel terug te vinden. Observaties bij natuurlijke
populaties Osmia in 1993 in Alphen en Riel gaven aan,
dat de bijen heel goed tunneltjes kunnen vinden in het
donker achter een dakrand van een garage. Daarom
willen we in 1994 ook nestblokken opstellen in oude
bijenkasten . Op deze manier worden de tunneltjes
beter beschermd tegen weersinvloeden en mogelijk
ook tegen parasieten. In 1994 willen we de huidige
populatie Osmia vooral vermeerderen op groot fruit
(appel en peer) en bij voldoende vlucht ook waarnemingen doen met betrekking tot het vlieggedrag en
de bestuiving (zie ook projekt 3.29).

1. 9 Hommelteelt
Met het oog op bestuivingsproeven en het levend
houden van de expertise wordt een eigen
maandblad voor imkers mei 1994

hommelteelt aangehouden van de aardhommel
(Bombus terrestris) . Ter vergelijking wordt ook
geprobeerd een beperkt aantal andere hommelsoorten te telen . Naast de akkerhommel en de
weidehommel , waarmee in 1993 al wat ervaring is
opgedaan, wordt ook de steenhommel in het
teeltprogramma opgenomen. Steenhommelvolkjes
worden al commercieel geteeld door de firma Biobest
en vooral ingezet bij klein fruit (bessen).

1. 15 Separeren
In 1992 is begonnen de separeermethode bij een
aantal volken van de Ambrosiushoeve te testen. Deze
methode wordt in Nederland door een beperkt aantal
imkers toegepast . Doel van het onderzoek is na te
gaan of de methode voordelen heeft ten opzichte van
de meestal toegepaste Aalstermethode. De ervaringen
in 1992 met de separeermethode waren niet
onverdeeld positief. Er traden vee I zwermen op. Het
voorjaar van 1992 kan daar voor een dee I debet aan
zijn . In 1993 kon de proef niet doorgaan , omdat door
de bijzondere weersomstandigheden de uitvoering
van verschillende proeven dreigde samen te val len. In
1994 willen we de proef herhalen. Door iets vroeger in
het seizoen te beginnen hopen we het zwermen bet er
voor te blijven .

1.17 Vergelijking van redcelmoeren en door
koninginnentee/t verkregen moeren
In Nederland wordt door veel imkers de Aalster
methode gebruikt als methode van zwermverhinde ring, of wordt een variant van deze methode gebruikt.
Meestal komt het er op neer dat in het hoofdvolk een
jonge moer wordt gekweekt uit redcellen . Wannee r
redcelmoeren in een vergelijkingsproef kwalitatief
minder zouden blijken te zijn dan moeren verkregen
door koninginnenteelt, zou de bijenteelt in Nederland
op een hoger plan te brengen zijn door het op grotere
schaal toepassen van koninginnenteelt. In 1994 willen
we twee groepen vol ken samenstellen, de ene groep
voorzien van redcelmoeren en de andere groep met
koninginnenteeltmoeren. Op langere termijn willen we
de ontwikkeling van deze groepen volgen .

2. Ziekten van honingbijen, hommels en
solitaire bijen

2. 16 Ziektenbestrijding hommels
Het is zaak om alert te bl ijven op het eventueel
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optreden van ziekten en parasieten in de hommelteelt.
Naast een inventarisatie van de bij de teelt belangrijke

3.30 Orientatie van bijen en hommels in tunnels
Door de ondoorlaatbaarheid van glas en plastic fo lie

ziekten en plagen wordt gezocht naar oplossingen
voor ziekteproblemen die zich in de praktijk voordoen .

voor ultraviolet Iicht hebben honingbijen en hommels
bij beschermde teelten soms problemen met de orientatie. Door het gedrag van de insekten te bestuderen
bij normaal geplaatste kasten en bij goed zichtbaar
opgestelde, duidelijk gemarkeerde kasten, willen we
nagaan of we het vervliegen kunnen beperken en het
bloembezoek kunnen verbeteren.

2. 1 7 Ziektenbestrijding Osmia rufa
In het kader van het onder 1.5 genoemde onderzoek
wordt ook jaarlijks een inventarisatie gemaakt van
parasieten , ziekten en plagen die bij de tee lt van deze
solitaire bij een rol spelen en wordt getracht hiervoor
praktische oplossingen te vinden .

2.23 Varroabestrijding met behulp van een val met
grof en fijn gaas (principe Muller)
Hoewel er op wetenschappel ijke gronden geen redenen zijn om aan te nemen dat varroamijten uit eigener
beweging in een val zullen lopen, worden er in de
praktijk verschillende vallen gebruikt die op hetzelfde
principe berusten als de Mullerval. Volgens de imkers,
die de val len gebruiken, werken deze goed . Omdat in
de praktijk tot nu toe geen nabehandeling is gegeven
met een effectief acaricide, kon er geen uitspraak
worden gedaan over de effectiviteit van deze val len. In
1994 willen we een aantal volken met behulp van deze
val behandelen en vervolgens een nabehandeling geven, zodat een beoordeling van de val op objectieve
gronden mogelijk is.

3. Bestuiving

3.29 Bestuiving van peren en appels met Osmia rufa
In 1993 hebben we onze populatie rode metselbijen
vermeerderd door cocons in boomgaarden uit te
leggen bij lege nestkasten. Het aantal individuen was
te klein om waarnemingen te kunnen doen aan het
vlieggedrag en de bestuiving . In 1994 willen we Osmia
weer vermeerderen bij buitenteelten van groat fruit en
wanneer er voldoende individuen vliegen ook waarnemingen doen aan het vlieggedrag en de bestuiving.
Osmia rufa is, door de manier van stuifmeel verzamelen (buikschuier), een uitstekende bestuiver van appel
en peer. Het probleem tot nu toe was om ze in vol doende aantallen beschikbaar te hebben. Gezien de
ervaringen met andere Osmia soorten in het buitenland moet het mogelij k zijn om een geleidel ijke
toename van het aantal bijen te krijgen. Omdat de
teelt en manipulatie van Osmia verder eenvoudig zijn,
heeft de geleidelijke invoering van deze solitaire bij
goede perspectieven en kan Osmia mogelijk een
alternatieve bestuiver worden naast de honingbij.

3.31 Beschadiging van de stampers van aubergine
(Solanum melongena L.) door bijen en hommels
In aanslu iting op de bestuivingsproef bij aubergine
(Solanum melongena L.) in 1993 (projekt 3.26), will en
we in 1994 nagaan of hommels de stampers van de
auberginebloem meer beschadigen dan honingbijen .
De beschadiging van de stamper zou een extra entree- 149
poort kunnen vormen voor ziekteverwekkers. Bij een
aantal tuinders, die ofwel hommels ofwel honingbijen
gebruiken voor de bestuiving, worden steekproeven
genomen van bezochte bloemen en wordt de mate
van beschadiging vastgesteld .

3.32 Bestuiving van courgette onder glas door
honingbijen en/ of hommels
Bij courgette treden af en toe problemen op bij het
bloembezoek van de bestuivende insekten . Er zijn
verschillende suggesties gedaan over mogelijke oorzaken voor de problemen . Wanneer zich in 1994 in de
praktijk opnieuw problemen voordoen, willen we ter
plaatse onderzoeken of dit een gevolg kan zijn van een
te overvloedige nectarproduktie (waardoor de volken
verzadigd zouden kunnen raken). de onmogelijkheid
om voldoende stuifmeel te verzamelen voor een conti nu ontwikkeling van de volken of een gebrek aan nectarproduktie in de mannelijke bloemen , of er andere
oorzaken zij n te vinden voor verminderd bloembezoek.

4. Bestrijdingsmiddelen

4.4 LD50 testen en kooiproeven
Met regelmaat wordt op contractbasis kortlopend
onderzoek voor de industrie gedaan naar de giftigheid
van (meestal nieuwe) bestrijdingsmiddelen voor bijen.
Om problemen met vergiftiging van bijen in de toekomst te voorkomen dient dit werk te worden voortgezet. Ook met hommels kunnen we momenteel LDSO
testen uitvoeren. De technieken m.b.t . laboratoriumtesten met hommels worden verder ontwikkeld.
lndien nodig kan ook veldonderzoek worden gedaan
naar de gevaarlijkheid van bestrijdi ngsmiddelen voor
honingbijen of hommels.
maandblad voor imkers mei 1994
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hiervan is e:elegen in de meerkosten voor het maandblad en
voor de kdcnadmin isrrati e. Desondanks gaf de vergadering
ham· gocdkeurin g aa n de jaarrekcning 1993 en de balans per
31 december.
Begroting

IMKERSBOND VAN DE ABTB

]aarvergadering
Traditiegetrouw werd dit jaar weer op de eerste zaterdag in
maart de alge mene vergadering gehouden van de !mke rsbond
van de ABTB en wei op 5 maart in Raalte.
• Na bet welkomswoord stond voorzitter G. Hollander
aller erst stil bij her plotseling overlijden van het hoofd150 bestuurslid de heer H. Heins. waarover we reeds bcrichtten in
ons vorig maa ndblad. De vergadering nam een oge nblik stilte
in acht om hem en de overi ge !eden van de bond die in het
afgelopen jaar overleden zijr1 te herdenken.
• Vervolgens sprak de voorzi tter zijn vreugde uit over de
goede opkomst, 22 van de 24 afdelingen waren rer ve rgadering aanwezig, en ging nader in op enkele actuele zaken
betreffende de bijenhouderij.
• Zo noemde de heer Hollander het gcreedkomen van de
honingpolder ve rheugend , maar de belangstelling er voor
blijft nog vrij beperkt.
• Ondanks het verva llen van beperkingen bij het passcren van
grenzen binnen de EU. blij ven er waarschijnlijk nog een
aa ntal regelingen bestaa n. Met her oog op bet voorkomen va n
verspreiding van ziekten blij ft bij in- en uitvoer van bijen een
gezondheidsverklaring vooralsnog noodzakelij k.
• Enrhousiast was de voorzitter hierover niet maar we i over
een imkersactiv iteit in EU-verbancl, nl. de demonstratie va n
bet Europcse bijenvolk op 24 maart. 'Een rij ke ervarin g van
een terk volk' aldus de voorzitter. Een verslag va n deze
happening als ook ee n reactie naar aa nleiding claarvan, door
P.C. Muntjewerf, is opgenomen in ons maandblad van maan
jl. pag ina 67 tot en met 69.
• Tens lotte besteeclde de voorzitter in zij n openingswoord
nog aa ndac ht aan de re latie va n de bijenhouderij tot een
alsmaar verder terugtredende overheid vooral ook op het
terrein va n onclerwij . onderzoek en voorli chting.

-

De begroti.ng voor 1995 sluit met een tekort dat nog iets
grater is dan in het afgelopen jaar werd gerealiseerd. Om le
kunnen vo ldoen aan de we ns van de ve rgaclering tot meer
ac ti viteitcn vanuit de bond, is naar de mening van het bestuur
in de nabije toekom t niet te ontkomen aan verhoging van de
cont ributie. De vergadering ging akkoorclmet het voo rstel
va n het bestuur om het te vcrwachten tekorl voor 1995 te
dekken uit de re ·crve en in de begroting ,·oor 1996 een
verhoging van de conrributie op te nemen va n f 5.- per lid.
Ambrosiushoeve

Een onderdeel van de begroting is de bijclrag in de medefinanciering van bet bijenteeltonderzoek van de Ambrosiusboeve in Hil varenbeek. De jaarlijkse bijdrage van f 5,- per li d
i ' niet voor aile !eden van aile afclelingen een va nzelfsprekencle zaak. Vanuit de vergaderin g en met name door de
vertegenwoo rcli gers van de afdelinge n Over-Betuwe en
Groessen werd gepleit voor het hanclhaven van deze bijdragen. Geadviseerd were! de !eden die hiertegen bczwaar
hebben meer en beter te informeren over het werk en de
betekenis van bet onderzoek op het proelbedrij f ten behoeve
van de bijenhouclcrij. Medegedeeld werd clat functi onarisscn
van Ambrosi ushoeve maar ook van de IKC-groep (Sect ie
Bestui ving) bereid zijn de gewenste voorlic hti ng te verzorgen. Besloten werd ook voor 1995 in de begroting een bed rag
~an f 5.- per lid op te ne men ten behoeve van bet onclerzoek
op de Ambrosiushoeve.
Bestuursverkiezing

De periodiek aftredende bestuursleden, de heren Yelclkamp
uit Raalte en Visser uit Arn hem werclen met alge mene
stemmen herkoze n. AIs opvolger va n de beer Heins werd met
algemene stemmen gekozen de heer R.H. Molenaar uit
Blari cum.
Honingzemerij

De behandeling van de notulen van de vergadering van vo ri g
jaar gaf voor de vertegenwoorcl iger va n de afdeli ng Grocssen
aanleiding om de waardering kenbaar te maken voor het goecl
functioneren van bet secretari aat van de bond. Bij de rondvraag zou overigens bl ij ken dat een nog beter function ren
mogelijk is. waarvoor ter vergaclerin g bru ik bare adviezen en
ini liat ieven werde n aangereikt.

De nieuwe directeur va n de Honingzemerij te Box tel , de beer
A. v.cl. Wi ldenberg. gaf een voorl opige inclru k van het
resul taat van dit beclrijf. waarvan de !mkersboncl ee n va n de
clri e aandeelhouders is. In 1993 liep de omzet enigermate
teru g. maar bet fi nanciee l res ul taat was beter dan he t
oorafgaande jaar, zoclat van een rede lijke winst kan worden
ges proken. In het nu lopendejaar 1994 is bet wellicht
moge lijk de omzetda ling tot stand te brengen of de omzet
zelfs weer te doe n stijgen.
• Voor wat beu·eft de suikerprijs mag er vooralsnog van
worden uit gegaa n dat deze ongevcer gelijk zal blijven aan
vori g jaar. name lijk ± f I,82 per kg.

Jaarstukken

Rond vraag

Het jaarvers lag 1993 kreeg de goedkeuring van de
vergaclerin g met de opmerking dat de gehouden studiedag
wat beter uit de veli' had kunnen ko men. Het kostenaspect
bleek evenwel een beperkende factor. De begroting voor
1993 liet nl. gee n financiele ruimte toe. Er blcek zelfs en
tekort tc zijn van ru im f 600,-. De voorn aamste oorzaak
maandblad voor imkers mei 1994 verenigingsnieuws

Bij de rondvraag pas eerden zoals gebruikel ijk een aantal
zaken de revu, zoa ls:
• Cursusonderwijs met of zonder subsiclie van de overheid .
dit laatste blijkt steed vaker voor te komen.
• Een cigen ederl and e honing in een eigen herkenbare
Nederl andse pot, is een ideaal dat fi nancieel niet of
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nauwelijk haalbaar i' in eenheden van minder dan 100.000
stuks.
• Ecn cigen poldckscl (voor honing) is mogclijk wclte
realiseren bij grotcre unifonniteit in patten en in voldoende
hoeveelheden per be~te llin g.
• D be: trijdingsm iddel ncommissie slreeftn aar een op kone
tc rrnijn 1e houden bijccnkomsl die hclaas in 1993 ni el kon
doorgaan.
Excursie

1\'adat voorzi uer Hollander deze in gocde sfeer verlopcn
vergadering had ge:.lolen en men samen de lunch had
oebrui kt werd een bezoek uebracht aan het lid van de bond
~let hct grootste aa nlal bije~volken. Oil is de heer Jacobs uil
Raa lte, die in cnkcle jaren z' n hobby hecft uitgebouwd tot
een compleet bedrijf. 'De lmmenhor met ee n capaciteil van
2~0 bijenvolken. In het kader van di1 m1ikel over de alg menc \ r<>adcrin g van de lmersbond vocn hetle ver uitgebreid i; te gaa ~ op allerlei aspecten van dit bedrijf. We
wi llen dan oak vo lstaan met het ge\'en van enke le aluemene
indrukken. Mogclijk is dil ook v~or de redactie van hct
maandblad aan leiding om er nog eens nadcr op leru g 1c
komen.
• De heer Jacob. streefl naar het k\\ eken van een bij die
weinig ofniet gevuc lig i~ \ Oar de aan tasting van de
varroamijt. Daanoc wordt geselectcerd uil een drietal lijncn
di e onderling worden gekrui st om zodoende te komen 101een
eigen lijn met kenmerken die het beoogde doe l zo gocd
moge lijk benadcrcn.
• Bij hel zoe ken naar de juisle werkw ijze word! gebruik
ge maakt van de !..ennis en ervaring van weten chappers die
op dit tcrrei n kunnen ad\'iseren. Ool.. praktijkervaringen van
collcga-imker' worden hopel ijk op prijs gesteld.
• De grate onwang va n het bedrij f verg t een zo ef'ficienl
mogelijke werkwijze. Dit heeft er onder meer toe geleid dat
bijvoorbeeld hcl vervoer van de bijenkasten van en naar de
tran,portwagen. vo lledig is gemcchaniseerd. Het slingercn
van de honing gebeu rt op zeer praktische en efficiente wij ze,
waarbij mankrach l tot een minimum blijft beperkt. I metal
ecn interessant bedrijf' va n een ins on land weinig voorkomende omva ng, met een doelstelling die het lezen va n ons
maandbl::td zeker zal aanspreken. lmmers wic wilniel graag
de va rroamijl beheersen zonder gebruik van chemische
middelen? We wc nsen de heer Jacob veel succe mel zijn uit
de hand gelopen hobby en hopen voor hem en aile andere
imkers dat hij met zij n kweekdoel op de goecle weg is.

IMKERSBOND VAN DE LLTB

Van het hoofdbestuur
K. Ridderbeks
De volgende onderwerpen zijntijdens de vergadering van het
van 28 februari 1994 ter sprake gekomen:
• Hct bestuur stelt zich positief op ten opzichte van eenheidsglas voor honing. Hieraan zitten nag veel haken en ogen,
maar het str ven naa r een pot word! ond rschreven .
• Van gcdachten word! gewisscld over cen cvcntuclc attentie
bij gelegenheid van 60-jarigc lidmaat chappen. Uitgezocht
zal worden wat de kosten hiervan zullen zijn. Zodra hierover
meer bekend is zullen de secretmi sen van de afde li ngen
wo rden gc'J'nformecrd.
• De nie~1wc regels inzakc het gren overschrijdencl
bijenverkeer zijn nag steeds niet volledig bekend. aar
aanleidi ng van de oproep in het maandbl ad van januari aan
imkers di e voornemens zij n om met bijen of produkten de
orens over te oaan hebben zich vij f imkers gemeld. Zodra er
~1eer duidelijkheid is over deze richtlij nen zullen deze imkers
bcnaderd worden en za l bekeken worden of cr voorlichtingsbijeenkomsten voor de Ieden georgani. cerci moeten worden
in de regia's.
• Er is een di aseri e over Amerikaans vui lbroed aange chaft
en aan de Wcrkgroep Ziektebe trijding in bruiklcen gegeven.
• Verslag word! gedaan va n de gehouden demonsu·atie in
Brus el op 24 januari. waarbij aandac ht werd gevraagd voor
de problemcn van de Europcse imkers. Als gevolg van het
feit dat de Bond pas erg latll hierovcr we rd ingclicht. namen
vanuit de Bond hieraan ' le ht. · vier personen dee I. Het
bestuur betreurt dit omdat men het idee heeft dat wanneer
men eerdcr tot werving over had kunnen gaan er van uit
Limburg erg veel imkers meegereisd zouden zijn.
• Als gevolg va n de wateroverlast in december hebben drie
imkers zi h gemeld mel schade aan bijen en kasten. Aile
imkers zijn verzekerd via de Honingzemerij . deze erzekering dckt ook schade als gevolg van overstromingen.
• Momcnteel is het voor leclcn die in de loop va n ditjaar lid
wo rden niel mogelijk om zich tussentijds te ve rzeke ren. Dit i
ee n gevolg van hel f'e it dat de adminislratiekosten hierva n te
hoog zij n. Nage raagd zal worden of hiervoor tac h niet een
con tructie bedacht kan wo rden.
• De afdeli ngssecretari ssen hebben inmiddels een schrij ven
ontvangen n~ct het verzoek om in hun afdeling na 1e gaan of
er nag ge'inlerc eerden voor cursussen zijn .
• Kennis werd genome n va n de vcrslagen van de vergaderingen va n de Rcg iobe luren.
• De Regia Midden zal een voo rsteluitwerke n voor een
grotcre ac1iv iteit van de Bond. Gedachl' ordt aan een hele
dag waarvoor dri e sprekcrs ui1genodigd zu llen worden.
maandblad voor imkers mei 1994 verenigingsnieuws
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Beheerswerk Strabrechtse heide
}. Beekman
Op zaterdag 26 feb ru ari 1994 is de (word t een traditie)
werkdag op de Strabrec htse heide weer gehouden. De
bedoeling van deze werkdmr is:
De opz ichter van SBB (Staatsbosbeheer) te helpen met
152 beheerswerk op de heide. Dit beheerswerk beslaal uit het
verw ijdcren van opgescholen berken en dennen. De berken
worden al het eve n kan uitgestoken. de dennen afgekapt of
afgezaagd . En dit allemaal om de heide en kans te geven
zich weer te ontwikkelen, zodat de imker zijn/haar bijen weer
op de heide kan zetten. Dus : drachtverbetering is de
werkelijke bu loeling!

Een twintigtal imkers heeft op deze za terdag gehoorgegeven
aan de oproep van de Strabrechtcommi ssie. Van de 13
nangeschreven verenigingen ware n aileen im kers van Aalstl
Waalre sten. Deurne, Someren n Veldhoven aanwezig.
Dame en hcren imkers waarom moeten altijd dezelfde personcn bij acti viteiten aanwezig zijn? Ook tijdens de bovengenoemde werkzaamheden is er gemopperd over vergrijzi ng.
Maar als wij zelf niet het voorbeeld geven, wie van de jeugd
zal ons dan volge n? Bij de volgende werkdag. di e we
voorlopi g op de laatste zaterdag van februari 1995 gepl and
hebben. moet toch het dubbele aan tal im kers (werkers)
aanwezig kunnen zijn.
Het was een fijne dag. met goed gereed chap van SBB. en
onder voorn-effe lijke Ieiding va n de opzichter de heer
Bu sers, die niet aileen zei hoe het moestmaar zelf ook de
handen uit de mouwen stak. De verhalen die onder het werk
en tijdens de pauze door de heren imkers verteld werden
gaven wei aan dat ook hi er weer imkers een hechte groep
vormen. De bijen werden steeds grater (de hoogte van de

Her rooien ••an berken
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De mwmelll'{llt de Srrabrechrse Heide

vliegspleet bleef dan dezelfde. hoe komen die bijen uir de
kast?), de opbrengst aan honing nam steeds mee~· toe. En niet
te vergeten de verhalen uit de Peel.
Om ± 15.00 uur is er gestopt waarna de heer Bussers zij n
dank overbracht namens SBB en memoreerde dater meer
dan genoeg gedaan was, wat bij de aanwezigen een goed
gevoel gaf. Yennoeid maar voldaan gi ng het gcze lschap
huiswaarrs.
Neem in uw activiteiten voor 1995 deze dag op in uw
ka lender, zeker de gene die va n plan zij n om naar de
Strabrechtse heide te komen met hun bijen. De he ide is
zelden zo mooi geweest als in 1993. aileen de geur al di e de
heidebloesem voortbrengt is ee n waar genoege n.

Van de bestuurstafel
}. Beekman
De vergadering van het bondsbestuur vond plaats op 3 maart
1994. In deze vcrgadering is de meeste aandacht uitgegaan
naru· de a.s. algemene vergadering d.d. 9 april 1994. De
volgende punten aangaru1de deze vergadering zij n besproken:
• De uitnodiging naa r de !eden en genod igden.
• Her Iaten vervallen van de Eucharistieviering voorafgannde
aan de vergadering.
• De rekening en baJans 1993 is door het bestuur
goedgekeurd.
• De bcgroting en contribu tie 1995:
De beg~·oting is kritisch doorgenomen en aangepast. De
contributie voor 1995 blijft onveranderd, welmoeten de
vereni gingen in 1996 met minimaal een ver hoging van f 2.50
rekening houden. Het voorstel om de contribut ie in 1995 te
verhogen vond geen weerklank bij het be ruur.
• Bestuursverkiezing:
De hercn C. Roelen en C. Havermans zijn aftredencl en
herkiesbaar. Er waren op het moment van de
besLUursvergadering nog geen andere kandidaten aangemeld.
• Hetjaarverslag 1993 word t met enkele aanpa singen
goedgekeurd.
• Rapportage verenigingsvoor tell en:
Wat het bestuur hier aa n gcdaan heeft word t in een aparte
bij lage bij de stu kken. die nanr de verenigingen gestuurd
worden, gevoegd.
Het preekt vanzelf dat over bovengenoemde stukken de
algemene vergadering nog moet besluiten.
• Landelijke koninginneteeltcommissie:
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De heer C. Roelen is afgetreden als lid va n deze commi ssie.
Voorgesteld is om de heer H. Weyenborg namens de Bond
zitting te Iaten nemen in de commissie.
• Studiedag 1994: Wordt als vast agendapunt op de agenda
gezet: later volgen meer mededelingen.
• Yereni gingsboek: Er zal een voo rzet gemaakt worden om
het vcrc ni gings boek weer aan te passen en e.e.a. te wij zige n
(suggesties zijn welkom).
• Tuinidee 1994: De voorbereidingen en 'bemanning' van de
stand zij n zo goed als rond.

Ziektepreventie en -bestrijding
]. (Jeekman
De ziektcbestrijding- en -preventiecommissie heeft op
dinsdagavond I februari 1994 aile contactpersonen
uitge nodi gd in her oordbrabants atu ur Museum te Ti lburg
om , zoals de voorzitter de heer H. Weyenborg het uitdru kte,
weer eens orde op zaken te stellcn. Aanwezig waren zesti g
vertegenwoordiger van 33 erenigi ngen die bij de Bond
aangesloten zijn.
De voo rzitter heet aile aa nwezigen van harte we lkom. in h
bijzonder de heren Chr. Smeckens en J.N.M. Calis die lezc
avond verder zullen verzorgen. De voorzitter memoreert dat
wat betreft de varroabestrijding met mierezu ur (lllertischer
Milben platte) er nog steeds procven aa n de ga ng zijn di e
doorl open in 1994. De heer Calis zal e.e.a. toelichren.
De heer Smeekens I KC laat met behulp van een di aserie zie n
hoe Amerikaans vuilbroed eruit ziet. en zegt wat er moet
gebeuren als de ziekte gcconstateerd wordl. n.l. 'verbranden'
van aile op de stand aanwezige bijenvolken en -ka ten, het
afb randen va n metalen delen. Aan de hand van een Engelse
voorliehtingsfi lm laat hij zien hoe daar met Amerikaans- en
Europees vui lbroed wordt omgcgaan. Yooral het verbranden
va n de bijenvolke n heeft een diepe indruk op de aanwezigen
achterge laren. Een trieste zaak. Nogmaal wordt crop
gewezen. indien me n ve rmo dens heeft dat een bijenvo lk is
aa ngetast door de genoemde zickten, dit te melden mm Het
Centra le Meldpu nt Bijenziekten.
Te voorkomen door hygiene?
De heer Cali s. onderzoeker ann de Landbouw niversiteit
Wageningen. geeft in zijn in Ieiding door middel va n een
diaserie een overzicht van de werkwijze van her onderzoeksteam. Hij laat zien wa nneer de varroamijt van de bij afstapt
om de eel in te gaa n, en hoe dit gebeuren in. van te voren
broed- en mijtenvrij gemaak te vo lken. werd ve rvolgd.
Opva llend was dat na een aa ntal weken de besmetting afnam.
Samen met de onderzoekers van de Ambrosius hoeve is de
behande ling van gedateerd gesloten broed mer mierezuur
uirgevoerd. Om de negen dagen, beginnend in augustus en
eindigend in oktober werden ramen met veel gesloten broed
behande ld. a controle bleek de eiTectiviteit 70 'ii rot 80 % te
zijn . Het effect van de mierezuurbehandeli ng is goed
voorspelbaar. De heer Calis liet zien hoe e.e.a. moet veri open
om resu ltaat te hebben:
• ramen moeten los va n de wand van de behandc ldoos
hange n.
• dri e seri es broed behandelen met lllcrtischer Milbenplattc.
• behandeldozen moeten goed luchtdicht argesloten wo rden
en niet va n piepschuim gemaakt zijn.

• open darrebroed kan problemen geven.
• er is± 95 % van de rnijten te vangen met 2.400 darrecellen
indicn er gecn wcrkstcrbroed aanwezig is.
• bij werksterbroed is het aantal benodigde cellen bet
twaalfvoudige.
• gesloten broed wordt niet door het mierezuur aangetast.
De heer Ca lis gaat ook nog in op de darreraatmclhode zoab
die beschreven is in BIJEN ( II ): 329 (1992). Hij waarschuwt
ervoor dar als bestrijdings middelen niet goed gebruikt
worden. resistentie in de hand gewerkt wordt.
Na de pauze werden door de inlciders de volgende vragen
beantwoord:
• Samenvatting van de lezing de heer Calis wordt gestuu rd
naar het sc r tariaat. De secretaris zal voor vcrspreiding
naar de contactpersonen zorgd ragen.
• Wat is de prijs die betaald wo rdt door het rijk bij
verbranding. opruimen va n een bijcnstand? De
marktwaarde vo lgcns de heer Smeekens.
• Geeft buitenlandse honing meer kans op besmetting? I niet
aa ngetoo nd, wei i o.a. in Duitsland waar Amerikaanse
militairen gelegerd zijn, ecn verhoogde bcsmetting
geconstatcerd .
• Hebben de besmettinge n met merikaans vuilbroed in
Yelsen en Zandvoo rt iets te maken met de aanwezig heid
van de vele toeri sten?
• [n Limburg was de besmetting veroorzaakt door ingevoerd
honingdeeg.
• Ook bij smelten van was kan de bacterie overl even.
• Worden er nog nieuwe middelen getest op de
Ambrosi ushoeve? De heer Smeekens geeft een ontkennend
antwoord.
• Hebben ko nin ginnenmcer last van mierezu ur dan va n
andere medi camenten? Volge ns de heer Cali s is dit niet het
geva l.
De sccretari s, de heer Beekman, maakt de aanwezigen crop
alieni dat imkers di e met de bijen over de grenzen willen
gaa n reizen in het bezit moeten zijn va n een gezondheid cenificaat. Om in aa nmerking te komen voor het cenificaat
moeten zij zich voor IS februari 1994 meldcn bij h t
bondssecretari aat.
Bij het bondsse r tariaa t is ook een di aseri e over Amerikaans
vuilbroed te lcen, om te vertonen in eigen vereniging of'
kring.
De voorzi tter heeft de beide in Ieiders bedankt oor hun
medewerkin g aan deze avond en onderst reepte dit met een
bloemetje. Hij wenste een ieder wei thuis en sluit de
ve rgadering om ± 22. 15 uur.
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Uit de PC van de voorzitter
Dick Vull(/erink

-

M' n tweede Algemcne Vergadcring achier de rug en dcze

154 was minder spannend. Oat was te verwachten; er waren niet
zulke belangrijke besluiren aan de orde a! vorig jaar. Even
vreesde ik dat weal voor de lunch de agenda zo uden
afwerken, maar de bestuursverkiezing leverde een
amendement open dat kostte wat tijd. Het amendement werd
echter verworpen en het voorstel van het bestuur werd met
vrijwel algemene temmen aanvaard en zo verwelkomen we
de beer Van West rheenen in het best uur. Daarnn hebben we
lang stil gestaan bij het beleidsplan. Er kwamen vee! vragen
en dat haalde naar her gevoel van anderen de vaart uit de
vergadering: of dit niet beter besproken kon worden in de
groepsvergaderi nge n? Oat moet daar zeker gebeuren. ~1aar.
hetmag op de V evenmin ontb reken . De AV hoort z1ch Ult
te spreken over het voo rges telde beleid. Maar de vraag leerde
mij dat we de behandeling ervan bcter moeten organiseren.
Dit taat a! op de agenda van de bijeenkomst met de
groepsbe turen op 23 april.
Zo werd het een lange, rustige. af en toe wat saaie
vergaderi ng met een goede sfeer. Oat is fijn na de turbulentie
va n vori ge jare n. maar ook dit moet niet te lang duren.
Volgend jaar zullen we probcren wat onderwerpen op te
voeren waar we onze tanden weer in kunnen zetten.
Ik was dankbaar dat ik de vergadering kon leiden, terwij l ik
me dar nier had voorgesteld toen ik in oktober aan de hartbewaking lag. Het gaat gelukkig steeds beter.
In de rondvraag. maar ook via bricven aan het HB . in
ge prekken en opnieuw in het vandaag verschenen B!JE
klinkt de ongerustheid va n !eden over de t.oekom, t van de
bijenhouderij als de bezuinigingen van de overheid steeds
verder gaan. Onderwijs via de AOC's lij kt nu aan de beurt en
onze w~ten schappers uiten hun ongerustheid over het
voortbestaan van het wetenschappelijk onderzoek. De
ongerustheid wo rdt uitge proken door mensen die goed thuis
zijn in de bijenhouderij en is oprecht en serieus. Wij delen die
zo rg en proberen a! wegen te vinden om de eiTecten te
verminderen . Anderen verwac hten niet vee! claarvan omclat
men wijst op de verdeeldheid in de im kerij met de vijf
bonden die geen gemeenschappelijkheicl kunnen vinclen. lk
beweer niet dat de Bedrijfsraad een hecht blok vorm t, maar
dat de neuzen aile kanten op staan is een achterh aa lcl beeld.
Wij vi nden elkaar. zeker als het om de relatie met de
overheid gaat. Maar dat de buitenwer ld het 'vreemd' vi ndt
dater vijf bonden zijn, kan ik begrijpen . Een fusie zou onze
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positie zeker verstevigen, maar is ook weer geen recept voor
a! onze wensen of problemen.
Ik maak me zorgen over !eden die van Wagcningen
verwachren dat men precies terugkrijgt watmen aan
contributie betaalt.
Een l'Oorbeeld: 'Lmenwe sroppenmet de f 5.- l'Oor de
Ambrosiu.l'iiOel'e ll'mll die werken aileen l'Oor de ltorwneltelers.' Ten eerslc! is men dan s/echt geiiiformeerd en len
/Weede ligt daar on~e enige kans l'Oor prak11jkonder~oek en
dam-op moeren we ::.uinig zijn. Bn ik hoor soortgelijke
geluiden in de jaarvcrgaderingen van de andere bonden.
Elke imker heeft uiteraard zijn eigen be lang en als dar niet
goed verzo rgd word!, moeten we dat l10ren. Maar daarnaast
moet elkc imkcr ook oog hebben en verantwoordelijkhcid
nemen voor bet grotere belang van de hele imkerij. Ja. en ook
daaraan meebetalen want op een of andere manier heeft hij of
zij daar voordcel aan. Het gaat om het zoeken van
stcunpunten. ingangen bij afde linge n van de ovcrhcid, van
alte rnatieven om zelf te doen wat anderen niet meer doen.
En gelukkig is er een grote groep men en die zich voor dat
belang vrijwiilig inzcl. Kijk aileen eens in BIJEN van april
naar de activiteiten voor koninginneteelt. En die groep
vrijwi ili gers. in be turen en commissies, is gebaat bij de
steun van aile im kers. Zij hebben niet altijd het gewenste
sue es. Vee! grotere groeperingen dan wij stoten hun neus bij
de overheid. Maar juist nu het moeilijker wordt is het
belangrijk dat wij ailemaal begrip tonen voor de veranderino-en
die zich buiten onze wil en invloed vo ltrekken. •En dat
0
wij mce wi ilen denkcn over oplossingen. oot.. als we dtc
minder aangenaam vi nden. Onze bonden, een Bedrijfsraad of
ee n gefuseerde imkerij ontleent uiteindelijk zijn kracht uit de
mate waarin de !eden zich achter het bestuur opsteilen.
Anders worden wij heel snel uiteengespecld. Ik doe dan ook
een beroep op aile imkers van aile bonden om die teun aan
hun besturen te geven.
En ik herhaal w;t ik op de AV zei. Wij hebben vecl kracht en
deskund igheid in onze VBBN . En wij .1-.unnen een heel eind
op eigen benen komen. En wij blijven de overheid
aanspreken op steun voor .wken waarvoor wij te klein zijn.
maar waarvan het maatschappelijk belang alom wordt
erkend.
En na deze preek luit ik snel af met een zucht over het late
vootjaar.artikel 898 mei

Inbinden van BIJEN
Belangsteilenden kunnen hun jaargang 1993 in Iaten
binden. De prijs zal ± .f 35.- beclragen. U kunt de
jaargangen v66r I september a.s. sturen aan:
Secretariaat VBBN. t.a.v. M.J.E.M. Canters
Grintweg 273,6704 AP Wageningen

Met de bijen naar het buitenland!

Om met de hijen of koninginnen naar het huitenland te
rei zen heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Deze kunt
u krijgen hij de directeur van de RVV (Rijksdienst voor
Keuring van Vee en Vices) van de regio waarin u woont.
Liefst een maand van tevoren aanvragen.
De adrcssen van de regionale RVV's zijn op te vragen bij
het secretariaat van de VBBN (zie achterin dit nlllnmer).

FAMILIEBERICHTEN

Bijentour Enschede 5juni

Op 23 febmari 1994 overleed op 66-jarige leeftijd

Op zondag 5 juni a.s . organiseerl de subvereniging Enschede
van de VBB N weer de bekende "Bijentour". Dit is een
jaarlij k terugkerende ma ni Dstatie in een va n de mooiste
parken van Enschede. Het Wageler. Door middel van
demonstraties en exposities worden de vele aspe te n van de
imkerij belicht.
Vanwege hct gewc ldige succes in het afgclopen jaar zal de
wedstrijd "Wie presenteert de meest e eenlricke. de mee t
kun tzinni ge of de meest revolutionaire bijenwoni ng''" weer
worden gehouden. Wij tellen J 150.- aan prijzengeld
bcschikbaar!
Ga deze uitdagi ng aan. wij garanderen u een pracht ige dag en
misschien wint u "de prijs".
Voor hct ecrst diljaar ecn Zwermenmarkt: een icder kan zijn
zwerm aanbieden.
He! depot van Hei Bijenhui s presenlcert de nieuwstc snufj es
op het gebied van de imkerij .
Graag nodi gen wij u uit 0111. hetzij deel te nemen aa n "de
wed trijd" of 0111 gewoon een te komen genieten van onze
schi nerende hobby, bijenhouden en bijen houden.
oor inl iehtinge n en wedstrijdreglement kunt u contact
opnemen met: A.M. Spit. te111la ndeweg 2 1. 75-18 BY
Enschede. Tel. 053-282703.

\\1LLE 1 FREDERIK PETRUS VAN DEN BROE K

Hij wa een actief lid van orlZe subvereniging. Hij zette
zich in voor de teelt va n Camica' s en voor de verbetering
van de bijenwe ide.
Wij wensen zijn vrouw en kinde ren veel sterkte toe.
Bestuur en lcdcn
VBB subve re ni ging Yoorne Putten

a een korte zickte is in februari op 84-jarige leeftijd in
Overasselr o erleden onze imkervriend

1

L. V N DE BURGT
Hij is zecr lang lid g weest va n onze afdeling en was rui m
55 jaar imkcr.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

l

Bestuur en !eden
LLTB afde ling Mookerhcide

_j

Op 19 februari j l. is op 72-jari ge leeftijd overleden ons
trouwe en zeer ge\ aardeerde lid
HARIU E VAN HOUTUM

oor de 111eesten zeer onverwacht, is op 28 januari j l.
ovcrl eden
TOON BLAAS

l

Toon was reeds va n jong af aan een zee r bewogen i111ker.
Hij wa · 111 er dan 35 jaar li d van onze afdeling. waarvan
111eer dan 20 jaar ecretaris. In die hoedanigheid was hij de
steunpi laar van de afdeling. zeker in de peri ode dat wij len
P. .M. va n Dongen zijn beste krachten aan het
hoofdbestuur ga f.
Ook was Toon praktijkleraar bijenteelt en heeft hij velen
de liefde voo r het i111keren bijgebrac ht. Echter de erva ren
imker ging ook graag naar Too n om raad of wi lde even
een klankbord.
Naa t imkeren was de natuur zijn lust en zijn Ieven. T en
Toon om gezondheidsredenen zij n bijen had opgerui111d .
was hij vaak a:m de laa kda111 te vi nden, waar hij geboren
en getogen was. In het natuurgebied daar kende hij de
111eeste plantjes bij naam en toenaam.
Wij gedenken Toon a is een zeer bewogen en rec htschapen
i111ker en wensen zij n echrgenote Matty heel vee! srerkte
0111 dit verl ies le verwerken.

In de tien jaar tijd dat Harrie lid was van orlZe vereni ging.
hebben we hem leren kennen als een goede vri end en
toegew ijd imke r. Wij zij n dankbaar voor alles war Harrie
voor onze vereni ging heeft betekend.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn fa mil ie.
Bestu ur en !eden
NCB bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, Haaren

Op 16 februari 1994 overl eed op 77-jar ige leeftijd
EVE RHARD US BE R ARDUS WILHE LMES
SCHOE MA KERS

Schoenmakers was een gewaardeerd lid van onze
vereniging. Hij had grote liefde voor zij n bijen en de
natuur.
Onze deelnernin g gaat uitnaar zijn vrou w en fa mi li e.
Bestuur en !eden VBB N subvereni ging Westerwo lde

Bestuur en !eden
B bijenhoudersvereni gi ng Steenbergen
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