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Bij de voorpag ina: AVB-besmet broed Kenmerken
donkere verzonken ce ldeksels d1e door de bljen worden
weggeknaagd Door met een luc1fer 1n een besmette
broedcel te pr1kken wordt een draad getrokken van de
versl1jmde pop © foto AmbrosiUshoeve
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Van de redactie
Allereerst onze excuses voor het late verschijnen van het
janaurinummer. Oorzaak hiervan : problemen met de
computeruitdraai van het adressenbestand .
In het hoofdartikel van deze maand geeft Marleen Boerjan
een overzicht van alles water in Nederland op het gebied
van bijen gebeurt en nodigt een ieder uit na te denken
over de toekomst. Hoe voorkomen we dat de imkerij
langzaam doodbloedt?
Deze maand zitten onze bijen waarschijnlijk nog op de
tros en is de eerste broedaanzet al aanwezig . Straks zal
blijken of het Amerikaanse vuilbroed -monster weer hard
zal toeslaan. In d it nummer aandacht voor de strijd tegen
dit monster. Hoe warm de b ijen het tijdens de winterzit in
de tros hebben leest u in de bijdrage van Ko Zoet. Dit en
nog vee/ meer. Veelleesplezier! Marti n Schyn s
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DE IMKERIJ

Heeft de imkerij nag een toekomst?

Afwachten of initiatief nemen?
De Vereniging tot Bevorderin g der Bijenteelt in
Nederland snelt haar 1 00-jarig bestaan in 1997
tegemoet. In het kader hiervan wordt de geschiedenis van de bijenteelt door dr. W . Top uit Amsterdam
onderzocht en beschreven voor een jubileumboek .

Bij het doorlezen van de meest recente nummers
van BIJEN valt op dater, ondanks de bovengenoemde
negatieve ontwikkelingen, verspreid over het lan d
groepen imkers actief zijn. Vaak zijn deze imkers
georganiseerd in studiegroepen, actief als koninginneteler of bijenteeltleraar. Ondanks deze activiteiten van

Terugblikken dus, een goed initiatief dat wei, maar
er zijn verschillende ontwikkelingen die bij mij de
volgende vragen oproepen : ' Moeten we niet wat
meer vooruit kijken en kan er nog een honderd-eneerste verjaardag gevierd worden?' lk zie een teruglo pend aantal leden; werd BIJEN in 1992 nog in een
o plage van 9.500 gedrukt, nu kunnen we volstaan
met 8.500 exemplaren. N iet aileen de varroamijt of
een eventueel te kleine bijenweide bedreigen de
bijenvolken, ook de snelle verspreiding van het
Amerikaans vuilbroed moet elke imker en vooral de
imker-bestuurder zorgen baren . De overheidsbezuinigingen treffen de voorlichting en het onder-

dat de imkerij langzaam afglijdt naar een ambacht
uitgeoefend door een kleine groep gedreven imkers.
De regionale of plaatstelijke groeperingen zorgen voor
de informatie die zij nodig hebben , doen eventueel
onderzoek en maken hun eigen materiaal (al dan niet
gestandaardiseerd) of halen dit uit het buitenland . Met
andere woorden , deze ambachtelijke imkers hebben
een imkerorganisatie niet meer nodig. Dat is op zich
geen probleem . Uiteindelijk zijn ook andere oude
ambachten verdwenen : we dragen tegenwoordig
allemaal schoenen, dus de klompenmaker is aileen nog
als een toeristische attractie te zien, evenals de

Marleen Boerjan

zoek. Kortom wat staat de imkerij te wachten? lk
ben van mening dat we niet af moeten wachten
maar zelf het heft in handen moeten nemen: 'wat
willen we van de imkerij maken?', is dan ook de
ondertitel die ik aan d it artikel, geschreven als
bezorgd imker, zou willen toevoegen .

deze imkers kan ik mij niet aan de indru k onttrekken

mandenmaker, de boekbinder en de glasblazer. lk zou
er geen enkele moeite mee hebben aan dit rijtje 'de
imker' toe te voegen, als de imker geen andere
maatschappel ij ke functie zou hebben dan een
curiosum te zijn op een oude-ambachtenmarkt. lk zie
echter nog veel maatschappelijke functies voor de

Tabe /1 : Overzicht van de veranderende maatschappelijke functies en doelstellingen van de huidig e bijenhouderij.
maatschappelijke functi e

1. bedrijfsmatig

2. hobby/recreatie

3. milieu-educatie

4. milieu-monitoring

5. wetenschappelijk-

onderzoek
doel van het bijenhouden

1. bestuiving.

1. vrije tijdsbesteding opvoeding/onder-

2. honingproduktie 2. bestuiving

organisatievorm

3.wasproduktie

3. honingproduktie

studiegroep

individueel of in

een vereniging

wijslbewustwording

milieu-educatie

coordinatie,

organisaties

organistatie van

centra, school-

praktijkgericht:

van het milieu

selectie, veredeling

onderzoeksinstituten

universiteiten,

proefstation

verzorgen van

leveren van

deskundigheid

coordinatie,

cursussen,

voorl ichtings-

imkers

praktijkgericht

selectie op zacht-

selectie op zacht--

selectie op haaldrift

praktijkgericht en fun-

onderzoek

materi aal

markten
noodzakelijk onderzoek

onderzoek naar gedrag

onderzoeksinstitut en,

biologische centrataak van de bijenhouders-

bijenvolken voor het

meten van de kwaliteit ziekteresistentie,

kastentypen,

aardigheid en ziekte- aardigheid en ziekte type milieu-

bestuiving,

resistentie

resistentie

lidmaatschap

subsidie: landelijke

onderzoeksgelden

(LNV!EU)

(LNVIEU)

damenteel onderzoek

verontreiniging

veredeling: haaldrift, resistentie
financiering

lidmaatschap

en of abonnemen en gemeentelijke

onderzoeksgelden

overheden
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imkerij weggelegd en ik hoop dat het vervolg van dit
artikel voor velen aanleiding zal zijn om mee te
den ken, te praten en te schrijven over de toekomst
van de imkerij, zodat bij het honderdjarig bestaan van
de grootste imkersorganisatie een frisse start van een
nieuwe era ingeluid kan worden.

voorwaarden voor het geven van verschillende typen
cursussen varierend van een- of tweedaagse introducties tot de bekende beginners- en gevorderden
cursussen . Ook zijn de organisaties verantwoordelijk
voor de uitgave van een imkersblad waarin de hobbyimker antwoord krijgt op zijn of haar vragen .
Deze categorie imkers woont vaak in een relatief

Maatschappelijke functies van de imkerij
Het doorbladeren van de eerste jaargangen van
BIJ EN laat zien dat de imkerij verschillende maatschappelijke functies vervult en het is, naar mijn mening, de
taak van de organisaties deze functies zichtbaar te
maken en te versterken. In de tabel heb ik mijn analyse
van de verschillende functies samengevat. lk heb
daarbij geprobeerd een onderscheid te maken tussen
doe! en taak van de organisaties. Hieronder volgt een
36 korte toelichting op elk van deze functies.

De bedrijfsmatige imkerij
De bedrijfsmatig werkende imkers hebben als
belang rijkste bran van inkomsten de bestuiving van
land- en tuinbouwgewassen . De produktie van zoveel
mogelijk honing en eventueel was komen op een
t weede respectievelijk derde plaats. Zij streven naar zo
groat mogelijke volken met een goede haaldrift.
Verder reizen de imkers het gehele seizoen naar de
verschil lende drachtgebieden.
Deze imkers zijn regionaal georganiseerd in een
studiegroep om zoveel mogelijk ervaringen en eventueel material en uit te wisselen .
Va n de overkoepelende organisatie wordt verwacht
dat er vakgerichte cursussen zijn, dat er bijen- en
honingmarkten worden georganiseerd, dat afzet van
de honing wordt gegarandeerd en dat onderzoek
wordt ge"lnitieerd. Het onderzoek zal vooral gericht
moeten zijn op de selectie van ziekte-resist ente en
hoogproduktieve rassen . Belangrijk is ook het onderzoek naar bestuivingsmogelijkheden door bijen van
tuin- en landbouwgewassen. De resultaten van dit
onderzoek moeten in een maandblad worden
gepu bliceerd.

De hobby-imker
Het merendee l van de huidige imkers va lt onder
deze categorie. Deze imkers zijn ge"lnteresseerd in de
natuur en houden bijen voora l als vrijetijdsbesteding .
Zij zijn vaak ge"lnteresseerd in het sociale Ieven van de
honing bij of in de biolog ie van de sociale insekten in
het algemeen. De hob by-imker kan georganiseerd zijn
in een vereniging maar za l daaraan vaak geen behoefte
hebben . Hij haa lt zijn kennis uit de imkersbl aden en
cursussen. De imkerorganisaties scheppen de randmaandblad voor imkers februari 1995

Voorlichting geven, een belangrijke taak. foto J. Beetsma

dicht bebouwde omgeving en wil dus een zachtaardige bij . Van de imkersorganisaties wordt verwacht
dat ze de selectie van een zachtaardige bij bevorderen .
Verder kan ik me voorstellen dater ten behoeve van
dit type imker meer aandacht komt voor het houden
van hommels, en mieren . Overigens hoeven deze
imkers geen lid van de imkersorganisaties te zijn, via
de cursusgelden en een (duurder) abonnement op een
imkersblad dragen zij hun steentje bij.

Bijenhouden uit milieu-educatief oogmerk
Aan de ene kant wonen, werken en spelen we in een
omgeving die steeds verder van de natuur af staat: de
melk komt uit een pak, de ijsbergsla groeit in een
plastic zak en de honing zit in een potje. Aan de
andere kant neemt de belangstelling voor de natuur
toe, juist omdat de kwaliteit van het milieu achteruitgaat. Het be lang van meer aandacht voor natuur- en
milieu-educatie wordt dan ook volledig onderkent.
Schoolbiologische centra zijn niet meer uit het basisonderwijs weg te den ken . Ook verrijzen er op
verschi llende plaatsen mil ieu-educatie centra. In BIJEN
wordt hieraan op gezette tijden aandacht besteed.
In deze centra horen bijen thuis, immers, is er een
betere manier om aan de hand van de relatie bij en
bloem de samenhang in natuur en milieu zichtbaar te
maken? Elke imker weet dater over het Ieven in een
bijenvolk veel te vertellen valt en dat mensen die
normaal geen oor voor de natuur hebben met open

DE IMKERIJ
mond luisteren naar het verhaal over de bijendans.
Kortom , een imker in een milieu-educatief centrum kan
voor velen een eerste en goede kenn ismaking met de
natuur zijn .
Vanuit de imkersorganisaties zal het belang van de
imkerij als middel voor milieu-educatie onder de aandacht van genoemde centra gebracht moeten worden .

en uitvoeren en imkers zouden de bijenvolken onderhouden . Een dergelijk netwerk kan aileen van de grond
komen als individuele imkers door de imkersorganisaties
worden gemotiveerd hieraan hun medewerking te
verlenen . Het is nooit duidelijk geworden welke acties
er door de organisaties genomen zijn om het project
van de heer Vroom te ondersteunen en nader uit te
werken.

Onderwerp van onderzoek

De hobbyimker reist in verenigingsverband. foto M. Boerjan

De afdelingen kunnen een taak krijgen bij het onderhoud van de bijenvolken en het geven van voorlichting . De vereniging en bonden kunnen dit zowel
financieel als materieel ondersteunen. lk hoor de
bestuurders al roepen: 'Maar daar hebben we geen
geld voor' . Het is al eerder gezegd: ' Het belang van
milieu-educatie wordt algemeen erkend' en dit heeft
onder andere tot gevolg dat er beperkte subsidiemogelijkheden zijn . Het is een taak van de imkersorganisaties deze mogelijkheden in kaart te brengen
en in overleg met de afdelingen initiatieven te
ontplooien .

Het bijenvolk als snuffelpaal
De bloemvastheid en de grote actie-radius van
bijen maken hen uitermate geschikt voor het
registre ren van de kwaliteit van het milieu rondom het
bijenvolk. Het is bekend dat honing verzameld op
bloeiende wegbermen meer zware meta len bevat dan
die verzameld in een auto-arm natuurgebied. In de was
kun nen resten van bestrijdingsmiddelen teruggevonden
worden.
De heer L. Vroom van het Rijksinstituut voor de
Kwal iteitskontrole in de Landbouw (Rikilt-DLO) heeft
op deze mogelijkheid gewezen t ijdens een lezing voor
de Algemene Ledenvergadering van de VBBN in maart
1990. Hij schetste een netwerk van bijenvolken gelegd
over Nederland . Het DLO (Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) -instituut zou het onde rzoek begeleiden

Het sociale Ieven van bijen heeft sinds eeuwen de
aandacht van wetenschappers getrokken. De resultaten
van dit onderzoek zijn gebruikt om de praktijk van het
bijenhouden te optimaliseren. Ook op dit moment
vindt er nog onderzoek plaats dat in de praktijk toepasbaar blijkt. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek
naar het gedrag van de varroamijt dat op de vakgroep
Entomologie van de Landbouwun iversiteit Wageningen
in samenwerking met de Ambrosiushoeve plaatsvindt.
De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om
biotechnische bestrijdingsmethoden te ontwikkelen.
Op dit moment wordt een cursus over dit onderwerp
voorbereid .
Bijen spe len een belangrijke rol bij de bestuiving
van planten. De bijdrage, naast die van andere insekten,
van bijen aan de verscheidenheid van de flora wordt
dan ook algemeen onderkend . Bijenvolken kunnen
worden ingezet in natuurgebieden voor het behoud
van de plaatselijke flora . Voor een optimale benutting
van deze functie van bijen blijft onderzoek echter
noodzakelijk.
De vier eerder genoemde maatschappelijke functies
kunnen pas goed uit de verf komen als er voldoende
kennis en informatie voorhanden is over de 'kwaliteit'
van de bijenvolken . Een eerste vereiste is dater voldoende gezonde en produktieve bijenvolken beschikbaar zijn. Met het oog hierop is het van groot belang
dat er een professioneel opgezet selectiestation komt
met een programma dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Kennis ontbreekt van de erfelijkheid van
bijvoorbeeld het opruimgedrag met betrekking tot
parasieten en ziekten en het haalgedrag en dit zal
door middel van wetenschappelijk onderzoek aangevuld
moeten worden. De praktische kennis aanwezig bij de
koninginneteeltg roepen is echter ook onontbeerlijk.
Het is een taak van de imkersorganisaties het
wetenschappelijk onderzoek in stand te houden en te
stimuleren . Voor financiering zal in samenwerking met
de onderzoeksinstituten gezocht moeten worden naar
bronnen in binnen- en buiten land.
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Conclusie
In het voorafgaande heb ik een begin gemaakt met
een analyse van de huidige bijenhouderij . Hierbij ben
ik in de eerste plaats uitgegaan van de veranderende
functie van de bijenhouderij in onze moderne samenleving. Uit deze analyse kan in elk geval geconcludeerd
worden dat de imkerij wei degelijk een toekomst
he eft.
Als het aan mij ligt worden er in de toekomst nog
steeds studiedagen voor de bedrijfsmatige imker
georganiseerd. Maar ook informatiedagen voor de
hobby-imker en voorlichtingsdagen voor de imker die
zijn of haar bijen op een schoolbiologisch centrum
heeft staan . Er zullen imkers zijn die sa men met wetenschappers hun bijen inzetten bij het meten van de
kwaliteit van ons milieu en daarbij gegevens
38 verzamelen over de kwaliteit van ons voedsel dat in de
- omgeving van een bijenvolk wordt geteeld.
In een droom zie ik een selectiestation waar imkers
en wetenschappers veredelingsprogramma's uitvoeren
zodat we in de toekomst met produktieve en ziekteresistente bijen kunnen imkeren . Het zou ideaal zijn als
een dergelijk selectiestation op de Ambrosiushoeve
gevestigd kan worden .
Verder zie ik een bijen bibliotheek, die, ten behoeve
van het onderzoek en veel andere ge.interesseerde

lezers, voorzien is van de nieuwste boeken .
Het zal duidelijk zijn dat in een dergelijke organisatie
van de bijenhouderij een vakblad voor imkers onontbeerlijk is. Een vakblad waarin elke imker iets van zijn
gading vindt. Voorwaarde is dan wei dater een of
meerdere redactieleden zijn die zich in hun dagelijkse
werk met bijenonderzoek bezig houden.
De overheidsbezuinigingen trekken een zware wissel
op het bijenteeltonderzoek metals gevolg dat op korte
term ijn de Ambrosiushoeve zal verdwijnen en dat het
onderzoek op de Landbouwuniversiteit Wageningen
zal worden beeindigd . Oat laatste betekent ook dater
geen gebruik meer gemaakt kan worden van andere
faciliteiten van de Landbouwuniversiteit.
In mijn ogen, wordt met het verdwijnen van deze
onderzoeksinstellingen de bijenhouderij bijgezet in het
rijtje klompen- en mandenmaker, de boekbinder en de
glasblazer op de oude-ambachtenmarkt. Hiermee heb
ik geen enkel probleem mits dit een weloverwogen
besluit van de imkers, maar vooral van haar organisaties
is geweest. Op dit moment Iaten we het gewoon
gebeuren en dat is een slechte zaak. lk hoop dat dit
artikel een aanzet is tot discussie en de vorming van
een groep gemotiveerde betrokkenen die zich met de
toekomst van de bijenhouderij bezig willen gaan
houden .

Buckfastdag Regio Noord
Op zaterdag 18 februari organiseert Regio Noord een
Buckfastvoorlichting sdag voor aile imkers, in het
Elema College te Eelde, Legroweg 29
(Noordelijke Bijenmarktplaats).

Programma
• 10.00-10.15 uur: Open ing en vaststelling bestuur.
Het bestuur moet nog steeds officieel vastgesteld
worde n.
• 10.1 5-1 1.30 uur: Vu ilbroed door Harry Dij kema
aangevuld met de nieuwste videofilm.
• 11 .30-12.15 uur: Presentatie te eltgroepen en
bevruchtingsstations, zoals Ameland , Buckland,
Fevelda l en Hondsrug, en de bevruchtingsstations
bij de Eemshaven , Blija en in de Staatsbossen te
Gieten.
• 12.30-13.15 uur: Pauze. Soep is verkrijgbaar en
een aantal handelaren is aanwezig met Buckfast
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en koninginneteeltmateriaal. Gelegenheid om
loten te kopen .
• 13.15-13.30 uur: In een pauze worden vaak
ervaringen uitgewisse ld wat soms ook weer
vragen opwerpt. Gaarne geven we de
ge legenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen .
• 13.30-15 .00 uur: dhr. J .J . Videle, metals
onderwerp 'VIiegprestaties van bijen' .
We hebben een loterij met leuke prijzen waaronder
vier Buckfastkoninginnen . Het bestuur zou het op
prijs st ellen wanneer een aantal !eden zich zou aanmelden als bestuurslid. Dit is mogelijk tot voor de
vergadering.

ledereen is van harte welkom, de entree bedraagt /2,50.
In/. : E. Meijberg, Zijtak 28, Odoornerveen, 05919-13833.

ZIEKTEBESTRIJDING

De preventie van Amerikaans
vuilbroed in 1995
De Bedrijf sraad voor de Bije nhouderij, waarin aile
imkerorganisaties zijn verenigd, heeft zich beraden
over maatregelen om in 1995 verspreid ing van
Amerikaans vuilbroed tegen te gaan . Daarbij zijn de
adviezen van diverse deskundigen gebruikt. De visie

beheersbare en betaalbare alternatieven.
In het vervolg van deze publ ikatie gaat het derhalve
over de wijze waarop wij in 1995 willen t rachten de
verspreiding van AVB te beperken , omdat wij moeten
aannemen dat in 1995 zich helaas nieuwe uitbraken

van de Bedrijfsraad , verwoord door de heer

zullen voordoen .

J. Dommerholt, wordt hier w eergegeven .
Een kwestie van mentaliteit
Achtergrond
Na enige sporadische uitbraken van Amerikaans
vuilbroed (AVB) in de laatste tien jaar die ook nog snel
konden worden ingeperkt zij n we de afgelopen twee
jaar geconfronteerd met een tiental uitbraken die min
of meer met elkaar in verband gebracht konden
worden.
De bestrijding van AVB is in Nederland bij wet
geregeld. Belangrijkste kenmerken van deze wet zijn
dater een meldingsplicht bestaat en dat besmette
standen worden overgenomen ter vernietiging.
Vervoersverboden worden ingesteld rond de AVB haard .
Ook in 1995 za l voortgegaan worden met het
ruimen van de besmette standen en de controle van
de standen waarmee contacten zijn geweest en zullen
vervoersverboden worden ingesteld. Hiermee wordt
getracht om vervolguitbraken van AVB te voorkomen.
In de omliggende Ianden en ook in Amerika
worden geheel andere methoden van bestrijding
toegepast. De hoofdreden is dat door de vele
uitbraken de in Nederland gebruikte werkwijze
onbetaalbaar is . In deze Ianden wordt gebruik
gemaakt van medicinale bestrijding en het verbranden
van zwaar besmette volken . Ook worden volken enige
dagen zonder voer gehouden en op nieuwe raat
gezet. Vooralsnog blijft de in Nederland gevolgde
methode gehandhaafd, omdat die wettelijk is
voorgeschreven. Wei is onla ngs een werkgroep
ingesteld van enkele overheidsdiensten, onze
wetenschappelijke onderzoekers en de Bedrijfsraad
van de Bijenhouderij om de strategie van preventie en
bestrijding en de daarbij behorende financiering op de
lange term ijn te bespreken . Mochten de uitbraken in
1995 op hetze lfde niveau doorgaan als in 1994, dan is
de vraag of de huidige financieringsvorm toereikend
zal zijn en moeten we ons tijdig prepareren op

AVB betekent geen ramp, maar wei een serieuze
bedreiging . Daarom moeten aile imkers deze
preventiemaatregelen serieus nemen. Ook de
financiers van het fonds voor bestrijdings- en
overnamekosten - en dat zijn niet de imkers- zullen
dat verlangen. Destijds heeft de bijenhouderij perfect
gereageerd op de bedreiging van de varroamijt. Dat
probleem is nu beheersbaar. Met dezelfde inzet en
discipline kunnen we Amerikaans vuilbroed beheersbaar maken. En meer nog dan bij de varroamijt is
hygiene bij het imkeren het motto. Beschouw daarom
de tips in dit stuk als nieuwe leefregels voor het
bijenhouden.

Uitgangspunten voor de maatregelen
De uitbraken in 1994 zijn ernstig maar niet van dien
aard dat het im keren totaal aan banden moet worden
gelegd. Dat zou afbreuk doen aan het plezier dat
mensen aan deze hobby beleven en aan het economisch belang van fruit- , zaad- en groenteteelt. Maar
anderzijds kan er bij AVB sprake zijn van een zeer
lange incubatietijd en is ieder volk een potentiele
besmettingsbron.
Over de verspreiding van AVB bestaat veel
buitenlandse literatu ur. De eenduidigheid is niet
groat. Wei is men het eens over de grootste
besmettingsoorzaken, namelijk het beroven van een
met AVB besmet volk en het brengen van breed en
raten vanuit een besmet volk in andere volken . Ook
het kastmateriaal van besmette volken (kasten,
raampjes) is een bron van overdracht. Vanuit deze
gedachten zijn maatregelen en aanbevelingen
opgesteld .
De essentie van de maatrege/en bestaat uit
• Daar waar bijenvolken bijeen worden gebracht het
contact tussen bijen en kastmateriaal, met name
broed en raat te voorkomen .

maandblad voor imkers februari 1995

39

ZIEKTEBESTRIJDING
• Het snel en gemakkelijk kunnen opsporen van de
betreffende imkers en hun volken in dergel ijke
situaties als toch een besmetting wordt
geconstateerd.

Registratie of wei de traceerbaarheid
De gezamenlijke imkerorganisaties voeren een
registratiesysteem van imkers in . Op het registratiedokument wordt minimaal de naam , postcode en het
registratienummer vermeld. In 1995 wordt daarvoor de

materiaal hebben . Kastmateriaal, al dan niet met bijen
moet ge'i dentificeerd zijn. Hetzelfde geldt voor de
korven. Gebruikte raten en raampjes kunnen niet
worden aangevoerd . De marktcommissie zal bij aanen afvoer imker en kastmateriaal noteren . Dus ook van
de kopers.

Reizen, drachtgebieden en bestuiving
lmkers, komend uit gebieden waar geen
vervoersverbod van kracht is kunnen volken naar
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Opvallende kenmerken bij AVB-besmet broed:
Onregelmatig broednest doordat de bijen besmet broed
verwijderen.

lidmaatschapkaart van de verschillende organisaties
gebruikt. Ook niet-aangesloten imkers kunnen tegen
een kleine vergoeding zo'n registratiekaart bij een van
de organisaties aanvragen . Met de officiele instanties
(Veterin'lire Dienst en Rijksdienst voor de keuring van
Vee en ~lees) worden afspraken gemaakt voor welke
doeleinden zij over de registratiegegevens kunnen
beschikken .
De imker die reist naar drachtgebieden (bestuiving),
bevruchtingsstation of markten zal om dit dokument
worden gevraagd . Bij reizen zal vereist zijn dat de
kasten voorzien zijn van naam, adres en registratienummer, zodat gewaarschuwd kan worden a is een
reisverbod werd ingesteld. Bovendien dient de imker
die reist een logboek bij te houden waarin staat met
welke kasten hij waar en gedurende welke periode
geweest is. Hieruit kan, zonodig een jaar later nog een
reconstructie gemaakt worden van mogelijke bronnen
van besmetting dan wei risico -lopende-standen.

Markten
De markten zullen aileen volken en materiaal
toelaten van imkers die het registratiedokument
kunnen tonen en een identificatie op het aangevoerde
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Donkergekleurde en verzonken celdeksels.
Foto's: Henrik Hansen, uit 'De broedziekten van de bij'.

drachtgebieden brengen. De beheerder kan een
registratiedokument vragen en een logboek bijhouden
van aan- en afvoer.
De reiscoordinatoren of secretarissen van de
verenigingen worden dringend gevraagd eveneens
een logboek bij te houden van aile reisbeweg ingen die
imkers maken . Dus ook van de reizen van ind \viduele
imkers naar hun individuele plekje . Voldoende is als de
plaatsnaam wordt opgegeven, waardoor de secretaris
een imker kan waarschuwen als er een bericht
binnenkomt over een reisverbod in het gebied waa r
die imker zijn bijen heeft geplaatst. Het adres is dan
een zaak tussen de imker en de RW. En zoals eerder
aangegeven dienen imkers hun reizen ook bij te
houden en wordt hen gevraagd hun individuele reizen
aan de secretaris te melden .

lnvoer van bijen en koninginnen
De officiele import van materiaal uit het buitenland
gaat met een zogenaamde gezondheidsverklaring .
Daar een dergelijk dokument geen garantie voor AVBvrij zijn geeft wordt ten sterkste ontraden om volken of
koninginnen uit het buitenland te betrekken dan wei
naar bu itenlandse bevruchtingsstations te gaan.

ZIEKTEBESTRIJDING
Koninginneteelt
Bij de koninginneteelt op eigen stand worden geen
verdere aanbevelingen gedaan. Hygiene wordt hierbij
in acht genomen . Wanneer uitwisseling van broed en
koninginnen plaatsvindt, worden voorwaarden gesteld
die alles te maken hebben met het vermijden van de
grootste risicofactoren: broed en raat.
o Van degene die larven aanbiedt wordt geeist dat het
volk waar de larven uit komen, kort daarvoor is
gecontroleerd op AVB door een bevoegd orgaan.
o Ramen met of zonder broed of stukjes raat worden
niet uitgewisseld.
o Starterkastjes, waarin doppen met larfjes worden
gehangen mogen niet worden geopend.
o De aanbieder van larven gebruikt uitsluitend eigen
materiaal.
o De imker die larven in ontvangst zorgt voor kurken .
De aanbieder van de larven zorgt voor dopjes. De
van larven voo rzi ene dopjes worden door de
ontvanger aan de kurken bevestigd.
o Aanbieders van larven en koninginnen vragen de
afnemer naar het registratiedokument en houden
een logboek bij.

Bevruchtingsstations
• De darrenvolken worden elk jaar, binnen een maand
voor de openstelling van het station, gecontroleerd
op AVB, door een bevoegd orgaan.
o Bevruchtingsvo lkjes moeten bij aankomst op het
station vrij zijn van broed. Omdat contro le hierop
moeilijk is, zijn drieraams kastjes of andere kastjes
met ramen op broed - of honingkamerformaat niet
toegestaan.
o Bij het inrichten van de bevruchtingsvolkjes mag
geen uitgebouwde raat worden gebruikt.
o Aan de volkjes wordt geen honing (roverij) als
voedsel meegegeven, maar voedersuiker zoa ls
Apifonda .
o Bevruchtingsvo lkjes worden niet geopend op het
station. Aileen het vlieggat is open .
o Om vervliegen van achtergebleven bijen te
voorkomen mogen kastjes, die door de inzender
teruggehaald worden, aileen gesloten worden als
aile bijen binnen zijn, dus aileen als er nog niet dan
we i niet meer gevlogen wordt.
o De beheerder van een bevruchtingsstation houdt
een logboek bij van aan- en afvoer
(reg istratiedokument) en noteert tevens de postcode
van de stand waarvan de bevruchtingskastjes
afkomstig zijn.

Aanbevelingen voor hygiene
Broed en raten uit andere volken
Aangezien we hier te maken hebben met de grootste
kans van overdracht van AVB moet dit te allen tijde
vermeden worden. Met de zaadtelers waar veel
raatmateriaal vrij komt worden afspraken gemaakt
voor afvoer en verwerking van overtollig materiaal.
Hon ing
Het terugvoeren van honing aan de eigen volken komt
voor. Er is geen reden om hie r van af te zien. Het
voeren van honing van een andere stand dan wei van
buitenlandse honing moet vermeden worden.
Honingslingers, die door meerdere imkers worden
gebruikt, moeten met koud en kokend water worden
gereinigd .
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Roverij
Tracht roverij te vermijden. Hiertoe willen we ook
rekene n het na het slingeren Iaten uitlikken van de
natte ramen op de sta nd . Aileen als men er zeker van
is dat het gedaan wordt door de eigen bijen (geen
bijen binnen een straa l va n drie kilometer) kan dit nog .
Een goed alternatief is het plaatsen va n de natte
ramen op de volken met een lege honingkamer tussen
de bijen en de natte ramen. Mits er een lege bak
tussen zit vindt er geen opslag van honing in de
bovenbak plaats.
Ook worden wasdekseltjes in de voerbak uitgelikt.
Bijenwas
Oude raat kan via de gangbare kana len worden
ingeleverd om te worden omgesmolten voor
kunstraat.

Naschrift
De nadruk in de aanbevelingen is gelegd op de
grootste risico's, te weten de overdracht door raat en
broed . Hierop zijn de aa nbevelingen voor het reizen
met bijen , de markten en de teelt van koninginnen
gebaseerd. Aile imkers worden opgeroepen om deze
richtlijnen op te vo lgen, omdat dat de enige kans is
om AVB terug te dringen. Lukt dit niet, dan zit er bij
verdere uitbreiding niet s anders op dan de imkerij met
nog een chemisch bestijd ingsmiddel op te zadelen .
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BIJEN EN HOMMELS

Wilde bijen, hommels en
honingbijen concurrenten?
W ilma Boh lmeijer- Mans

Bijen en hun familie
Bijen zijn voor de meeste imkers: honingbijen . Er
zijn echter ook maskerbijen, groefbijen, metselbijen,
behangersbijen en zelfs koekoeksbijen. 'Wilde bijen'
noemen we ze wei. Ook hommels horen tot deze groep.
Ze verzamelen allemaal nectar en stuifmeel om hun
larven mee te voeden, en omdat ze stuifmeel ver42 zamelen, bestuiven ze de bloemen .
Honingbijen en hommels zijn sociale insekten; zij
Ieven in volken. Ze kennen naast vrouwtjes (koninginnen)
en mannetjes (darren) ook werksters. De andere bijen
Ieven soms wei in kolonies, maar zijn solitaire insekten.
Elk vrouwtje zorgt zelf voor nestruimte en voor voer
voor haar nakomelingen. Als zij deze taak heeft volbracht is ze afgeleefd en sterft. Haar nakomelingen
vliegen pas het volgende jaar. De mannen komen
meestal iets eerder te voorschijn dan de vrouwen. Ze
Ieven van nectar, maar verzamelen niets. Hun enige
taak, die natuurlijk heel belangrijk is, is het bevruchten
van hun vrouwelijke soortgenoten.

-

Bouw en gewoonten
Elke soort heeft zijn specifieke kenmerken. Uiterlijk
zijn er grote verschillen, er zijn bijen die zo' n 6 mm
maar ook die 16 mm groot zijn . Geen van de wilde
bijen heeft een korfje aan de achterpoten zoals hommels en honingbijen. Ze verzamelen stuifmeel met de
beha ring van hun lichaam. Sommige hebben aan de
buikzijde een dichte, stijve beharing, een zogenaamde
buikschuier. Andere hebben bosjes haar aan hun dijen.
De pluimvoetbij heeft heel lange goudbruine haren aan
haar achterschenen. Aileen de koekoeksbijen hebben
meestal niet van deze lange verzamelharen. Zij verzamelen ook geen stuifmeel maar leggen hun ei in het
nest van een andere bij en Iaten deze voor hun nakomelingen zorgen. Vandaar ook de naam 'koekoeksbij'. Bij
aile mannetjesbijen ontbreekt ook de inrichting voor
het verzamelen van stuifmeel. Ook bij de darren van
onze honingbij ontbreekt het korfje.
De manier waarop ze hun nest bouwen is voor elke
groep anders. Geen van deze wilde bijen maakt zelf
was, zoals de honingbij en de hommels. Er zijn bijen
die in zand gangen graven met een of meerdere zijmaandblad voor imkers fe bruari 1995

gangen die in een kamertje eindigen . In dat kamertje
wordt een balletje van nectar en stuifmeel gebracht.
Als er genoeg voedsel is wordt bovenop het balletje
een ei gelegd. Daarna wordt het kamertje afgesloten.
De larve die uit het ei komt leeft van het voedsel dat
zijn moeder voor hem heeft verzameld. Als aile
voedsel op is, verpopt de larve zich . Sommige bijen
overwinteren als larve, andere als pop. Ook Ieven
sommige soorten bij elkaar in kolonies. Enkele jaren
geleden werd ik in april gewaarschuwd, dat er een
bijenzwerm in een tuin zat. Op een grote hoop zand
krioelde het inderdaad van de bijen. Het bleken
zandbijen (Andrena) te zijn. Zij aan zij groeven de
vrouwtjes hun gangen. Ook de eel len waar ze zelf uit
waren gekomen werden opnieuw benut.
Andere bijen nestelen in dood hout, rietstengels of
braamstengels. Vaak worden in een holle stengel
enkele eel len achter elkaar gemaakt. Als in de eerste
eel het ei op het voedselbolletje gelegd is dan wordt
dit deel van de stengel afgesloten. De zoldering van
de eerste eel is weer de bodem van de volgende eel.
Osmia rufa, de rode metselbij, die tegenwoordig ook
wei wordt gekweekt voor bestuiving, sluit zijn nestgang af met een beetje leem of klei . En de behangersbij bekleedt de nestholte met ronde stukken blad.
Vaak zie je in rozebladeren mooie ronde gaten zitten,
daar is de behangersbij bezig geweest.

Voedselplanten
Ook verschillen de soorten in de periode waarin ze

Steenhommel (Bombus lapidarius)

BIJEN EN HOMMEL S
vliegen en in hun voedselplanten . De meeste wilde
bijen Ieven niet Ianger dan zo'n vier avijf weken,
somm ige al in maart, andere soorten pas in augustus,
september. Er zijn soorten die op allerlei bloemen
vliegen, maar veel van de wilde bijen zijn echte specialisten. Ze vliegen bijvoorbeeld aileen op vlinderbloemigen of lipbloemigen . Zelfs zijn er nogal wat
bijen die wei zeer eenkenn ig zijn; ze vliegen maar op
een soort plant, zoals de dikpootbij op de ogentroost
en op de heggerankbij op de heggerank. Deze bijen
Ieven in de tijd dat hun voedselplant bloeit. En omdat
ogentroost noch heggerank algemene planten zijn,
zijn deze b ijen erg zeldzaam.

Concurrentie
Omdat honingbijen in grote volken Ieven, die ook
veel nectar en stuifmeel moeten verzamelen, zijn
sommige natuurbeschermers bang dat de honingbij
de wi lde bijen verdringt op de dracht. T och Ieven de
honingbij en de hommels en wilde bijen al duizenden
jaren naast elkaar. Misschien is de honingbij hier niet
inheems, maar al minstens vanaf de Romeinse tijd in
West- Europa aa nwezig. Ze is hier al zo lang dat een
Westeuropees ras zich heeft ontwikkeld, de zwarte of
heidebij. Helaas is dit ras door de imkers in de laat ste
honderd jaar zwaar gebastaardeerd met andere bijenrassen. Maar aan hun haalgedrag is niet zoveel veranderd.
Daarom is het niet terecht om de honingbij nu nog van
concurrentie te betichten. In Amerika zijn proeven
genomen, waaruit bleek dat de honingbij wei sommige
wi lde bijen verdrong op de dracht. Maar deze resultaten
mogen niet naar Europese omstandigheden worden
vertaa ld, want de honingbij is in Amerika pas ongeveer
tweehonderd jaar geleden ingevoerd.

Naast elkaar
Honingbijen, hommels en wilde bijen kunnen heel
goed naast elkaar Ieven. De honingbij zal aileen op
een dracht vliegen als het 'loont' en is bovendien bloemvast. De homme ls bevliegen vaak dezelfde drachtplanten, maar een hommel is niet bloemvast, vliegt
van de ene bloemsoort naar de andere. Ook vliegt
een hommel al bij lagere temperaturen . Hommels
hebben ook een veellangere tong en kunnen nectar
uit bloemen halen waar de bij niet bij kan . Veel wilde
bijen zijn zo gespecialiseerd, dat ze wein ig last hebben
van concurrentie. Ze vliegen aileen op plaatsen waar
hun voedselplant bloeit.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat wilde bijen ,
hommels en honingbijen elkaar aanvullen als bestuiver.
Omdat vliegafstand, vliegtijden en het verzamelen van
stu ifmeel onderling zoveel verschillen, kun nen ze naast

elkaar Ieven. Drachtverbetering door de imker za l niet
aileen de honingbij ten goede komen, maar ook de
hommels en de wi lde bijen die niet zijn gespecialiseerd
in bepaalde drachtp lanten .

Andere oorzaken
Oat hommels en bijen zo in aantal acht~ruit'gaan
heeft vermoedelijk andere oorzaken . Hierbij k~·n je
denken aan:
• de grootschaligheid van de moderne l andpo\JW~.
• het benutten van elk stukje grond, ·~r schiet n.ie( •

gauw wat over voor wi lde planten.
,
bespuitingen tegen 'schadelijke' ir.lsekten , di~ ook
vaak slachtoffers onder wilde bijen maken .
·-.

• alies wordt zo modern en netjes ·g'emaakt, er
blijft weinig nest elmogelijkheid over vqor d~ ·
wi lde bijen en de hommels.
'' • ,
door het zeldzamer worden van veel wil de plan te,n,
verdwijnen de b ijen d ie van deze planten Ieven :·
Spu itschade kan bij de honingbij al behoorlijk hard
aankomen, maar de koningin blijft meestal nog wei in
Ieven . Elke dode wilde bij betekent een kleiner aantal
bijen van deze soort in het volgende jaar.
~
.
•

Waar de imker wei bij kan helpen is het zorgen voor
een aangepast aantal volken op een plaat s, meer' verschi llende drachtplanten in zijn omgeving en voor meer
nestgelegenheid voor wilde bijen. Hierbij kun je den ken
aan een bosje rietstenge ls of een blok (hard)hout met
boorgaten . De gaten moeten wei minstens 4-6 'em
diep zijn en van verschi llende diameter, van 4-8 mm.
Ook enkele bamboestenge ls, tel kens net onder een
tussenschot doorgezaagd, en horizontaal opgehangen,
trekt vaak wilde bijen . Voor de bijen die graag graven,
is een hoop geel zand ideaal, voora l als er een st eil
kantje aan zit. Nest kastjes voor mezen, maar nu laag
opgehangen, trekken in het voorjaar vaak een hommelkoningin. Zo kunnen honingbijen, wi lde bijen en hommels
naast elkaar Ieven en elkaar aanvullen bij de bestuiving
van wilde en gekweekt e gewassen en planten .
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A r Jen Ne ve

Gelderse roos (Viburnum 6pulus L.)
Twee manieren om insekten te Iokken
Het wordt ze gemakkelijk gemaakt, de insekten die
de bloemen van de Gelderse roos willen bezoeken. De
bloemen· van de vlakke tuilvormige schermen, waar het
om te doen is, zijn wei klein , maar grote bloemen aan
de rand zorgen ervoor dat de bloeiwijze goed in het
oog valt. Bovendien hebben die kleine bloemen ook
nog een lokmiddel voor insekten: als ze de bloemen
dicht zijn genaderd wijst de geur van het stuifmeel hen
verder de weg .
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In ons land inh eems
De Gelderse roos behoort tot de kamperfoel iefamilie (Caprifoliaceae). Andere bekende bijenplanten
van deze famil ie zijn bijvoorbeeld de sneeuwbes en de
vlier. Het geslacht sneeuwbal (Viburnum L.). waar de
plant deel van uitmaakt, telt ongeveer 250 soorten,
waarvan het verspreidingsgebied zich uitstre kt in de
gebieden met een gematigd en subtropisch klimaat
van Eurazie en Noord-Amerika.
De Gelderse roos is een struik, die in ons land inheems is en langs bosranden en in duinstreken groeit.
De plant is bladverliezend en verlangt een voedzame
bodem met organische stoffen . Zij gedijt ook heel
goed op een schaduwrijke plaats.

Lok bloemen
De bladeren staan tegenover elkaar en hebbe n een
lange steel. Aan het begin daarvan zitten twee draadvormige aanhangsels en aan het eind, dicht bij de
bladschijf, kleine oorvormige uitsteeksels die nectar
afscheiden . De bladvorm is handvormig met drie grote
lobben, die aan de rand grof getand zijn .
In mei en juni kunnen bijen en andere insekten,
zoals vl iegen en kevers, bij de Gelderse roos terecht
voor nectar en stuifmeel. In de grote vlakke bloemschermen vinden we twee soorten bloemen . Langs de
rand staan grot e bloemen op de lange steel , die als
optisch lokmiddel dienen voor bezoekende insekten .
In deze bloemen zijn de stamper en de meeldraden
niet tot ontwikkeling gekomen . De andere bloemen,
midden in het scherm, zijn kortgesteeld en veel kleiner.
De kleur van de bloemkroon is, net als bij die van de
randbloemen, roomwit. De vijf kroonbladen zijn met
elkaar vergroeid tot een korte buis, die aan de rand vijf
lobben heeft. Tussen de lobben staan de meeldraden,
ze zijn met de bloemkroon verbonden. Op de stijl van
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de stamper, die heel erg kort is, staan drie kussen vormige stempe ls. In het driehokkige onderstaande
vruchtbeginsel komt slechts een zaadknop tot
ontwikkeling.

Geurende stuifmeelkorrels
Bij de bloemen van de Gelderse roos is ook het
stuifmeel een hulpmiddel bij de orientatie van
insekten. Beter gezegd de geu r van de stu ifmee lkorrels, een am ino-geur, die in het bijzonder aan trekkingskracht uitoefent op vliegen en kevers.
Verondersteld wordt wei dat stuifmeelgeur de oudste
bloemengeur is.
De nectar wordt op de bovenzijde van het vruchtbeginsel afgescheiden, en is gemakkelijk bereikbaar
voor insekten met een korte tong . De nectar bevat
gelijke hoeveelheden bietsuiker, vruchtesuiker en
druivesuiker, een verhouding waar bij en de voorkeur
aan geven .

Bittere vruchten
Na bestuiving groeit het vruchtbeginsel uit tot een
besachtige steenvrucht, die iets doorschijnend is . In de
vrucht komt een zaad tot ontwikkeling . Het vruchtvlees
heeft een bittere smaak . Wellicht de reden waarom de
vruchten niet direct door vogels worden verorberd als
ze rijp zijn. Aileen bij pestvogels zijn de vruchten een
geliefd voedsel. Ze eten aileen het vruchtvlees en
leveren dus geen bijdrage aan de zaadverspreiding .

Sneeuwbal
Sedert het eind van de 16e eeuw is een bijzondere
vorm van de Gelderse roos in ons land bekend en in
cultuur gebracht. Bij deze vorm zijn aile bloemen
steriel en hebben dus aile de vorm van die van de
randbloemen . Het is de bekende sneeuwbal
(Viburnum opulus f. roseum (L.) Hegi). die in vele
tuinen toepassing heeft gevonden. De bloeiwijze is
een grote bol met witte bloemen. In Ita lie noemen ze
hem 'pallone d i neve '.

Literatuur
- Porsch, 0 . (1954). Geschlechtgebund e ne r Blutenduft.
Oste rr. Bot . Z. 101 : 359-372.

BIJENPLANT IN BEELD

.··

.....

45

...·(
\·--··!:":--··

·.

·· ...:I

·\·-\

.

()

--·-.

~- -~.-..----(~-~- -.-- ~~~

.'

I

'

E

6x

c6x
2

D

lOOOx

Gelderse roos (Viburnum 6pulus l.)
A tak met bladeren en b loeiwijze; B tweeslachtige bloem en bloemknop ; C meeldraad; D stu ifmeelkorrel:
1 pol air, 2 equatoriaal , 3 korreloppervlak; E stampe r; F vruchten; G steenkern.
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'Het bijenvolk'
'Bij verandering van temperatuur kruipen de bijen
dicht of minder dicht op elkaar en houden op die manier
de temperatuur binnen de tros op een leefbaar niveau.'
Het staat er zo eenvoudig, maar wat is er niet allemaal
aan vooraf gegaan? Het juiste van de zaak weten we
niet, maar we kunnen proberen een beeld te schetsen .
We gaan er nog steeds vanuit dat de bakermat van de
soort Apis in het Verre Oosten moet worden gezocht, in
een klim aatgebied waar nog geen behoefte bestond
aan woonruimte die bescherming bood tegen kou.
Wanneer en onder welke omstandigheden de sociale
leefgemeenschap is ontstaan zoa ls wij die nu kennen
46 bij Apis mellifera of Westerse bij, Apis cerana of Oosterse
- · ~j. ,. ~is florea' ~f dwergbij en Apis dorsata of reuzenbij
is..onbeke'rtd ,'Wel mogen we ervan uitgaan dat druk uit

' ~. Ontgev'ing v~or 'druk' op de ketel heeft gezorgd.
_[;;)~ d · I< kim hebben bestaan uit diverse belagers als

roR ~rer~n·; wespen en dergelijke tot ongunstige weerso~tand'i9beaen waaraan gezamenlijk beter weerstand
k9tt~orde ri g"ebqden. AI de genoemde bijensoorten

bo1,l'wBeri eer\ of meerdere raten en door op een t ros
bij etKa,qr te kruip.en beschermden ze hun broed tegen
de ge'nQ.emde vijandige omstandigheden . Tot welke
perfectie de temperatuurbeheersing bij Apis mellifera
is ontwikkeld blijlct uit onderzoek van Lindauer. Hij
plaars~~ eens eetl' bijenvolk op een lavaveld en bij een
tempen.it4ur van.plus
bleef het volk normaal
functione~e-n met-~en' r;,aximale nesttemperatuur van
35°~, ~it~·.ei voldoe~de .water kon worden verzameld.

6ooc

Naar. de .~nde re zijde van de temperatuurschaal wordt
ook een-omgevingstemperatuur van minus 40°( weerwei , een temperatuurverschil van 100°(
staan .
wordt overbrugd door insekten die als individu al bij
10°( boven nul verstijven van de kou. Uiteraard is het
ontstaan van de sociale leefgemeimschap een proces
van vele honderdduizenden jaren geweest. In Europa
zijn in barnsteen fossiele bijen gevonden uit een periode
die dertig miljoen jaar achter ons ligt en zelfs is een
brok rots gevonden met daarin de fossiele afdruk van
zeventien bijen dicht bij elkaar. Een primitieve zwerm?
Onlangs is in het Duits Eifelgebied een 50 miljoen jaar
oude fossiele honingbij gevonden met net zulke stuifmeelkorfjes aan de achterschenen als de huidige honingbij. Onderzoek met een laser-scann ingmicroscoop
wees uit dat de bij tijdens haar laatste vlucht was
begonnen met het afborstelen van haar lichaam om
het stuifmeel in de korfjes op te slaan . Aile stuifmeelkorrel s bleken afkomstig van dezelfde soort twee-

Let
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lobbige plant die nog niet benoemd kon worden .

Temperatu urverloop in de tros een verrassing
Bij een dalende omgevingstemperatuur nemen de
bijen op een gegeven moment de trosvorm aan en bij
doorgaande temperatuurdaling sluiten de gelederen
zich hechter om het wegvloeien van warmte via het
buitenste van de tros te voorkomen. Een logische
redenering, maar niet helemaal waar. Bij een dalende
omgevingstemperartuur van omstreeks 30°( naar
18°( en opnieuw bij een daling vanaf 1
wordt een
toenemende warmteproduktie waargenomen. De
warmteproduktie neemt echter af als de omgevingsDan vormt zich
temperatuur daalt van 18°( naar 1

ooc

ooc.

namelijk een hechte tros en wordt aldus de warmte
goed vastgehouden . Op die manier is een bijenvolk in
staat de toenemende kou te weerstaan. Oat de bijen al
niet eerder, bij een hogere omgevingstemperatuur,
een hechte tros vormen wordt toegeschreven aan het
feit dat het warmteverlies bij de dan nog relatief hoge
temperatuur niet opweegt tegen het tijdverlies dat
ontstaat als de dagelijkse werkzaamheden door de op
tros zittende bijen wordt afgeremd .

Wintersterfte blijft een probleem
Hoe komen onze bijen de winter uit? Nog even
afwachten en dan weten we het. Zeker is dat de
volkssterkte sterk zal verschillen , ook bij de volken die
in de herfst ogenschijnlijk even sterk werden ingewinterd. De uitwintering 1988/1989 gaf veel dode
volken te zien en in de Leidse imkervereniging zijn ze
toen op zoek gegaan naar een mogelijke oorzaak. Een
verslag van hun speurtocht is opgenomen in 'Bijenteelt'
maart 1990, het voormalige 'Groentje' van de VBBN ,
maar omdat niet iedereen het in z'n bezit heeft noem
ik nog even de hoofdpunten. Volken die eind augustus/
begin september groot tot zeer groot waren bleken bij
de Perizinebehandeling in december niet meer dan
2 3 raampjes bijen te bevatten. Omdat nosema en
amoebeziekte vooral in het voorjaar optreden werden
die als mogelijke oorzaak afgevoerd . Van de dode
volken in het voorjaar waren bijna aile bijen verdwenen .
Voer was er nog in ruime mate aanwezig . In het vervolg van de discussie werd genoemd dat de wintersterfte zou zijn veroorzaakt door een gebrek aan wmterbijen. Deze hypothese paste heel goed bij de waarnemingvan sterke volken in augustus, met dan nog
veel zomerbijen, die aan het eind van het jaar zijn
verdwenen .

a

VAN IMKER TOT IMKER
Wat weten we van winterbijen
Het tijdstip waarop ze in een volk ontstaan is niet aan
een datum gebonden . Tussen de volken onderling
bestaan verschillen. Tussen de bijen die vanaf ju li
worden geboren zal een toenemend aantal zich tot
inactieve winterbij ontwikkelen , zij moeten zich daartoe rijkelijk kunnen voeden met stuifmeel om een eiwitvetlichaam op te bouwen en vervullen in het najaar
geen broedverzorgende functie. Daarnaast worden
bijen geboren die zich actief bezig houden met de
dagelijkse beslommeringen en daardoor niet ouder
worden dan vier of vijf weken . Als het volk medio
januari start met een broednest zal een deel van de
winterbijen de verzorging daarvan op zich nemen en
bij geschikt weer het eerste stuifmeel, water en nectar
verzamelen . Door deze actieve handelingen treedt
slijtage op en deze bijen worden de kortlevende winterbi"en . Hun taak wordt door andere winterbijen overgenomen die met recht de langlevende winterbijen
kunnen worden genoemd. In die taak worden ze
geleidelijk bijgestaan door de eerste nieuwe borelingen.

Terug naar de zomersituatie
Een bijenvolk is erop gericht een voedselvoorraad aan
te leggen . In het voorjaar gevolgd door de deling (hoe
eerder die plaats vindt des te gunstiger voor beide
volksdelen, want er is dan nog veel tijd te gaan om
een nieuwe voorraad aan te leggen), in de zomer
gevolgd door de overwintering. Het volk had de verzamelde honing keurig boven het nest opgeslagen ais wintervoorraad, Iaten we dat vooral niet vergeten. Maar ook
hier geldt: 'A is hadden er is, is hebben te laat' want de
imker heeft deze voorraad ais zomerhoning afgenomen.
Gedachtig aan een stormachtige ontwikkeling bij binnenkomend voedsel is de imker, na het afnemen van de
hon ingkamer en een paar raten honing uit de broedkamer, 'stimulatief' gaan voeren. Oat wil zeggen, twee
maal per week kreeg het volk een niet al te sterke suikeroplossing toegediend . Te vee l om dood te gaan en te
weinig om een voorraadje aan te leggen. Toch kwam
er meer broed en zowaar, er werd fanatiek stuifmeel
en nog wat nectar van herfstbloeiers verzameld . Het
volk groeide en de imker leunde tevreden achterover.
Onderzoek heeft aangetoond dater door stimulatief
voeren meer broed wordt aangezet en de volken
worden in het najaar duidelij k sterker dan niet-gevoerde
controlevolken, maar in het voorjaar is er van dit
voordeel niets over.

Een waarneming en een hypothese
In het voorjaar van 1989 bracht een groep Poolse
imkers een bezoek aan de Leidse imkers en uiteraard

kwam de opgetreden winte rsterfte ter sprake. Vo lgens
de Poolse imkers ontstaan winterbijen vooral in julil
augustus. Een Leidse imker, van wie slechts een van
zijn twaalf volken in Ieven was gebleven bedacht zich
toen dater in dat ene volk in juli een goede voedselvoorraad aanwezig was. De overige volken hadden
hoegenaamd geen voer en door afwezigheid was hij
ook niet in de gelegenheid geweest daarin te voorzien. Volgens de Polen was voedselgebrek de reden
dater in die volken geen winterbijen waren ontstaan .
Zetten we alles nog eens op een rij dan weten we dat
stimulatief voeren in het najaar wei extra bijen oplevert
maar klaarblijkelijk geen winterbijen . M isschien is het
allemaal te rationeel gedacht maar Iaten we eens
proberen ons te verplaatsen in de rol van het bijenvolk.
Door het prikkelend voeren ontstaat grote activiteit, er
moet een .voe se voorraad worden aangelegd. Aile
beschikbare bijen leggen zich daarop toe, de afnemende
daglengte dwingt ze daartoe. En nu de hypothese. In
een der_gelijk volk is geen of mondjesmaat ruimte voor
bijen die zich terugtrekken uit het arbeidsproces om
winterbifte worden. Dit in tegenstelling met vo en die
tif ens e StlmU atief voeren wei kunnen beschikken
over een ruime hoeveelheid verzegeld voedsel in de
raten. Het is natuurlijk een hypothese of veronderstel ling, maar wellicht is het de moeite waard te onderzoeken of de aanwezigheid van een ruime hoeveelheid
voedsel vanaf d;;;-mermaanden garant staat voor het
ontstaan van winterbijen .

Het weer in februari
Een karakteristifk van het februariweer in de laatste
vijf jaren. Over de periode 1961-1990 geldt ais normaal voor het midden van hetland 75 uur zon, 48 mm
neerslag en een maximumtemperatuur van S,JOC.
Februari-maanden
(uren) Neerslag (mm) Max.temp. (0 C)
Jaar Zon
1990 zonnig

(81) zeer nat

(89) extra zacht (8,2)

1991 zonnig

(83) droog

(27) zeer koud (2,6)

1992 normaal

droog
droog
(90) droog

(29) zeer zacht (8,0)
(26) normaal

1993 somber
1994 zonnig

(29) vrij koud

(4,8)

Geraadpleegd
- Evolution of the Honeybee, The ABC and XYZ of Bee
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Is er werk voor een imker na
het behalen van een diploma

teelt-leraren die verbonden zijn aan een of andere school.

Wat een vraag, zullen verschillende imkers denken

geen rijksdip loma aanbieden, nou en, is dat dan
nodig? Daarbij ben je niet gebonden aan een bepaald
aantal cursisten en ook de kosten kunnen op deze
manier drastisch omlaag . De man of vrouw die graag
imkert en een cursus wil volgen doet dat om meer
inzicht te krijgen in het imkeren en niet om werk te
zoeken binnen de imkerij, dus een rijksdiploma is niet
strikt noodzakelijk. De beginnende imker moet het vak
toch in de praktijk leren. Ook praten en kijken bij
collega's werkt uitstekend.
Daarom wil ik er voor pleiten dat de cursussen als het
kan op zeer korte termijn in eigen hand genomen
worden en dat de imkersorganisaties samen een
systeem bedenken om dit te realiseren. Plaatsen zijn er
genoeg, daar hoeft men het niet om te Iaten en lespakketten zijn er of kunnen op korte termijn worden
samengesteld.

en ik kan me dat nog voorstellen ook. Waarom die
vraag? Het is al jaren bekend dat de overheid zich van
het gehele imkergebeuren weinig aantrekt. Er wordt
op diverse punten bezuinigd, ook op onderwijs voor
imkers. Of dat goed is voor de imkerij hoef je je niet af
te vragen, het antwoord is nee. ledereen weet dat de
meeste imkers in Nederland mensen zijn die naast een
dagtaak voor hun gezin, bijen houden , zij kunnen
hiermee hun beslommeringen van de dag op een fijne
manier wegwerken. lk bedoel hiermee niet aileen bijen
houden om beslommeringen weg te werken, men
48 moet wei hart voor de imkerij hebben.
lmkeren is een vak, een veel geuite kreet en het is nog
waar ook. Een vak moet geleerd worden. Maar wat
kost het tegenwoordig om dat vak te leren? Dat is de
laatste jaren de spuigaten uitgelopen en dat is niet
goed voor de imkerij. Terugloop van cursisten, metals
gevolg het niet door kunnen gaan van cursussen want
het aantal deelnemers moet minimaal 16 zijn. Hierdoor
vallen de mensen die wei willen buiten de boot.
Hoe komt dat allemaal? Als mijn informatie goed is,
moet de cursus gegeven worden op een school die
gesubsidieerd wordt door de overheid. Dit is een
kostbare geschiedenis. Ook is er een groot verschil in
de kosten. Bij de een is het /165,-, bij de ander /175,-,
en weer ergens anders /195,-, de kosten kunnen zelfs
oplopen tot /350,-. Dat verschil is toch te gek voor
woorden. Het gaat hier over een cursus voor beginners.
Maar ook bij de cursus voor gevorderden en drachtplantencursussen bestaan deze grate verschillen.
Deze situatie is voor mij een reden om te zeggen dat
dit niet toelaatba ar is en dat daarvoor oplossingen
gevonden moeten worden . Daarom vraag ik mij af, of
deze cursussen op een school gegeven moeten worden.
Ja, wordt er gezegd, want dan krijg je een rijksdiploma. lk vraag mij af of een rijksdiploma voor een
imker nodig is. Een imker doet dit toch voor zichzelf en
gaat niet solliciteren als imker bij een bedrijf? Als dat
wei zo zou zijn, dan zou ik er vrede mee hebben, mits
de kosten ook dezelfde zijn, maar dit is niet het geval.
De imker of toekomstige imker volgt een cursus voor
zichzelf om wat meer inzicht te krijgen en wat theorie
op te doen. Trouwens het boek 'Bijenhouden met
succes' van H.J. van Gool is hierbij een uitstekend
hulpmiddel.
Wat bezielt mij om dit te schrijven?
Nou doodeenvoudig , onder de imkers zitten bijenmaandblad voor imkers febru ari 1995

Deze mensen kunnen toch zelf een cursus verzorgen,
die door de bijenbond georganiseerd wordt? Mogelijkheden zijn er genoeg, aileen kun je de cursisten dan

Ook het door de imkersorganisaties sa men uitgeven
van een diploma is mogelijk, dat is een waardering voor
de leerling . Dit alles zal de imkers kosten besparen en
ik ben er van overtuigd dat als dit ook ingevoerd kan
worden voor bijvoorbeeld de vervolgcursus en de
koninginneteeltcursus, de toeloop grater zal worden .
Voor de bijenteelt een goede zaak, hierdoor breng je
ook vakbekwame imkers voort, aileen zonder
rijksdiploma.
Thea Vogels, Weert

Terramycine
In de V.S. is Oxytetracycl ine HCI (Terramycine) het
enige antibioticum dat toegelaten is door het bureau
voor contro le op voedings- en geneesmiddelen voor
het voorkomen en bestrijden van zowel Amerikaans als
Europees vuilbroed. Zander dit geneesmiddel zouden
de verliezen voor de Amerikaanse imkers miljoenen
dollars bedragen. Om deze reden is het belangrijk dat
regelmatig wordt nagegaan of het geneesmiddel nog
steeds efficient is, daar het reeds veertig jaar gebruikt
wordt en de veroorzaker van AVB (Bacillus larvae White)
resistent zou zijn tegen het geneesmiddel. Om deze
reden werden in 1993 meer dan honderd monsters van
AVB verzameld en de gevoeligheid van de sporen voor
terramycine werd vergeleken met de gevoeligheid van
sporen die verzameld waren in de periode v66rdat
terramycine gebruikt werd. Er werd geen enkel verschil
in gevoeligheid gevonden . De ziekte wordt verspreid

DE .................................................
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door de voedsterbijen die het voedsel van de larven
besmetten. Besmet broed sterft vanaf twee dagen
voor tot twee dagen na de verpopping en droogt uit tot
een schub. ledere schub bevat ongeveer 2,5 miljard
sporen . Deze sporen blijven jarenlang levensvatbaar. In
het begin van de twintigste eeuw toen de oorzaak van
AVB voor het eerst werd vastgesteld, was het verbranden van de aangetaste volken het enige middel. Zelfs
vandaag is het verbranden de enige mogelijkheid voor
sommige imkers, alhoewel andere methoden beschikbaar zijn, zoals behandeling met ethyleen oxide,
gammastralen of terramycine.
In de veertiger jaren werd de gebruiksmogelijkheid
van sulfathiazol voor preventie en behandeling van
AVB ontdekt door Haseman en Childers (1944). In
1951 werd de werkzaamheid van terramycine aangetoond door Gochnauer. Jaren lang werd door de
imkers sulfath iazol gebruikt in het wintervoedsel en
te rramycine in de lente. In 1970 echter was de toe lating voor sulfathiazol vervallen. Op dit ogenblik is
dus aileen nog terramycine beschikbaar voor de
behande ling van AVB in de V.S. Het zoeken naar
andere werkzame chemica lien wordt voortgezet, maar
ondert ussen zijn wij bezorgd over de mogelijkheid dat
eenzijdig gebruik van terramycine resistentie van de
ziekteverwekker zou kunnen veroorzaken . Wanneer bij
een behandeling met terramycine toch een vo lk werd
gevonden dat niet reageerde op deze behandeling
dan bleken er meestal fouten gemaakt te zijn: Iage
doses terramycine, vervallen einddatum, of verkeerde
toediening . In de V.S. is een voedingsmengsel met
terramycine verkrijgbaar 'klaar voor gebruik' in verpakkingen met verschillende in houd voor 8, 24, 80 of
400 volken en in de vorm van een oplosbaar poeder.
Dit was zeker geen pleidooi voor het ongecontroleerd
en pan iekerig gebruik van terramycine maa r als er in
de t oekomst een werkelijke uitbraak van AVB zou
optreden dan kunnen wij toch niet al onze volken
verbranden .
Uit 'American Beejournal' 1994 (2), artikel van Hachiro
Sh imanuki en David A. Knox van het bijenonderzoeklaboratorium van Beltsville.
Samenvatting en vertaling Marcel Arnst, Essen, Be lgie

Venus met Amor als honingdief
Begin januari ('93) bezocht ik het Rijksmuseum
Kroller-Muller in Het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' .
lk bekeek daar de 'aanwinsten ', verworven in de
afgelopen drie jaar. Het leken mij kindertekeningen
van de meest houterige soort. lk stond me over deze
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De Godin van de Liefde' in het vroegere Hotel 'd' HaneSteen huyse '. Foto © Paul Adriaensen

aankoop behoorlijk op te winden. Maar wie ben ik; ik
zelf teken aileen maar bankopdrachten!
Toen ... werd ik aangetrokken door een schilderij
van 174 em hoog en 67 em breed . De schildering op
lindehout stelde een levensgrote jonge Venus voor
met een sluier die eigenlijk niets verhulde van haar
schoonheid . Ze keek met een zweem van geamuseerdheid neer op haar kind Amor. De kleine mollige
Cupido keek met een geschrokken en bijna huilend
gezichtje op naar zijn moeder. In zijn handje droeg de
p laaggeest in de liefde een ... honingraatje. Elf bijen
zoemden om zijn blote lijfje of zaten op zijn huid.
Bijen , moeder en kind werden eeuwen geleden met
precisie geschilderd door Lucas Cranach de Oude
(1472-1553}, een tijdgenoot van Durer, Grunewald en
Burkmaier. Allen schildermeesters aan het eind van de
Middeleeuwen.
De moraal had Cranach (hofschilder van de keurvorst van Saksen) er in het Latijn bij vermeld: 'De pijlen
die Amor afschiet en een kortstondig liefdesgenot oproepen, steken niet minder dan de 'beten' der bijen.
Het gegeven is ontleend aan de idylle van de Griekse
dichter Theocritus van Syracuse (3e eeuw voor Ch r.)
U moet dit schilderstuk zeker eens gaan zien .
Fran s van Tong ere n, Jopp e
Bron: Paul Adriaensen - Zeg het met bijen. Een verzameling
van gezegden, spreekwoorden, aforismen en citaten met
elementen en eigenschappen aan de bijenwereld ontleend.

Uitgeverij C. de Vries -Brouwers, Rotterdam/ Antwerpen . ISBN
90-5341 -291 -]geb. Uitgave 1994, biz. 20.
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Biologisch-dynamische imkerdag

'BD-imkeren begint waar Groenveld eindigt.'
Biologisch Dynamisch . Voor niet ingewijden klinkt
het wellicht nog altijd een beetje magisch . In de
imkerij is er een groeiende groep bijenhouders die
zich laat inspireren door de gedachten achter het
'biologisch dynamische'. Naar aanleiding van de
aanstaande BD-imkerdag een gesprek met Jan Saal ,
lid van de werkgroep BD-imkers. Een gesprek
overigens zonder de illusie vooraf, dat aan het eind
ervan alles betreffende het BD-imkeren duidelijk za l
zijn. ' Daar zou ik minstens een hele middag voor
50 nodig hebben ,' merkt Jan Saal op . ' Aan de twe e
- pagina ' s die ik hierover mag volschrijven zou ik ook
niet genoeg hebben , denk ik,' bevestig ik onze
gedeelde beperking in deze. Niettemin een poging .

De BD-Imkerdag 1995
Voor de derde achtereenvolgend maal zal dit jaar,
op zaterdag 18 februari , de BD-imkerdag plaatsvinden.
Deze wo rdt tel kens voorbereid door de werkgroep van
imkers die zich bezig houdt met het imkeren volgens
de biolog isch dynamische richtlijnen. 'lk denk dat het
de twaalfde keer is dater zo'n dag wordt georganiseerd.
De laatste drie jaar zit daar weer een vaste regelmaat
in . Daarvoor gebeurde dat wat onregelmatiger.' Op
het programma van 18 februari staan voor de ochtenduren twee lezingen als in Ieiding op het thema: 'Zintuigen
van mens en bij.' De sprekers zijn Harco Alkema,
antroposofisch-arts en Albert Muller, leraar. Seiden
bovendien BD-imker. Na de lunch zullen er verschillende gespreksgroepen worden gevormd . Hier worden
naast het thema van de dag diverse onderwerpen
behandeld . Op de BD-Imkerdag is iedereen welkom.
Jan Saal: 'Er komen elk jaar zeker oak mensen die zelf
het BD-imkeren niet aanhangen. lk denk wei dat zij in
deze materie zijn ge"lnteresseerd . Dat moet misschien
oak wei. W ie er niets van weet zal mogelijk voor hem
vreemde zaken tegen komen. Maa r ik heb het in al die
jaren nag maar een keer meegemaakt dat er iemand
voortijdig is weggegaan. Die vond het kennelijk te
onbegrijpelijk. Op de imkerdag van vorig jaar hadden
we 150 deelnemers, zelfs uit Belgie. Het thema wordt
al t ijd tegen de achtergrond van de BD-principes
bekeken. De relaties tussen de bijen en de mens
speelt daarbij de belangrijkste rol. Wat hebben die
met elkaa r te maken , waa r zij n er verbindingen.'
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De BD-imker
Jan Saal over de plaats van de BD-imker in de
imkerij : 'De werkgroep BD-i mkers is geen vereniging.
Het zijn individuele bijenhouders en zij zijn bij verschillende bijenorganisaties aangesloten. lk denk dat
er in totaal zo ongeveer 300 BD-imkers zijn in Nederland.
Op ongeveer 60% van de Nederlandse BD-bedrijven
staan oak bijenvolken . BD-bedrijven zijn meestal
gemengde bedrijven, waar landbouw en veeteelt
wordt bedreven. Bijen maken een bedrijf compleet
vinden BD-boeren.'
'Of wij volledig aan onze trekken komen in het
geheel van de bijenhouderij? lk denk het niet. Maar
dat probleem moeten wij oak op ons eigen bordje
leggen. Wij profileren ons onvoldoende . Wat onze
eigen werkgroep betreft moet ik zeggen dat wij maar
magertjes publiceren over het BD-imkeren . Een eigen
contactblad hebben wij niet. Aileen van de lezingen op
de imkerdagen worden bundels gemaakt. Maar oak
het feit dat wij vaak geen helder standpunt hebben of
alternatieven kunnen aandragen speelt een rol, dat we
amper in de belangstelling staan .'

Het BD-imkeren
Op mijn vraag in een enkele zin het principe van
BD-i mkeren samen te vatten , antwoordt Jan Saal: 'Je
zou kunnen zeggen dat BD-imkeren begint waar de
heer Groenveld eindigt. Dan bedoel ik zoals hij de
laatste tijd in Bijen heeft geschreven over veranderende inzichten in de bijenteelt.'
Jan Saal benadrukt dat het verklaren van het biologisch dynamische geen eenvoudige zaak is. 'Het is
moeilijk in het kart uit te leggen wat biologisch dynamisch imkeren precies inhoudt en op welke principes
het is gebaseerd. Wanneer je aan honderd BD-imkers
zou vragen wat BD-imkeren is, beginnen er zeventig te
stotteren . Het is oak niet onder een noemer te
vangen . BD-imkeren is geen methode. Niet iedereen
werkt op dezelfde wijze. Net als overal heb je oak in
het BD-imkeren 'strengeren' en minder 'strengeren' .
Het is vaak een zaak van gevoel hoe men met de bijen
wil omgaan en welke plaats in het grate geheel men
de bijen toe dicht.'
'BD-imkers zien het bijenvolk als een ind ividu , een
andere benadering dan in de imkerij algemeen
aanvaard is. Dit heeft wat betreft de omgang met bijen

REGIOACTIV I TEITEN
vee I consequenties. In feite werk j e vanuit zo'n visie
met nog meer aandacht voor de bijen . Elke inspectie,
iedere ingreep in het bijenvolk wordt als een operatie
beschouwd . Dus dat doe je dan ook zo weinig

bemestig van landbouwgronden en de bestrijding van
onkruiden hebben er voor gezorgd dater op sommige
plaatsen helemaal geen dracht meer is. In andere
gevallen is er eenzijdig aanbod van stuifmeel ontstaan.

mogelijk. In zijn algemeenheid moet je constateren dat
er met de bijen veel te veel wordt gerommeld . Wij
doen bijvoorbeeld ook niet aan koninginneteelt. Er
wordt wei geselecteerd. Daarbij gaan we uit van vooral
zichtbare grootheden. De sterkte van volken, bijvoorbeeld . Weinig BD-bijenhouders imkeren echt aileen

Hierin moet je een van de oorzaken zoeken van het
voorkomen van verschillende kwalen.'

Een bijzonder insekt

om de hon ing. Het gaat ons meer om wat de bijen
voor de mens en de aarde betekenen .'
'Wat betreft de laatste publicaties van de heer

BD-imkers beschouwen de honingbij om vele
redenen als een heel speciaal insekt. Niet aileen dat zij
de enige is die niet aileen als volk leeft maar ook als
zodan ig overwintert. 'Vergelijk je mieren, wespen en
bijen met elkaar dan zien we opvallende verschillen ,

Groenveld is het aardig te lezen dat hij, na een Ieven
lang met bijen te zij n omgegaan en bijen te hebben
bestudeerd uit zich zelf op vergelijkbare ideeen uitkomt, zoals wij die al heel lang aanhangen . De gedachte
om het bijenvolk als een individu te beschouwen is niet
nieuw. Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, heeft dat lang geleden reeds aangegeven .
Biologisch dynamisch is gebaseerd op de antroposofie.'
'Het BD-imkeren is niet een vastgelegde methode,

hoe verwant ze ook zijn . Mieren Ieven in de grond en
eten dierlijk voedsel. Wespen gebruiken aileen voor
hun larven dierlijk voedsel, zij gebruiken plantaardig
materiaal om hun nest te bouwen en de volwassen
wespen eten honing. Bijen zijn volledig losgekomen
van de grond . De grondstoffen die zij gebruiken
maken zij zelf, zowel voor de bouw van hun nesten als
voor hun voeding . Bijen gebruiken totaal geen dierl ijk
voedsel. Samen met melk beschouwen wij honing als

het gaat veel meer om de instelling van de imker zelf.
Het biologisch dynamische heeft wei alies te maken
met de antroposofie . Aanhangers hiervan zijn altijd
geinteresseerd in BD . De antroposofie is niets meer
dan een wetenschap van de mens. Er bestaat geen
antroposofische levensstijl. Wij gaan ervan uit dat de
mens bestaat uit een geestelijk en een fys iek wezen.
Het meest wezenlijke aan de mens is dat hij ook
geestelijk kan zijn . Antroposofi e is zeker geen geloof
en er zijn ook geen antroposofische leefregels. We
proberen met dit alles wetenschappelijk om te gaan .'

een bijzonder voedingsmiddel . Het dier dat het Ievert
blijft zelf in Ieven. Oat doet geen enkel ander dier. Oat
moet worden geslacht voor het ons voedsel kan
leveren. De bij heeft zich volkomen losgemaakt van de
grond. We noemen de koningin van bijen dan ook wei
een zonnedier.'
'De BD-imker werkt slechts op speciale dagen in de
bijen . Er wordt rekening gehouden met de
verschillende invloeden van planeten en sterren .
Daarbij laat hij zich leiden door de werkkalender van
Maria Thun. Wij onderscheiden dagen die bepaalde
werkzaamheden van de bijen gunstig be"invloeden . Bij
alies wat er in de bijen gedaan moet worden wordt
daarmee rekening gehouden.'

Bijenziekten
Wat betreft bijenziekten : 'Varroabestrijding doen
BD-imkers voornamelijk met mierezuur, terwijl ook de
'Mullerval ' wordt gebruikt. Chemische bestrijding is uit
den boze. Er zijn ook mensen die helemaal niet
bestrijden . Zij gaan ervan uit dat de bijen een natuurlijke weerstand tegen de varroamijt moeten kunnen
ontwikkelen . We mogen echter niet vergeten dat
genetische veranderingen langzaam tot stand komen.
Wat betreft Amerikaans vuilbroed, dat is een wat
groter probleem . Omdat wij de volken minder vaak
inspecteren weten we ook niet altijd precies water
daarbinnen gebeurt. Een eventuele besmetting met
AVB zal daardoor laat kunnen worden opgemerkt. Zelf
denk ik dat de beste bestrijding er een is van de
ontwikkeling van bijen naar weerstand tegen ziekten .
Veel BD-mensen vragen zich allereerst af waarom er
ziekten zijn. Een ding staat vast voor ons. De over-

Natuurlijke selectie
'Wanneer je het bijenvolk als een individu beschouwt
betekent dat, dat je daar in je omgang met de bijen
rekening mee moet houden. lk zelf zal bijvoorbeeld
nooit volken samenvoegen . Je zou dan twee van elkaar
verschillende individuen bij elkaar stoppen . Volgens
mij is dat niet bevorderlijk voor het welzijn van de
bijen. Bovendien is een volk niet om niets een zwakkeling . lk winter zo'n volk zwak in, metals mogelijk
gevolg dat het de winter niet overleeft, of ik schud het
volk af en laat de bijen zelf uitzoeken waar zij zich
invoegen. In wezen is dit een soort selectie. Op deze
manier houd je de sterke volken over, zonder ze te
belasten met de kwalen van een ander, zwak volk.'
'Wij werken met natuurlijke zwermen , al wordt er
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op een gegeven moment wei ingegrepen in het
zwermgebeuren. We Iaten de volken niet kaalzwermen. Natuurlijk verlies je wei eens een zwerm
bijen. De zwermen die we scheppen worden opgezet
en Iaten we ontwikkelen tot volwaardige volken. Ook
besteden wij bijzondere zorg aan de behuizing van
bijenvolken . We beschouwen de bijenwoning als de
huid van het volk. De korf of strokast zijn volgens ons
de beste behuizing . Daarbinnen heerst het best
denkbare klimaat voor de bijen om er te overleven.

OEKBESPREKING

'lnsektenbestuiving
Glasgroenteteelt'
Wilma Bohlmeijer-Mans
In de glastuinbouw worden vaak bijen of andere
insekten gebruikt om gewassen te bestuiven. Omdat
de teler alles weet over het gewas, maar niet over de

Ook houten kast en zijn wei geschikt. Kunststof zal
door ons pertinent worden geweigerd. Natuurlijk
worden in de BD-imkerij wei concessie gedaan, maar
er zijn ook stromingen die daar absoluut niet van willen
weten. Zij houden zich aan strenge regels. Zelf imker ik
in de eerste plaats voor de volken, daarna pas voor de
52 honing. De betekenis van de bijen in ons bestaan, daar

insekten, en de leverancier van de bestuivers niet veel
weet van het gewas, ontstaan er soms problemen.
Een brochure van het lnformatie en Kennis Centrum
(IKC) Glasgroente en Bloemisterij, geeft informatie,
zowel over de bijen en andere insekten, als over de
vruchtgroentegewassen.

-

gaat het om.'
De BD-imkerdag van 18 februari a.s. vindt plaats in
Studiecentrum 'Kraaybekerhof', Diederichslaan 25,

De brochure is geschreven door Ch.C. Smeekens,
welbekend door zijn voorlichtend werk voor de imkers.
Niet aileen geeft hij de voorwaarden voor een

Driebergen, 09.30 uur. tot 16.00 uur. De kosten voor
deelname zijn !42,50 (inclusief lunch) of !35,- (zonder

optimale bestuiving, zowel in het algemeen als bij de
gewassen afzonderlijk, maar hij vermeldt ook de
invloed van het kasklimaat. Ook glasvervuiling door
bijen, en daardoor een eventueel lichtverlies, wordt
besproken.

lunch) .
De bundel die van de twee lezingen zal worden
samengesteld is te bestellen bij Albert Mu ller, tel.
05717-1661.De werkkalender van Maria Thun wordt
jaarlijks ook in Nederland uitgegeven . Deze kan
besteld worden bij de BD-veren iging in Driebergen .
Tel. 03438-31740.

Als bijlagen zijn in het boek opgenomen de
Bestuivingsregeling van het Landbouwschap 1994, met
een voorbeeldovereenkomst tussen de imker en de
teler, en een lijst van bestrijdingsmiddelen met
gedragsregels bij de toepassing.
Voor imkers die volken in de glastuinbouw verhuren
een zeer nuttig boekwerk. Het is te bestellen door
!20, - over te maken op postbankrekening 35.44.01 ten
name van IKC-Giasgroente in Naaldwijk, onder
vermelding van 'brochure insektenbestuiving'.

lng. Ch .C. Smeekens, lnsektenbestuiving
Glasgroentetee/t, lnformatie en Kennis Centrum
Akker- en Tuinbouw, A fde/ing Glasgroente en
Bloemisterij I sectie Bestuiving Hilvarenbeek
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Handschoenen
Voor veel imkers zijn handschoenen een vast
onderdeel van hun imkeru itrusting . Handschoenen
beschermen de imker tegen bijesteken. Zacht leren
handschoenen zijn het prettigst om mee te werken .
Ze absorberen de transpiratie van de handen ,
voelen prettig aan en de ange l kan er niet doorheen .
Handschoenen van ander materiaal kunnen problemen
geven met transpiratie en beweeglijkheid . Huishouden chirurgische handschoenen beperken de gevoeligheid van de vingers niet al t e erg , maar zijn niet
geheel steekvrij . Er kleeft een groot nadeel aan het
gebruik van handschoen en: ze maken veel slachtoffers onder de bijen . De geur van leer prikkelt de
bijen. Aileen al door leren handschoenen te gebruiken roept de imker agressie op en elke steek
betekent een dode bij . Handschoenen geven de
imker een gevoel van vei ligheid waardoor hij veel
zelfbeheersing moet opbrengen om voorzichtig te
werken .

De bijesteek
Een goede imker gebruikt geen handschoenen en
daardoor loopt hij zeker af en toe een steek op.
O m zonder handschoenen in de bijen te kunnen
werken moet de imker zijn angst voor steken overwinnen en minder last ondervinden van een bijesteek.
Ook moet hij zich een manier van werken aanleren
waarmee hij tegemoet komt aan de behoefte aan
vei lig heid van een bijenvolk .
Toen ik voor het eerst na de beginnerscursus aileen
in de bijen werkte en gestoken werd, liet ik van schrik
een raampje met bijen uit mijn handen vallen en
vluchtte ik zo snel moge lijk mijn handschoenen in .
lemand die regelmatig een steek oploopt wordt
immuun voor bijengif. De steek zelf blijft pijnlijk, maar
er is geen zwelling en jeuk meer. Ook vermindert de
schrikreactie waardoor het werken in de bijen niet
be lemmerd wordt. Bovendien overwint de imker op
den duu r zijn angst voor het werken in de bijen. Deze
angst blijft lang op de achtergrond aanwezig. Er is
helaas maar een manier om immuun te worden: steken
oplopen.

Voorkomen van steken
Een bij die steekt overl ijdt aan de gevolgen hiervan .
Dit is een belangrijke reden om bijesteken te voorkomen. Werken zonder handschoenen geeft minder
stekerij omdat de imker dan met meer beleid zijn werk

doet. Er zijn twee manieren om de agressiviteit van
bijenvolken te verminderen . De ene is selectie en de
andere is voorzichtig werken. Er zijn agressieve bijenvolken . Volken die al bij de nadering van de imker,
zelfs onder de meest gunstige weersomstandigheden,
steeklustig reageren. Zo'n vo lk moet snel een andere
koningin krijgen. Maar dit is nog geen selectie. Selectie
is het verder kweken van volken die een gewenste
eigenschap bezitten. In dit geval , zachtaardig zijn . Dat
vraagt om een goede observatie. Voorzichtig werken
in bijenvolken is de tweede manier om steken te
voo rkomen.
Als de imker handschoenen gebru ikt is het moeilijk
voor hem om voorzichtig te werken . Hij voelt zich veilig.
Met blote handen ben je je altijd bewust van het risico
dat je loopt. De imker let bet er op het volk. Hij hoort
hoe het bruist en ziet hoe het opvliegt en weet daarmee in we lke stemming het is. Bovendien mist de imker
met handschoenen het fijne gevoe l van zijn vingers. Bij
het werk in een volk plet hij, met zijn dikke behandschoende vingers, bijen . Om de ingreep niet te lang te
Iaten duren, moet er snel gewerkt worden en ook dat
maakt voorzichtig werken moei lijk.

Agressie uitlokken
Be halve door de geur van leer krijgen handschoenen
ook een ongewenst luchtje door het gebruik in de bijen.
De reuk van de er in achterblijvende angels en de alarmgeur van gekneusde bijen geven de handschoenen een
Iucht die de agressie van het bijenvolk oproept. Als
bijen van zichzelf niet steeklustig zijn, kunnen ze het
door de ruwe manier van werken van de imker worden .
Bijenvolken onthouden dat de imker niet zachtzinnig
met ze omspringt. Hierdoor leert de imker zelf zijn
b ijen zich agressief te gedragen. Bijen onthouden als
volk de ruwe actie en reageren hierop door zich bij
elke volgende ingreep agressiever te gedragen.

Zonderhandschoenen
Dit verhaal is een pleidooi voor het werken zonder
handschoenen . Het is niet eenvoudig voor de
beginnend imker zoveel zelfvertrouwen t e krijgen dat
hij de handschoenen achterwege laat. De imker moet
de goede gelegenheid zoeken om dit te leren . Hij kan
dit leren door bij een ingreep, als de omstandigheden
gunstig zijn , te beginnen zonder handschoenen, de
ingreep kort houden en vooral niet met de tanden op
elkaar doorzetten. Bij het werken met handschoenen
aan , proberen steken te vermijden door een goede
manier van werken aan te leren .
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Minder imkers
Na de samen vo eging van de t wee Du itslanden, is
he:L ntal imkers in het Oosten sterk achteruit gegaan .
In de nieuwe b ondsstaten, met uitzondering van
Saksen, is het aantal imkers in 1992-1993 met 20 %
afgenomen . In de westelijke bondsstaten bedroeg d ie
achteruitgang maa r 2,5 %. Waa rom juist in het Oosten
d ie opvallende achteruitgang?
Verschillende redenen worden aangevoerd :
• Groot afnemers geven nog maar een minima le prijs
voor de honing. Onder het communistische regiem
werd de hon ing voor een behoorlijke prijs aan een
centraal inkoopbureau verkocht.
54 • lmkers moeten nu de honing zelf in potjes afvullen en
verkopen .
• Een klantenkring is niet gemakkelijk op te bouwen ,
ook al omdat de bevo lking in deze gebieden niet erg

-

koopkrachtig is.
• Traditionele drachten verdwijnen. Voor deze
drachten kregen de imkers vaak bestu ivingsgeld.
• Omdat de financiele omstandigheden van veel
imkers achteru it is gegaan , zoeken velen een
bijbaantje of ze draaien veel overuren . Er bl ijft dante
weinig tijd over voor de bijen .
• Nieuwe buren maken bezwaa r tegen een bijenstand
in hun naaste omgeving .
Het resultaat is wei, dat het aantal bijenvolken nog
maa r 1,1 per km2 bedraagt, terwijl dit aantal in de
westelijke staten gemiddeld 4 pe r km2 is. Zo langzamerhand komt de imker daar op de rode lijst van
beroepen die aan het uitsterven zijn .

inspectie in een lege ba k gehangen . En hij maar
zoeken en zoeken , maar geen koningin . Totdat hij het
kantraam nog eens inspecteerde en ha re majesteit
daar onmiddell ijk zag . Na gemerkt en geknipt te zijn
liep ze keurig weer in haar volk . De tweede koningin
zat ook op het kantraam , deze had hij dus zeer snel te
pakken . Aileen werd ze ingebald toen hij haar weer
terugzette . Hij kon haar nog net redden . Uit arren
moede zette hij haar terug in een kl uisje, en na enkele
dagen was ze weer vrolijk aan de leg. Bij latere
inkijkoperaties vond hij de koning in natuurlijk nooit
meer op het buitenste raam .
Aan het eind van het seizoen veren igde hij de
volken met de krantenmethode . De boeken zeggen
dan dat je papiersnippers voor de kast vindt. Maar zijn
bijen hadden een ande re oplossing . De imker staat
voor het raam van de keuken en ziet opeens een stuk
papier door zijn tuin vliegen . Maar er was geen zuchtje
wind . Hij gaat bij zijn kasten eens poolshoogte nemen .
Even later verschijnt er op de vliegplank een stuk
papier van zo'n 3x3 em , met aan voor- en achterkant
een bij . En hup , daar vliegen de bijen samen weg , met
het papier tussen zich in. Bij de buren lieten ze het
papier fladderen . Dit herhaalde zich vele ma len. Het
was verbazingwekkend om die stukken papier door de
Iucht t e zien zeilen . Hij had graag het verbaasde
gezicht van zijn buurman gezien toen die de
voorbijkomende papiersnippers zag . Nu is hij zeer
benieuwd wat hem het volgende jaar weer te wachten
staat, waar de boeken met geen woord over reppen.
Bee Craft, 1994(8)

Deu tsches Bien en Journal 1994(11)

Liefhebbers van de vuilboom
Wat de boeken niet vertellen
Het eerste jaar van een beginnend imker verliep iets
an ers dan hij verwachtte. Hij had twee bijenvo lken in
zij n tuin en kon van uit het keukenraam de bijen in de
gaten"'heuden. W aar hij niet op had gerekend, gebeurt;
ze begonnen al te zwermen in april. Omdat de koninginnen waren geknipt, mislukte dit wei, maar ze probeerden
het tach weer. Zijn buren werden ongerust en het
en ige wat hij kon zeggen was: 'Misschien zijn het wei
de bijen van iemand anders', of 'Eigenlijk mogen ze dit
niet doen' . Toen kwam de t ijd om de jonge koningin nen t e merken en te knippen . In de boeken had hij
gelezen, dat een koningin bijna nooit op het bu itenste
raam zit. Dus werd het kantraam na een vluchtige
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De vuilboom, Frangu/a a/nus doet het goed aan
bos(anden, in houtwa llen en heestergroepen . Een
struik zonder problemen, geen hoge eisen aan de standpia , kan gemakkelijk worden gesnoeid. Het is een
goede bijenplant, hoewel vuilboom- of sporkenhoning
niet als zodanig bekend is. Maar in een stru ik kan het
zoemen of er een zwerm in hangt. Hij bloeit van eind
mei tot ver in augustus, dus overbrugt de drachtpauze
tussen voorjaars- en zomerdracht. Vogels eten de
bessen en zorgen voor de verspreiding. Daarom krijg
je nogal eens opslag van vuilboom . Die bloeien al na
zo'n drie tot vier jaar. Zet zo'n zaailing eens in je tuin,
de bijen zijn je dankbaar.
Maandb/ad van de Vlaamse lmkersbond 1994(10)
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bijdrage moct daarbij cchtcr bespreekbaar zijn .
Tot slot van zijn opcningswoord be teedde de voorziuer
aandachl aan hct afsc heid van de heer L. Hensels. De heer
Hensel hecft te kcnnen gegeven zich tcru g tc wi llen trekken als adv iseur van he t bcstu ur. De voorziuer vond dit
erg jammer maar respccteerde dit beslu it. Hij dank te de
heer Hense Is voor zijn enonne inzet ten behoevc van het
bestuur en de imkerij en hood hem cen atrenric aan .

Contributie 1995

Algemene Vergadering
Verslag van de Algemene Vergadering van de Bond van
Imkers van de LLTB gehouden op zaterdag 26 november
1994 in het Gemeenschapshuis te Baexem.
In zijn openingswoord ging de voo rzitter. de heer J. Caris
in op enke le za ken die in het afgelop n jaar aan de orde
zijn geweest.
ln het afgelopcn jaar werd op di verse plaat ·en in ederland
Amerikaans vu ilbroed geco nstateerd. Er werden vervoe rsverboden ingesteld en na scree ning en ve rni eti g ing va n
bes mette Standen . weer opgeheven. De bestrij din g lot m1
toe bes taat uit het opruimen van de be mette standen. De
hoop is dat op deze mani er het Amerikaans vuilbroed de
kop in ged rukt kan worden. Een eer te vereiste bij maatregelen op het gebied van de bestrijding an bijenziekten
is weten waar imkers wonen en waar hun bijen ·tanden
zich bev inden. Een goede regi tra tie van aile imkers is
zeer wense lijk. zo ni el noodzake lijk. Kop1e ling van ve rgoe li ng bij opruiming va n bijen Ianden bij het-consta teren
van Amerikaans vui lbroed aan het geregistreerd zijn zou
ee n soo n dwa ngm iddel kunnen zijn . Een and ere verei te is
ee n goede voorlichting . Hier ligt een taak voor de Werkgroep Ziektebe trijding. Met beu·ekking tot de ziektebestrijding merkt de voorzitler op dat die oorspronkel ij k
tot de taak van de Rijksvoorlichtin g dienst behoorde en in
de tach ti ger jare n overgi ng naar de Veterinaire Dienst. Het
di ag nosti sch onderzoek op bijen werd mede bckostigd
door het Landbo uw chap. Het Landbouwschap heeft
besloten om de bijdrage aan de S ti chtin g Gezondheidsdienst voo r Di ere n ten behoeve van het dia<>nostisch
on lerzoek o p bijen per 1 januari 1995 te be"eindi gen.
Tn 19 -1 _werd de Stichting Ambrosius hoeve o pgeri cht door
de Becl nJ fs raad voor de Bijen houderij metal s doelstellin cr
het verri chten van toegepast o nderzoe k ten behoe e van "
de bijenhouderij . Men begreep hoe be lano rijk het was om
meer inzicht en kenni s te krijgen. Hieraa1~ is nog ni ets
veranderd. War we i veranderd is, is de\ ijze van financie1ing.
Voorheen nam de overheid hiervan 75% voor haar rekening
en het bed rijfsleven 25 %. hetgeen voor de imkers ee n jaarlijkse bijdrage van f 5.- betekent. De overheid wil
ec hter toe naar een finan ciering an 50%. Voor de: bijenhouderij Ievert dit grote probleme n op . 1-let gevo lg zou
kunnen ZIJn dat het onclerzo k ten bchoeve va n de bijenhoude rij op een laag pitje komt te staan of ze lfs ge heel za l
verdwij nen. Dit mag ni et gebeuren. Wij zu llen aile pooi noen
in het. werk stellen om de overheid te beweo-en een a~n-"
. te geven waardoor hel financier in g "tekorl binnen
vu l1111g

De eontribu tie wcrd door do..: Algemene Vergadering
gebandhaafd op het bestaande peil en bedraagt derhalve
.f 30,- exc lu ief J 5,- toe lag voor de medeftnaneiering
van hel onderzoek.

Kascontrolecommissie
De kas ontro lecommi ssie 1995 zal be taan uit afgevaardigdc n va n de afdc lingen Sevcnum. La ndgraaf en S ittard .

Bestuursverkiezing
De heren J. S lots en L. Leer se n waren beid periodiek
aftredend doch herki e baar. De beer H. Strcuke ns werd
door de reg io Zu id voorgcdragen in de vacarure H rijgcrs.
A il e drie de here n we rden bij acc lamatic door de
Algeme nc Vergaderin g her- c.q. gekozen.
a de a fh andclin g van de hui shoude lijke puntcn hie ld de
heer dr. J.P. va n Praag h aan de hand nn dia·s ecn
in Ieiding over merikaans vuilbroed . D heer Van Praagh
merktc op dat ind de kwe tic Amerikaans vui lbroed
be preekbaa r is, imker er ook voor uit durven te komcn.
Om merikaans vuilbroed te kunn n ig nal eren i het
be langrijk dar de imker de vo lken aanclachtig bekijkt en
weer waar hij o p moet !etten. De besmetting ka n ve rspre id
worden doo r hct verv liegen van werkb ij en en roverij maar
ook door de imker zelf wa nneer hij besmette ho ning of
stui fmecl voert. doo r hel uitwi selen o f rui len va n
raa mpj es en door het vcreni ge n va n vo lken.

Factoren die bij het voorkomen van bijenziekten een
rol spelen zijn o.a.:
• een bijenvolk moet grool genoeg zij n:
• er dienr een ononderb roken stroom vocdsel te zijn ;
• nieuwe raten ;
• Jigging van de bijenstand:
• stemmi ng van het vo lk en de erfelijkheid en
• andere factorcn die nog ni et bekencl z ij n.
Zeker is dat cen goede slroo m voedsel zorgt voor gezonde
larven waaruit dan weer gezonde bijen e n goede
voed terb ijen o ntstaan waardoor de cirke l wee r rond is.
Ee n ander punt va n in vloed i. het poetsgedrag van een
volk. Dit kan gemakk e lijk gecontrolee rd worden door de
pimest waarbij vier grocpen va n zeve n cellen per vo lk
doorgeprikt worden. a 2-+ uur wordt gecontro leerd wat
de wcrk tcr met de I orgeprikte ce llen hebben gedaan.
Zijn niet aile doorgeprikte ce llen leeg dan za l de ~~o l ge nd
dag opnieuw geco ntroleerd moeten wo rden. Van vo lken
die geen goed poe tsgedrag vertonen wordt nietnagetee ld .
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Ambrosiusviering 1994

Uit de PC van de voorzitter

Mevrouw A. van der Linden, secretaris Bijenhoudersver.
'St. Ambrosius·. afd. Boekel en omstreken

Dick Vuuderink

December is een feestmaand bij uitstek. Bijenhoudersvereniging 'Si nt Ambrosius'. afdeling Boeke I en omstreken. voegt daar jaarlijks een avond aan toe: de viering
van de patroondag va n de H. Ambrosius. beschennheilige
van de imkers.
Op woensdag:wond. 7 december j.l.. kwam een groot
aantal va n onze !eden, vergezeld van partners. bijeen in
Nia Domo te Boeke!. Onder het genot van kofri e met vlaai
werd de avond geopend door onze voorzitter, de hee r
Raij makers.
Oud-sec r taris. de heer P. Gijsbers ontving vu n hem een
in ge lij ste oorkonde, bchorcnde bij ee n Koninklijke
onderscheiding, die hem eerder dit jaar wa uitgereikL De
lijst was een cadeau van de !eden. Voor de heer H. Donkers,
lid van 'Sint Ambrosius·. en mevrouw G. van der Rijt
waren er felicitaties in verband met hun verkiez in g van
Ko ning en Koningi n \~111 de 'Gruun Schut', ee n
sc hunersgi lde uit Hemert.
Na enkele mededelingen \llll huishoudelijke aard was het
woord aan onze gast van deze avond. Broeder Theo
van Wanrooy. Is voorzitte r va n de keuringscommissie
voor de bedrijfswedstrijd maakte hij de uitslag van 1994
bekend. De winnaar van dit jaar was de heer H. Steegs uit
Lieshoul. Hij mocht de wis. elbeker in ontvangst nemen.
De tweede plaabt was voor de heer W. Jan ssen uit Boeke!.
terwijl de heer A. Jacob' uit Venhorst als derde eindigde.
In totaal werd door 17 imkers aan deze jaarlijkse bedrijfs' edstrijd dee lge nomen . A Is win naar van deze plaatselijke
wedstrijd mag de heer H. Steegs dit jaar meedoen aan het
Brabantse kampiocnschap, de ·Bond~ Bijenteeltbedrijfsweds trijd'. georgan i,eerd door de Bond van Bijenhouders
NCB.
Na wat bijgepraatte hebben en een drankje te hebben
genuttigd was het de beurt aan 111evrouw Lia de Haas. Zij
tract voor ons op met in het Brabants gezongen liecljes.
zich zelf daarbij begeleidend op de gitaar.
Om de kosten van deze avond enigsz in s te drukken was er
door het bestuur een groot aantal prijzcn bij elkaar
gebrach t voor de jaarlijkse loterij. Rond de klok van
twaa lf sp rak de voorz itter zijn clank uit aan aile
deelnemers en de organisatoren van deLe il\ oncl. We
konden terugzien op een gcLcllige Ambrosius\ iering.
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l k kan her niet helpen dat ik een vreemd gevoel heb als ik
vandaag, 20 december. kopij schrij f die op I februari bij u
in de bu~ valt. Tk heb zojuist de kopij voor het Jaarverslag
gemaakt en daardoor ben ik mee r in de stemming om een
jaarwisselingsmeditatie te schrijven met een ontroerde
terug blik en mooie dromen voor 1995. Maar dat val t
natuurlijk niet lekker meer op I februari. Dus maar weer
proberen om me voor te stellen wat ons bezighoudt als he!
nieuwe jaar een maancl oud is .
We Ieven dan toe naar de A lgemene Vergadering in maart.
Acht natuurlijk niet, do111! We zien misschien alweer wat
krokussen en sneeuwklokjes en 111aken onszelf wijs dat het
nieuwe bijenjaar alweer is begonnen en hoog tijd ook!
Maar wij als taaie bestuurders plannen toch die A V. Of
omdat wij dat leuk vinden of om de broodnodige democratie.
Me t als aperitief nog de voorjaarsvergaderingen van de
g roepe n o.a . 0111 de A V-stukke n te bespreken. Yoor
besluitvorming niet zulke schokkende stukken. Uiteraard
de bestuursverkiezing waarin het voorstel 0111 de heer
B. van Kuijk te benoemen in de vacature ontstaan door het
aftreden van de heer P. van Assche. De selectiecommissie
heeft he t HB positief geadviseerd en na kennismaking
heeft he! HB het voorstel gaarne overgenomen. Yoor de
penningmeester helaas nog geen voorstel. U en ik weten
natuurlijk best dat e r binnen de VBBN echt iemand is die
met versta nd va n zaken ons fi nancieel be leid knn slllren.
Daarom gaa n we met een vacatu re he t nieuwe jaar in. in
de stelli ge verwachting dat wij - u en ik - loch de juiste
vrouw. o f man. on tm oete n. lnderdaad n6g een vrouw in
het HB zou goed zijn . Toen ik - lang geleden al - nog in de
bank werkte waren er al heel wat vrouwen bijzonder spits
thuis in de financiele zaken. lk za l u naam en adres
doorgeven zodat u he n imkeres kunt maken e n dan komt
het a ll emaal goed.
Ook het Amerikaans vuilbroed za l op de agenda staan. De
voorbereidi ng voor de maatregelcn voor 1995 zijn bijna
afge rond en in dit nummer van Bl.I Et treft u ze aan.
Sommigen zullen zeggen : is dat nu alles. moeten we daar
de oorlog tege n A VB mee wi nne n? nderen: ge lukki g dat
ze ni e t ul te paniekerig doen en het imkeren mogelijk
blijven maken. De Werkgroep hceft inderdaad getrach t
nuchter te blijven maar\ el te wijLc n op de esscmiele
punten. Aan o ns om dan in elk gc' al dezc regels goed in
ach t te nemen. Een beetje discipline is nu toch wei het
minste wa t we moeten kunncn opbrengen .
Het woord Registratie is gevallen en heeft vee I opgetrokken
wenkbra uwe n gegeven. Opnieuw geen paniek. He! woord
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is niet goed gekoze n. Wij vi nd en het noodzake lijk clat we
de traceerbaarhe id van imker en volken in een be met of
verd:tcht gebied mogelijk make n. Ondanks vee] hulp die
de RVV heeft gekrege n als een be paald geb ied ge creend
moest worden, toch bleek dat vaak een lastig karwei .
Daarom verlangen we een legitimatie van imkers die hun
volken in aanraking brengen met andere volken . Tijdens
koninginneteelt, tijdens markten en so ms ook bij reizen.
Aileen naam en adres worden bij gehoude n zo lat we snel
kunnen reageren als er toch weer een be metring wordt
geconstateerd. De gezamen lijke bonden hebbe n besloten
daarvoor de lidmaatschapskaart te gebruike n. Oat moet
nog wat verder worden uitgewerkt maar ko mt op tijd
gereed. Overigen hebben we ook boze opmerkingen
gehoord over orne vraag aa n de sec retarissen o m een
lijstje aan te leggen an ni et aangesloren imkers in de
omgevin g. Een afspraak in de Bedrijfsraad en ook weer
voor het geva l een screen ing moet plaatsvinden. Vori g
jaar werd men boos als we ni ets deden , nu wordt men
boos als we derge lijke voorzorgsmaatregelen voorste llen.
En wat zou het sneu voor hen z ijn als het dezelfde rnense n
zijn die twee keer boos worden.
In dece mber vergaderden de voorzitters van de organisaties met de redactie van BIJEN. Opnieuw kreeg de redacti e
ee n compliment voor het goede financ iele beheer en de
eerste indruk van de enqu ete is dat de lezers ook grotendeels tevreden zij n maar hebt u het ooit meege maakt dat
a ile imkers gelijk den ken? [n het januarinumrner wordt al
ee n beg in gemaakt met enkele aanbeve lingen.
Aile groepsbesturen en enkele anderen hebben een
'onderwij smap' ontvangen waarin allerl ei belangrijke
wetenswaardigheden over cursussen, AO 'sen de
M acS harry- regeling. Voor ge"interesseerden kan Heyta
wellicht nog iets betekenen. In de HB -vergadering werd
positi ef gerapporteerd over de groepsvergaderin gen.
Goede stemmin g en een constructieve opstel ling. Begrip
voor onpopu laire maa tregelen di e we moete n nemen.
Anderzijds weten we dat de doorsnee-imker di e wei van
bijen maar ni et van besturen houdt, nog wei eens wa t
vragen heeft. lk weer haast zeker dat wij a ls HB dat niet
ec ht kunnen veranderen. Wij zij n aangewezen op sc hrifte lij ke co mmuni cati e en deze doors nee-irnker leest da t
niet, is de ervaring. Wij moeten het dus hebben van de
rnani er waarop de verenigi ngsbestu ren er met hun !eden
over spreken. Of zij be grip wekken voor water rnoet
gebeuren en de klagers de andere kant va n de medaille
Iaten zien. En daarop wi l ik ee n beroep doen nu we nog elf
rn aanden va n 1995 daarvoor kunnen geb ruiken. En mogen
de crocussen inderdand in februari bloe ien en nu eens we i
een goed voo rteken voo r het bijenjaar 1995 zij n.

VBBN-Nieuwsbrief
Heyta van der Reijden-Rynja
Jedere maand sruur ik een Nieuwsbrief naar de secretariaten
van aJi e sub verenigingen en naar de groepsbesturen en
depots. Het is de bedoeling dat ook de !eden deze 1 ieuwsbrieven te lezen krij gen. bijvoorbeeld als ingekomen stuk

bij een vergadering. o f deels overgenomen in uw eigen
verenigingsb lad. In de Nieuwsbrief staat informatie voor
VBBN-Iede n over bestuurlijke zaken , over nieuw propagandamate ri aa l en uitbraken van Arnerikaans vu ilbroed.
Heeft u de Nieuwsbrief nooit gez ie n, dan kunt u er bij uw
secretaris om vrage n. Ze zijn ook in te zien op het Bee
Bulletin Board .

lnhoud Nieuwsbrie\·en 1994:
• 14 (januari ): Van h t secretariaat. Versl ag HB 19 januari.
Onderwij s. Informatieve lij sten . Ledenwervin g. Re izen
met bijen .
• 15 (ap ril) : Van het secretari aat. Bezoek va n het HB aan
de Vl aam e lm kersbond 15 feb ruari. Verslag gesprek
H B mer Bedrij fsmati ge Tmkers. Verslag HB-vergaderin g
16 rnaart. Sch ma ve rzend ing Nieuwsbrief.
• 16 (mei): Verzekering. Commi ss ie Honin g. Verslag 23
april groe pen/HB. Folders en ledenwervi ng.
• 17 (30 mei): Amerikaans vuilbroed.
• 18 (juni): Van het secretari aat. Grote Clubaktie. Vers lag
HB-vergadering I jun i. Lijsten en formulie ren.
• 19 (23 juni): Amerikaans vuilbroed AI mere.
• 20 (augustus): Arnerikaans vuilbroed. lm kers e n de
fisc us. Verslag HB -vergadering 3 augustu s. Buitenl andse
tijdschriften . Centrale cono·ibutie-i nnin g. Te lefo ni sche
rnelddie nst voor subvereni gingen.
~ 2 1 (septe mber): Arnerikaans vu ilbroed Rozenburg.
.Jubileumv iering. Verslag 24 september groepen/HB .
Vakatures HB .
• 22 (oktober): Het geb ruik va n de Ni euwsbrief. WAverzekering. W at doer de VBBN voor haar !eden.
Tnformatiebulletin Am rikaans vuilbroed. HBve rgaderi ng 14 septembe r. T hemad ag Honin g.
• 23 (novembe r): Programma lezingen Ambrosiushoeve.
Onderwijs. Verslag bespreking A VB 3 augustu s. Ni euw
informatiebulletin 'Mede'. Themadag Honing 5
november. Uit andere bijenbladen .
• 24 (december): HB-vergadering 2 november. Verslag
bespreking over A VB op 22 november. Aankondiging
Onderwijsmap McSharry-rege ling: voor AOC's en
cursusle iders.
Lijsten en formulieren
Op bet Algemee n sec reta riaat zij n de vo lgende lijste n en
formu lieren aa n te vragen: Honin gkeurmeesters, Bijentee ltleraren . een inforrn ati epakket ledenwerving, koste noverzicht en lesschema beginners- en gevorderde ncursu
bijenteelt, schadeformul ieren , spu itschadeforrnul ieren.

Informatie en folders
Heyta va n der Reijden-Rynja
Door de VBBN zijn de afge lopen tijd diverse nieuwe
fo lders ontwikkeld, terwijl oud ere folders zijn bijgewerkt
of vernieuwd. Een overzicht van de te bestellen fo lders
vindt u hi eronder. Voor !eden van de VBBN zijn de
fo lder grati s tot 50 stuks, niet-leden betalen 15 cent per
fo lder+ portokosten.
Bijgewerkte folde•·s:
• Bijen en bijenteelt:
maandblad voor imkers februar i 1995 verenigingsnieuws
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en over het nut van de honingbij , maar ook tips voor
tuin liefuebbers en gemeentel ijke groenbeheerders.
• Over honingbijen en bijenprodukten :
een fo lder over de verwerking van ne tar tot honing. de
goede eigenschappen van honing en andere bijenprodukten.
• Over bijenprodukten en gezondheid:
het vervolg op de vorige fo lder waarin wordt ingegaru1
op de he1lzame werking van diverse bijenprodukten.
• Her bijen volk: ontwikkeling en werkverdeling : een
fo lder over de ontwikkel ing van e i tot bij en de
taakvercj~l i n g b in nen het vo lk.
• Danseud in het donker :
over de bijentaal.
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Recente fold ers:
•Jnfoblad Amerikaaus Vuilbroed:
over het herke nnen en voork6men van A VB.
• A merikaans vuilbroed, hoe nu verder:
een informatiebull etin voor imkers en subverenigingen
die van heel dichtb ij worden geconfronteerd met A VB:
wat zijn de noodzakelijke stappen, wat gaat er gebeuren.
•lufoblad inzaai braakliggende groudeu :
een folder over het inzaaien van drachtplanten als een
stuk land tijdelijk niet gebruikt wordt. bijvoorbeeld te
gebruiken als informatie voor boeren of gemeenten. De
kosten en een aantal voorbeeldmengsels worden gegeven.
• lnfo blad drachtplanten eu bestuiving:
een fo lder over het economische en het ecologische nut
vru1 honingbijen en het belang van ee n gevarieerd
drachtgebied.
• VBBN, de vereniging voor actieve bijenhouders: een
wervingsfo lder met opgaveformulier. Op verzoek kan
deze folder per subvereniging worden aa ngepast met de
eigen gegevens.
• Wat doet de VBBN voor haar led en :
vaak horen we de vraag 'Wat hebben we ntt eiaenlijk aan
Wagenin.gen? '. Deze fo lder geeft daru· uitgebr~id
antwoo rd op.
• De bereiding van mede:
een bulletin van de commi ss ie Honin g over de
~esc hiedeni e n de bereiding van mede (honi ngwijn),
tnc lustef tap voor stap recept.
• Bijenhouden, hoe doeje dat?:
~en I 0-bladig boekje over de eerste stappen op het
tmkerspad : wat houdt bijenhouden in, wat heb je ervoor
nodi g. waar vi nd je hulp en informatie.
Uiteraard hebben we ook 11.og een voorraad van de
hon.ingfolder van de Bedrijfsraad. Deze folder kost fO,SO
Op het lgemeen Secretariaat kunnen onze !eden terecht
met al hun vragen over bijen en bijenhouden. A is we zelf
het antwoord niet weten sturen we u door naar een
in tan tie of persoon die u weer verder kan helpen, of we
zoeken het op. Voor !eden is deze service gratis. aileen
voor eventuele porto- of kopieerkosten wordt een
Vergoeding gev raagd, Jeden van een Vlli1 de andere
bijenbonden zullen wij tevens ad mini stratiekos ten in
rekenin g brengen.
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De A lgemene Ledenvergadering van de VBBN wordt dit
j {l(lr gelw uden op zaterdag 25 maart in het
Congresgebou w van het lntem ationoal Agrari~ch
Centrum (l AC) te Wageningen, aanvang 10.00 uur.

AGENDA
I. Opening door de Algemeen Voorzitter
2. Notulen A V 26 maart 1994
(toegezonden aan de secretarissen van de
subverenigiDgen. Voor verkorte vers ie zie
BIJEN 3 (6): 187 Uuni 1994)
3. Mededelinge n en ingekome n stukken
4. Onde rscheidin gen
5. Jaru·verslag 1994 (toegezonden aan d ecretarissen van
de subverenigingen)
6. Fi nanciele jaarstukken 1993/1994 (uitvoerige stukken
toegezonden aan de secretarissen van de
ubverenigi ngen)
7. Commissie Nazien Boeken (verslag van de commi sie
toegezonden aru1 de secretari ssen van de
subvereni gi nge n en de groepen)
8. Begroring 1994/1995 en conceptbegroting [995/1996
9. Amerikaans vuilbroed
• een praktijkverslag door dhr. Daan Lems
• de regels voor 1995
10. Bijen
li.Ve1. lag uit een groe p
12 .Verkiezing Hoofd bestuur. (pre-advie toegezonden aan
de secretarissen van de subverenigi nge n en de groepen)
13.Beleid Bestuur 1995 (toegezonden aan de secretari ssen
van de subver ni gi ngen en de groepen)
14.Sluiting.

Aile subverenigingen van de VBBN zullen deze
maand een uitnodiging ontvangen met daarbij de
stukkeu (incl. jinanciele overzichten) voor de A V.

Pauze
Het is nog niet precies te zeggen hoe laat de pauze zal
plaatsvinden. ln ieder geval is gedurende de hele pauze
het Bijenhuis geopend. Er staat een heerlijk kopje koffie
voor u klaar, _u kunt de winkel bezoeken, en tegen geringe
vergoedmg ZIJn lu nchpakkeUen verkrijgbaar (zolang de
voorraad strekt).

Hoe komt u bij het lAC met openbaar vervoer?
• Vanaf NS station Am hem: Midnet bus 50, 80 en 81
(richti ng Rhenen. re p. Veenendaal , Amersfoort en
Utrecht) .
• Vanaf NS station Ede/Wageningen: Midnet bus 83 , 84.
• Vanaf station Rhenen: Mid net bus 50, 80, 81 (r.
Arnhem).
• Vanuit de Betuwe: ZO bus 42.
De treintaxi brengt u voor f 6.- van Station
Ede/Wageningen bij het IAC-gebouw.
En hoe met de auto?
• Via N225 vanaf Rhenen/Breda (A 15). krui spunt (links
NtJenoordallee. rechtdoor Lawickse Allee, rechts
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Costerweg) oversteken en direct de ventweg aan uw
rechterhand nemen, na 200m parkeerruimte lAC aan de
rechterkant.
• Als u het tenein van het Bijenhuis verlaat, rechtsaf. bij
verkeerslichten rechtdoor: Nijenoordallee. Deze weg
volgen tot het derde verkeer Iicht. hier linksaf slaan en
doorrijden tot het rweede stopIicht (bord rechtsaf richting
Rhenen). Hier linksaf, en meteen de ventweg aan uw
rechterhand op. Na ca. 200 m rechts parkeerruimte IAC.
• Vanaf Ede (A.I2) richting Wageningen en op het
kruispunt van de Nijenoordallee met links Cafe 'De
Keijser', rechtsaf. Zie verdere aanwijzingen hierboven
vanaf Nijenoqrdallee.
• Vanaf Amhem/Nijmegen bij het vierde verkeerslicht
links, richting centrum. meteen weer rechtsaf. a) rechts
parkeren, en het voetpad over de gracht naar het lAC
volgen. b) voorbij Schouwburg Junushoff rechtsaf, einde
weg weer rechts, na ca. 100 m rechts parkeerruimte lAC.

Excursiereis naar Oberursel
In samenwerking met de besturen van de subverenigingen
organiseert het groepsbestuur van de VBBN Groep ZuidHolland, van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni 1995 een
excursiereis naar het bekende Duitse onder zoeksinstituut voor bijen in Oberursel. De reis is bedoeld
voor aile !eden va n de subvereni gi ngen die behoren tot de
VBBN-groep Zuid-Holland. De reissorn is .f 300,- per
persoon, op basis van half pension.
Meer informatie over deze rei is verkrijgbaar bij de
secretarissen van deze ubverenigi nge n. Voor deze reis
kunt u tot I maart a.s. boeken bij de secretaris van uw
subvereniging.

\ ..

RTE BERICHTEN

AVB en het kopen van volken,
gebruikt materiaal en uitrusting.
Joop Beetsma

In het afgelopen jaar zijn al 32 imkers
geconfronteerd met het moeten opruimen van hun
bijenstanden omdat een of meer volken met AVB
besmet waren of verdacht werden van een
besmetting .
Alhoewel de kosten van deze noodzakelijke
vernietiging van volken, kasten en materiaal vergoed
worden, is en blijft dit een zeer onaangename
ervaring . De imker heeft tenslotte met hart en ziel vee I
tijd aan zij n volken besteed. Om nog meer narigheid
te voorkomen of te beperken heeft de Bedrijfsraad ,
samen met andere instellingen, maatregelen
opgesteld die in dit nummer gepubliceerd zij n. Een
aspect dat hierbij niet apart wordt genoemd, kwam ter
sprake op de laatste redactievergadering. Bij het
kopen van bijenvolken, gebruikt materiaal en imkersuitrusting is het ook van groat belang dat de koper
zich er van vergewist dat de aankoop verantwoord is.
Het is een duidelijke zaak dat volken en materialen niet
afkomstig mogen zijn uit een gebied waar een reisverbod geldt. Bovendien is het gewenst dat de koper
naam, adres en telefoon van de verkoper noteert!

Jose Vleeming neemt afscheid
van de redactie.
Joop Beetsma

FAMILIEBERICHTEN
Op 30 november 1994 is op 68-jarige leeftijd overleden

BART PETERS
Met a! zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd
niet kun nen win nen. Tot het laatste moment bleven de
bijen zijn aandacht houden.
AL ac ti ef en gewaardeerd imker zu llen wij aan hem
blijven denken.
Bestuur e n Ieden
ABTB afdeling Over Betuwe Gendt

Tijdens de redactievergadering op 18 januari hebben we afscheid genomen van ons zee r gewaardeerde
redactiel id Jose Vleeming, die de Bijenhoudersbond
van de ABTB vertegenwoordigde. Jose gaat zich in
haar vrije tijd meer bezighouden met haar paarden .
Wij hebben gedurende drie jaren met veel genoegen
samengewerkt. Jose heeft veel bijgedragen aan de
samenstelling van ons maandblad en had daarbij
uitsluitend het algemene belang van de imkers en de
bijenteelt in ons land voor ogen. Zij was wars van de
toch vaak opduikende hokjesgeest. Zowel inho ude lijk
als taalkundig heeft zij vee! ingezonden artikelen bijgewerkt en met haar interviews heeft ze de aandacht
van de lezers gevestigd op markante imke rs.
Jose heeft Wim Wieleman bereid gevonden haar
op te volgen. Op de eerste redactievergadering hebben wij al met hem kennis kunnen maken. In een van
de volgende nummers van Bijen zullen wij hem aan u
voorstellen.
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