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Omdat wij het hoofdartikel van de heer Muntjewerf in Bijen
4(5): 131 -133 (1995): 'Wat is het draagvermogen van de
Nederlandse bijenweide' een belangrijke bijdrage voor onze
bijenteelt vinden , hebben wij het vervolg hierop eveneens als
hoofdartikel geplaatst. Deze schattingen en berekeningen
zouden het begin kunnen zijn voor onderzoek in het veld .
Dat bijenprodukten voor veel verschillende doeleinden
gebruikt worden wisten wij al, maar dat bijenwas gebruikt
wordt om muren minder kwetsbaar te maken voor de act iviteiten van ongewenste muurversierders was ons niet bekend.
Wij vinden het van belang dat leden, die zich als vrijwil liger
jarenlang inzetten voor hun organisatie, in het zonnetje gezet
worden, vandaar dat wij deze keer uw aandacht vragen voor
het werk van de heer L. Rozenboom .
In het interview van Ab Kuijpers met de heer B.A. H. Visser en
in het verenigingsnieuws kunt u lezen over de organ isatorische veranderingen die de ABTB betreffen .
Joop Beetsma
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Wat is het draagvermogen van
de Nederlandse bijenweide?
P.C. Muntjewerf

In mijn vorige bijdrage is in ze er ruwe trekken
weergegeven hoeveel honing onze Nederlandse
bijenweide gemiddeld produceert. Een nader
empirisch onderzoek zou zeer wenselijk zijn om va st
te stellen welke drachtplanten verantwoordelijk zijn
voor de nectar- en stuifmeelproduktie . In het overleg met de Eurpese Commissie kwam naar voren dat
deze wellicht iets wil doen op het gebied van
honinganalyse.
Dit was voor mij aanleiding om na te gaan hoe wij
dan meer inzicht zouden kunnen krijgen in onze bijenweide. lk stel mij daarbij voor om een waarnemingsnetwerk (grid) met punten op ca . 10 km afstand over
het hele land te hebben. Dit zou ongeveer 300 meetpunten betekenen . Op deze plaatsen zouden imkers
gezocht moeten worden die niet met hun volken reizen en be reid zijn monsters honing van de voorjaars-,
zomer- en najaarsdracht te leveren . Hierop zou een
pollenanalyse moeten worden uitgevoerd. Bij een
doorlopend onderzoek over ca. vier jaar zou dan een
inzicht verkregen kunnen worden in de belangrijkste
drachtbronnen . Zo'n onderzoek uit te voeren door de
lnspectie Gezondheidsbescherming , Keuringsdienst
van Waren (drs. J.D. Kerkvliet) zal per jaar echter
ca . /65.000,- kosten . Zoiets kan aileen worden gerealiseerd indien de Europese Unie bereid is dit onderzoek te bekostigen. Met de nodige afgunst las ik een
verslag van de Landesanstalt fur Bienenkunde van de
waar
Universiteit Hohenheim (zie ADIZ 1995[3])p
de hiervoor ontwikkelde gedachten reeds zeer
grondig in uitvoering zijn . Naast een onderzoek via
pollenanalyse is het ook zeer wenselijk om gedurende
een aantal jaren een onderzoek te doen naar de
nectarsecretie van de belangrijkste drachtplanten
onder verschillende omstandigheden van grondsoort
en grondwatersta nd. Waar onvoldoende bodemvocht
is laat de nectarproduktie het afweten. Dit soort
onderzoek lijkt mij thuis te horen bij het
onderzoekprogramma van de Ambrosiushoeve . Het
rapport 'Grondwater beneden ·peil; verdroging in
Nederland ' moet ons imkers met zorg vervullen .

In Bijen (5): 131 - 133 (1995) berekende ik dater
plaats is voor 60.000 tot 70.000 bijenvolken in
Nederland. Afgeleid hiervan rijst dan de vraag voor
hoeveel imkers er in Nederland dan nog plaats is. Wil
men de liefhebberij enigszins vakmatig uitoefenen dan
zal men ten behoeve van de dekking van de algemene
kosten en van enige mogelijkheid tot selectie toch
zeven tot tien volken moeten hebben. Rekening
houdend met beginners met twee volken en degenen
die een paar volkjes ais ornament in hun tuin willen
hebben en met een beperkt aantal semi-professionele
(bestuivings-) imkers is er in Nederland niet vee! meer
ruimte dan voor 8.000 imkers.

Een rekenvoorbeeld
• 2.000 imkers met
• 4.000 imkers met
• 2.000 imkers met
100 imkers met
Totaal
• 8.100 imkers met

minder dan 5 volken 5.000
7 volken
28.000
20 .000
10 volken
15.000
150 volken

volken
volken
volken
volken

68 .000 volken

Wat bedoel ik met vakmatig imkeren?
Echte hobbyisten zijn mensen die streven naar een
perfecte uitoefening van het vak en niet maar wat aanmodderen. Zij streven naar:
• goede huisvesting
• goede drachtgebieden
• goede voedingstoestand
Dat laatste betekent dat de volken onder aile
omstandigheden een ruime voedselvoorraad hebben
voor een regelmatige broedaanzet om op elk moment
voldoende h~albijen te hebben om een - soms
onverwachte - dracht ten allen tijde te benutten . Nog
te vee! worden volken na de voorjaarsdracht 'kaal
geplukt' met een daaropvolgende stressperiode door
te weinig voorraap en nectaraanbod. Deze handelwijze
is vermoedelijk nog in de hand gewerkt bij de koolzaadgangers die de ervaring hadden dat koolzaad honing in de uithoeken van de honingkamers door
gebrek aan warmte snel kristalliseerde. Beter ware het
slechts een dee! van de oogst af te nemen en de
volken een voldoende voorraad te Iaten behouden . Bij
het minderen van de voorraad eventueel bijvoeren ook
a! is het midzomer. De ervaring leert dat volken met
maandblad voor imkers september 1995
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BIJENWEIDE
voldoende voorraad ook sneiler een overschot
opbouwen . Motto: 'Met honing maak je honing '.
Een goed doorvoed volk is ook beter bestand tegen
ziekten en tegen secundaire (virus)-infecties.
Uiteraard streeft een vakbekwame imker ook naar
een goede zwermbeheersing. Het verspelen van
zwermen mag eigenlijk niet voorkomen. En het
eindeloos sukkelen om in een moerloos volk een
jonge moer te fokken en aan de leg te krijgen is
tijdrovend en vaak teleursteilend . Opdoeken en
verenigen is de boodschap .
Een ervaren imker weet welke zijn beste volken
zijn. De honingproduktie is daarbij de beste indicator
en is meestal verbonden met de positieve eigenschappen van een volk . Hij zal er daarom voor zorgen
afstammelingen van deze volken in te voeren bij zijn

-

228 andere volken. ledere imker doet aan koninginneteelt:
1 . onbewust bij het doppen breken zonder enige

selectie
2. door jonge koninginnen uit geselecteerde volken in
te voeren in andere volken en op stand te Iaten
bevruchten.
3. Door jonge koninginnen uit geselecteerde volken
gecontroleerd te Iaten bevruchten door darren uit
gese/ekteerde volken.
Men kan ook bevruchte koninginnen van bekende
en/of erkende afstamming kopen en invoeren. Het
doe/ moet altijd zijn gezonde en produktieve volken .
Daarom is controleren op prestatie in vergelijking met
andere volken onder dezelfde omstandigheden noodzakelijk. Aankoop van koninginnen van goede afstamming geeft soms we/ eens teleursteilende resultaten.
Dit kan veroorzaakt zijn door een minder geslaagde
tee it waardoor de prestatie tegenvalt: men verwacht
wonderen van de nieuw ingevoerde koninginnen
zonder de overige omstandigheden optimaal te
hebben. Voorbeelden van mislukkingen op andere
terreinen zijn er te over.
• Hoogproduktief melkvee ge.lmporteerd in een
Afrikaans savannengebied zal zonder goed
ruwvoerder en krachtvoeder niet aan de
verwachtingen beantwoorden .
• Nieuwe rijstrassen (groene revolutie) doen het
aileen maar goed als de grondbewerking , de
bemesting, de vochtvoorziening en de
ziektebestrijding daarbij optimaal zijn aangepast.
Uit deze voorbeelden lere men de les dat ook
goede bijenvolken aileen tot optimale prestaties
kunnen komen als de imker zorgt voor optimale
omstandigheden wat hoofdzakelijk inhoudt dater
maandb lad voor imkers september 1995

'Bijenheide'. Foto Marleen Boerjan

voortdurend een voldoende groot voedselaanbod is.
Tot slot nog een enkele opmerking over ons
kostelijk produkt honing dat het resultaat is van vee/
zorg en inspanning.
• Oogst aileen rijpe honing
• Probeer met goede volken en goede dracht eens
raathoning in secties te winnen . Het is nog steeds
een begeerde delicatesse bij de liefhebbers.
• Laat uw honing eens keuren; niet aileen op
helderheid maar ook op vochtgehalte en HMF en
naar de herkomst via pollenanalyse .
• Maak cremehoning . De fijn gekristalliseerde
smeerbare honing wordt door het publiek meer en
meer gewaardeerd.
•

lndien aan huis hon ing wordt verkocht doe het dan
in uniforme aantrekkelijke verpakking met op het
etiket vermeld de soort, de oorsprong en de
uiterste houdbaarheidsdatum . Dee/ een
honingfolder aan de klanten uit. Zorg voor
constante kwaliteit en een constante prijs.
• Volg eens een cursus honingverzorging .

Kort samengevat
Nederland biedt momenteel niet meer ruimte dan
voor 60.000 tot 70.000 bijenvolken van ca. 8.000
imkers. Deze imkers moeten individueel en georganiseerd hun aandacht richten op :
• Drachtplanten en hun groeiomstandigheden.
• Vakbekwaam imkeren .
• Goed doorvoede gezonden sterke volken, mede
door selectie .
• Zorg voor kwaliteit en goede presentatie van het
eindprodukt.

Het bewaren van raten
Omdat onze bijenvolken in het winterseizoen minder
ramen nodig hebben dan in de zomer, zetten we ze
kleiner, op minder bakken . We houden dan ramen

bij lage temperatuur al bij Iichte aanraking .
Mu izen worden afgeschilderd als echte vernielers van
raten. Op mijn bijenstand heb ik wei last van muizen

over. Als we deze zomaar Iaten liggen is de kans erg
groot dat weer volgend jaar niets meer mee kunnen
doen . Wasmot en schimmels hebben dan hun slag
geslagen .

maar niet omdat ze raten stukknagen .

Welke ramen kunnen we bewaren?

Na en tijdens het bijenseizoen ruimen we ongeschikte
raten op . Voor de zonnewassmelter komen raten in
aanmerking met teveel grof werk (darrecellen). of die
zo donker zijn geworden dat je er niet meer doorheen
kunt kijken. Raampjes waarbij het houtwerk is krom
getrokken, moeten er ook uit. Ze geven de bijen
gelegenheid voor het maken van vreemde bouwsels of
vastkitten met propolis. Wat overbl ijft om te bewaren
zijn ramen vol fijn werk (werkstercellen) mooi geel of
lichtbruin van kleur. Deze kunnen we volgend jaar
weer met een gerust hart aan onze bijen geven .

Vijanden van de raten
In de allereerste plaats, de wasmot. De wasmot weet
de raten buiten het bijenvolk primate vinden . Als de
raten zich op een donkere, warme plaats bevinden ,
legt ze daarop haar eitjes, en de larven die daaruit
komen maken al etend gangen door de raten en
bekleden deze met een taai spinsel. Het valt mij op
dat in de literatuur de wasmot vooral wordt gezien als
een belager van raten in het bijenvolk. Mijn ervaring is
dat wasmot sporadisch in het volk voorkomt, maar
vooral schade aanricht buiten het volk. De wasmot
maakt de raten onbruikbaar voor de bijen . Een flink
aangetaste raat kan tientallen wasmotlarven in een
kluwen spinsel bevatten . Omdat de wasmotlarve voor
haar ontwikkeling ook eiwitten nodig heeft, wordt
vooral oudere raat door de wasmot aangetast. De
wasmot wordt actief als de temperatuur boven de
12°C komt.
Schimmel is een tweede vijand . Schimmel treedt het
meest op als er veel vocht aanwezig is. Vooral oude
raat wordt dan door schimmel aangetast omdat daarin
veel organisch materiaal aanwezig is zoals het spinsel
van bijenlarven , in de was verwerkte materialen zoals
bijenharen en achtergebleven stuifmeel.
Koude is geen directe be lager van de raten, maar
maakt raten kwetsbaar. Vooral jonge raat verpulvert

Hoe bewaren we de raten?
In koude en Iicht heeft de wasmot geen kans. Droog,
dan treedt er geen schimmelvorming open op een
rustige plaats zodat bij kou de raten niet beschadigd
worden . Heel goed Iaten raten zich bewaren als we ze
onder een afdak hangen in een open rek. Zorg wei
voor voldoende ruimte tussen de raampjes. Zo'n 1,5 a
2 em is voldoende. Er is dan voldoende Iicht en Iucht
om alies in goede staat te houden. Raten in op elkaar
gestapelde bakken hangen gaat ook prima . Er kan een
moerrooster onder en boven geplaatst worden tegen
de muizen . M inder dan tien ramen in een bak
bevordert de ventilatie. De ervaring heeft mij geleerd
dat bij deze opslag in bakken regelmatig restanten
stuifmeel door de stuifmeelmijt worden opgeruimd. Er
blijft een fijn poeder over daar waar deze mijt aan het
werk geweest is. Dit laat zich gemakkelijk uitkloppen
en de raat is weer bruikbaar. Bij veel vochtig weer
verschimmelt het stuifmeel gemakkelijk en maakt de
raten onbruikbaar.

Nat of droog?
Als we voor de laatste keer geslingerd hebben , geven
we de honingkamerramen niet meer terug aan de
bijen . Ze zijn dan nat van de honing en trekken vocht
aan . lk plaats deze ramen bij enkele volken bovenop
de voerspleet in de dekplank en laat ze door de bijen
schoonmaken. Ze kunnen daarna in open opslag in de
bijenhal. Er zijn imkers die ze na het slingeren meteen
opslaan zonder dat de bijen erbij kunnen. Als de bijen
deze ramen in het voorjaar terugkrijgen nemen ze die
meteen in gebruik. Zelf heb ik geen ervaring met deze
manier van bewaren. Misschien zijn er imkers die op
deze manier werken en hun ervaringen willen
mededelen.

Ontsmetten
Als de raten in opslag zijn, kunnen we ze meteen
ontsmetten. Daarover een volgende keer.

maandblad voor imkers september 1995

-

229

~

.

• • ••_. iMidi'·llll!ll:ljJI·~
A rJen N eve
_j

m

m

Tuinkattekruid (Nepeta x faassenii)
Geliefd bij mens en bij
Het moet zeker een geliefde tuinplant zijn, het tuin kattekruid , want je ziet zijn mooie blauwe bloemen in
vele tuinen . Bovendien is de plant geliefd bij honingbijen en hommels. Ze zijn er altijd op te vinden , op
zoek naar nectar.

-
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steken de vier meeldraden recht vooruit en liggen
tegen de bovenlip . De stamper is dan nog niet op
voile lengte en ligt met nog gesloten stem pels tussen
de meeldraden . Later buigen de meeldraden naar
opzij en komt de stamper naar buiten . De stem pels
buigen dan vorkvormig uiteen.

Een hybride

Veel nectar

Tu inkattekruid is een hybride van, naar men aanneemt,
Nepeta mussinii en Nepeta nepetella. De eerste komt
uit de Kaukasus en de andere is afkomstig uit Zuid Europa. De kruising is vermoedelijk tot stand gekomen
toen beide soorten in cult uur werden bijeengebracht.
Het geslacht kattekruid (Nepeta L.) behoort tot de

Voorzover ik heb kunnen waarnemen verzamelen bijen
aileen nectar op de bloemen. Tijdens het bloemenbezoek krijgen ze stuifmeel voor op de kop gedrukt;
het zal wei moeilijk zo niet onmogelijk voor ze zijn om
het daarvandaan in het korfje te verzamelen . Het

lipbloemfamilie (Labiatae) en telt ongeveer 150
soorten. Ze groeien aile van oorsprong op droge
rot sachtige plaatsen . De en ige soort die in ons land in

rond het vruchtbeginsel. De nectar komt aan de
voorkant van de bloem tevoorschijn . Voor de bijen ligt
het nectarium wei erg diep in de bloem; het smalle
buisvormige deel van de bloemkroon is namel ijk
ongeveer een centimeter· lang. Een gelukkige
omstandigheid voor de bijen is dat de bloemen veel
nectar produceren . lk vond bloemen waarvan de bu is
van de bloemkroon voor de helft met nectar was
gevuld . En als de bij met haar tong het nectaroppervlak kan bereiken, dan kan ze aile nectar opnemen .

het wild g roeit is het uit Oost-Europa afkomstige wi ld
kattekruid (Nepeta cataria L.). Deze komt vrij zeldzaam
voor in de duinen en in Zuid-Limburg .

Winterhard
Tuinkattekruid is een vaste p la nt die hier te Iande
redelijk winterhard is. Het is raadzaam om de oude
stengels in het najaar aan de planten te Iaten, zodat ze
in de winter als bescherming t egen de vorst kunnen
dienen.

Steriele stuifmeelkorrels
De stengels van het tuinkattekruid zijn vierkant. Zowel
de stengels als de bladeren zijn sterk behaard . In mei
vangt de bloei aan . Zoa ls vee lal bij hybriden het geval
is, zijn de stuifmeelkorrels ste riel en wordt er ook geen
zaad gevormd . Dat heeft het voordeel dat de bloemen
lang aan de plant b lijven. De bloei zet zich voort tot in
august us. De bloeiwijze is een schijnscherm , dat in de
oksel van de blatleren tot ontwikkeling komt. Twee
tegenovere lkaar staande schermen vormen, als ze
geheel uit gegroeid zijn, een krans van bloemen rond
de stengel. Ook de kelk en de bloemkroon zijn met
haren bezet. De kelk is kokervormig en heeft vijf
driehoek ige slippen langs de rand . De bloemkroon
begint met een sma lle koker, d ie, buiten de kelk
gekomen, wijder wordt en in t wee lippen eindigt. De
onderslip geeft de b ezoekende insekt en een fraa ie
gelegen heid om te Ianden. Bij het begin van de bloei
maandblad voor imkers sept ember 1995

nectarium ligt onder in de bloem en vormt een kussen

Vermeerdering
Tuinkattekruid laat zich vermeerderen door het
scheuren van de plant en door het maken van stekken .
Het scheuren vindt bij voorkeur plaats in het voorjaar.
Stekken kunnen met succes worden gemaakt in jun i of
juli, en wei van scheuten zonder bloemen .
Literat uu r
Stearn, W. (19SO). Nepeta mussini i ana Nepeta x faassen ii.
Journal Royal Horticultural Society 75 : 403-406.

BIJENPLANT IN BEELD
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Tuinkattekruid (Nepeta x faassen ii Bergmans ex. Stearn)
A bloeiwijze; B blad; C bloemknoppen; D bloem van opzij; E bloem van voren; F meeldraden; G stuifmeelkorrel;
1 polair, 2 equatoriaa l; H deel bloemkelk met stamper; I vruchtbegin sel met nectarium .
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STUDIEDAG LLTB

'Er bestaat een groeiende
behoefte aan informatie'
Ab Kuypers

Zat erdag 23 september wordt voo r Hugo van
den Berg , namens de regio Midden Limburg hoofdbestuurder van de lmkersbond LLTB, een spannende dag. Sinds lange tijd, 'ik weet al niet een s
meer hoe lang het geleden is', wordt er dan weer
ee n studiedag voor de imkers van deze bond georganiseerd. Een stud iedag gestoeld op twee
p ij lers. 'Het overbreng en van kennis is voor ons

232 even belangrijk als de onderlinge contacten die op
zo'n dag mogelijk zijn.' Vo oraf had BIJEN een
gesprek met deze welbespraakte actieveling . Een
vooruitblik.

Aanmelden gewenst
'In het verleden hadden wij als Zuidelijke imkersbonden jaarlijks een studiedag. D ze werd per toerbeurt door een van de drie georganiseerd . De belangstelling voor de studiedag was echter tanende, zodat
deze op een gegeven moment ter ziele is gegaan,'
aldus een van de initiatiefnemers Hugo van den Berg.
'Na zoveel jaar, waarbij de ervaring voor zo'n dag een
beetje verloren is gegaan, zijn we erg benieuwd
hoeveel imkers er 23 september op af zullen komen.'
Niet voor niets krijgen al onze Ieden een persoonlijke
uitnodiging en moet men zich vooraf opgeven. Vooral
in verband met de catering is het toch wei belangrijk
te kunnen schatten op hoeveel mensen we moeten
rekenen . 'We rekenen op een aantal deelnemers dat
erg ens tussen de 200 en 300 zal komen te liggen. Het
is niet zo, dat mensen, die op het laatste moment toch
nog komen worden geweigerd.' De studiedag, hoewel
in eerste instantie voor de eigen leden georganiseerd,
staat in principe open voor aile imkers. Ook niet-leden
zijn dus van harte welkom . Maar ook voor hen geldt
dat zij zich moeten aanmelden. De kosten voor deelname zijn 15 gulden'. Wie geen aanmeldingsformulier
ontvangt kan zich bij de secretaresse van de
lmkersbond LLTB, Karin Ridderbeks opgeven, telefoon
04750-8 1777.

De organisatie
De lmkersbond LL TB, Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond, telt ruim zeshonderd leden. Na een reorganisatie is deze bond voor imkers nu in drie regie's
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ingedeeld, met elk rond de tweehonderd leden. Deze
regie's samen zijn verdeeld in ongeveer 25 afdelingen.
Elke regio Ievert twee bestuursleden die zitting
hebben in het hoofdbestuur van de lmkersbond LLTB.
De studiedag voor dit jaar is georganiseerd door de
regio ' Midden' . Oat men in het Limburgse eenzelfde
principe als bij de Quakers hanteert, waarbij je als
ideeenman aangewezen wordt om je eigen plan uit te
werken, zal wei op toeval berusten, misschien is men
zich dat niet eens bewust.
Hugo van den Berg vertelt daarover: 'Wij vonden het
wei weer eens tijd voor wat meer activiteit. lk heb in
de hoofdbestuursvergadering vorig jaar namens onze
regio Midden de vraag voorgelegd of er niet weer
eens een studiedag georganiseerd kon worden . Men
vond dat een prima idee. Nu is het bij ons zo, dat

Programma
09.00 uur: Zaal open. lnleveren produkten voor de
honingkeuring.
9.30 uur: Koffie met vlaai, opening door de
voorzitter van regia Midden, d e heer Slots.
10.00 uur: Lezing door de heer Kraus, gastmedewe rker aan de Universiteit te Utrecht. Onderwerp 'Varroamijtbestrijding e n resistentie '.
11 .00 uur: Lezing door mevrouw Duchatau over
kon inginneteelt.
Pauze
12.00-14.30 uur:
Lunch (soep en brood) en museumbezoek.
Hier zijn demonstratie- en informatiestands
ingericht. Tijdens de pauze zal de honing keuring worden uitgevoerd. Er zal volgens
de gebruike lijke reglementen worden
gekeurd. Er kan voor aile klassen worden
ingezonden.
14.30 uur: Lezing door de heer Bohlmeijer.
Onderwerp is bijenwas.
15.30 uur: Sluiting van de studiedag . Tevens zal de
uitslag van de honingkeuring bekend
wo rden gemaakt.
Elke lezing zal 50 minuten duren waarna gedurende
tien minute n gelege nheid is voor het stellen voor
vragen.

STUDIEDAG LLTB
wanneer je met een bepaald voorstel komt, je het ook
meteen zelf organiseren mag. Zo zat onze regio dus
aan de organisatie van deze dag vast.'

Een goed programma
Voor de organiserende regio 'Midden' zijn, dankzij de
inzet van twaalf mensen, twee afgevaardigden per
afdeling, de voorbereidingen zo goed als afgerond.
Nu ziet men spanning uit naar de 23ste september. '\k
vind dat wei spannend hoor,' vervolgt van den Berg
zijn relaas, 'kijk, wanneer alies goed verloopt zit je
gebeiteld . Maar o wee als het op een mislukking
uitloopt, dan krijg je de kritiek. Maar we wachten maar
af. En ach, ik denk dat het wei zal meevallen . We
hebben immers een goed programma samengesteld.
De mensen die de lezingen komen verzorgen zijn niet
zomaar de 'eerste de beste' . Wij proberen er van onze
kant het beste van te maken . Het programma moet
voor iedereen interessant genoeg zijn om te willen
komen .'
'Wij willen dat de !eden van de lmkersbond LLTB goed
blijven imkeren . Deze studiedag werkt er hopelijk aan
mee dat zij niet aileen lid blijven maar ook praktisch
imker.'

Plaats
De studiedag vindt plaats in Nederweert en zal zich
afspelen op twee lokaties. De lezingen worden
gehouden in de Reigershorst, een gemeenschapscentrum. De voorlichting en de demonstraties worden
gegeven in de Einderhof, een openluchtmuseum van
oude ambachten op loopafstand van de Reigershorst.
Wanneer de aanstaande studiedag slaagt za l er
volgend jaar zeker weer eentje worden georganiseerd,
zij het dat dan een andere regio aan de beurt is.

Leven in de brouwerij
Volgens Hugo van den Berg is de tijd rijp voor een
studiedag . 'Nu de afdelingen van onze bond de laatste
jaren weer heel wat actiever zijn dan tevoren is het een
goed moment weer met de studiedag te beginnen . Er
bestaat onder onze imkers bovendien een groeiende
behoefte aan informatie. Daarnaast zijn er veel activiteiten binnen de lmkersbond LLTB ontstaan. De
Drachtplantencommissie, Ziektebestrijdingscommissie
zijn voorbeelden van actieve mensen. Er zijn binnen
onze bond verschillende koninginneteeltgroepen, voor
Carnica zowel a\s voor Buckfastbijen actief. De regie's
organiseren het jaar door zelf hun eigen activiteiten.
Oat loopt allemaal weer goed tegenwoordig, er is ook
voldoende belangstelling voor. Ja, er komt duidelijk
weer wat Ieven in de brouwerij .'

'lk ben van mening dat ook het maandblad Bijen daar
aan heeft meegeholpen. Er komt nu meer informatie
naar de imkers toe dan voorheen. En men doet nu ook
wat met die informatie. lk vind ons gezamenlijk blad
een hele vooruitgang. Trouwens, dat vind ik niet
aileen, dat is de mening van de LLTB .'
Overigens, mijn gastheer zelf weet er ook wat van . Een
actief baasje met amper tijd voor vakantie, zo blijkt.
Naast hoofdbestuurder van de LLTB is hij bestuurder
voor de BBV (Buckfast Belangen Verenigd). regio Zuid,
zet zich in bij het bestuivingswerk door bijen, verzorgt
lezingen en geeft bijen-lessen op scholen. Oat allemaal
naast de eigen imkerij.

Over banden die binden
Ook de Limburgse lmkersbond kent het probleem van
terug loop in \eden . Hugo van den Berg: 'Ook in
Limburg bestaan soms kleine afdelingen . Een dalend
ledental is daar debet aan. Wat daar aan te doen is
een moeilijke vraag . Het imkeren in onze provincie
richt zich voor een groot dee\ op het bestuivingswerk.
Daar wordt hier veel aan gedaan . De band tussen onze
Bond voor lmkers en de Land- en Tuinbouwbond
bestaat voornamelijk uit de admin istratieve ondersteuning . Wij worden geholpen bij ondermeer het
opstellen van statuten, en zaken op verzekeringsgebied . Zij hebben voor zulke kwesties hun deskundigen , zij doen belangrijk werk voor ons. Eigenl ijk
hebben vooral de imkers belang bij deze verbintenis.
Hoewel de tuinders zich natuurlijk ook wei degelij k
bewust zijn van het belang van bijen voor de
bestuiving van hun gewassen. Maar als imkers kunnen
wij gelukkig een heel eigen koers varen; met ons
beleid bemoeit men zich niet.'
'De Zuidelijke bonden onderhouden al vele jaren
nauwe banden . Die bestaan al sinds de oprichting van
de honingzemerij 'Het Zuiden ', een onderneming die
nog altijd groeit, onder andere door overname van
een honingbedrijf kort geleden. Met aile imkersorganisaties zijn er natuurlijk de contacten binnen de
bekende organisaties, zoals het Landbouwschap en de
Bedrijfsraad . Contacten die niet aileen waardevol zijn
maar ook goed verlopen.'
Tot slot van ons gesprek benadrukt Hugo van den
Berg nog eens dat de organisatie iedereen van harte
welkom heet.
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Standaard honingpot
De heer J . Tromp vraagt namens de VBBN subvereniging Bommelerwaa rd e.o. de standaard honing-
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pot nog eens onder de aandacht te brengen . Het
betreft de honingpot met het 'honingraatdeksel ' die
door de commissie Honing van de VBBN ge.lntroduceerd is. De heer Tromp vraagt zich af waarom er nu
helemaal geen actie ondernomen wordt ter promotie
van deze standaardpot terwijl de voordelen ervan
leg io zij n. De voordelen zijn:
- de pot ziet er verzorgd uit en een mooie verpakking
verkoopt nu eenmaal beter;
- de klant komt eerder terug bij de imker omdat deze
statiegeld (/0,50) kan berekenen of omdat de milieuvriendelijkheid hem hiervan aanspreekt.
Als iedere subveren iging bij haar leden navraagt of er
interesse bestaat om de standaardpotten te bestel len
kan dit bij voldoende afname op den duur tot een
prijsdaling leiden . De standaardpotten zijn te bestellen
b ij 'Het Bijenhuis' in Wageningen .

Bijesteken behandelen
Reactie op artikel in Bijen 4(7-8): 202-203
lmkeren en bijensteken gaan hand in hand, maar j e
kunt het steken van je vriendinnetjes wei trachten te
voorkomen .
lk kampeer al vanaf mijn derde jaar en leerde al heel
vroeg: 'Wespesteken , meteen ammoniak erop'.
Bijesteken zijn anders dan wespesteken . Een bijenangel heeft weerhaakjes* en blijft achter in de wond,
(uitgezonderd angel van de moer) dus angel wegnemen en ammoniak erop . Echter bij een bombardement van boze bijen moet je attent zijn op complicaties.
Dat overkwam mij . lk had daags daarvoor de kast
ge.lnspecteerd. lk moest een moerrooster vervangen .
Er was onweer voorspeld . Aan het werk met de kast
bleek het plaatrooster (gebruik zo'n ding nooit meer!)
te zijn vastgekit. Losgetrokken als de deksel van een
con servenblik en daarmee een aantal bijen meegetrokken . Terstond een stel bijen om me heen en die bleven
om me heen vliegen . Op een gegeven moment zag er
een kans om onder mijn sluier te komen , toen nummer
twee. Daarna weet ik aileen nog dat ik zonder sluier
onder een waterstraal wist te komen ... ik geloof dat ik
een stuk of twaalf steken in mijn gezicht had . Maar die
kast moest dicht. Toen de sluier extra goed bevestigd
en weer aan het werk . Weer een stelletje bijen om me
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heen , die konden gelukkig niet onder de slu ier komen.
lk kreeg de kast dicht ... maar dat stel bijen bleef om
me heen vliegen . lk ging dus ergens zitten ... zo van 'ze
gaan wei een keer weg '. Nou, vergeet het maar. Ze
gingen niet weg . Van de gelegenheid gebruik
gemaakt om die woedende bijen te observeren . Een
aantal had een wit speldeknopje** op de angelu itgang
('alarmstof', zo werd mij later verteld , waarmee de
woede wordt van andere bijen wordt opgewekt met
als gevolg een zelfmoord -commando). Uiteindelijk wist
ik de stofzuiger te bereiken en heb toen die woeste
horde stuk voor stuk uit de Iucht opgepikt. De stofzak
was net vervangen waardoor de stofzuiger enige tijd
dicht moest blijven!
De bijen van de vorige ronde moesten ook alarmstof
bij zich hebben gehad . Die wondjes met ammoniak
gebet, maar die gingen korte tijd later dragen. Met
een uitgevlamde naald opengeprikt en
schoongemaakt.
Dus: je moet de steken van boze bijen extra
schoonmaken. Anders is voldoende: angel wegnemen
en betten met ammoniak. Verder een tralie-moerrooster gebruiken. Soms gaat zo'n plaatrooster goed,
maar in kritieke gevallen kom je voor verrassingen te
staan . Een verrassing die ik geen enkele collega gun!
Claudio v.d. We etering b.c., Den Haag.

Opmerking van de redactie.
* Zowel wespen als bijen hebben een angel met
weerhaakjes. De enige reden dat de angel van een
bij in de huid van het 'slachtoffer' achterblijft, en die
van de wesp niet, is dat er in het achterlijf van de bij
een breukzone aanwezig is waardoor het gehele
angelapparaat gemakkelijk losgetrokken wordt.
** Het druppeltje vloeistof dat op het puntje van de
angel verschijnt is bijengif. Dit mengsel van stoffen
wekt andere bijen op om oak te steken.

Bijesteken uitzuigen
Reactie op artikel in Bijen 4(7 -8) : 202-203
Toen ik began te imkeren (1992) had ik zeer veel last
van bijesteken. Bij een steek in de hand zwol deze en
de onderarm geweldig op, hetgeen enige dagen
aanhield . In de loop van de volgende jaren verdween
de hevigheid van de reactie. Nu blijft er na een steek
aileen nog een zwellinkje, dat ca. 6-12 uur aanhoud .
Eenmaa l heb ik een bijesteek onmiddell ijk langdurig
uitgezogen . Het gevolg : geen enkele reactie op de
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steekplaats! Maar ... na ca . 30 minuten in m'n mond het
gevoel alsof ik hete sambal had gegeten of zoiets als
een verdoving van de tandarts die aan het uitwerken
is . Niet eens zo'n onaangenaam gevoel! Na ca . vier uur
was dit over.
Jan Tempe/m an, Rotterdam

Programma themadag
voor keurmeesters
Op 21 oktober 1995 wordt in ' Het Bijenhuis' te
Wageningen een themadag voor honingkeu rmeesters gehouden. Ook andere ge"interesseerden
zijn van harte welkom .

Moerloos

Het programma is alsvolgt:

In apri l van dit jaar ontdekte ik dat een van mijn twee
bijenvolken moerloos was. lk had echter het geluk van
een col lega-imker een 7-raams volk met een goede
kon ingin te kunnen overnemen, waarop ik op 27 april
mijn moerloze volk liet afvliegen, na eerst de kon ingin
in het bekende kluisje te hebben gedaan. Dat slaagde
zo goed dat ik bij het maken van een veger op 13 juni
genoodzaakt was al de bijen af te slaan . Om zo weinig
mogelijk sti lstand in het oude volk te hebben, voerde

• 1 0.00 uur: koffie
• 10.30 uur: lnleiding over bijen en bestuiving door
Bas van Kuijk
• 11 .15 uur: lnleiding over honingsoorten en
drachtplantenverbetering door
Frans Janssen
• 12.00 uur: pauze
• 12.30 uur: lnleiding over honingkwaliteit door
Jaap Kerkvliet, gevolgd door praktische

ik op 21 juni een bevruchte (Carnica-)koningin in. De
volgende dag, op 22 juni, bracht ik de kast met mijn
andere hoofdvolk naar de lindedracht. Ondanks dat in
het bijenboek van Speelziek er voor wordt gewaarschuwd, om met de controle na het invoeren van een
nieuwe koningin zeker 14 dagen te wachten, in
verband met het gevaar van inballen, kon ik het op
29 juni niet Iaten even een blik in de honingkamer te
werpen, daar de bijen, ook wei Iicht ten gevolge van
het zomerse weer, uitbundig op de lindebloesem
vlogen, er van uitgaande hiermee het Ieven van de
koningin niet in gevaar te brengen. Dus poppetje
gezien, kastje dicht! Toch was ik er nadien niet gerust
op . Toen ik naar aa nleiding hiervan, het volk op 1 juli
(twee dagen later) grodnig inspecteerde vond ik tot
mij n vreugde enkele eitjes, doch deze vreugde werd
weld ra vermengd met droefenis; want wat zien mijn
ogen : het rest ant van een vermorzelde koningin . Ten

honinganalyse door o.a . glucoseoxydasetest met strips
• 13.15 uur: discussieronde
• 14.00 uur: einde

ei nde raad heb ik to en twee ramen met broed (om het
volk niet al te zeer t e Iaten teruglopen) met eitjes
ingehangen, metals resultaat dertien dagen later weer
een nieuwe kon ingin. Helaas is van mijn aanvankelijk
goed bedoelde opzet niets terechtgekomen. Wei is
hiermee de bewering dat een ingevoerde bevruchte
kon ingin op korte termijn aan de leg gaat
gelogenstraft. In dit geval duurde dat ongeveer acht
dagen. W eer een erva ring rijker en ... alweer leergeld
betaa ld.
Grad Lenssen, Horst.

Kosten voor deelname aan deze dag: f5 voor VBBN Ieden (lidmaatschapskaart 1995 meenemen). nietVBBN- Ieden beta len f7,50. Koffie, thee en melk zijn
gratis, zelf een lunchpakket meenemen.

Officiele mededeling
In verband met het constatere n van Amerikaans
vuilbroed in Limburg is op 5 j uli j .l. een vervoersverbod ingesteld in een d eel van Zuid-Limbu rg .
In dit ingestelde gebied is in de week van
maandag 31 j uli tim vrijdag 4 augustus een
screeningsonderzoek gehouden wa arbij in totaal
400 volken zijn onderzocht.
Bij dit onderzoek zijn geen nieuwe
besmettingen geconstateerd, waardoor dit
vervoersverbod thans weer is ingetrokken.
Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Directeur RW
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Eerst een reactie op het artikel 'Honingkwaliteit vraagt,
niet aileen van imkers, constante zorg' van collegaimker Hallmans in Bijen 4(6): 163-164. Een praktijkergernis van de bovenste plank wordt hier aan de
orde gesteld. Tot op heden heb ik aan geen enkele
officiele honingkeuring deelgenomen omdat ik het
absoluut on-eens ben met de heersende voorschriften
hoe ons produkt honing er behoort uit te zien. Er
mogen in mijn honing best wat spikkeltjes was voorkomen. Na gebruik van een dubbele zeef zijn zelfs die
nauwelijks te bekennen en heb je een honing van hoge
kwaliteit. Daa rna gaat de ware imker aan de slag om er
ook een goede gebruikshoning van te maken . Enfin,
lees er het artikel nog maar eens op na en doe er uw
voordeel mee.
Nu we toch over honing bezig zijn wil ik ook ingaan op
de veel gehoorde klacht over de 'moordende'
concurrentie . Jawel, moordende concurrentie alsof ons
Ieven er van af hangt. Niet de collega -imker is hier de
boosdoener, maar de goedkope honing in de
supermarkt en de reel ame in het sterblok op de 1V
voor het buitenlandse produkt. Zal ik eens een ander
geluid Iaten horen? Hoe meer reclame er voor honing
in de med ia verschijnt, des te liever het me is. De
reclame richt zich op kwaliteitshoning van een Duitse
firma tot honing van de Stichting Max Havelaar,
afkomstig van kleine imkers in arme Ianden, (h)eerlijke
honing, probeer maar eens. Prachtig allemaal, want
het heeft uitstraling. Let er maar eens op hoeveel
consum ptieartikelen tegenwoordig met honing zijn
be reid!
En de Nederlandse imker? Niet zo klagen en zeveren .
Produceer een produkt waar u voor de voile 100 %
achter kunt staan. De richtlijnen heeft u, neem het heft
zelf in handen.

De keuze van een
koningin
Wie heeft een volk nooit op een dop gezet? Het heet
riskant omdat aan de buitenkant niet is te zien of de
dop een leve nsvatbare koningin bevat. Bovendien zou
niet het vol k maar de imker de keus bepa len welke
koningin de toekomstige scepter zou zwaaien (een
tikkeltje overdreven, maar we zijn gewend alies een
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plaats te geven, vandaar). Is dat wei zo? Welke keus
maakt het volk eigenlijk? Geen enkele! La at je meerdere redcellen staan na het moerloos maken van een
volk dan zal de eerstuitgelopen koningin haar nog niet
geboren zusters doodsteken. Beschermen bijen de
nog niet uitgelopen doppen dan zal het volk zwermen
en zal nu de eerstvolgende uitlopende koningin haar
nog aanwezige zusters in de eel doden. Zo staat het in
de boeken en dat is ook meestal de gang van zaken .
Meestal betekent echter 'niet altijd' en in het brengen
van verrassingen scoort een bijenvolk altijd hoog.

De geschiedenis van drie
koninginnen
De bijenteelt staat bol van verhalen en hier volgt een
opmerkelijke van een Engelse imker.
'Het is heel normaal dater bijna gelijktijdig meerdere
koninginnen uitlopen en de bijen bepalen welke
koningin overblijft. De andere koninginnen worden
niet doodgestoken, maar opgejaagd alsof de bijen ze
proberen duidelijk te maken dat ze niet zijn gewenst.
Ze zijn gevonden in de hoeken van de waning, op de
vliegplank en zelfs door het moerrooster gejaagd
tegen de dekplank'. A Is bewijs kwam hij met het
volgende re laas, meegemaakt tijdens een praktijkdag
voor beginners.
'Op 16 augustus werd de honing afgenomen van een
ongewoon sterk volk op een 12-raams broedbak en
twee honingkamers met broed in aile stadia in aile
bakken. Er werd op de gebruikelijke wijze een aflegger
gemaakt met de oude koning in en de ruimte werd
opgevuld met lege raten. Er vlogen nog talrijke darren.
Twee weken later werd het hoofdvolk ge'inspecteerd.
Het gebruikelijke patroon werd aangetroffen, sterk aan
bijen, veel gesloten broed en op drie raten restanten
van tien koninginnecellen . Zeven waren aan de zijkant
open, de drie overige waren aan de onderzijde open,
waarvan twee nog voorzien van een scharnierend
dekseltje. Op een van de raten ontdekten we de
koningin . Ze liep rustig over de raat, blijkbaar
geaccepteerd door het volk. Deze bak werd afgedekt
en even terzijde gezet om later weer met het vo lk te
worden verenigd. De inspectie werd voortgezet.
Plotseling zag een cursist een andere koningin op de
dekplank. Ze werd even in een moerhuisje gedaan en
nadat een afleggertje was gemaakt met wat broed,
pollen en voer kreeg ze daarin haar vrijheid. Het
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hoofdvolk werd nu terugg ebracht op een breed - en
honingkamer en toen ontdekte een andere cursist een
koningin in een hoek van het dak met twee werkbijen
die aan haar sjorden . De een probeerde haar een poot
uit te draaien en de ander omstrengelde haar li chaam.
Ze werd niet gestoken, maar de boodschap leek
duidelijk: 'wegwezen '.

lmkerszorgen en
belevenissen
Zorgen zullen er zeker zijn geweest tijdens het koude
weer in de eerste drie weken van juni. Vraag een imker
wat hij van het weer vindt. Misschien is hij net van een
verregende vakantie thu isgekomen maar steevast luidt
het antwoord : m'n moertjes moesten op bru idsvlucht.
Een goed verstaander heeft een half woord nodig.
Heeft het nog zin om in september een koning in te
te len en kan het nog? Een verslag.
' Een raszuiv~re, standbevruchte Buckfastmoer in een
d rieramertje opgekweekt tot een goed bevolkte
tienramer met zeven ramen breed. Naast dit volk
stond een hopeloos moerloos volk op twintig ramen .
Het Buckfastvo lk werd via de krantenmethode
verenigd met dit volk nadat het eerst op t ie n raten was
teruggebracht. Het Buckfastvolk onder en daarop het
moerloze volk.
De krant werd vlot ge lezen. Na een week kon ik enke le
raten in de bovenbak controleren. Deze waren belegd,
dus de vereniging was gelukt. Eind aug ustus, begin
september vie! het mij op dat de darrenslacht bij dit
volk achterwege bleef. De andere volken hadden deze
al achter de rug.
Op 10 september ben ik maar eens een kijkje gaan
nemen in dit volk. De genummerde en geknipte
koningin kon ik ni et vinden, maar .. . wei koninginnedoppen en darrebroed in de bovenste bak. Doppen
wegg ebroken, het was immers toch te laat om nog
een koningin te kweken?!
Kennel ijk heb ik ee n paar doppen over het hoofd
gezien , heel nauwkeu rig was ik niet geweest want het
volk was in mijn ogen toch al verloren en ik dacht:
komt tijd, komt raad . Well icht is verenigen nog een
oplossing . Eerst maar even Iaten staan.
26 Septem ber, het was die dag schitterend weer met
een temperatuur van 22°C in de schaduw. V66r de
kast vond ik een jonge nog slappe koningin . lk merk en
knip mijn ko ningin nen altijd, dus zij moest uit de
'hopeloos moerloos' beschouwde kast komen . Als nu
alles volgens de rege ls verlopen is, dacht ik, dan moet

er nog een koninginn in die kast aanwezig zijn. Wat
doe je in zo'n geva l? Juist ja, kijken!
Na vee ! zoeken vond ik een koning in . De kast d ichtgemaakt en nog wat in en bij de stal gaan rommelen .
Het vie! me daarbij op dat de darren, in dat ene volk
waren ze er immers nog, erg actief werden rond een
uur of twee. Daarom een steel gepakt, naast de kast
gaan zitten en de vliegpla nk goed in de gaten
gehouden. Mijn wachten werd beloond . Voor het eerst
van mijn Ieven zag ik een koningin de kast uitkomen
om op bruidsvlucht te gaan of om zich te orienteren .
Het was ruim ha lf drie. Zou ze ook terug komen? Je
weet het nooit . De stoel bleef staan en het staren naar
de vliegplank werd verlengd . Steeds denk je haar te
hebben gemist als tussendoor even op het horloge
werd gekeken . Maar na t wintig minuten staren streek
Hare Majesteit neer op de vliegplank met een
bevruchtingsteken. Het volgende voorjaar heb ik in
apri l het volk nagezien. Er was gesloten broed , het
volk was goed de winter doorgekomen en dat alles
met een op 26 september bevruchte kon ingin ',
aldus Lowie Veenstra van de VBBN subvereniging
Stadskanaa l.

Het weer in september
September-maand en
(uren)
Jaar Zan
1990 z. somber (100)
1991 normaal
1992 normaal
(116)
1993 somber
1994 somber
l 103)

Neerslag (mm)
zeer nat (108)
norma aI
vrij droog
zee r nat (129)
zeer nat (140)

Max.temp.
koud
warm
normaal
kil
kil

("C)

(16,8)
(20,0)
(17,1)
(17.4)

Geraadpleegd
Hallmans, M .J.L.M ., Honingkwaliteit vraagt, niet aileen van
im ker, constante zorg. Bijen 4(6): 163-164.
Rolley, H.B., A Ta le of Three Queens. Beekeeping.
Veenstra Lowie, lmkers belevenissen . lmmendal info 2(4): 12,
herfst 1993.
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0 pen of dichte
I< stbodems?

Bijengif

In avolging van een Duitse proef heeft een groep
Engelse imkers een vergelijking gemaakt tussen de
overwintering van volken met een dichte bodem en

-

238

volken met een open (=gaas) bodem . Bij de kasten
met de gaasbodem werd de dekplank wei extra
ge'lsoleerd . De kasten met dichte vloer hadden een
ventilatie-opening in de dekplank.
Gedurende de winter van '93/'94 werden 38 volken op
dichte bodem met 39 volken op een gaasbodem vergeleken . Het was een vrij zachte winter maar erg nat.
Van de volken op gaasbodems overleefde 3% de
winter niet, tegenover 16% op dichte bodems. Gevallen
van schimmel en meeldauw kwamen niet bij de gaasbodems voor maar wei bij drie van de dichte bodems.
Dichte bodems hadden in het voorjaar drie gevallen
van kalkbroed, de gaasbodems vijf. Tussen de volken
was echter in het voorjaar geen versch il in sterkte of
gezondheid te zien . De honingoogsten in de vorige
zomer ontliepen elkaar niet veel:
honingoogst
heel goed
goed
normaal
gaat wei
slecht

dichte bodem
3
11
10

8
2

gaasbodem
16
4

3
15

Afgelopen warme zomer werd het verschil zeer
duidelijk, de volken in de kasten met dichte bodems
vormden een baard tegen de voorkant van de kast
terwijl die in kasten met gaasbodems binnen bleven .
Bee Craft 1995(4)

Sneeuw
Andere Ianden, ander klimaat, andere moeilijkheden.
Een imker in Noord-Dakota, in het noorden van de
Verenr~G!e Staten zag zijn kasten onder zo'n drie meter
sneeuw verdwijnen. De sneeuw smolt langzaam rond
de kast en aan het einde van de winter stonden zijn
kasten in een soort schoorsteen van 1,5 tot 2 meter
diep . 95-98 % van de volken overleefde deze overwintering en tijdens de eerste vluchten vlogen ze mooi
door het gat in de sneeuw naar boven! Hij is nu niet
meer van plan de sneeuw voor de ingang van de
bijenkasten weg te vegen.
American Bee Journal 1995(2)
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at w /gner, eem mevrouw in Am erika, heeft de ziekte
Multiple sclerosejMS). Ze heeft ontdekt dat bijensteken helpen de ziekte onder controle te houden en
meer ierkracht)!l) beweeglijkheid te krijgen . Ze
heeft zichzelf daarmee geholpen en daarna vele
anderen . Men noemt haar dan ook 'de bijendame' . Ze
heeft nu zelfs in eigen beheer een boekje uitgegeven
over haar therapie .
De MS-vereniging in Amerika gaat nu klinische
proeven opzetten om te kijken of haar beweringen
juist zijn . Het is niet niks als tussen de 5.000 en 10.000
patienten zich door bijen Iaten steken om te kijken of
bijengif bij hen ook helpt. Nu worden er goed
opgezette proeven gedaan om het bijengif te testen .
Hopelijk wordt aangetoond dat bijengif inderdaad
verlichting geeft aan patienten met deze ziekte en wat
de beste manier is om het toe te passen .
American Bee Journa/1995(3 & 4)

Bijen-lokkers
G m bijen te Iokken zijn er, althans in Amerika, stoffen
te ko p d ie j e over planten kunt spuiten zodat ze
aantrekkel ijker ard en voor bijen . Ze worden wei
ge"bruikLvoor gewassen waar de bijen niet gauw op
vliegen . Maar helpen ze ook om deze gewassen beter
te bestuiven?
Twee van dergelijke stoffen werden uitgetest. De ene
was een voedingsstimulant voor bijen die werd
uitgetest op watermeloenen en de ander was een
werkster-lokstof, die getest werd op watermeloen en
komkommer. Geen van beide stoffen had tot gevolg
dat er meer bijen op de planten vlogen dan op
onbehandelde planten . Ook in opbrengst was er geen
verschil tussen de behandelde en de onbehandelde
percelen . Dit gold voor beide lokstoffen. Aangeraden
wordt dan ook om in plaats van een bespuiting met
lokstof, een extra bijenvolk bij de watermeloenen te
zetten .
American Bee Journal1995(4)

.
INTERVIEW

Leendert Rozen boom 50 jaar centrale
figuur in bestuur 'Veluwezoom' Bennekom
Leendert Rozenboom, g eboren in 1915 op de grens
tussen Bennekom en Wagen ingen aan de
Droevendaalsesteeg . Officieel nog Wagen ingen ,
maar post Bennekom .
Toen Leendert op zesjarige leeftijd via de Wildekamp
naar school in Bennekom ging, trof hij geregeld
Geurt van Karel van de Brink, die op de Wildekamp
een bijenstal had met± 100 korven. Geurt was sinds
de oprichting van onze bijenhoudersverenigin g
Veluwezoom in 1989, bestuurslid en tevens hoofdbestu urslid van de VBBN . Geurt zou een belangrijke
rol in het Ieven va n Leendert gaan spelen . Hij had er lol
in om Leendert, d ie toch al wat nieuwsgierig geworden was door de imposante rijen korven, de eerste
kneepjes op het gebied van het bijenhouden bij te
b rengen. Zo herinnert Leendert zich nog heel goed
dat ai le korven even zwaar moesten zij n. Met de
krakte ristieke druppel aan zijn neus, keurde Geurt
dagelijks zijn volken en verwisselde dan de zware en
Iichte korven van plaats . Maar voor Leendert overging
tot het houden va n bijen , nam hij eerst een andere
belangrijke stap. Op het Bijenhuis in Wageningen had
men behoefte aa n een tweede goedkope kracht.
Zodoende vroeg Geurt of de jonge Leendert, toen 15
j aa r, op het Bijen huis wilde werken. Leendert stemde
toe. In 1930 t rad hij in dienst bij het Bijen huis voor !5
pe r week.

de Ginkelse heide en het Pl anken Wambuis naa r OudReemst. Hun verbazing was groot, toen zij hun kasten
ongeschonden en goed gevuld aantroffen . Eind 1944
moest Leendert naar Ede evacueren en zijn vo lken
weer aan hun lot overlaten . In het voorjaar bleek aile
(blauwe) suiker uit de volken geroofd te zijn. Van zijn
bijenvolken en die van vele Bennekommers was haast
niets meer over. Van water over was heeft hij twee
redelijke volken kunnen maken . 1945 was een
geweldig honingjaar. Zowel voorjaarsdracht, klaver als
heide waren fantastisch . Eind 1945 had Leendert weer
zeven kasten. In augustus 1945 vond weer de eerste
bijeenkomst van onze vereniging plaats in zaal Bothof.
De zaal zat barstens val. Ongeveer 100 van de 140
leden waren aanwezig. Er moest een heel nieuw bestuur gekozen worden . Cees van de Brink, de zoon van
Geurt van de Brink, werd als voorzitter gekozen. Toen
de post van secretaris/penningmeester aan de orde
kwam, werd meteen aan Leendert gedacht. Veleen
kenden hem nog niet, maar Cees verzekerde dat dat
een prima keuze was, want Leendert werkte aan het
Bijenhuis . En zo nam Leendert het verslagenboek en
kasboek over van dhr. Westerik.

In 1938 haalt Leendert zijn rijbewijs. Tot dan bestaat
zij n werk op het Bijenhuis voornamelijk uit de verkoop
in de winkel en het verzenden van schrifte lijke bestelli ngen, het maken van kunstraat en het afwegen van
suiker. Vanaf dat moment reist hij oak naar bijenmarkten met de afdeling Handel. Belangrijke markten
waren Purmerend, Epe, Dordrecht en Eerbeek.
In 1944 b rengt Leendert, samen met Commies
Doe leman zijn bijen met paard en p latte wagen naar
de dopheide en heide bij Oud-Reemst. Zij zijn net op
tij d te ru g, want kart daarna vinden de geal lieerde
luchtlandingen p laats op de Gin kelse Heide. A ls er
enige weken later geen acties meer zijn, besluit
Leendert samen met Doeleman eens een kijkje bij de
bijen t e gaan nemen. Tussen de restanten van de
luchtland ingen fietsen zij met hun transportfietsen via

Na 33 jaar aan het Bijenhuis te hebben gewerkt, stapt
hij, door bemidde ling van onze oud-voorzitter Wim Rol ,
over naar het Sprenger-instituut, het tegenwoordige
ATO. Daar werkt hij tot zijn pensioen in 1980.
Leendert leest graag en veel. Het duurt daardoor niet
lang of hij komt terecht op de bibl iotheek en weet
binnen de kortste keren waar de onderzoekers van dit
instituut artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen kunnen vinden. In 1978 draagt Leendert het
maandblad voor imkers septe mber 1995
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VOOR U GELEZEN

Bijenwas toegpast in
anti-graffitimiddel
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secretariaat over aan Erik Seppen en is dan aileen nog
penningmeester. Geen geringe taak, want hij haalt
nog steeds de contributie persoonlijk op bij aile leden
en donateurs. In 1989 draagt Leendert het penningmeesterschap over aan Ria van Roekel, maar blijft wei
nog bestuurslid.
Nu in 1995 wordt Leendert tachtig jaar en stelt zich de
achttiende keer niet meer herkiesbaar. Na vijftig jaar
wil hij het wei eens wat rustiger aan gaan doen, zoals
hij dat zo mooi kan zeggen . Aile onderscheidingen die
hij voor zijn jarenlange zeer trouwe inzet voor onze
vereniging kon ontvangen, heeft hij inmiddels gekregen .
De zilveren en gouden verenigingsspelden heeft hij al
lang. In 1990 werd hem door wethouder Alberts de
eremeda ille in Zilver in de Orde van Oranje Nassau
opgespeld wegens zijn verdiensten voor de imkerij .
Aileen het erelidmaatschap kunnen wij Leendert nog
aanbieden . Dat voorstel is met veel enthousiasme in
de ledenvergadering aangenomen. Maar helemaal
stoppen wil hij nog niet. Onze verenigings-honingslingers heeft hij altijd perfect beheerd en onderhouden . Dat wil hij voorlopig nog graag blijven doen.
Leendert is een vraagbaak voor menig imker uit onze
vereniging . Hij heeft vooral een uitstekende neus voor
goede drachtgebieden. Hij hoopt dat wij nog lang van
zijn adviezen gebruik zullen maken .
En tenslotte, eendachtig aan het bijzonder aardige
aanbod van oud-voorzitter Cees van de Brink, biedt
ook Leendert aan om bij toerbeurt bij hem thuis te
blijven vergaderen .
Wij hopen, dat hij daar minstens zolang van mag
genieten als Cees. Leendert, bedankt!
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Joop Beetsma
'Ais de voortekenen niet bedriegen zijn dit de eerste
middelen die zonder bezwaar kunnen worden gebruikt
op historische gebouwen', aldus een artikel in het
maartnummer van het tijdschrift 'Co-bouwtechniek'.
Hierin stond te lezen dat de firma Supra I BV in Breda
zowel een impregneermiddel als een anti -kladsysteem
heeft ontwikkeld met bijenwas als belangrijkste
grondstof. Uitgebreide testen in Belgie en Nederland
uitgevoerd zijn gunstig uitgevallen .
Het is technisch directeur Rob Swaab geweest die voor
Supral BV op zoek ging naar goede alternatieven voor
de tot dan in gebruik zijnde middelen. Deze kunnen ,
toegepast op bijvoorbeeld oude gebouwen,
zoutuitslag en vorstschade opleveren. Uitgangspunt bij
zijn onderzoek: 'produkten te ontwikkelen die aan de
eisen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg
moeten voldoen .' De uiteindelijke uitkomst was een
micro-emulsie van bijenwas in water, welke als
grondstof d ient voor zowel het impregneermiddel als
voor het antikladsysteem . Niet aileen een gunstiger
drooggedrag van de middelen met bijenwas heeft een
positieve uitwerking, ze zijn bovendien vrijwel niet
zichtbaar wanneer zij eenmaal op muren zijn
aangebracht. Behandelde muren maar ook rolluiken
worden van ongewenste graffiti ontdaan door de
gevel onder hoge druk te stralen met water van 80°C.
De waslaag smelt en ook de verf Ia at los.
Muren behandeld met het impregneerm iddel krijgen
een sterke vochtwerende werking . Bij regenbuien zal
na enkele uren de ondergrond enig vocht opnemen ,
hetgeen van belang schijnt te zijn om voegen en
metselwerk in goede conditie te houden . De droging
van een behandelde muur verloopt vrijwel in dezelfde
tijd als bij niet-behandelde muren .
Een bijzondere en nieuwe toepassing van bijenwas.

b''

OPEN DAG

Ambrosiushoeve presenteert tijdens
open dag onderzoeksresultaten
Drs A. de Ruijter, direeteur van de Ambrosiushoeve
Op zaterdag 16 september 1995, van 10.00 uur
tot 16.00 uur is de Open Dag op de Ambrosiushoeve. Op deze dag is er gelegenheid om kennis te
nemen van het onderzoek over de insektenbestuiving en de bijenhouderij. Er wordt da n informatie
gegeven over afgesloten en lopende onderzoek. De
onderzoekers van de A mbrosiushoeve willen
hierover graag met u van gedachten wisselen . Waar
mogelijk zal ook een de monstratie gegeven worden.

gelegenhe id om in korte tijd kennis te nemen van het
onderzoek en ontwikkelingen in de bijen houderij en
insektenbestuiving .
De Ambrosiushoeve is gemakkelijk te be reiken via de
ASS die Tilburg aan de zuidka nt passeert. Neem op de
A SS afslag Hilvarenbeek en vo lg de borden 'Beekse
Bergen ' . Net voordat u bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aa nkomt ziet u aan de rechte rzijde de
ingang van de A mbrosiushoeve. Met het openbaar
vervoer kunt u vanaf het Centraa l Station Tilburg de
bus nemen naa r de Beekse Bergen .

Onderwerpen die worden gepresenteerd:
• Onderzoek bestrijding van de varroamijt zonder
gebru ik va n chemische midde len met de
darre raat methode.
• lnform ati e over Amerikaans vu ilbroed .
• Onderzoek naa r de bestuivingsproblemen bij
courg ette .
• Verslag van bestuivingsonderzoek bij aa rdbeien
met bijen en hommels.
• Onderzoek naar verbetering van kruisbestuiving
door bijen door het plaatsen van borst els voor
de
vliegopening.
• lnform ati e over het onderzoek naa r de versch illen
tu ssen zwermcelmoeren en redce lmoeren.
• Adviezen over neveneffecten van
bestrijdi ngsmiddelen op hommels en bijen bij
best uiving onde r glas.

's Hertogenbosch
Tilburg

Oisterwijk

Moergestel

Breda

Eindhoven

BEEKSE BERGEN

Hilvarenbeek

lnformatiestand
Daarnaa st is er op de informatiest and gelegen heid om
diverse pu blicati es en onderzoeksvers lagen va n de
Ambrosiu shoeve en het IKC sectie Bestuiving aan te
schaffen. Reg elmatig worden er videofil ms vertoond
over bije nt eelt en insektenbestuiving.
Plantenli efhebbers kunnen hun hart opha len bij de
rondleidingen door het drachtplantenarboretum door
deskundige ron dleiders. In het dracht plant enarboretum
st aan ru im SOO versch illende drachtplanten . Voora l de
va ste pl antent uin is dan een zee van bloemen.
Bovendien zijn de vrienden van de Am brosiushoeve
present met een informatiestand. Zij zorgen ook voor
de verst erking va n de inwendige mens. Een bezoek
aa n het doo r de vri enden ingerichte ir. Mommers
pavi ljoen is ook de moeite wa ard .
De Open Dag van Am brosiushoeve is ee n goede

Onderzoek
Ambrosiushoeve
De redactie ontving een boekje van de
Ambrosiushoeve waarin aile proeven , die in de
jaren 1992 tot en met 1994 werden uitgevoerd,
zijn samengevat.
Het proevenboekje kan besteld worden door
}8,20 over te maken op re keningnummer
15.12.03 .S14 van de Ambrosiushoeve bij de
RABO-bank in Tilburg . Lezers die geen
bankreken ing hebben kunnen het gironummer van
deze bank gebruiken : 1088813.
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INTERVIEW

lmkersbond ABTB zelfstandig verde r

'Aileen de naam is nog een probleem'
Ab Kuypers
Sinds januari 1995, na het ontstaan van de LTO,
waarin de verschillende landbouworganisaties in
federatieverband zijn gaan samenwerken, kwam de
lmkersbond van de ABTB een beetje in het lucht-
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ledige terecht. Althans, daar zag het voor de buitenstaander naar uit. Nu lijken, wat toen problemen
waren te zijn opgelost. De imkersbond ABTB staat
op het punt als zelfstandige club verder te gaan.
Een betere gesprekspartner dan Bernhard Visser
over de nieuwe ontwikkelingen binnen de imkersbond ABTB kan ik me niet indenken. Gepokt en
gemazeld in de ABTB. Bestuurder van professie. Als
vice-voorzitter zelfs tot na zijn pensionering nog
altijd bijna het belangrijkste aanspreekpunt van zijn
lmkersbond . Uitgerekend op ongeveer de meest
tropische zomerdag een ontmoeting met deze
welbespraakte 'oude rot in het bestuurdersvak'.

Een stukje geschiedenis
De oprichting eind vorige eeuw van de Nederlandse
Boeren Bond, met verschillende provinciale afdelingen, was min of meer een reactie op de tot dan enige
boerenstandsorganisatie, die voornamelijk bestemd
was voor hereboeren . Op aandringen van de bisschoppen zijn in 1917 de katholieken in het Aartsbisdom ,
'zeg maar het hele Oost en', apart gegaan en hebben
toen hun eigen bond, de ABTB (Aartsdiocesane
Boeren- en Tuindersbond) opgericht. 'In diezelfde tijd
zo'n beetje', aldus Bernhard Visser, 'is ook de NCB
ontstaan . De niet-katholieken bleven in de NBB.'
'Ondanks het ontstaan van die verschillende bonden is
er niettemin een aantal keren geprobeerd tot een
zekere samenwerking te komen, tot een Centrale
Landbouw Organisatie . Vooral na de oorlog is deze
sterk ontwikkeld. De verschillen echter bleven. Ook
binnen het katholieke were ldje g ing men zich, net als
elders, steeds nadrukkelijker bezighouden met
belangenbehartiging, gericht op de eigen kring .
Hieruit ontstonden bijvoorbeeld de cooperaties. Men
heeft zich lange tijd sterk verbonden gevoeld met de
eigen standorga nisaties. Dit is heel lang een struikelblok geb leven op weg naar samenwerking. Totdat, zo
gaat dat meest al, de economische omstandigheden
tot samenwerking dwongen. Kijk welke grote boerenbanken er toen zijn samengegaan, zo'n 15-20 jaar
geleden. Er groeide toen een behoefte aan samenmaandblad voor imkers september 1995

werking op velerlei terreinen. Tot, plotseling, vorig jaar
zich van alles in grote versnelling ontwikkelde en de
LTO Nederland werd opgericht.'
De LTO is een federatie van de drie bestaande landbouwbonden. Het is deze laatste ontwikkeling
geweest die er voor heeft gezorgd dat ook voor de
lmkersbond ABTB een nieuw tijdperk is ingeluid. Een
tijdperk van volledig zelfstandigheid .

De lmkersbond ABTB
Over de oorspronkelijke relatie tussen de imkers- en
de boerenbond ABTB vertelt Bernhard Visser: 'Er
waren indertijd hee l wat boeren, lid van de ABTB die
ook imkerden. In 1947 hebben zij een eigen imkersbond opgericht met Statuten die heel sterk gebaseerd
waren op die van de ABTB. In bijna de meeste
artikelen kwam de naam ABTB voor.'
' Er zaten heel wat voordelen in deze structuur. De
secretaris van deze nieuw gevormde bond kwam uit de
standsorganisatie ABTB . Deze secretaris werd niet
door ons betaald . We hebben in feite nooit hoge
bestuurskosten gehad. We gebruikten tevens
vergaderruimte in het kantoor in Arnhem van de
ABTB. Daar stond echter ook wei een eigen belang
van de ABTB tegenover. Aileen al de fruittelers waren
gediend bij een goede, sterke imkersorganisatie
binnen hun eigen gelederen.'

Nieuwe ontwikkelingen
Sinds de LTO werkzaam is, is de ABTB met ingang van
januari 1995 zoiets als een slapende vereniging geworden. Aile activiteiten vinden nu binnen de federatie
plaats . Je zou kunnen zeggen dat de ABTB formeel
verdwenen is . Voor de lmkersbond was binnen de
nieuwe federatie geen plaats meer. Bernhard Visser:
'Wij zijn nog wei met de vraag gekomen of wij geen
lmkersbond van de LTO konden worden, bijvoorbeeld
van de regio Midden-Oost, dat is uiteindelijk waar wij
voornamelijk onze leden hebben. Het antwoord was
kort en duidelijk. Dit soort clubs moet zelfstandig
worden . Er kunnen binnen de federatie geen hand- en
spandiensten meer worden verleend aan aparte
verenigingen . Kortom, de lmkersbond moest maar een
eigen club worden. Het gevolg van het opgaan van de
ABTB in de LTO was dat ons secretariaat verhuisde
naar Deventer. Bovendien moeten wij daar nu voor
betalen . Met 500 leden een nogal dure kwestie.'

INTERVIEW

Stand van zaken
Op weg naar definitieve zelfstandigheid van de
lmkersbond ABTB is onderhand de grootste klus
geklaard: het opstellen van nieuwe statuten. Statuten,
waaruit de verbondenheid met de ABTB verdwenen is.

te brengen: 'l k heb daar toentertijd zelf aan mogen
meewerken. We waren toen al ver, hoor. Er lag een
lijvig rapport op tafel. Oat was in de, ik zal maar
zeggen Van Rappard periode. Hij was op vele punten
tegen, dus dat ging toen niet door. Het idee werd vrij

Een groot karwei, waarin Bernhard Visser heel wat
uren heeft gestoken. 'Verleden week zijn deze nieuwe
Statuten goedgekeurd in het hoofdbestuur van onze
lmkersbond. In september worden deze voorgelegd
aan de besturen van onze 23 afdelingen. lk verwacht
daarbij geen problemen. Krijgen we in de jaarvergadering voor volgend jaar maart toestemming,
dan zijn we vanaf dan officieel een eigen bond . Het
enige probleem is nu nog de naamgeving van onze
bond. Sommige mensen vinden dat we de naam ABTB
moeten handhaven. In de hogere regionen vindt men

gemakkelijk van tafel geveegd. Heel jammer, in die
voorbereiding is veel tijd gaan zitten. Er is ooit eerder
al eens een gezamenlijk imkersblad uitgegeven. Oat
heeft toen helaas niet Ianger dan twee jaar bestaan.
Op de een of andere manier lukte dat toen nog niet.
De onderlinge sfeer was slecht, dat weet ik wei. Men
was misschien wat te argwanend ten opzichte van
elkaar. We hadden ook toen al regelmatig contact
binnen de Bedrijfsraad en het Landbouwschap.
Misschien moet je daarom ook maar niet praten van
'We maken een imkersvereniging.' Mijn idee is, doe

juist dat die naam moet verdwijnen. Dit is nog niet
opgelost, al ben ik er van overtuigd dat we ook hier
wei uitkomen. Je zou kunnen overwegen op de een of
andere manier aan te geven dat we uit de ABTB zijn
ontstaan. Misschien is zo iedereen tevreden te stellen.'

sa men wat je samen kan doen. De belangen van
bijenhouders behartig je het best in een orgaan. Oat
lukt echter aileen wanneer iedereen daar positief
tegenover staat.'

Een eigen bond
Over fusies en federaties
Je zou je kunnen afvragen of de nieuw ontstane
situatie niet een goed moment is de oude gedachte
en bijna versleten discussie over de vorming van een
fusie of federatie van (een aantal) imkersorganisat ies
weer eens van stal te halen. Een eige n mening: 'lk ben
van mening,' aldus Bernha rd Visser, 'dat wij de
Bedrijfsraad moeten uitbouwen tot een orgaan dat
alles gaat doen wat wij als verschillende imkersorganisaties samen kunnen doen. lk bedoel dit, het
zou wei eens kunnen dat het Landbouwschap op niet
al te lange termijn ingrijpend gaat veranderen.
Veranderingen waarin voor ons als imkersorganisaties
niet veel meer te bereiken valt. Wij moeten in mijn
visie een eigen orgaan, een eigen onafhankelijke
spreekbuis worden, die zelfstandig kan beslissen en
uitvoeren , een orgaan met eigen bevoegdheden.'
' Fusie, federatie, het is nog altijd moeilijk te
bespreken. Ook binnen de imkersorganisaties. Hoe
dat in de andere clubs ligt weet ik niet, maar ook in
mijn eigen club is nog lang niet iedereen hier rijp voor.
Weet je, waar dit them a ook ter sprake komt, men
zegt a! snel, jullie zijn ooit bij ons weggelopen, kom er
dan nu maar weer bij ons in. Want vee! bonden zijn
ontstaan uit andere. En je moet eerlijk zijn, het is op
zich ook niet zo eenvoudig om samen te gaan . Er
bestaan zoveel gevoelige zaken . Men voelt zich veelal
heel sterk verbonden met de eigen club. lk vind dan
ook dat je daar heel zorgvuldig mee moet omgaan.'
Over eerdere pogingen de imkersorganisaties samen

Pas in maart 1996 za l de imkersbond ABTB, hoe de
naam er dan ook uit zal mogen zien, formeel een
eigen, zelfstandig bestaan gaan leiden. 'In de praktijk,'
aldus Bernhard Visser, 'komt het er op neer, dat wij al
vanaf januari van dit jaar zelfstandig werken. De
afhandeling van de zaken die daarbij komen kijken
gaat prima, dat verloopt in pais en vree. De leden administratie is inmiddels volledig ondergebracht bij
Jan Beekman , secretaris van de Bond van Bijenhouders NCB. De financien !open nu nog via de boekhouding van de ABTB . We zoeken daar nog een
goede oplossing voor, maar ook daar komen we zeker
uit. De twee andere Zuidelijke bonden zitten weliswaar
een beetje in het zelfde schuitje als wij, maar toch
liggen daar de zaken tegelijkertijd weer geheel
anders. Limburg (LLTB) en Brabant (NCB) blijven in de
nieuwe situatie van de landbouworganisatie een eigen
gewest. Dit in tegenstelling tot wij als ABTB 'ers. Voor
hen zal er daarom niet veel veranderen. Het zou mij
althans verwonderen wanneer dat de eerste jaren wei
zou gebeuren. Wei denk ik, nee, vind ik, dat wij met
de drie Zuidelijke bonden naar een federatief verband
moeten groeien.'

Een stokpaardje?
Bernhard Visser, een bestuurder vol eigen, misschien
soms zelfs wei wat eigenzinnige ideeen en idea len,
niet bang voor de discussie, maar tegelijkertijd
beseffend dat je met veranderingen o zo zorgvuldig
moet omgaan. Het kan bijna niet anders of je komt al
maandblad voor imkers september 1995
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pratend met hem van zelf op zijn t oekomstvisie. Daarbij
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gaat hij verder dan zijn eigen club aileen. Misschien
wei, ondan ks dat hij heel erg verbonden, verknocht is
aan die eigen club tegelijkertijd ogenschijn lijk moeite loos zijn eigen 'gemeenschaps' -grenzen overschrijdt.
De verbouwing van de zemerij 'Het Zuiden', waarvan
hij namens de ABTB in de raad van commissarissen
zitting heeft, sa men de voorzitters van de LLTB en de
NCB is mogelijk een lichtpuntje bij al zijn ideeen . 'Bij
die verbouwing heb ik ervoor gepleit de kantoorruimte
zodanig uit te breiden , dat wij daar de diverse admin istraties kunnen onderbrengen . De zemerij is immers
gestoeld op onze drie Zuidelijke lmkersbonden. Daar
zijn nu duide lijke afspraken over gemaakt, dat gaat
groeien. Het moet allemaal voorzichtig vorm gaan
krijgen .'
'Wat betreft de toekomst op korte termij n denk ik dat
de Zuidel ijke bonden nog verder zullen gaan samenwerken . Misschien gaat dat nog eens zo ver dat er een
bond komt met regionale verbanden . Je zou dan de
Zuidelijke bond, de VBBN en de AN I krijgen . Laat die
drie dan eens in federatief verband verder gaan. Niet
in de Bedrijfsraad . Op de langere termijn zie ik nog
wei eens een vereniging voor imkers ontst aan . Maar
dat kon dan nog wei eens heel lang gaan duren. Dit
zijn, benadrukt hij met klem, privegedachten hoor.'
En zo kwam er een soort 'open einde' aan ons
'tropisch' gesprek.

Ad ve rt e nt ie

Experienced beekeeper sought
for Dubai, United Arab
Emirates
Qualifications:
•

•
•
•

Being up to date with the latest developments in
beekeeping, honey co llection a nd processing
Being fl uent in English
Hav ing a va lid dri ver licence
Age 25 - 35 years
Will ing to accept other related du ties
Education equi valent to MAS (Midde lbare Agrari sche
School) or HAS (Hogere Agra ri sche School) level.

Specilications
•

Negotiable salary (tax-free)

•

Free apparrmenl and once per year free return fl ight to
ho me country
Free med ical treatment

•

Company car

Abo ut Dubai:
Duba i is a modern med iu m large c ity (250.000 peopl e)
with a hot summer c limate (35-45 °C) an a mild winter
c lim ate ( 15-25°C). Most people speak English and all
modern western amenities are available.

Application:
Please send C. Y. a.s.a.p. wi th the names and telephone
number of two people who can supply references to:

Diagnostisch onderzoek
Vanaf 1 januari 1995 zullen de kosten verbonden aan
het stellen van een diagnose bijenziekten niet meer
worden vergoed. In de periode 1987-1993 werd
hiervoor /96.300 uitbetaald, waarvan de helft voor
rekening kwam van het Landbouwschap. De andere
helft werd door de overheid betaald . De Stichting
Gezondheidszorg Dieren heeft toegezegd de expertise beschikbaar te houden . Voor de imker houdt dit
in, dat bij vermeende ziekt e, anders dan Amerikaans
vuilbroed, de kosten afhankelijk van aanmelding en
onderzoek /40 tot f 60 zul len bedragen per geval.
Voor Amerikaans vu ilbroed geldt nog steeds dat aile
kosten door de Overheid worden gedragen.

Het meldnummer voor bijenziekten of problemen is
08380-35044, maandag tim vrijdag van 9.00-10.00 u.
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Jaap Wensvoort, P.O. Box 9220. Dubai, U.A.E., tel/fax:

+ 97 14 34 5 I 30
Toelichting:
Dhr. Wensvoort is Nederlander en werk1 voor een
intemationaa.l project. De huidige imker vertrekt per
I november a.s. Een opvolger moer zo snel mogelijk
gevonden worden. De overige deelnemers van her projecr
zi)n Engels, Amerika.a.ns en Ara.bisch.
Er is een internariona.le school en een goed uitgaansleven..
Vrouwen mogen ook werken, ~e mogen autorijden en
hoeven niet gesluierd. Vrouwel ijke imkers worden ook
uirgenodigd te solliciteren. De sollicitatiebriefmoet in het
Engels geschreven worden, vandaar da t de adverrentie in
het Engels is ges1eld. De voertaal is Engels, het word! op
prijs gesteld a Is men ook be reid is Arabisch te leren
(spreken is eenvoudiger dan lezen).
Dhr. Wensvoort is vanaf september op bovenstaand
nu mmer re bereiken.

...

IJe

BEDRIJFSRAAD
imkers: Deze problematiek moet nog geregeld worden.
Aileen tegen betaling van her contributiebedrag een
registratienummer af te geven aan ongeorganiseerden?
(Ondersteuning afdracht Ambrosiushoeve).

• Onderwijs:

Uit de Bedrijfsraad
}. Beekman
Het besruur van de Bedrijfsraad kwam op I0 juni 1995
bijeen te Til burg. De volgende zaken stonden op de agenda:

• Ambroslushoeve:
- Onderzoeksplan 1995 is goedgekeurd.
- Advies werkgroep 'Toekomst Ambrosi ushoeve', rapport
wordt door de Bedrijfsraad geaccordeerd met
kanttekeningen door de organisaties LLTB en ANL Het
besiuur LLTB vraagt om meer praktijkgericht
onderzoek, met name meer aandacht voor
imkermethoden .
- Het bestuur is ook van mening dat er na bet jaar 2000
voldoende capaciteit gehandhaafd dient te worden om
binnen de vier hoofdthema· onderzoek te verrichten.
De ANI onderschrijft de bovenstaande opmerkingen.
- Import bijenlkoninginnen met resistente mijten:
Dhr. A. de Ruijter waarsc hu wr ia een brief voor deze
ontwikkelingen. Bij het afgeven van omhe ffin gen van
bet importverbod is dit ze ker iet om mede in
overweging te nemen .
- Financiering Ambrosiushoeve, zie ver lag LBS afdeling
Bijenteeelt.
- Het bestuur van de Bedrijfsraad zal er alles aan doen om
haar financiele verpli chtingen aan de Ambrosiushoeve
per 1 januari 1996 le reaJiseren.
- Brief naar de 'Projectgroep overdracht take n IKC naar
de Proef la tions'. fn deze brief wordt het be lang van
voorli chting over in ektenbestu ivi ng en bijenhouderij
voor de gla tuinbouw, de fmitteeh, de zaadteelt en de
bijenhouderij onderschreven.

• De Europese bijenhouderij in gevaar:
Er zijn brieven verstuurd naar de Mini ster van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en naar de
landbouwwoordvoerders in het Europees Parl ement.
Thema van de brieven is: ' Wij verzoeken u met klem uw
in vloed aan te wenden om de Raad va n Ministers te
bewegen nu in te gaan op de voorste lle n voor
opl ossingen van de werkelijke problemen van de
Europe e imkers'. Er is aJ reactie ontvangen, die ni et erg
positief was.

• Amerikaans vuilbroed:
- Een herinnering is gestuw·d naar aile ecretariaten m.b. t.
het bij houden van een logboek op bijenm arkte n. lie
aan- en afvoer van bijenvolken moet geregistreerd
worden .
- Onderzoek op A VB i.v. m. bedrijfserkenning:
Formulieren voor het onderzoek zijn verkrijgbaar bij her
Bijenhuis in Wageningen (de eer te in zendtermijn is op
18 april 1995 verstreken).
- Bestrijding in 1995 , zie vers lag LBS afd eling Bijenteelt.
- Er is tot op heden geen vervoersverbod van kracht m.b.t.
AVB.
- Afgegeven regi tratienummers aan niet-georgani eerde

- Het verslag van de STOAS word! accoordbevonden en
het wachten is nu op de beslissing van het ce ntrale
AOC.
- De besturen van de imkersorganisaties zullen zich
inspannen om prijzen van cursussen gelijk te houden.
- Niet legaliseren van ·grij ze' cursussen.

• Schade veroorzaakt door bijen:
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan n.a.v. een
schadeclaim betreffende het vervuilen van de ramen van
een kas. De uitspraak is posi tief voor de imker. Hieruit
mag echter niet geconcludeerd worden dat deze
uitspraak in aile gevallen van toepassing i .

• Voorstellen onderzoek 1996 Ambrosiushoeve:
De ANf heeft een drietal voorstellen ingediend :
I. Gedrag an honingbijen in kassen.
2. Bes trijding AVB .
3. Biotechnische bestrijdin g van de varroamijt.
Voorstel I en 3 zijn accoord Bedrijfsraad, voorstel 2
loopt gedeeltelijk in andere projecten.
• De heer D. Vunderink, voorzitter VBBN,
zal her Apimondiacongres in Zwitserland namens de
gezamenlijke imkersorganisaries bijwonen .

• Overleg met Bedrijfsmatige imkers:
- De aanpak A VB i, als positief ervaren .
- Het voortbes taan Ambrosiushoeve is ook voor
Bedrijf mati ge imkers belangrijk. Te bezien is of er een
methode te vinden i ·om bij bestui vingsimkers een
sticker of iers dergelijks op de kasten aan te brengen,
zodat men weet dat deze imkers meebetaald hebben aa n
het behoud Ambrosiushoeve.

• Landelijk zal onderzocht worden of AVB-sporen in
honing aanwezig zijn.
Hiervoor zu llen, verspreid over Nederland. na de
lindedracht vijftig monsters afgevulde potten honing
worden verza me ld . De besturen van de imkersorgan isaties zullen dit in overleg met het COT regel en.
Voor meer infonnatie over de Bedrijfsraad en de gehouden vergaderingen kwllu bel/en en/of schrijven mel het
secreiariaat: Spoorlaan350, Postbus 9 1, 5000 MAte
Tilburg t.a.v. J. Beekman. 0 13-378350 ('s maandags van
8.30- 16.30 uur).

Rectificatie
In de rubriek 'De lezer schrijft' , ' Buckfast-goud aan
einde regenboog' in Bijen 4(5) : 141 (1 995) is een gedeelte van een zi n (1 6e van onder) in de linkerkolom
weggevallen . De zin moet luiden:
'Deze buiten/andse imkers imkeren met dit materiaa/
in hun omgeving op hun eigen manier en dat geeft
hen de goede resu/taten'.
Tevens een storend foutje in de 22ste reg e l van de
linke rko lom , dit moet zijn 'exped it ies'. Excuses a an
de schrijver.
maandblad voor imkers september 1995 verenigingsnieuws
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ABTB

LANDBOUWSCHAP

Vergadering afdeling Bijenteelt Uit het hoofdbestuur

-

]. Beekman

B.A.H. Visser

Het bestuur van de Bedrijfsraad vergaderde op 20 juni
1995 met de ecretatis, de heer J.L. Ebbens, van het
Landbouwschap afdel ing Bijenteelt.
Voorz itter was D. Vunderink. bet secretatiaat wordt
gevoerd door het LBS.

Terwijlna een warme zomerdag vroeg in de avond de
bijen nog druk zijn op de hndebloc em, vergaderde het
bestuw· van de lmkersbond onder Ieiding van voorzirter
G . Hollander. Hoofdpunt van besprek.ing is de toekomstjgc
structuur van de vercnigi ng zonder een organisatorische
band met de ABTB . Ander pw1ten die aM de orde
kwamen hadden o.m. betrekking op de financiering van de
Ambrosiushoeve, het cursusonderwijs, een tudiedag te
houden in oktober a .. , de onlwik:keling in de Honingzemerij en de ziektebestrijding.

Op de agenda stonden de volgende zaken :

246 • Goedkeuring begrotin g 1995 Ambrosiushoeve:
De sectoren groenteteelt . .fruittcelt en bijenteelt staan
garanr voor een bijdrage van f 140.000,-.
• lnrrek:kcn vervoersverbod omgeving Garderen:
Het gebied is geschoond en er is geen Amerikaans
vui lbroed meer geconst:Heerd.
• Financiering 'Stamping-out' acties:
(S tampin g-out betekent: het vernietigen van a1Je volken,
kaste n en imkers materi alen o p een stand di e met ABV
besmet is). In 1995 zal nog dezelfde procedure en
financie rin g gevolgd worden als in 1994.
• Terugbrengen (bezuinigen) van het aantal personen in de
Contacrcommis ie TuinbouwfBijenteeiL.
De olgende personen zij n voorgedragen:
de heren C. Havermans, L. va n der Goor en
C. van Holland. Als vervan ger zal optreden de heer
W. Martens.

• Onderzoeksaangelegenheden:
- Toekomst Ambrosiushoeve:
Er .is door enkele deskundigen een rapport uitgebracht
waarin een toekom stpers pecti ef voor het Landelijk
Proefbedrijf wordt weergegeven . Het Bestuur van de
Ambros iushoeve kan de conclusies van het rappon. op
enke le kanttekeningen na, onderscluij ven. Het
voortbestaan van de Ambrosius hoeve is aileen mogelijk
als aile partijen het rapport inclusief de financiele
consequenti es aanvaarden. De afd e ling ga,:u accoord met
het rapporr en de financ iele gevolgen. met de
aantekenin g dat e.e .a. nog met de achterban besproken
die nt te worden.
- Ex tra bezuini gingen van de overheid o p het praktijkonderzoek. N. a.v. deze extra bezuinig in g is een brief
uitgegaan namens het LBS naar het Mini terie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij t.a.v. di recteur
mw. prof. dr. L. van Vloten-Doting darer geen begrip is
voor deze bezuinigingen en voor de uitwerking daarvan
met nam e op het o nderzoek.
- Oproep om een bijdrage te leveren voor het proefplan
1996. De imkerorga ni sa tie AN T heeft enkele zaken op de
rol gezet (zie: it de Bedrijfsraad).
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Band met de ABTB
Op iniri::ltief van het hoofdbes tuur van de ABTB besloot
op 27 augustus 1947 een aa ntal imker tot het oprichten
van een eigen vereniging in ABTB-verband. Eind vorig
jaar besloot de ABTB even wei om met ingang van J janurui
1995 het behartigen van de belangen va n de Ieden, boeren
en tuinders, over te dragen aan LTO Nederland. Dit is de
onlangs opgerichte federatie waarin vtijwel aile groeperingen
van boeren en tuinders in ons land samenwerken. Daarmee
kwam ook een eind aan de directe relatie van de imkers
met de agrarische organisatie. In de bes tuursvergadering
van de lmkersbond was aan de ord e een voorstel tot
wijziging van de Statuten, zoals reeds in de laatstgehouden
Algemene Yergadering werd aangekondi gd. Door een aalJtal afdelingen zijn voorste llen gedaan en door her bestuur
is nu een ontwerpstatuut ge maakt dat wordt voorgelegd
aan een vergadering met vertegenwoordi gers van deafdelingen. Op 16 december a.s. zu llen zij er hun mening nog
eens over geven. Het resultaat van dit beraad wordt dan ter
goedkeuring voorge legd aan de Algemene Vergadering
van de Imkersbond die op 2 maalt 1996 zal worden gehoud~::n .

Toekomst Ambrosiushoeve
In het vori ge nummer van ons maandblad is uitvoerig ingegaan op de gru1g van zaken met betrekking tot o.m. de fi nanciering vru1 het proefbedrijf 'Ambrosi ushoeve' . Daarbij
word t gemeld (pag. 195) dat in het overleg Vall de gezalnenlijke bijenhoudersbonden is bes loten er naar te screven
reeds voor 1996 de bijdrage van f 5,- per lid te verhogen
tot f I0 .-. Om het overl eg met de andere financ iers Vall het
proefbedrijf met succes te kunnen voortzetten besloot het
bestuur de medewerking van de !eden te vrage n voor deze
te verhogen bijdrage.

Studiedag
Door bijzondere omstandigheden kon een eerder geplande
studiedag niet doorgaan. Besloten werd alsnog een
dergelij ke dag voor te bereiden en wei voor 16 oktober
a. s., te houden in Wehl.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
• de moge lijkheden van biotechnische bestrijding van de
varroamijt.
• de Aalstermethode en
• ontwikkelingen bij koninginneteelt.
Ter vergadering was er nog een zeker optimisme over het
achterwege blijven van nieuwe gevallen van besmetting
met Amerikaans vuilbroed . He laas kwam eve n later een
bericht van de eerste besmettin g in 1995.
Honingzemerij
Grote belangstelling was er in het bestuur voor de ontwikkelingen in de Honingzemerij te Box tel. Zoals bekend
heeft de Honin gzemerij van ·de zu ide lijke bonde n' dit
voorjaar de ho ningzemerij van de hee r C. Vries te Piete rburen overgenomen . De produktie vindt vanaf I juni j l.
aileen nog plaats in Bo ·tel waar de heer De Vries in die nst
trad al commerciee l directe ur en de algehele Ie iding van
het bedrijf in handen blijft va n de heer H . van Laarhoven.
Het bestuur nam met waa rdering ke nni s va n de vlotte
wijze waarop de samenvoeging vru1 de twee prod ukti ebedrijven heeft kunnen plaatsvinden en sprak haar
vertrouwen nit in een positieve o ntwikke ling van het
bedrijf ook in het belru1g van de bijenh o uderij .

Studiedag op 11 november a.s.
'Bijen en andere bestuivende insekten dragen bij aan Jzet
belroud en de verbetering van natzmr en. milieu '.
ln Bijen (4(6): 183 ( 1995) heeft u de eerste aankondi gin g
kunnen lezen van onze jaarl ijkse tudiedag . Ook zag u een
globale weergave van de aktiv iteiten di e zu llen
plaatsv inden. De voorbereidingscommissie is nu zover dat
ze u het vo lledi ge programma kan aa nb iede n.
Lezingen
Het nut van de bijen en andere bestuivende insekten in de
breed te zin, zal uitvoeri g aan de o rde komen in vijf
lezi ngen, door de volgende inleiders.
• L. Hensels: De inzet van bijen voor de bestui ing vru1
cultuurgewassen. Aandachtspunten zullen zijn : conditie
volken, plaatsi ng, verzorgi ng, vergoedi ng, tari ev n,
contracten.
• P. Oomen: Het voorkomen van spuitschade bij bijen en
andere be tui vende insekten. Toegelicht zal ondermeer
worden onderzoek werkzame stoffen bij gewasbescherming midde len, do erin g en de re lati e van deze stoffen
met het gewas en her te be t:rijden insekt. Het gebruik

van herbic iden op slootkanten en andere plaatsen en de
gevolgen daarvan. Het voorko111en van schade aan
in e kten bij gebruik van gewasbesch rmingsmiddelen.
• P. van Breugel: De solitaire bij, het belru1g daarvan en
de relatie met onze honingbij . Is er sprake van conCUITenLie tusse n honinbijen en solitaire bijen. De
leefwijze van sol itaire bijen. nestgelegenheid en de
afname van het aantal so01ten door verarmin g an het
biotoop.
• A. de Ruijter: Het in zetten van andere bestuivers dan
honin gbijen bij de be. tuiving van cultuurgewas en.
Wanneer en waarom. Onderzoek en res ultaten bij de
bestuiving door hommels en de kweek van homme ls.
Onderzoek en resultaten bij de bestuiving door Osmia
rufa en de k.week van Osmia rufa . Ts er wei of geen
prake van conc urrenti e met de honing bij .
• A. Koster: de betekeni s van bijen voor fl ora en fau na.
De plaats van bije n in de kringloop der natuur. Relaties
binne n deze kringloop. zoa ls bestui vi ng van bloe men.
hoeveelhe id zade n, aantal soorte n en hoevee lheid vogels
en ancler wild . Of bijvoorbee ld hoeveelheid zaden,
mui z n en roofvoge ls.
De lezingen wo rde11 elk drie mao/ gehouden.
Parallelprogramma
Voor in bijen minder-ge'interesseerde bezoekers hebben
we een prachtig alternati ef. U kunt deelnemen aan een of
twee ac tivite iten.
• Het maken van tafelversieringen en bloemschikken.
Met de deskundige hulp van de heer L. van Dinter maakt
u de mooiste werkstukjes, geb ruik makend van materi aal
uit de vrije natuur, zoals takken , beshoudende hees ters,
zaaddozen en vru chten. Deze materia len zelf meebrengen , zo oo k een scherp mesje of snoeisc haar; en een
bakje of vaas. Hulpmateri a len zoa ls oases en ij zerd raad
zijn aru1wezig en kunt u tegen kostprijs aanschaffen.
• Aquarelleren: mevrouw J. Hagenburg za l demon tJ-eren
hoe u een prachtige aquarel (waterverf) kan maken.
Natuurlijk kunt u ze lf ook aa n de lag. Onder haar vakkundi ge Ieiding za l het ze ker een succes worden.
Materiaalkosten f2 ,50 per deel nemer.
Workshop
Mede ter ond ersteu ning an de lezin gen zu llen in de
workshop diverse activite iten plaatsvinden .
• G. Jansen: dia-serie over Amerikaans vuil broed, wordt
meerde re ma len vertoond .
• mw. M. Kwak: KNNV Utrecht, resu ltate n hommelonderzoek.
• P. van Breugel: solitaire bijen, hui svesti ng en andere zaken.
• Chr. S meeken : o nderzoek Ambro iu hoeve. Wat
wordt er gedaan in het belang van de imker. direct en
indirect. Hoe is de verdeelsleutel van de kosten tussen
overheid zaad/groente, fruittelers en imkers.
Voortbestaan van de Amb rosi ushoeve.
• L. 'Wiegmans, Vlinderstichtin g: aanwezig met een stand
met voorli chtin gs- en demo nstratiemateri aa l.
Postersessie
Deze biedt gelegenhe id voor iedere bezoeker om eigen
vi ndingen en actuele zake n te demonstreren. Ook
advertenties. foto's. dia · en ze lfgemaakte videofi lms.
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Verder zu llen aanwezig z ijn:
• d e b eer Versteeg van de ' Vrienden van Ambrosiushoeve' met een stand.
• Honingzem e rij ·Het Z uiden ' , met een propaganclastand
met minder beke nde artikelen .
• Am brosius hoeve, met informatie over het economisch
be lang van bijen.

gewicht en oppervlaktem aat.
• Siervoorwe rpen en kaarsen van bijenwas
Het aantal inzendin gen per deelnemer is onbeperkt. Deze
ze lfgevormde produkte n worden apart tentoongesteld. Ze
worden (ditjaar nog) niet beoordeeld . De beste
inzendin gen van de diverse klassen worden met ee n
certifi caat ge honoreerd .

Drachtplan ten beurs
Aanclacht wordt gevraagd voor meer inbreng van de
imkers . Naas t ruil en ook gelegenhe id tot verkoop tegen
' kostprijs· van drachtplanten o.a. vasre planten. bomen en
heesters. De bekende verkoo pstands zu llen aanwez ig zU n.
E r wordt een wedst.rijd herke nning drachtpl ant n
geo rganiseerd.

Ontmoetin gsruim te/cafe
Natuurlijk bent u niet genoodzaakt de he le dag het
programma te volgen. In de aula is de gehele dag gelegenhe id om met uw collega's van gedachten te wi sselen en
een bon·e l of pilsje is onder handbereik. Voor het slagen
van een groot gedeelte van de studi edag, vooral wat
betre ft de diverse keuringen, de drachtpl an tenbeurs en
postersessie zij n we van uw medewerkin g afhankelijk.
Toegan g~prij : omdat de ko ten van de tudiedag voor een
gedeelte worde n gedragen door onze organisati e vinden
wij het redelijk dat ni et de !eden van de Bond van
Bijenhouders NCB een hogere toegangsprijs betalen.
Leden van de CB en partner beta!en op vertoon van de
lidmaatscha pskaart 1995: f 15.-. Voor een ieder ander
bedraagt de toegangsprijs f20.- .
Mogen we op I I nove mber op u rekenen?

K euringen
• Vlechtwerk: Voor vlechtwerk wordt een tentoonstelling
ingeri cht met voor iedere inzender een attentie . G raag
248 uw medewerking hi eraan. Ook zal een vlechtdemonstratie gegeven worden. Zoals reeds ee rder vermeld ve rva lt
de keurin g va n vlechtwerk.
• H oning: Er worden vij f categorien honing onderscheiden:
- v loeibare vootj aars- of zo merhoni ng;
- geente voorj aars- of zomerh onin g (ook wei
pa tahoning genoemd);
- gekristalisee rde voorjaa rs- zo merh onin g (sponraan
gekristaliseerd):
- heidehoni ng en
- raath on ing.

-

ledere inzender mag per catego ri c een seri e van dri e
potten insturen ter beoordeli ng. De potten mogen niet
voorzien zijn va n een etiket of op chri ft (neutra le pot). B ij
de heidehonin g het keu rin gsrapport va n het Rl KT LT of het
keuringsrapport va n de Keurin gsdienst van Waren toevoegen. Bij de raathoning komt aileen de ho ning in de
zogenaamde secties voor keuri ng in aanmerkin g. Een jury
za l de inzendingen beoordel e n op sui kergehalte. zu iverhe id . netheid, rijpheid, geur e n smaak.
De in zend ingen worden na de keuring tentoongesteld,
voorzien van de u itsla g onder nu mmer. Tnzendingen van
ni et-NCB-Ieden vallen bui ten de prij zen.
• Mede
Een inze ndi ng bestaat ui t dri e fl esse n mede afkomsti g ui t
een partij . De fl essen mogen ni et van een etiket of
opschrift zijn voorzien. Een jury zal de mede beoorde len
op smaak, helderhe id, kleur, zuiverheid en verpakking.
• Was
Er worden ve rsc hillende categorien onderscheiden:
I. Zelfgezu iverde was. Per inzender mag slecht een blok
was aangeboden worden. Het stuk moet minstens 500
gram wegen en mag niet va n een etiket of ander
kenteken zijn voorzien.
2. Zelfgegoten kunstraat. Pe r inzender een serie van drie
ve llen. deze moge n niet voorzien zij n va n een etiket o f
op chrift.
3. Siervoorwerpen van bijenwas.
Een j ury zal de zelfgezui verde was en zelfgego ten kun straat beoo rde len op kleur, reuk , structuur en veront:reini ginge n, de zelfgegoten ku nstraat tevens op sterkte,
maandblad voor imkers septem ber 1995 verenigingsnieuws

Van de bestuurstafel
] . Beekman
De vergadering van het bondsbe tuu r vond plaats op
donderdag 22 juni 1995 ten kantore NCB te T il burg.
De votgende zaken zijn in de vergadering besproken:
In de notul en van de vergadering van 6 apri l 1995 is ee n
storende fout ges lopen: de verdubbeling van de afdracht
voor de Ambros iushoeve zal ni et in 1996 berekend
worden, maar in 1997 . De laatste ontw ikkelinge n rood de
Ambrosi ushoeve zij n nu echter van dien aard dat het
jarutal I 996 toch juist is.
Aa ndeelhoudersvergadering honingzemerij Het
Zuiden BV:
• Goedkeuring om het bedrijf te splitsen in twee BV 's.
• Overname van het bedrijf K. de Vries uit P ieterburen.
• Div idendbetaling over j aar 1994 is 40% over de
nomin ate waarde van de aandelen.
• Opstetle n van een t:weede produktielij n voor het vull en
van honingglazen.
• Ambrosiushoeve:
• De overhe id komt met een ex tra bezui nig ing. De
bijenh ouderij heeft nu het probleem dat de extra bijdrage
al in 1996 gele verd moet worden. De imkersorganisaties
zijn onder voorbehoud accoord gegaan met deze
verhoging. Er moet eerst nog overleg gevoerd worden
met de achterban.
• Ook wil de overheid het IKC (ln form atie en Kenni s
Ce ntrum ) opheffen. Dit betekent dat er gee n of nauwelijks info rm atie meer over bijen en andere insekten
gegeven za l wo rden. Mi schien is een deeltijdplaats te
handh aven in comb inatie met een fun cti e op de
Ambros iushoeve. Dit za l worden onderzocht.

VBBN
• Bedrijfs raadvergadcring d.d. 20 juni 1995:
Zie 'Uit de Bedr(ifsraad'.
• Spuitschade:
Ten ovcrv loedc. men moct altijd cen puitschadcformulicr invullen . Bij de opgave. ho<.: groot de schadc is, dicnl
men ool.. de ko ten die door de coordinator van de Bond
worden gemaakt (o.a. km-vergoeding) te ve rmelden.
• H e rbcnoeming led en LBS afd eling Bijenteelt:
Voor onzc Bond z ijn dat C. Roclcn e n als plaa tsvervanger H. Weijcnborg.
• Studiedag 1995:
• Over de in vulling toegang prijs c.d. komt in Bijcn cen
aankond iging.
• Een voorgestcldc terugkomdag voor honingkcurmecsters
is een geschcidcn activiteit t.a.v. de S tudiedag. De
bedocling van deze dag is om nog eens de keuring van
honin g c.d. door te nemen en te toetscn aan de huidige
ideeen. De keurmeesters zullen gevraagd worden om met
voorstelle n te komen.
• E nquete Bijen:
Een van de bond bestuursleden llCeft de rcsult atcn van
de enquetc gcanal yseerd. De concl usic is dat de lezers
praktische kennis weten te waardercn. Yraagtekens
worden gcLel bij de betrouwbaarheid va n de enqucte
gezien de leeftijd en het opleidingsniveau van de
respondenten.
• Concept notulen a lgemene vergaderin g 1995:
Doorge nomen en daar waar nodig was aangepast. Deze
zullen t. z.t. naar de verenigingen gezonden worden .
• Onderwijs imkerij :
Het vers lag van de vergadering met het STOAS is
doorgenomen. Het be tuur gaat accoord met de aanbevelingen en wacht nu op de beslissing va n de centrale
AO . We i zull en alvast gegevens verzameld worden hoc
bij de andere Bonden LLTB en ABTB de laatste drie jaar
verlopcn zijn. Hetzelfde gebeurt binnen onze Bond.
• Aa npassen verenigingsboek :
ieuwe telefoonnummer.
• Taken bestuursleden.
• Rubriek inlas en "H oe te handelen met puit chade· .
• B ijcen komst voor de contactper on en dracht verbcteri ng
is gep land op 4 eptember a.s. te Til burg in bet
Natuurhi torisch Museum.
N.B.: Voor meer infonnaTie kum utereclll bij !let
secrewriaat, Tef.: 013-836350. 's maandags tussen 8.30 en
f 6.30 uur.

Uitde PC
Dick Vunderiuk
We kunnen nu nog maar over een ding klagcn: hoc we de
honincr kwijtraken. Wat ccn fama ti ch bijenjanr is 1995 .
Bchal~c voor on7c collcga in Limburg wicn mooie bijenstand wegcns A VB-besmetting werd opgeruimd. Gclukkig
i hij dit jaar de cnige die getroffen \ cr I. I onze pes tmi tische verwach tingcn van een verdere ver prciding in
1995 kwamcn niet uit en onze hoop dat de prachti ge
zomcr en najaar van 1994 de bijen de vita lit.eit zo uden
bezoro-cn om wecrstand aan de besmetting tc geven, leek
gcrcchtvaard igd . Het is wei even opgelucht adem halen.
Maar bet lijkt ook gercchtvaardigd om te beseffcn dat we
met incidcntelc uitbraken moeten lcren Ieven en de wcrkgroep die zich beraadt over hct bestrijdingsbelcid gnat
gewoon door. We hebben overigcn met voldocnmg
gecons tateerd dat de logboekcn op de mark ten gocd zijn
bijcrehouden en dat iedcreen aan deze maau·egel goed
me~werkte. Dati cen compliment waard. lk belui terde
wei dat het bezoek aan de bevruchtingsstations dit jaar wa t
minder was. Men hccft kennelijk de kat wat uit de boom
gekcken. Dat zal volgend jaar wei over zijn , maar Iaten we
te n les goed in gcdac htcn houdcn: goede registratic van de
ac tics ten behoeve van traccerbaarheid.
De markten bicden altijd een goedc gelegcnh eid imkcr tc
ntm oe ten. En vaak raak ik onder de indruk van de
kwalitcit en energie waarmce men bezig is. En steed
meer gaat voorje Ieven hct portr t van imkerend
Nederland in bet rappo rt van de truclllurcommissic. De
genietende natuurimker met twee volken in de nchtcrtuin.
de wat crrotere imker die al vor end en experimentercnd
probeet~ die bije n beter te begrijpen. De bestuivingsimker
die verstand moct hebben van de tee lt van gewasscn om
door telers oevraaod te worden en de honingimker die
reist en trek~ om cl~ maxi ma le honingprod ukt ie ui t z"n
vo lken te halen. En het bcstuur, (in de wandelgangen
' Wageningen ' gcnoemd) moet zien dat ze oor e lk van die
groepen wat bctekcnt. Daarover hebben wea ls HB gc- .
sproken met enkele vooraanstaande imkers. Om van butten onze e igcn kring impulsen te krijgen voor het belctd
dat we moeten voeren. Een constructief gesprek waar an
we de uitkomsten verwerken in het beleidsplan. Maar per
definitie kun je aan comprom issen njet on tkomen.
Eerder heb ik al eens genoemd het Platform Groen in de
Woonomgeving. Ook zo'n zoekproces samen met de
VlinclersLichting en enke le ·materiedeskundigen' om te
pogen de v cdingsbronnen voor in sek ten te verbetere n.
Yeel van onze imkers met bijcn in de woonplaats kcnnen
daar het voo nreffclijke drachtgcbied. Jk ze lf ben daarover
steeds weer vcrbaasd. Het platform probee rt wegen te
vinden die clrachtgebiedcn verbeteren. A is in e lk
maandblad voor imkers september 1995 verenigingsnieuws
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stadstuintje vijf goede drachtplanten verschijnen en de
Plantsoenendienst poot her en der nectar- en stuifmeeldragende struiken en heesters, krijgen we een voortreffelijke compensatie voor wegvallende monoculturen als
koolzaad. En je bent verzekerd van een grote variatie in
soorten nectar en stuifmeel , waarvoor o.a. Imkerij
Fortmond zo sterk pleit. En terecht. mijns inziens.
Goed, dit is wat bet platform uastreefr, maar hoe kun je
het publiek belnvloeden? Het verrassende van dit platform
is dat we in elke bijeenkomst een nieuwe weg uitzetten,
die in de volgeude weer doodloopt. maar dan ligt een
andere weg weer kl aar. Vervolgens blijkr die ook niet de
goede te zijn, maar nu hebben we het gevoel toch een
begaanbare weg gevonden te hebben. Hoe die eruit ziet
vertel ik nog niet. Omdat we de weg nog verder moeten
verkennen en nu nog geen valse hoop willen wekken. Ook
omdat er zich mogelijk nieuwe partners aandienen, de
KNNV en Vogelbescherming, zodat het draagvlak
aanmerkelijk teviger wordt.
250 Maar een ding staat vast: het effect wordt pas zichtbaar op
lange termijn. Toch is het belangrij k er nu aan te werken
want de verstedelijk:ing van Nederland gaat door en in die
verstedelijking is een samenleving met een levende fauna
van insek:ten. vogels. egels en noem maar op, heel wei
mogelijk. Maar hij moet wei mogelijk gemaakt worden.
Vandaar het platform.
Van deze plaats feliciteer ik Riet Oostendorp met haar 25jarig jubileum bij de VBBN. Het is goed om te zien dat zij
na al die jaren nog zo intens betrokken is bij haar werk.
Wij hebben ooze waardering daarvoor uitgesproken
tijden een barbeq ue met medewerkers en enkele oudgedi enden uit collega's en HB .
In augustus wordt het Apimondiacongres in Lausanne
gehouden. Verscheidene imker gaan daarheen. waaronder
ook ik als vertegenwoordi ger van de Bedrijfsraad.
Apimondi a is de wereldorga nisatie va n imkers, destijds
opgeri cht door de ex-voorzitter van de VBBN, de heer
Ridder Van Rappard. Jk hoop dat ik u de volgende keer
wat interes an ts hierover heb te vertellen.
En zo gaat langzamerhand het bijenseizoen weer verschuiven naar het bestu urlij k seizoen en hoop ik velen van
u daardoor weer te ontmoeten.

-

Perikelen in de braak
Heyta van der Reijden-Rynja
Een artikeltje in het blad Noordoogst va n de Noordelijke
Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) van 7 ju li jl. heeft
voor fli nke onm t gezorgd onder de imkers en onder boeren
die hun land hadden braakgelegd met inzaai van phacelia
en andere bijenvri endelijke planten, met name in het
noorden van het land. Wat is het geval: een boer stelde de
vraag of hij bijenkasten mocht plaatsen op zijn perceel
nanmrbraak. De redactie van het blad gaf hem ten antwoord:
' nee, in pri ncipe niet. Volgens de rege li ng mag u geen
geldelijk gewin hebben. Ook al krijgt u geen vergoeding,
dan kan het nog uw compensatie op het spel zetten ' .
Di t is echter een te enge interpretatie van de braaklegregeli ng. Er staat inderdaad in de regeling dat een boer
geen opbrengst mag hebben in de vorm van diervoeder of
dierprodukten. Echter, door de bijenhoudersorganisaties is
maandblad voor imkers september 1995 verenigingsnieuws

in het Landbouwschap allang duidelijk. gemaakt dat
bijenhouden geen winstgevende zaak is, en dat de boer er
ook bepaald niet 'beter' van wordt. Stel dat een boer zijn
land wil braakleggen met gras. Hij mag daar dan geen
diervoeder van oogsten, en het gras ook niet weghalen. Hij
betaalt f 120 voor een hectare aan graszaad. Als hij
phacelia zaait, kost hem dat ongeveer /200 per ha. dus
f 80 meer. De irnkers zouden kunnen aanbieden deze
meerkosten te dragen. Bij een plaatsingsdichtheid van vijf
kasten per ha komt dat neer op f 15 tot .f20 stageld per
kast. NB : in Duitsland. waar ook de McSharry regeling
geldt, wordt dit bedrag door het ministerie vergoed!
Overigens heeft de commissie McSharry onlangs besloten
om bijen uitdnrkkelijk in de regeling op te nemen waaibij
ook weer eens duidelijk wordt gemaakt dater geen
vergoeding aan de boer betaald mag worden. Zodra bier
iets duidelijk over op papier staat, krij gt u dat te lezen.
Niet helemaal du idelijk is op welke gronden deze
verruiming heeft plaatsgehad. In elk geval zijn de VBBN,
de Vliudersti chting en de Stichting tot Beboud van Natuur
en Leefmilieu al j aren geledenmet een voorstel tot
verTuiming naar de toenmal ige minister van Landbouw,
dhr. Bukman. gestapt, met daarin met name wetsartikelen
over 'nectarhoudende planten' ten gunste van vlinders,
honingbijen en andere insekten. Dus wie weet is deze
aanvraag eindelij k gehonoreerd.
Als imkers gebnrik willen maken van de mogelij kheid om
bij een braakleggende boer hun bijen te plaatsen, moeten
zij toch met d boer goede afspraken maken over het
dragen va n de meerkosten voor zaad, en zwart op wit
stellen dat de boer er geen cent aan verdi ent. Zeker omdat
de tekst van de regeli ng op verschillende maniern
geYnterpreteerd kan worden, en niet aile Districts Bureau
Hoofden blijkbaar op de hoogte zijn van de preciese
regeli ng. Anders zou hij misschien een heel kleine kans
hebben om zijn subs.idie in gevaar te brengen en dan gaat
het om een bedrag va n soms wei / 120.000 per bedrijf. Oat
kun nen wij als imkers natuurlijk niet opbrengen. Maar het
is een absoluut fabe ltje dat imkers geen geb rui k meer
zouden kunnen maken van de onafzienbare velden phacelia, bladramenas en andere bijenmengsels, die wij in onze
fantasie voor ons zien.
De letterlijke tekst uit de folder 'Braakleggen 1995,
Rege ling steunverlening producenten akkerbouwgewassen.
Algemene regeling' luidt: 'U mag niet 'op enig moment'
direct of indirect financieel voordeel van braakpercelen
behalen, behalve bij percelen die met een non-food/nonfeed gewas zi)n ingezaaid.'
Voor deze laatste gewassen geldt dat ze verkocht mogen
worden, waarbij de boer en de koper/verwerker allerlei
formu lieren moeten invullen, metals bij lagen facturen en
betalingsbewijzen.
De informatie voor dit artikel is nagetrokken bij hetLandbouwschap, bij de NLTO en bij het Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum, de initiatiefnemer tot de inzaai van 120
ha phacelia in Noord-Oost Groningen.
Bloeiende bermen
In gebieden waar niet of nauwelijks van de braaklegregeling wordt gebru ik gemaakt, kan een ander initiatief een
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goede aanvulling op de drachtweide bieden.
Op Schouwen-Duiveland is een project gestart van bloeiende bermen. Daartoe heeft men contact gezocht met veertien boeren in een bepaalde streek. met het verzoek om
hun bermen beschikbaar te stellen voor inzaai met
bloeiende-plantenmengsels. Dit heeft geresulteerd in
twaalf deelnemende boeren met een totale bermlengte van
twaalf kilometer bij vier meter breed. Hier is een
fietc;tocht langs uitgezet, door de VVV zijn folders
uitgegeven en als klap op de vuurpijl krijgen de boeren
een vergoeding van 40 cent per vierkante meter, waarvan
driekwart door bet Rijk wordt betaald. en de rest door de
provincie, de gemeente en het waterschap.
Er is voor de helft gebruik gemaakt van cultuurzaden,
zoals gele mosterd, bladramenas en teunisbloem. voor de
andere helft is wilde-bloemenzaad gebruikt. De bermen
worden niet bespoten en bemest, en tot september wordt
er niet op gereden. De deelnemende boeren zijn enthousiast. Niet bekend is of ook imkersverenigingen in de
omgeving zijn ingeschakeld. Oat is natuurlijk geen enkele
reden waarom niet een imkervereniging in zijn eigen
buurt een dergelijk project kan starten . Zeker gezien het
feit dater subsidie voor wordt verstrekt.
In zo'n bloeiende fietsroute kunnen ook andere activi teiten worden opgenomen, bijvoorbeeld een bezoek aa n
een boerenbedrijf, een kaasmaker, een molen of een bijenstal en ook kan er een verkooppunt van regiona.le produkten (o.a. honing) worden opgenomen. Rece nt onderzoek
onder de ederlandse boeren heeft uit gewezen dat er een
groeiende vraag is naar regionale kwaliteitsprodukten:
kaas uit eigen streek, melk rechtstreeks van de boer. En
daar hoort natuurlijk ook echte - noem maar wat Wageningse honing bij . ln Frankrijk staa n de ' routes
nationales' vol met stalletjes 'produits reg ionaux·.
Ik wil u als algemeen secretaris van de VBBN graag
bijstaan bij het schrij ven van brieven naar de overheid, het
op tellen van folders en het ver trekken van in formatie in
het algemeen . De eerste contacten moeten uiteraard op
plaatselijk niveau worden gelegd. Succes verzekerd. zou
ik haast zeggen .

Het HB op toernee
Heyta van der Reijden-Rynja
Op uitnodiging van Bert van Westhreenen , de bestuurssecretaris. werd de HB-vergaderi ng van I 4 juni jl.
gehouden in Borculo, waar Bert bijna is uitgewerkt op het
gemeentehui .
Het gemeentehui van Borculo is een bij zonder gebouw.
Het i 'organisch' gebouwd door de inmiddels beroemde
architecten Alberts en Van Huu t, die ook onder meer het
NMB-gebouw in Amsterdam en het gebouw van de
Gas unie in Groningen ontworpen hebben. Organi sche
architectuur is ontstaan uit de toepass ing van anthroposofische principes in de bouw. Antroposofi e is een Ieven houdin g di e i ontwikkeld door de Oostenrijkse schrijver
en fil osoof Rud olf Steiner ( 1861 - 1925), en is in praktische
zin vooral bekend vanwege de biologisc h-dynamische
landbouw en het Vrije- choolonderwijs. Er zij n ook veel
toepass ingen in de ku nst, met name de architectuur.
Organi sche architectuur probeert het wezen lijke van de

natuur uit te beelden in naUtUrlijke vormen. Ook vormen
k.leur. vorm en afmeting van een gebouw een harmonisch
verband, en wei op zo'n manier dat de mens, die zich erin
bevindt, het al. zeer prettig ervaart. 'Het gebouw zit als
een ruimvallende jas om je heen', aldus Bert. Vol gens
antroposofische principes wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van natuurlijke materia len: baksteen, hout en
natuursteen.
In de natuur komen geen hoeken van 90° voor, en die
worden ook zoveel mogelijk vermeden in een organisch
gebouw. Kamers hebben vaak verspringende wanden , de
gangen lijken te kronkelen, de plafonds zijn schuin en
soms zijn de ramen op verschillende hoogtes geplaatst. De
k.leuren an het interieur- vloerbedekking, wanden, deuren en kozijnen, maar ook de stoelen e n de tafels - zijn
harmoni sch op elkaar afgestemd en uitgevoerd in paste ltinten. en ook het vele groen binnen het gebouw vall op.
Het geheel maakt een bijzonder rustgevende indruk, en
dat is ook de ervaring van de mensen die er werken.
De tweede reden om ons naar Borculo te halen was voor
Bert de aanwezigheid van de wilde-plantentuin van frater
Jeroen. Deze tuin ·is opgezet uit liefde voor de natuur en
de insektenwereld. en is in achtjaar uitgegroeid tot een
waar lustoord voor vlinders, hommels. honingbijen ; maar
ook veel soorten vogels. reee n en - helaa - mollen hebben
bet bij zonder naar hun zin .
De tuin wordt verzorgd door frater Willibrordus, de assistent en opvolger van de twee jaar geleden overleden Frater
Jeroen. Frater Willibrordus is imke r. en laat dat Lijdens
zijn rondl eicling ook regelmati g blijken. maar bovenal is
hij natuurli efh ebber en hij kan daar boeiend over
vertellen. Zoals de mani er waarop hij aan zijn bijnaam
·frater Witbo l' is gekomen: In de wi lde- plantentuin
worden zoveel moge lijk verschill ende bloeiende pl anten
verzame lcl . Ook g ras heeft vele verschijningsvormen en
Frater Jeroen was altijd op zoek naar nieuwe grassoorten.
Op een keer introd uceerde hij de ' witbo l' in de tuin , een
algemee n in wegbermen voorkomende gras 0011 met een
vo lle witte bloeiwijze. Het eerste jaar bleef het gras
beperkt tot een kl e ine pol, een jaar later groeide het uit tot
een fl inke plak en nog een jaar later dre igde de witbol de
hele tuin te overwoekeren. Frater Jeroe n heeft toen ee n
hele wi nter besteed aan het uitgraven van de uitl opers. en
da ht in het voorjaar de plaag best:reden te hebben. Maar
nog steeds duiken er hi er en daar in de tuin plotseling
witbollen op. Zo kan het gebeuren dat frater Willibrordu s
midden in ee n boe iend betoog plotseling in een plantengroep verdwijnt om met een tri omfante lijk gezicht weer
op te duiken met een boosdoener in zijn handen. Vandaar:
frater Witbol.
ln de tuin groeien voorname lijk inheemse ' nutti ge' planten: kruiden. nectar- en pollenl everende planten en
waardplanten voor diver e vlinders (brandnetels bijvoorbeeld . Deze planten staan ni et neljes in perkjes zoal. dat
in de meeste drachtp lantentuinen het geval is, maar taan
ordeloos verspreid tu"sen diverse soorten gras. zuring en
wat in de wandeling 'onkruid ' wordt genoemd. De
lu pinen e n de klaprozen vallen meteen op, net als her vak
ol slangekruid waar - ond anks de ges taag va llende regen
- verschillende hommelsoo rte n druk op vlogen. Maar
oms moest je ec ht zoe ke n om tussen het gras
bijvoorbeeld een veld Veroni ca te ontdekken , of het
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driekleurig viooltje. En de frater liet ons maar raden naar
namen en de herkomst. Hoe kwam de kattedoorn aan haar
populaire naam 'boerenjongensverdriet'? Frater Jeroen
was van boerenafkomst. en werd in de vakanties altijd het
land opgestuurd om onkruid te verwijderen. Kattedoorn
was daar een van: een onschuldig uitziende plant, die
echter later in het jaar venijnige doorns krijgt en door het
vee wordt gemeden. De plant groeit dan enorm uit en dat
kost natuurlijk grasland. Dus tot hun grote verdriet werden
de boerenjongens belast met het verwijderen van de
stekeligheden. Groot was dan ook de verbazing van de
andere fraters dat uitgerekend deze plant een plaats kreeg
in de wilde-plantentuin.
Een van de taken van frater Wi llibrordus is het in toom
houden van de verschillende plantensoorten in de tuin.
Wieden of schoffelen is er nauwelijks bij, omdat de hele
grond bedekt is. Voor de bestrijding van sommige grassen
heeft hij de hulp ingeroepen van de grote ratelaar, een
halfparasiet die zich hecht aan de wortels van grassen, en
er nog leuk uitziet ook.
Sind. kort heeft de tuin ook een nieuwe bewoner: er zijn
wat orchideetjes opgekomen. Dit werd in de plaatselijke
kran t aangekondigd alsof er een tropische bloemenzee was
ontstaan. en het bezoek stroomde dan ook toe. Het gaat
echter om een gevlekte orchis, voor natuurliefhebb~rs het
neusje van de zalm, maar ochideeenkwekers kunnen zic h
bekocht voelen als ze een plantje van 10 em zien.
De frater houdt ook bijen. Die vinden genoeg voedsel op
het terrein. maar omdat Frater Willibrordus het onderwijzen niet kan l<~ten. heeft hij tevens een voerakkertje
aangelegd, waarop een enorme verscheidenheid aan
drachtplanten is samengebracht en waar hij de bezoekers
erop wijst dat ze met weinig moe ite een grote bijdrage
kunnen leveren aan het verbete ren van de bijenweide.
~ok heeft de Frater een klein vlinderkastje gebouwd, waar
hiJ rupse n van o.a. het oranjetipje heeft verzameld. Die
kunnen daar rustig gaa n verpoppen. en volgend jaar worden ze weer losgelaten in de win . Ook deze vlinderpoppe n
geb ruikt hij nls educatief materiaal. Van een bezoeker
kreeg hij eens een kistje, gev uld met rietbundels. Oat heeft
hij opgehnngen op een zo nni g plekje. Het eerste jaar
kwam een enkel metselbijtje haar eitjes leggen, hetjaar
erop kwamen er al meer en dit jaar dacht hij dater een
zwerm op neerstreek. zoveel bijtjes wisten de weg naar
het nestkastj e te vinden.
De hele middag stroomde de regen neer, ze lfs de frater
had niet voldoende invloed 'daarboven' om bette Iaten
stoppen. Maar ondanks dat. was het met een warm gevoel
dat we afscheid namen van de bijzondere tuin en haar
boeiende behoeder. Frater Willibrordus.
Een bezoek aan de win is zee r de moeite waard. zeker a is
het weer een beetje meewerkt.
Affpraken kwll umakenlllet.frater Willibrordus
(1. Hi/h ors1), Alexandrinalaan 13, 7271 NN Borculo, tel.
frate rlwis: 05457-71855.

Verslag HB-vergaderingen
Heyta van der Reijden-Rynja
De juni-vergadering vond plaats in Borculo, de woon- en
wcrkplaats van dhr. Van \Vesthrcenen (lie 'HB op
toernee' in dit nummer). In juli zal hct HB ccn bczock
brengen aan Rijk Zwaan in De Lier, de werkgevcr van het
HB-lid Bas van Kuijk.

Terugblik op Algemene Ledenvergadering
Over hct algcmecn is de vcrgadering als positief crvaren,
maar niet erg spannend. De verhalen van mw. Bos en van
dhr. Lems wcrden positier gewaa.rdeerd. Het HB stelt voor
in het vcrvolg cen st.rakker tijdschema te hanteren met ecn
maximum spreektijd per onderwcrp. Yanuit diverse
subverenigingen is hct vcrzock binnengck.omen voor cen
pauzc halverwcgc de vergadcring.
Yergadcring grocpcn/HB op 22 april
Met de grocpen is gebrain tonnd over de toekom t van de
bijenhoudcrij. De volgende punten kwamen naar voren:
• Zou de YBBN een taak kunnen hcbbcn in het onderhouden van de conracten met de univer~iteiten. bijvoorbeeld door nieuw onderzoek aan te mocdirrcn.
• Het moet duidelijk zijn wat de maatschappclijkc functie
van imkers is: hobby of bcroep.
• Yeel bijenhoudcrs, vooral in de stcdelijkc gebicden, zijn
meer natuurbeschcrmer.
• De VBBN moet cen platform zijn voor aile imkers die
hun hobby willen beoefenen.
• Het maandblad moet de verschillcnde groeperingcn vaak
aanspreken.
• Wat zou de rol van ·praktisch imkcr' kunnen zijn.
analoog aan de Duitse 'lmkcrmcister'.
• Ondcrwijs blijft prioriteit nummcr een.

Registratie
De Bedrijfsraad hceft aile bijcnteeltorganisatics verzocht
tc controleren op het gebru ik van logboeken bij aan- en
verkoop van bijenvolken. Aile HB-Ieden hcbben een
aantal markten toegewezen gekregen om tc controleren.
Bij de markten die tot nu toe zijn gchouden verliep de
registratie redelijk tot goecl .
Er hceft een vergadering plaatsgevonden met vertegenwoordigers van aile organisatie om te komen tot een
ecnvorm ige registratic voor aile imkers. De resultaten
zullen op tijd bekcnd gemaakt worden.

Beleidsplan '96/'97
Er blijkt behoefte te zijn ann een meer Jange-termijn
beleJdsplan . Er moet al worden toegewerkt naar bet
jubileum in 1997 en een evcntuele organisatie van
Apimondia in 1999. Het beleidsplan moet in samenhang
met het jaarverslag gcz icn worden. Duidclijker moet devisie van de YBBN naar voren komen. De juli-vergadenng w~rd~ geheel aan de opzet van het beleidsplan gewijd.

Comm&ss&es
Honing: de voorzitter van de Commissie spreekt haar
teleurstelling erover uit dat de nieuwe honingpot zo
wem 1g wordt gepromoot.
Op 21 oktober vindt in het Bijcnhuis een studicclarr voor
honingkeurmcesters en andere ge'interesseerden p~1ats . In
het begin van 1996 wordt een cursus 'honingkuncle'
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Drachtplanten: her overlegorgaan drachtplanten heeft
gepleit voor uitbreiding van de regeling ·snelgroe iend
bo~·. metals gevolg dat ook zoete kers. robinia en tamme
kastanje mogen worden geplant.
In Noordoost Groningen zijn op initatief van het Bureau
Innovatie Landbouw tientallen hectares phacdia
ingezaaid. In Drente is :!50 ha snelgroeiend bos gepla nt.
met 10% drachtbomen. Binnenkort wordt met de
provincie gepraat over de inzaai van clrachtplanten i.p.v.
gras als onderbegroeiing bij snelgroeiencl bos.
Onderwijs: in samenwerking met de groep Zuid-Holland
houdt de commi~sie op 4 no vember een themadag in
Blijdorp.
De onderwijscoordinatoren van enkele organ isaties hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van
STOAS (Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische
onderwijskunde en Scholing) en AOC's (Agrarische
Opleidings Centra) over de toekomst van het
bijenteeltonderwijs.
Jubile um: op korte tennijn wordt een beslissing genomen
over het drukken van het jubileumboek. De diverse
offertes zullen nogmaals met ell-.aar vergeleken worden.
Sponsors zijn er nog niet.
Urenverdeling secretariaat. !. v.m. bezuinigin gen wordt de
algemeen secretaris voor vijf uur ontslag aangeboden
ingaande op I juli a.s. Het HB kiest ervoor om het secretariaat zovee l mogelijk open te houclen, de aanwezigheid
van de beide part-time medewerksters wordt zodanig
verdeeld dat het ~ecretariaat dagelijks tijdens kantooruren
te bereiken is.
Financien
Er hadden in april nog 300 !eden hun contributie niet betaald. Ondanks bezuinigingen in HB-kosten en een deeltijdonts lag voor de algemeen secretaris zien de financien
van de vereniging door het teruglopend ledenaantal er niet
rooskleurig uit.
Exteme contacten
Vlaamse lmkersbond (VrB): op 19 april j l. heeft een informeel gesprek met de VIB plaatsgevonden op de
Ambrosiushoeve. O.a. is gesproken over A VB. koninginneteelt en onderwijs. De organisatie van het Apimondiacongres in 1997 door Belgie gaat niet door.
Landbouwschap en Bedrijfsraad: deze vergaderingen
vinden plaats op 20 juni a.s. te Til burg. Onderwerpen:
resultnten werkgroep Amerikaans vuilbroed. drachtp lantenoverleg en financiering en toekomst Ambrosiushoeve.
mede gezien de nieuwe overheidsbezu inigingen op
onderzoek.
Bedrijfsmatige imke.-s (BT): in een gesprek met de Bl
zijn ideeen over de bijdrage aan de Ambrosiushoeve via
de direct betrokkenen naar voren gebracht. De uitwerking
volgt nag.
Platform Groen: de organisatie van het Europees
Natuurjaar 1995 was erg te spreken over de opzet van het
Platform. maar kan e r helaas geen subsid ie voor beschikbaar stellen. Her Platform heeft aans luiting gezocht met
her IYN. KNNV (bekend van het hommelproject) en de
Vogelbescherming, metals doel: natuurontwikkeling in de
eigen woonomgevmg.
Apimondia: namens de Bedrijfsraad za l Dick Vunderink
her Apimondiacongre. bezoeken.

AMILIEBERICHTEN
In hcl nog prille imkerseizoen moe. len wij afschcid nemen
van onze vriend en collcga-imker
TENG VOSSEN

Te vroeg. Er stand nog zoveel op zij n programma: want als we
aan Teug den ken, denken we aan het verzorgen van zijn bijen
en die van anderen. aan ' t regelcn van bestuiving. ' t verde lgen
van wespen indien noodzakclijk e.d. Hij moest hel de laalste
jar n wal rustiger aa n doen en had hier duidelijk moeile mee.
Teug wilde nog zoveel. Wij wensen Lijn vrouw en kinderen
vee! sterkle toe met dil verlies.
Bc>-tuur en lcden LLTB bijenvcreniging Nedcrweert-Ospel

CURSUSSEN
Cursus Verzorgen bijenteelt (voor beginners)
VBBN subvereniging Utrecht start in januari 1996 genoemde
cursus. Docent Thea de Ronde, kosten !250.
lnl.: Jannie de Leeuw, 030-937539 (na 1 okt.: 030-2937539) .
Cursus Verzorgen bijenteelt (voor beginners)
Cursus Bedrijfsvoeren bijenteelt (voor gevorderden)
Eerstgenoemde cursus start begin maart 1996, voorwaarde:
minimaal18 jaar oud. De tweede cursus start media maart
1996, men moet in het bezit zijn van het diploma Verzorgen
bijenteelt (beginnersdiploma) of tenminste vijf jaar bijen
houden . Beide cursussen omvatten veertig lesuren, de kosten
bedragen !350. ln lichtingen en aanmelding: LAS Alkmaar,
Clusius College, 072-56 10934 of bij de LAS Purmerend,
Clusius College Purmerend, 0299-423362.
Cursus Bedrijfsvoeren bijenteelt (voor gevorderden)
Het AOC Boxtel start genoemde cursus in september 1995.
De cursus omvat veertig lesuren, kosten f 360,-.
lnl.: W. Westerwoudt, 073-563201 (18.30-19.30 uur).
Cursus Bed rijfsvoeren bijenteelt (voor gevorderden)
VBBN subvereniging Bussum start eind november 1995 bovengenoemde cursus. Kosten f 250,-. In I.: J.M. Verrier, 02159-42127.
Cursus bijenhouden
Voor een ieder die een beginnerscursus heeft gevolgd of al
enige jaren zelfstandig imkert en verder wil in de imkerij!
Zwaartepunten in de cursus: het bijenvolk a is totaal
organisme; selectie en teelt van vooral zachtaardige bijen met
aangepaste bedrijfsvoering; het reizen met bijen; bestuiving;
dracht; honingverwerking; andere bijenprodukten. De wereld
van de honingbij m.b.v. moderne instructiemiddelen .
De cursus wordt gegeven door gekwalificeerde en ervaren
docenten. Voor specifieke onderwerpen worden gastsprekers
uitgenodigd. De cursus duurt ca. veertig uu r waarvan de he lft
praktijklessen, en wordt afgesloten met een exam en en een
overeenkomstig certificaat. De theorielessen starten in januari
1996, in 'De Gouden Leeuw' in Berlicum, op donderdag van
20.00-22.00 uur. De praktijklessen worden in overleg
vastgesteld. De cursus kost ca . ! 175 afhankelijk van het aanta l
deelnemers, te voldoen na bevestiging van de inschrijving.
Aanmelding v66r 1 november 1995 bij de voorzitter van de
vereniging: Noel Wijffe/s, Oude Baan 21 a, 5242 HT Rosmalen,
04192-12961 of bij de cursuscoordinator: Jan Charpentier,
Laar 45, 5258 TJ Berlicum, 04103-2039.
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