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811 de voorplaat: Dit jaar wordt de Nationale boomfeestdag gehouden op 20 maart {zie ook hoofdartikel)
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'Verrassend en opvallend', geen term en die maandelijks
opgaan voor Bij en. Nieuwtjes van dien aard staan soms op
verborgen plaatsen, in, zeg maar, 'mededelingen-rubrieken.'
Voorbeeld deze maand: het opheffen 'Vervoersverbod
Waddeneilanden', geloof maar dat het nodige stof hierover
zal opwaaien. Verheugend of niet, het lijkt dat afdelingen inventief {of innoverend?) aan de slag gaan om alternatief onderwijs te kunnen bieden. Zomaar twee verrassende en opvallende berichten vermeld in rubrieken die door lezers nag
al eens als oninteressant worden afgedaan! Als je maar goed
lee st... lets heel anders vanachter de redactionele schermen:
'Regio-nieuws' als maandelijkse rubriek is uit Bij en verdwenen. Niettemin: informeer ons tijdig over uw interessante manifestaties. De voorplaat will en we voortaan een jaarlijks
thema meegeven. Voor 1996: solitaire bijen. Van zijn beginnersrubriek heeft de heer Van lersel inmiddels de serie
'lmkerpraktijken' gemaakt. En er zijn nag meer plannen, die
van Bijen een {nog) aantrekkelijker maandblad voor imkers
moeten maken. Hand in hand met uw stormloop op
Postbus 198 moet dat lukken. Ab Kuypers
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DRACHTPLANTEN

Peter Derksen: 'Mogelijkheden voor imkers te over'

Boomfeestdag jubileert
Ab Kuypers

luisteren naar spannende, ontroerende verhalen over

Zeewolde, Flevoland . Het j ongste dorp van
Nederland. Dit jaar het middelpunt van de
Nationale Boomfeestdag . Een gebeuren, waarbij de
belangen van honingbijen stee ds nadrukkelijker aan
bod komen. Legio mogelijkh eden voor imkers zich
te manifesteren. Zoiets g aat overigens niet vanzelf.
Er zijn inspanningen van landel ijke drachtplantencommissies en de stichting ' Nationale boomfeestdag'. Ook voor plaatselijke imkergroepen is er werk
aan de winkel. Een gesprek met Peter Derksen , van
huis uit landschapsarchitect, si nds ruim een jaar
landelijk coordinator van de Nationale Boomfeestdag. Het zijn voor hem de laatste min of meer
hectische dagen van voorb ereidingen .

bomen en bossen. 'In fe ite is Nederland het enige land
dat structureel in de vorm van de boomfeestdag vorm
heeft gegeven aan de oproep van de Verenigde
Naties,' aldus Peter Derksen.
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Een jubileum
Dit jaar za l het voor de veertigste maal zijn dat de
Landelijke Boomfeestdag , eerder boomplantdag
genoemd, wordt georgan iseerd . Deze manifestatie is
geboren uit een noodkreet van de FAO, de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. Tijdens
de wereldmi lieuconferentie in 1954 bleek het er
were ldwijd met de bossen slecht voor te staan. Erosie
en woestijnvorming, het gevolg van ontbossing, namen
hand over hand toe. Deze conferentie heeft toen
opgeroepen tot een jaarlijks terugkerend 'World

'Op woensdag 20 maart vieren wij de veertigste
boomfeestdag. Bij de voorbereidingen hiervoor heb ik
ook contact gehad met de drachtplantencommissies
van de imkerorganisaties . lk zie goede mogelijkheden

Festival of Trees'. Doel: mensen bewuster te maken
van de grate waarde van bomen.

voor imkers op plaatselijk niveau het belang van bijen
uit te dragen. Via deze dag kan men zijn inbreng

De Nationale boomfeestdag
Het Nederlandse initiatief heeft indertijd geresulteerd in een jaarlijkse boomplantdag, georganiseerd
door de gelij knamige stichting . De uitvoering werd
van het ministerie van Landbouw overg eheveld naar
Staatsbosbeheer. lnmiddels nemen hieraan jaarlijks
ruim 10.000 kinderen dee I. Be halve het aanplanten
van bomen en struiken worden er allerlei andere
activiteiten georganiseerd . Er worden werkstukken
gemaakt, kinderen gaan op stap met boswachters,
kortom, zij zijn bezig met groen in hun directe omgeving.
Voor scholen.zijn er verschillende lespakketten beschikbaar. Dit jaar wordt er bovendien in aile open bare
bibliotheken in Nederland een voorleesmiddag voor
kinderen gehouden . Op 20 maart kunnen kinderen

Nut van honingbijen

hebben bij het aanplanten van bomen en struiken en
andere zaken. Er zijn via de boomplantdag goede
contacten met scholen mogelijk. Ook binnen onze
eigen organisatie proberen wij in zoveel mogelijk
vormen het nut van honingbijen in ons pakket op te
nemen. Of dit nu in het bomenspel is of in onze
lespakketten, wij zullen de bijen hun plaatsje geven.'

Plaatselijke organisaties
De stichting Nationa le Boomfeestdag wordt geleid
door een bestuur en een adviesraad. Pe r 1 januari is
de heer Braks, oud-minister van Landbouw, stichtingsvoorzitter. Daarnaast heeft iedere provincie een eigen
commissie en elke gemeente een eigen contactpersoon, afkomstig uit de gemeentelijke groendienst,
de afdeling onderwijs of het natuureducatiecentrum .
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In veel gemeenten zijn plaatselijke milieu- en natuurorganisaties bij de boomfeestdag betrokken. Ook
verenigingen van imkers kunnen zich hiervoor aanmelden. Wanneer daarbij behoefte bestaat aan enige
ondersteuning kan deze zonodig geleverd worden
door de heer L. Hensels, adviseur van de drachtplan tencommissies . Zijn telefoonnummer is 0475-491736 .

gemaakt met 'Het bos van morgen' .
Op mijn vraag of daadwerkelijk in elke gemeente
wordt deelgenomen: 'Dat hangt natuurlijk heel erg af
van het enthousiasme van de gemeenten zelf. Er doet
zeker 75% mee . Dat op zich klinkt wei aardig, het probleem is echter dat er in vee I gemeenten relatief weinig kinderen bij de boomfeestdag worden betrokken.'

Bomen en bijen

Een bijenplant 'in actie'

Het belang van bomen voor dracht voor bijen is

Tegelijkertijd met de Nationale boomfeestdag start

onmiskenbaar. Of het nu gaat om openbaar groen ,
plantsoen of bossen . In Zeewolde zullen in het 'bos
van morgen ' veel lindebomen worden aangeplant.
Ook in het bosplantsoen zullen de sporen terug te vinden zijn van het overleg tussen drachtplantencommissies en de stichting Nationale Boomfeestdag.
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Ter gelegenheid van de boomfeestdag in 1987 is er
toentertijd een dia-serie gemaakt metals thema
'Bomen en bijen .' Deze is reeds door veel imkerverenigingen aangeschaft en is volgens de heer Hense Is nog
altijd actueel. Zo actueel, dat hoewel momenteel uitverkocht bij de Stichting Boomfeestdag, deze binnenkort weer verkrijgbaar zal zijn .

Werk voor imkers
Peter Derksen : 'De boomfeestdag werkt met
plaatsel ijke com ites. Hierin wordt in veel gevallen met
mil ieu- en natuurgroepen samengewerkt. Ook imkersverenigingen kunnen zich hier naadloos bij aansluiten.
Zij zullen daartoe echter zelf het initiatief moeten nemen . Het zijn immers de gemeenten zelf die bepalen
waar en wat er wordt aangeplant in het kader van de
boomfeestdag. lmkerorganisaties moeten zeker
proberen hierop in te haken. Mijn ervaring is dat
gemeenten steeds bewuster worden van een goede
natuur en een goed milieu . Het is wellicht nuttig op te
merken, dat er in elke provincie een provinciale
Commissie Boomfeestdag bestaat. Via de
contactpersonen van deze commissies kunnen imkers
hun stem Iaten horen .' De adressen van de Provinciale
Commissies Boomfeestdag zijn op te vragen bij het
secretariaat van de VBBN, 0317-422422.

Het thema
Ieder jaar kent de boomfeestdag een eigen thema .
Dit jaar is dat 'Een zee van bomen' . Peter Derksen
hie rover: 'Dit thema staat ten eerste voor het feit dat
er de afgelopen veertig jaar door kinderen in Nederland 2,5 miljoen bomen zijn geplant, een zee van
bomen dus. Ten tweede vindt de landelijke viering
plaats in Zeewolde dat zich op de voormalige zeebodem bevindt. Hier zal op 20 maart het begin worden
maandblad voor imkers fe bruari 1996

de actie 'Een boom voor het Ieven ', ooit opgezet door
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, de
Unicef en de stichting Colombine. Sandra Reemer is
via haar werk voor laatstgenoemde Stichting nu als
mediatrice verbonden aan de boomfeestdag.
Peter Derksen : ' Deze actie, waarvan de opbrengst
bestemd is voor projecten in ontwikkelingslanden, liep
niet echt geweldig. Men heeft daarom contact gezocht
met de Boomfeestdag. Via scholen proberen wij de
kinderen boompjes te Iaten verkopen . Voor elke verkochte boom verdubbelt de minister van Ontwikkelingssamenwerking de opbrengst. Dit jaar is gekozen voor
de buxus, een overigens goede drachtplant.
Bovendien is deze gemakkelijk overal aan te planten,
desnoods op een balkon . Zo kunnen we een zo groot
mogelijk kopers publiek bereiken . We gokken er op dit
jaar 120.000 buxusboompjes te verkopen .'
Zo belooft de boomfeestdag verschillende doelen
te dienen , ook dat van imkers. Zij zullen echter zelf aan
de slag moeten. De mogelijkheden zijn er.

Officiele mededeling
Bestuivingsregeling 1996
Ook voor 1996 zijn door de Contactcommissie
T uinbouw/Bijenteelt, bestaande uit
vertegenwoord igers van de Hoofdafdeling Tuinbouw
en de Afdeling Bijenteelt van het Landbouwschap,
'Aigemene Voorwaaden inzake het plaatsen van
bijenvolken voor de bestuiving van akker- en
tuinbouwgewassen' vastgesteld. U kunt de
bestuivingsregeling 1996 aanvragen bij uw
organisatie, de adressen staan vermeld in het
adressenblokje achter in dit nummer.
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lmkeren met een bedrijfsmethode
Het is imkers allang bekend dat veel vliegbijen nodig
zijn om veel honing te krijgen . Men kan dit bereiken
door te imkeren met een bedrijfsmethode . In de vorige
aflevering heb ik in vogelvlucht het ontstaan van een
bedrijfsmethode beschreven die dit bereikt door het

fantasierijk imker weet vast nog vee I meer fa ntastische
dingen te bedenken. De methode pere Dugat wil ik u
niet onthouden . Drie volken van elk twee bakken in
een toren op elkaar met separators tussen de volken.
Zodra de volken op voile sterkte zijn worden de

zwermen onder controle te houden. Deze keer krijgen
andere method en om vee I vliegbijen in een kast te ·
krijgen de aandacht.

koninginnen eruit gehaald en gaan de separators weg .
De bijen die hun koninginnen kwijt zijn gaan doppen
trekken en dat geeft de imker de kans om een jonge
koningin te kweken en van die hele toren een vol k te
maken dat een enorme hoeveelheid honing zou moet en
kunnen vergaren. Als u meer over deze interessante
imkertechnische monstruositeiten wilt weten kunt u
deze vinden in het overigens goede boek 'Het stapelkast-systeem als grondslag voor productieve bijenteelt'
door Johan W. Schotman, uitgegeven ±1948.

Veel bijen in een volk
Er zijn twee manieren om met veel bijen een flinke
honingoogst te krijgen . Bij de ene wordt gekozen voor
verenigen en volken op elkaar af Iaten vliegen. De
andere betreft het werken met meerdere koninginnen
in een kast. Verenigen en afvliegen zijn ingrepen die
vaak en met succes worden toegepast. Wanneer de
imker hit;!rmee niet overdrijft kunnen de b ijenvolken
deze ingrepen in hun sociale organisatie zonder al te
veel problemen verwerken. Bij het werken met
meerdere
koninginnen in
een kast gaat
het meestal
over een constructie waarbij
twee volken
een gezamenlijke honingkamer hebben . Of doordat twee volken in een kast
zitten, gescheiden door een tussenwand, of doordat
twee kasten vast tegen elkaar zijn opgesteld met daarbovenop een honingkamer, zodat elke kast een halve
honingkamer heeft om te vullen . Deze manier van
werken ken ik niet uit de praktijk. Zeker de laatste
constructie lijkt me erg moeilijk bijendicht te houden .

Merkwaardige bedenksels
Verenigen, afvliegen en werken met meerdere koninginnen in een kast zijn ideeen waarmee men steeds verder
kan gaan. Men kan twee volken verenigen, maar ook
van vier volken een volk maken . Ook kan men vijf
volken die in een rij naast elkaar staan Iaten afvliegen
op een kast door eerst de twee bu itenste volken weg
te nemen en na enige tijd weer de twee buitenste
volken te verp laatsen . Dat geeft pas veel vliegbijen in
een volk. Er is ook een constructie denkbaar van drie
vo lken naast elkaar met twee honingkamers erop . Een

Het gevaa r van een bedrijfsmethode
Een bedrijfsmethode is een systematisch geheel van
handelingen om een bepaald doel te bereiken . Meestal is dat doel het verkrijgen van een flinke honingoogst. En op dit punt gaan het streven van bij envolk
en imker niet meer samen. Bijen willen zoveel honing
hal en dat ze daarmee de volgende drachtloze periode
kunnen overbruggen. Volksgrootte en sociale organisatie zijn daar op afgestemd. De imker wil gewoonweg
zoveel mogelijk honing . Daartoe gaat hij de bijen
manipuleren . Daarom bedenkt hij bedrijfsmethoden en
daarmee loopt hij het gevaar de mogelijkheden van
het bijenvolk te veronachtzamen. AI maar meer vliegbijen in een volk leidt niet tot meer honing maa r tot
een totale verwarring in de sociale organisatie van het
bijenvolk . Deze wanorde zal eerder zwermen, ziekten
en steeklust opleveren dan veel honing .

De Aalstermethode
De Nederlandse bijenteelt is volop met deze materie
aan het worstelen als in 1952 de Aalstermethode gepubliceerd wordt. W ie oudere bijenbladen leest komt
veel imkertechnische trues en hoogstandjes tegen zo wel voor de korf- als de kastteelt . Ze zijn vaak ingewikkeld, moeilijk te volgen en houden weinig rekening
met het bijenvolk en de feitelijke dracht. Het artikel
waarin de Aalstermethode werd gepubliceerd was een
verademing. Het blijkt mogelijk honing te oogsten met
een praktische en bijenvriendelijke methode. Voor veel
imkers moet deze methode een heel duidelijke richtl ij n
zijn geweest om het korfimkeren achter zi ch te Iaten .
maandblad voor imkers februari 1996
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Grote klaproos (Papaver rhoeas L.)
Een bijzondere bijenplant door de grote hoeveelheid stuifmeel die per bloem wordt geproduceerd,
door de kleur van de bloem die op het eerste oog
niet door bijen kan worden waargenomen , doo r het
ontbreken van nectar. Aan die lijst kan nog worden
toegevoegd de minimale verschillen tussen de bloemen van deze klaproos en zijn rode verwanten, die
toch nog door bijen kunnen word en waargenomen .

ultraviolet in een behoorlijke hoeveelheid terug. Voor
de bijen zijn de bloemen 'bijen-ultraviolet'. Aan de
voet zijn de kroonbladen zwart. Dat dee I kaatst geen
ultraviolet terug en contrasteert voor het bijenoog met
de rest van de bloem . Zwart is een weinig voorkomend
verschijnsel in de bloemenwereld. Het ontstaat doordat twee opeenvolgende lagen in de bloemkroon
complementaire kleuren hebben. Dan worden er geen
lichtstralen teruggekaatst en ontstaat het zwart.

Met het graan verspreid
Het geslacht klaproos (Papaver L.} heeft zijn oor38 sprong in hoofdzaak liggen in het M iddellandse Zeegebied. Het telt ongeveer honderd soorten, waarvan
zich drie in ons land in het wild hebben gevestigd. Ze
zijn hier naar toe versleept met de granen die hier
werden geteeld. Vroeger zorgden ze met de korenbloem (Centaurea cyanus L.} voor een kleurrijke verfraaiing van de graanakkers; nu aileen nog te vinden in
bermen, langs spoorwegen en op verstoorde gronden,
waar ze soms massaal in bloei staan.

Eenjarig
De grote klaproos is evenals de andere hier voorkomende soorten een eenjarige plant. Al s de zaden in
de herfst tot ontkieming komen, overwintert de plant
met een bladrozet. De plant heeft een rechtopstaande
stengel, enkel of vertakt. De bladeren staan verspreid
langs de stengels. Ze zijn enkel of dubbel geveerd,
onder aan de plant gesteeld en boven zittend. Zowel
stengels als bladeren zijn bezet met een afstaande
dunne beharing . De bloemen staan in een bladoksel of
ze zijn eindstandig. De harige bloemstelen zijn omgebogen als de bloemen in knop staan. Ze richten zich
op bij het openen van de bloemen . In het knopstadium
zijn de kroonbladen, twee grote en twee kleine, tot
een prop samengevouwen, die door twee behaarde
kelkbladen wordt omsloten. Door het uitgroeien van
de kroonbladen worden op een gegeven moment de
beide kelkbladen van de bloem gedrukt en vallen af.

Geen nectar maar stuifmeel in overvloed
De grate klaproos produceert geen nectar en behoort daarom tot de pollenbloemen; zij is echter wei
een insektenbloeier. Het is een bekend verschijnsel dat
windbloeiers over het algemeen veel stuifmeel produceren. lnsektenbloeiers daarentegen doen dat in veel
mindere mate. De grate klaproos wordt wei gezien als
de uitzondering die deze regel bevestigt. In een bloem
staan tientallen lange dunne meeldraden rond de
stamper. De hoeveelheid stuifmeel is enorm, in een
bloem kunnen ruim 2.600.000 korrels worden gevormd.
De helmknoppen openen zich reeds als de bloem nog
in knop Staat. De bloemen staan maar een dag in bloei
en voor de zaadvorming moeten ze het van bestuivende insekten hebben , want bij zelfbestuiving wordt er
praktisch geen zaad gevormd . Zoals we meer zien bij
pollenbloemen met veel meeldraden lopen de bijen in
de bloemen rond over de helmknoppen; het lijkt net of
ze op hun zij over de bloemkroon schuiven .

Geen stijl
Aan de stamper ontbreekt de stijl, de stempels
liggen direct op het vruchtbeginsel. Door bijen wordt
het vruchtbeginsel vaak benut als landingsplaats, waardoor bestuiving plaatsvindt. De vrucht is een doosvrucht. Als de zaden rijp zijn ontstaan aan de bovenzijde van de vrucht openingen, waardoor de zaden bij
het schudden van de vrucht, bijvoorbeeld door de
wind, naar buiten worden geslingerd. De zaden kunnen
gedurende vele jaren hun kiemkracht behouden .

Rood en ultraviolet
Een logische gevolgtrekking van het gegeven dat
bijen roodblind zijn, zou kunnen zijn dat ze de bloemen
van de grote klaproos niet kunnen waarnemen. En toch
bezoeken ze deze klaproos. Wat is namelijk het geval.
Van de drie hoofdkleuren die door bijen kunnen worden waargenomen kaatsen de kroonbladen aileen het
maandblad voor imkers februari 1996
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Grote klaproos (Papaver rhoeas L.)
A deel van plant met bloemknoppen; B bloem; C blad onder aan de plant; D meeldraden; E stu ifmeelko rre l:
1 p olair, 2 equatoriaal; F stamper; G vrucht; H zaad .
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Afdelingsbladen
Een paar keer per jaar stuurt de redactie van Bijen mij
een map verenigingsbladen toe. Leuke artikelen,
bijzondere artikelen, eigenlijk alles dat meer bekendheid verdient, krijgt vroeg of Ia at een plaatsje in deze
rubriek. Zo'n verenigingsblad uitgeven is niet niks,
onderschat het niet. Er zijn er een aantal met een respectabele leeftijd zoals ' Het Vlieggat' van de Zwolse
imkers met jaargang 22, het Ambrosiusgilde uit
Rotterdam met hun 'Raat voor lmkers' jaargang 18, de
imkersvereniging Leiden is met de 'Stertselaar' bezig
aan de 19de jaargang en West-Friesland met de 14de
jaargang van 'De lmker'. En dan zijn er nog een flink
40 aantal met nog net geen tiende jaargang. lmkerspet af
voor al die enthousiastelingen die op deze manier een
band tussen hun leden in stand houden.

De raten voer die over waren werden gebruikt voor
zwakkere volken of een zwerm. lk imker nu aileen nog
met Segeberger kunststofkasten .
In het voorjaar wacht ik met ingrijpen tot de paardebloem in bloei komt. Dan kijk ik de volken na en hang
een paar ramen kunstraat tegen het broednest aan . De
volken komen op twee broedbakken de winter uit.
Segeberger kent aileen broedbakken. Rond half mei
zijn de volken zo goed ontwikkeld dat ~r een bak met
aileen kunstraat tussen kan worden gezet. Een moerrooster gebruik ik niet. De moer trekt op de bak met
net uitgebouwde raat en in de bovenste bak loopt het
broed uit en wordt vervangen door honing. Bij het
afnemen van de voorjaarshoning zit er geen broed in
de bovenste bak . Als de volken zich goed ontwikkelen
komt er eventueel nog een keer een bak met kunstraat

Je kunt de tijd niet dwingen, maar wei een beetje
helpen. Voor mijn gevoel is de achtergrond van al de
verenigingsavonden, soosochtenden en hoe de bijeenkomsten van imkers meer mogen heten, om dat
voorjaar een extra duwtje te geven . We luisteren naar
de verhalen van elkaar en als we wat zijn ontdooid
wanen we ons tussen de bijen . We verbazen ons over
de manier van aanpak van imker B, zijn oogst, waar het
bijna mis g ing. Ach natuurlijk, we hebben het meer
gehoord maar dat zeg je niet. Je Ia at je meevoeren
naar de bijenstal van de spreker en lijdt mee of geniet
mee, al naar gelang het verhaal. Zo doen imkers dat
en dan zijn ze gelukkig . Een van die imkers is Roelf
Schreuder uit Anloo en dit is zijn verhaal overgenomen
uit het lijfblad van Zuid-Laren.
'Na een aantal jaren met een collega-imker bijen voor
de bestuiving te hebben geleverd streef ik nu naar
twee volken in de winter. Met zwermen, al dan niet

bij, onder de bovenste bak. Bij de zomeroogst wil er
wei eens wat broed in de bovenste bak voorkomen,
maar er zijn ook raten met honing in de een na boven ste bak . Na het slingeren van de zomerhoning, eind
juli, laat ik alles voor de bijen . lk rommel ook niet meer
in volken. Ze moeten rust en energie hebben voor de
varroamijtbestrijding en voor de winter. Professor
Jacobs uit Gent vertelde dat op een lezing in Beilen .
Volgens hem hebben bijen die vaak worden gestoord
niet de energie om de varroamijt goed op te ruimen,
gaan verzwakt de winter in en kunnen 'verdwijnen' . Na
de strenge winter '85/ '86 ben ik geen volken meer kwijt
geraakt. De varroamijt wordt normaal bestreden met
Apistan en dit jaar met Apitol. lnwinteren begint eigen lijk al na het afhalen van de zomerhoning . lk geef dan
een jerrycan invertsuiker aan vier volken . In september
wordt ingevoerd met een jerrycan suiker per volk .
Uiteraard ben ik ook begonnen met de gewone
Nederlandse zwarte bij . Omdat ik de bijen in de tuin
heb met kleine kinderen wilde ik zachtaardiger bijen . lk
koop daartoe al enkele jaren jaarlijks een Buckfast-

aangevlogen, heb ik momenteel toch vier volken
ingewinterd .. . De dracht bij mij in de omgeving bestaat
uit esdoorn, Iinde, vuilboom en planten in de tuintjes
in het dorp. Dit jaar zijn de bijen niet weg geweest,
wei 25 kg per kast esdoorn- en zomerhoning.
Voordat ik inga op mijn wijze van imkeren eerst mijn
kastkeuze. Aanvankelijk imkerde ik met houten kasten .
Toen de kunststofkasten kwamen ben ik een Segeberger gaan proberen. Dat beviel goed en ik heb er
meer gekocht. Een paar jaar had ik houten en kunststofkasten naast elkaar. De volken in kunststofkasten
ontwikkelden zich in het voorjaar eerder, gaven 10%
meer honing en gebruikten in de winter minder voer.

koningin en vervang zo mijn bijen . De volken met een
zuivere Buckfastmoer mogen extra darrebroed aanzetten/houden . Zo zijn er dus extra veel zuivere darren
voor de bruidsvlucht. lk laat de bijen zwermen . Ze
gaan altijd op een vaste plaats in een boom in de tuin
zitten. De Buckfastmoeren geven goede en zachtaardige volken waarmee ik goed kan imkeren . lk ben
lid van de 'Buckfast Verenigd' en krijg hun verenigingsblad. Dat blader je niet even door tijdens de koffie of
het journaal, zoals Bijen . Van de honing is vee I voor
eigen gebruik en weggevertjes. Ook de huisverkoop
loopt leuk, /6,00 per pot. De was gaat in de
zonnewassmelter en wordt ingeruild voor kunstraat' .

Voorjaar, was het maar vast zo ver
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Geven en nemen
Wat lijkt het nog maar kart geleden dat we de vliegspleet verkleinden om de muizen de toegang te beletten . Tijdens een van die zachte dagen begin november
had ik dat karwei geklaard. Met een tevreden gevoel
ga je da arn a naar huis. Een paar weken later blij kt het
latje half over de vliegplank te hangen. Nee t ach?, j a
dus. Er was waarschijnl ij k al een muis in de kast aanwezig die na een lekkere maaltij d het latj e er van
binnen uit heeft uitgedru kt . Het zal wei een houseparty zijn geworden , gelet op de enorme hoop wasmul
die op de bodem plan k aanwezig was. lk ga er maar
vanu it dat het volk niet al te veel schade heeft geleden
en dat de muisjes een extra vetlaagje hebben opgebouwd. Geven en nemen is ook hier het devies.

Twee-componenten
orientatie
Bin nenkort komt er een dag dat de bijen 'los' zijn. Heb
je het geluk er bij te zijn dan beleef je een feestdag
zelfs als dat wordt gevierd met een bruine-spikkeltj esbui . De bijen zullen d ie eerste uitvlucht gebruiken om
zich te gaan orienteren, iets wat we de komende
maanden meer zul len zien als het aantal jonge bijen
toeneemt. Tijdens dat 'voorspelen' maken ze een soort
fotografisch plaatje van hun waning en naaste omgeving hetgeen in het geheugen wordt vastgelegd voor
lat er. Voordat deze jonge bijen vol lee rd e haalbijen
worden wachten ze in de waning op informatie van
ervaren haalbijen die hen door middel van de bijendans wegwijs maken naar de drachtbron . Na ook deze
informatie in hun brein te hebben opgeslagen verdwijnen ze richting beloofde land van stuifmeel en
honing. Verplaatsen we de waning een paar meter
tijdens een mooie haaldag dan lukt het terugkerende
haalbijen niet of nauwelijks om de waning terug te
vinden , ondanks dat ze tach vorm en kleur van de
waning goed in zich hebben opgenomen. Wonderlijk
eigenlijk, want het zijn dezelfde bijen die van een paar
honderd meter tot vele ki lometers afstand de waning
feil loos terug wet en te vinden. Uit onderzoek is
gebleken dat de orientatie van bijen uit twee componenten bestaat. Een 'punt'orientatie van de waning
en naaste omgeving en een ruimtelijke orientatie
waarbij de bij zich een totaal beeld vormt van de
omgeving op weg naar de drachtbron. De vraag is nog
niet volledig beantwoord hoe het de bijen lu kt om van
grate afstand de waning weer t erug te vind en.
Omgevingsfactoren bl eken va n grate invloed .

Gemerkte haalbijen die op bekende afstand van de
waning werden vrijgelat en, keerden in vlak terrein tot
een maximale afstand van vijf kilometer in de waning
terug, t egen negen ki lomet er als zij zich in een terrein
b evond en met een karakt eristieke bergacht ige achtergro nd . Va naf de groot ste afstand duurde het vaak
uren en ze lfs dagen voordat de bijen terugkeerden.
Kenm erken in het la ndschap, gepolariseerd Iicht en de
posit ie van de zon lij ken de hulpbronnen waarvan bijen
op grate afst and van de waning gebruik maken voor
een veil ige t erugtocht.

Het wee r in februari
Een karakteristie k van het febru ariweer in de laatste
vijf ja ren . Over de periode 196 1-90 geldt als normaal
voor het midden van hetl and 75 uur zonneschijn,
48 mm nee rslag en een gemiddelde maximumtemperatuur van
We sta an op de drempel van het actieve bijenseizoen.
Nog eve n een terugblik op het seizoen 1995 met een
totaalb eeld van het weer als ruggest eun bij uw aanteken ingen.
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Southwick, E.E., Bees and me, American Bee Journal Vol.
125(9): 627
Dees, J.E., Even voorstellen; Bij-proat No. 54 VBBN
subvereniging Zuid- Laren.
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Bloemverwelking bij aubergine
Tot voor enkele jaren terug werden de bloemen van
de aubergineplant bespoten met de groeistof
Tomatone om de vruchtzetting te induceren. Thans
worden vooral bijen gebruikt voor de bestuiving van
aubergines. Ongeveer drie bijenvolken per ha aubergine
is voldoende voor een goed bestuivingsresultaat. De
meeste auberginetelers gebruiken dan ook bijen in
plaats van hommels.
Sinds enkele jaren treedt er echter op een aantal
bedrijven bloemverwelking op. De bloemen worden
42 dan vaak eerst vochtig en gaan vervolgens lekken.
Korte tijd daarna zijn er op de bloemen en de kleine
vruchtjes schimmelsporen te zien . Direct werd door
een aantal tuinders de veronderstelling geuit dat bijen
voor de snelle verspreiding van schimmelsporen van
bloem tot bloem verantwoordelijk zouden zijn. Er werd
ook gesteld dat bijen en hommels de stamper en de
meeldraden zouden beschadigen waardoor de schimmel de bloemen zou kunnen binnendringen . De bijen
werden dan ook uit de kas verwijderd en er werd weer
overgegaan op handbestuiving.
Bij een onderzoek van de Planteziektenkundige Dienst
werd op de natte bloemen de bacterie Erwinia
carotovora aangetoond. Dit is de gewone natrotbacterie
die bij veel gewassen rot kan veroorzaken . Het is een
zwakte-parasiet die aileen na beschadiging en onder
voor de plant ongunstige omstandigheden een aantasting kan veroorzaken . Een directe bestrijding is niet
bekend. De meest voorkomende schimmel is de Mucorschimmel ook wei de broodschimmel genoemd.
Door de Ambrosiushoeve zijn op een aantal bedrijven
waarnemingen gedaan om informatie over de bloemverwelking te verzamelen. Hieruit bleek dat op bedrijven
waar biologisch werd geteeld er meer problemen
waren met bloemverwelking dan waar de plagen worden
bestreden met bestrijdingsmiddelen. Op een aantal
bedrijven, waar gestopt werd met insektenbestuiving,
nam de bloemverwelking niet duidelijk af. Bij de rol
van bijen bij de overbrenging van bacterien en schimmels moeten dus zeker vraagtekens worden gezet. Bij
een aantal telers bleek, dat de problemen pas over
waren toe ze de biologische bestrijders gedood hadden.
Met name de roofwants Macro/ophus en waarschijnlijk
de Orius kunnen de plant beschadigen door steken en
zuigen. De ervaringen duiden erop dat vooral de
biologische bestrijders bijdragen aan het optreden en
maandblad voor imkers februari 1996

de verspreiding van bacterien en schimmels die bloemverwelking veroorzaken . In 1996 zal het onderzoek
samen met het Proefstation voor de Bloemisterij en
Glasgroente te Naaldwijk worden voortgezet.

Bestuivingsonderzoek vuilboom
Vaak wordt beweerd dat honingbijen een nuttige taak
hebben bij de bestuiving van bloeiende planten in de
natuur en het openbaar groen. Er zijn echter weinig
onderzoeksresultaten beschikbaar om deze bewering
te ondersteunen. Daarom is de Ambrosiushoeve
gestart met een eerste onderzoek naar de bijdrage die
honingbijen leveren aan de bestuiving in de natuur. In
augustus en september van 1995 is door een stagiaire
bestuivingsonderzoek gedaan aan Frangu/a alnus, de
vuilboom of sporkehout.
Bij dit onderzoek zijn vrije bestuiving, ingehuld en
handbestuiving met elkaar vergeleken. De ingehulde
bloemen waarbij dus geen bezoek van honingbijen en
andere grotere insekten mogelijk was hadden een
zetting die even groat was als die van met de bloemen
van de vrije bestuiving en handbestuiving.
Honingbijen verzamelen bij de vuilboom vooral nectar,
zelden verzamelen ze stuifmeel. Bij de bijen die de
bloemen van de vuilboom bezochten, zijn geen stuifmeelklompjes aan de achterpoten waargenomen. In
het haarkleed van een aantal gevangen bijen is wei
stuifmeel van vuilboom gevonden.
Tot eind augustus was het aandeel zweefvliegen op
het aantal bloembezoekende insekten verreweg het
grootst. Wespen en hommels waren in veel kleinere
aantallen aanwezig. Het aantal honingbijen was zeer
wisselend, maar ook niet zo groat als het aantal zweefvliegen . Een aantal keren is er 's avond of's nachts
beregend, waarna er 's morgens meer honingbijen zijn
waargenomen dan op de andere dagen op hetzelfde
tijdstip. Waarschijnlijk is de nectarafscheiding
afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar water.
Bijenhouderij in Be el d
Op de Ambrosiushoeve is een uitgebreid rapport verkrijgbaar
van een enquete in de bijenhouderij (Zie Bijen 4(12): 344-345
(1995). Dit rapport: 'Bijenhouderij in Bee/d' wordt u
toegestuurd a/s u /5,- overmaakt op Rabobankrekening
15. 12.03.813. t.n .v. Ambrosiushoeve, o.v.v. 'Bijenhouderij in
Beeld'. Het gironummer van de bank is 10.88.813.
Verme/d u s.v.p. ook uw volledig adres .

. ... . . . . . -r'ti'? '-~IIQQJ;i~. . .
Wilma Bohlm eijer-Mans

Lof over de demonstratiekast
AI dertig jaar heeft een Duitse imker een demonstratiekast-il'l zij.n huiskamer. Een tweeraams kastje met een
uitgang naar buiten. Hier zit het hele jaar een volkje in.
In de herfst worden ze ingevoerd, net als de grote
volken. 's Winters zitten ze keurig op een wintertros.
Ze trekken zich niet veel aan van het lawaai om hen
heen, het geloop en het slaan van deuren . Ook vliegen
ze niet eerder naar buiten dan de volken in de bijenstal. Verwacht werd dat met een fel winterzonnetje de
bijen naar buiten zouden komen om dan niet meer
terug te keren. Dat gebeurde nooit in al die dertig jaar.
In het voorjaar gaf dit kleine kastje altijd een enorme
voorzwerm. Omdat de koningin niet veel gelegd had
in het kleine kastje, kon ze nog zeker een jaar mee. Bij
de zwerm worden elk jaar 2-3 ramen verzegeld broed
gehangen en binnen de kortste tijd ontwikkelt deze
zwerm zich tot een sterk volk. De demonstratiekast
geeft ook een goede indruk van de dracht. Het
honingen is niet aileen afhankelijk van het mooie weer;
tijd van de dag, luchtvochtigheid, windrichting hebben
invloed. Daar zitten ze dan amechtig op de raat, totdat
er opeens Ieven in de brouwerij komt. Er wordt gedanst
en gevlogen en al gauw komt de nectar binnen. Ook
de grote volken zijn dan gegarandeerd aan het halen.
De kast kan rustig in de kamer worden opengemaakt.
A ls dat voorzichtig gebeurt, zullen er echt geen
honderden bijen de kamer invliegen. De ruiten moeten
natuurlijk schoon worden gehouden om de zaak goed
te kunnen blijven bekijken . Omdat de twee ramen
naast elkaar hangen zie je niet altijd de koningin. Maar
als je geluk hebt kun je haar rustig bekijken tijdens het
eieren leggen, met een vergrootglas zie je nog meer.
Een goed idee voor ons allemaal, een onderwerp van
gesprek heb je dan altijd!
Deutsch es Bie n en Journal 1995(11 ).

Kleyr van de kast
Kasten word en in verschillende kleuren geschilderd .
Wij in Nederlan d geven ze liefst een groen kleurtje,
so~een vyit mndje. In veellanden worden ze
gelakt en houden dus hun houtkleur. In Amerika
worden ze vaak w it geschilderd. Heeft kleur nu invloed
op temperatuur en gedrag?
Een imker in de Verenigde Staten wilde dat wei eens
weten en verge leek vier witte kasten met vier kasten
d ie hij zwart had geschilderd. De resultaten waren

• In de lente hadden de zwarte kasten een hogere
binnentemperatuur, in de herfst de witte.
• Er was geen verschil in het optreden van de
tracheeenmijt tussen zwart en wit.
• De zwarte kasten hadden meer varroamijten in de lente.
• Er is minder voer nodig om de bijen de winter door
te Iaten komen in de zwarte kasten.
• Het lijkt of van de zwarte kasten de honingopbrengst
iets hoger lag.
Toch kunnen uit dit onderzoekje geen echte conclusies
worden getrokken, daarvoor was de proef te klein.
American Bee Journa/1995(10).

Opmerkingen
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In 'Beekeeping', het bijenblad uit de provincie Devon,
een paar aardige opmerkingen.
1. Waarom gaat een bijenzwerm eerst in de buurt van
de oUde woning hangen? Ze weten toch al dagen
van tevoren dat ze zullen wegtrekken. Waarom gaan
de zoekbijen dan al niet van tevoren uit op een
goede nestplaats? Het is toch veel gemakkelijker
om direct in de nieuwe woning te trekken.
2. Wie kent er Nederlands? We hebben een
ruilabonnement met 'Redactie Bijen' (!)We willen
interessante onderwerpen graag aan onze lezers
doorgeven , maar dan moeten we ze toch eerst
kunnen lezen.

3. Orientatie van de cellen in de raat. We vinden het
goed als de eel verticale wanden heeft, zoals in de
kunstraat. Horizontale wanden zijn fout . In feite doet
het er echter niet toe. In 1981 vonden Hepburn en
Rigby dat bij door bijen zelfgebouwde raat de helft
horizontaal en de helft van de eel len verticaal stond.
Beekeeping, 1995(11).

Hittegolf
Afgelopen zomer was het niet aileen bij ons erg warm .
In ZJ.!id-Spanje in de buurt van Sevilla en Cordoba liep
het kwik op tot boven de 40°C. Ook was het daar heel
droog. Het gevolg was dat minstens 4.000 volken dit
niet overleefden, de raten smolten .
Deutsches Bien en Journa/1995(11)
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Drijfvoeren voor kastimker
uit den boze
Ab Kuypers
Het drijfvoeren is een praktijk die we hebben
overgehouden aan de oude imkerij. Eigenlijk is het
een verouderde techniek. Toch wordt hij nog wei
toegepast. Het zonder meer overnemen van
methoden uit de korfimkerij is een verkeerde man ier
van b ijenhouden . In dit artikel zullen we proberen te
ontdekken w aarom voor de kastimker het drijfvoeren vooral in het voorjaar uit den boze is.

schillen in volkssterkte die daarbij tussen diverse
bijenstanden werd gevonden, hadden te maken met
het water van de suikeroplossing . Vol ken die geen
water konden verzamelen werden geholpen in hun
watervoorziening door het aangeboden voer. Voor de
voedselbereiding voor broed is immers veel water
nodig . De groei in het broednest wordt echter niet
door de suiker veroorzaakt.

44 Versnelde broedaanzet
-

Drijfvoeren is het herhaaldelijk verstrekken van kleine
parties voer aan bijenvolken met als doel een versnelde broedaanzet. Dit kan gedurende het gehele imkerseizoen worden uitgevoerd. Het prikkelen van bijenvolken tot broedaanzet in het vroege voorjaar zal
uiteindelijk meer problemen opleveren, dan dat het
bijen goed doet. Het drijfvoeren met aileen suikeroplossing heeft slechts zin wanneer er tegelijkertijd
voldoende stuifmeel kan worden verzameld . Het toedienen van een suikeroplossing kan de bijen er toe
brengen uit te vliegen, op zoek naar dracht. In het
vroege voorjaar is de temperatuur daarvoor nog vaak
veel te laag . Het effect van onze goede bedoelingen
zal veel dode bijen zijn . Een ander gevaar is dat door
onze prikkeling de broednesten te groot worden . Bij
plotseling dalen van de temperatuur kan een
'gestimuleerd' broednest door het nog kleine 'winter'
volkje onvoldoende warm gehouden worden . Er zal
dan veel broed afkoelen en sterven . Bij het drijfvoeren
bestaat bovendien de kans dat we roverij op onze
stand bewerkstelligen .

Het hele jaar door
In principe kan drijfvoeren het gehele seizoen door
plaatsvinden. Het kan dienen om drachtloze perioden
enigszins te overbruggen. Tijdens een drachtpauze zal
de koningin vaak wat minder eitjes leggen . Aan het
einde van de zomerdracht gekomen is het wellicht nog
te vroeg om al voor de winter te gaan invoeren . Wei
zouden we vanaf half augustus kunnen gaan drijfvoeren
om te voorkomen dat het broednest te snel krimpt.
Zonder stuifmeel is drijfvoeren om het broeden te
stimuleren echter volkomen zinloos. Op suiker aileen
kweek je geen bijen! Onderzoek heeft aangetoond dat
drijfvoeren in het vroege voorjaar niets helpt. Devermaandblad voor imkers feb ruari 1996

Voerbakjes die onder de vliegopen ing van een korf werden
g eplaatst. Foto Het Ne d erlands Openluchtmuseum Arnhem .

Openkrabben
Een veel effectiever wijze van 'broed prikkelen ' in het
voorjaar is het openkrabben van voerramen . Wanneer
bijvoorbeeld bij de voorjaarsinspectie blij kt dat het
broednest tegen het wintervoer aanzit , kan het open
krabben van de ramen naast het nest een positieve
uitwerking hebben op de broedontwikkeling . De bijen
zullen het opengekrabde voer snel te verplaatsen . De
ruimte die zo ontstaat zal door de moer benut worden
om eitjes in te leggen . We mogen dit zeker niet eerder
doen dan tijdens de voorjaarsinspectie. Zelf ben ik er
trouwens een voorstander van de bijen zolang
mogelij k in het voorjaar met rust te Iaten. V66r april zal
ik, wanneer er niets opvallends aan de uitwinterende
volken is te bemerken, nooit de volken inspecteren . Het
drijfvoeren in de moderne bijenteelt komt meestal voort
uit een overdreven bezorgdheid bij imkers. Men wil
graag extra aandacht aan zijn bijen schenken, zonder
zich te realiseren, dat dit mogelijk de bijen meer
kwaad dan goed doet.

De vroegere korfimker
'Waren die vroegere korfimkers van wie wij het
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Officiele mededelingen
Bericht van de Rijksbijenteeltconsulent
lnwerkingtreding Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren.
In de eerste helft van 1996 za l naar verwachting de Bijenwet 1947, oak op het gebied van de dierziektebestrijding,
worden ingetrokken en vervangen worden door de
Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (GWWD). Voor
de bijenhouderij in Nederland leidt het in werking treden
van de GWWD tot een aantal veranderingen . Over twee
er van wi l ik de imkers nu al informeren, namelijk het
vervoersverbod Waddeneilanden en het Rijksbijenteeltconsulentschap.
Foto Het
Ne d erlands
Openlucht
muse um
Arnhem .

drijfvoeren hebben overgenomen dan stomme lui?'
Nee, natuurlijk niet. Het oppeppen van de volken in
het voorjaar was onderdeel van hun bedrijfswijze.
Afgestemd op de heidedracht. De volken moesten
zich snel ontwikkelen om zo snel mogelijk zwermen te
krijgen. Die zwermen op hun beurt werden weer
opgekweekt om met veel sterke hoofdvolken naar de
heide te kunnen gaan . Hoe eerder de zwermen
afkwamen, des te sneller waren die uitgegroeid tot
goede hoofdvolken. Korfimkers gebruikten voor een
r'

drijfvoering bovendien altijd stamphoning. Dat zijn fijngestampte stukken raat, die waren overgeb leven na
het slachten van de heidevolken. Die stamphoning
bevatte veel stuifmeel. En daar zit hem de kneep. Dat

Vervoersverbod bijen Waddeneilanden
De beschikking vervoersverbod bijen Waddeneilanden
werd in februari 1984 ingesteld en had tot doel de toen
oprukkende varroamijt een halt toe te roepen . Deze
beschikking stelde voorwaarden aan het vervoer van bijen
van en naar de Waddeneilanden. Het instellen van dit
vervoersverbod gebeurde op grand van artikel 2 van de
Bijenwet 1947 en was mogelijk omdat in artikel 3 van de
Bijenwet aile bijenziekten als aangifteplichtig staan aangegeven . Uitgaande van het principe dat de minister bij
het constateren van een bijenziekte voor een gebied
vervoersmaatregelen kan nemen, is het instellen van het
vervoersverbod Waddeneilanden omgekeerd toegepast.
In dit geval is het vervoe r verboden van en naar de
Waddeneilanden, zijnde niet besmet gebied . Aangezien
krachtens de GWWD aileen Amerikaans vuilbroed aangewezen wordt als besmettelijke ziekte bij bijen, za l dit
vervoersverbod voor bijen van en naar de Waddene ilanden, met het doel de varroamijt een halt toe te roepen,
komen te vervallen .

is dus heel wat and ers dan het 'moderne' drijfvoeren

De Rijksbijenteeltconsulent

met aileen een su ikeroplossing, hetgeen in het

Voor het uitvoeren van de in de Bijenwet genoemde
maatregelen is de Rijksbijenteeltconsulent de verantwoordelijke autoriteit. Hoewel de meeste artikelen van de
Bijenwet terugkomen in de GWWD, zal de functie van
Rijksbijenteeltconsulent verdwijnen en niet terugkeren in
de GWWD. Om inhoud te kunnen geven aan de verantwoorde lijkheden die verband houden met de aangewezen
besmettelijke dierziekten, zal de minister een bevoegde
ambtenaar aanwijzen. Deze is dan eveneens verantwoordelijk voor de wering en bestrijding van bijenziekten. De
melding van een dierziekte dient in het vervolg formeel
plaats te vinden bij de burgemeester van de plaats waar
de bijen zich bevinden. De burgemeester Iicht vervolgens
de aangewezen ambtenaar in . Hiertoe zal, evenals bij de
andere dierziekten de inspecteur-districtshoofd van de
Veterinaire Dienst/ Kringdirecteur RW worden aangewezen.Op het moment dat de GWWD in werk ing treedt za l
daaraan uitgebreid aandacht worden besteed in Bijen .

voorjaar bovendien de kans op Nosema vergroot.

De beste drijfvoedering
Wij, moderne imkers, beschikken niet meer over stamphoning. Onze beste wijze van drijfvoeren is het aanplant en van vroege b loeiers, die flink stu ifmeel produceren.
Al s men goed de volken heeft ingewinterd kan het niet
zo zijn , dater voedselgebrek is. Angst voor voedselgebrek is vaak de drijfveer voor drijfvoeren . Voeren in
het voorjaar va nwege voedselgebrek in de volken is
onder norm ale omstandigheden een 'imkerschande'.
Zorg liever voor voldoende water in de buurt van de
bij enstan d . En voor goede mogelijkheden om stuifmeel
te kunnen verzamelen. Uw volken zullen dan tijdig op
sterkte zijn om de eerste echte voorjaarsdracht binnen
te slepen.
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CARNICATEELT

De zachtaardige moeren van Schier
ln e Jellema
Op Schiermonnikoog, ko rtweg 'Schier', staat een
carnica -teeltstation. Door de j aren heen zij n daar
duizenden zachtaardige moeren gekweekt voor
imkers in Nederland en Belg ie. Ook lieten talloze
bijenhouders hun moeren op Schiermon nikoog
bevruchten. Maar om import van Amerikaans vu ilbroed uit te sluiten, is dat niet meer toeg estaan .
Het afgelopen j aar hebben ru im 175 vriendelijke
Schier-moeren hun weg gevonden naar de imkers.
Hoe werkt het eiland-bevrucht ingsstat ion? Welk type
bij komt er vandaan? En waar kunnen de koni ngin46 nen besteld worden? Meer daarover in dit artikel.

wintervast en reageert uitstekend op het klimaat en de
drachtomstandigheden ter plaatse. De regelmatig
(zeer) goede honingoogsten zijn daarvan het bewijs.

lmpressie van teelt 1995
De bijenstand van de Stichting Carnicatee lt ligt in een
warme, beschutte duinpan. Een gedeelte van de velken staat in een ruime bijenha l, een ander deel staat
opgesteld in de open Iucht.
Standbeheerder is Bram de Smidt, die daarvoor gedurende het jaar vele ma len open neer reist. Voor de

Elke honingbij die je op Schiermonnikoog ziet vliegen
stamt van het Station voor de Carnicateelt. Met het
bestuur van het eiland is overeengekomen, dat er
geen andere volken worden toegelaten . Een ideale
omgeving dus voor het kweken van raszuivere, eilandbevruchte moeren.
De 'Schiermoer' is verwant aan de Peschets Carnica uit
Slovenie. Het is een uiterst zachtaardige bij, die om die
eigenschap indertijd is uitgekozen door de grondleggers van het teeltstation.
De lijn werd al tientallen jaren gel eden ingevoerd op
Schier en ontwikkelt zich nog steeds goed. De bij is

moerteelt wordt een strak schema gevolgd, beginnend
in de laatste week van mei (eerder starten is door de
late lente op het ei land niet verstandig) en eindigend
met de aflevering van de moeren rond half juli. In die
teeltperiode is het doorlopend spitsuur op de
bijenstand; een goede planning en werkverdeling is
dan ook absolute noodzaak.
Een impressie van zo'n teeltperiode. Het was prachtig
weer in mei 1995 toen de teelt begon: de esdoorn en
de wilde roos bloeiden volop en de bijen tuimelden
met nectar en stuifmeel de kasten in!
Tevoren had de tee ltploeg (Hayo Velthuis, Bram de
Smidt en Jan Cha rpentier) in overleg met Michael
Bijnen afgesproken wie in de komende maanden 'dienst'
zou hebben op het eiland: aileen, tijdens spitsuren
samen, of met hu lp van vrijwilligers.

Hayo Ve lthuis e n assistent Jan Jansen b ij een pleegvolk.
Foto Jan Charpentie r.

Bram de Smidt (rechts) e n Wim van d e Hurk bij h et
'oogsten ' van d e moe re n. Foto Jan Charpe ntier.

De Schiermoer
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Werkbasis was een zomerhu isje vlakbij de bijenstand,
dat op de dag van aankomst in een mum van tijd werd
omgevormd tot een tee lt centrum . Er werd een (lood-

centratie moeren uitvangen. Zelfs toen het begon te

zware) broedstoof aangesleept, een overlarftafeltje
met koud Iicht ge·l·mproviseerd en p lastic op de grond
gelegd om de starters op te zetten . Daarna met een
aan de slag.
Meer dan honderd felgekleurde tafeltjes werden verspreid in het duintje in de grond (voor de latere bevruchtingskastjes). Vol ken werden ge·l·nspecteerd . De
eerste serie van de 600 benodigde wasdopjes voor het
overlarven werd gemaakt en aan de tee ltlatten vastgesmolten . Tussen aile werk door werd gediscussieerd
uit welke vo lken zou worden overge larfd. Dit aan de
hand van de ervaringen met die volken, de cubitaal -

de bijen redel ijk braaf.
Daags daarop werden de moeren afgeleverd per
treinkoerier. Bram de Smidt reisde daarvoor met de
moeren Nederland af. Tevoren was met de klanten
afgesproken op welk station en op welk tijdstip de
moeren in ontvangst konden worden genomen . Een
'logistiek' karwei, dat niet moet worden onderschat!
Het slingeren van de honing is het tweede moment
van grootscha liger teamwork. De Sch iermoer is zo
goed aangepast aan het eiland-klimaat, dater ondanks
aile gerommel in de volken elk jaar lamsoorhoning kan
worden geslingerd . Mits natuurlijk het weer na half juli

index en de resultaten met de afgeleverde moeren.
De drukte van die eerste dag was kenmerkend voor de
hele periode. Want wie 175 moeren wil afleveren, zal
minstens 560 larfjes moeten overlarven . Bij elke handeling moet immers gerekend worden op verlies: bij het

meewerkt en de augustus-springvloed de kwelder niet
doet overstromen. De kruiden ier verkoopt de hon ing
als 'eilandhoning ' aan de toerist, en het teeltstation
heeft er wat extra inkomsten door. Dit jaar bedroeg de
oogst ca . 900 kg, waarb ij er ook nog heel wat kilo 's in

aannemen van de doppen , het uitlopen in de broedstoof en de bruidsvlucht van de moeren.
Van eind mei tot eind juni werd elke dag tot in de
avond gewerkt; in grote se ries, planmatig en gericht.
Van aile handelingen werd nauwkeurig boek gehouden.
Tussendoor was er gelegenheid voor het doen van
kleine experimenten (zoals: is er verschil te constateren
in het aannemen van nieuwe en gebruikte wasdopjes).
Opvallend was de zorgeloosheid waarmee je in deze
bijen kan werken . ledereen liep in korte broek, met

de volken werd gelaten voor het overwinteren.

blote armen en zonder bijenkap door de bijenvlucht.
Geen enkele steek, ook niet als de kasten open gingen
en er doppen werden gebroken . Dat, gevoegd bij het
voortduren de stralende zomerweer, maakte dit werk
uiterst plezierig!
Op twee momenten wo rdt er met een grotere groep
vrijwilligers gewerkt: bij het oogsten van de moeren en
bij het slingeren .
Om de moeren is de hele teelt begonnen. Het oogsten daarvan is dus een feestelijk (en spannend!)
moment. Op een dag moeten dan aile moeren uit de
bevruchtingskastjes worden gehaald en met wat
bege leidende bijen in verzendkooitjes worden gedaan.
In 1995 ging het om ongeveer 190 moeren ! De datum
van deze moe roogst wordt steeds lang van tevoren
bekendgemaa kt aan de klanten. Hiervan kan niet worden afgeweken, ook niet als het (zoals op 14 juli vorig
jaar) noodweer is in heel Nederland .
Gelukkig waren er die dag op Schier meer droge
momenten dan werd gevreesd . De vrijwilligers, allemaal ervaren imkers of moertelers, konden dus goed
werken . Overal zag je gebukte mensen in grote con -

stortregenen en te bliksemen waren de meest
bevlogen werkers niet te stoppen . En zelfs toen bleven

Een van de belangrijkste eigenschappen waarop de
Schiermoer wordt geselecteerd is zachtaardigheid .
Binnen de niet te grote ei landpopulatie kan daardoor
een zekere mate van inteelt onstaan , waarbij enig verlies van vitaliteit (een iets minder onstuimige broedaanzet) kan optreden. Dat is voor een teeltmoer niet
ongewoon. Het zijn de F1 -dochters van d ie moer,
bevrucht dus door de darren van de nieuwe bezitters,
die grote, vita le, zachtaardige en ijverige produktievolken leveren . Het bekende heterosis-effect is daar
de oorzaak van.
En wat de Schiermoer zelf betreft: via onderzoek en
enquihes onder de afnemers worden haar eigenschappen scherp in de gaten gehouden. En indien nodig,
wordt er behoedzaam wat fris carn icabloed (bijvoorbeeld van Spiekeroog) ingekruist.
Nad ere g egevens:
• Het bestuur van de 'Stichting Station voor de
Carnicateelt' bestaat uit Hayo Velthuis (voorzitter),
Michael Bijnen (secretaris), Bram de Smidt
(penningmeester, tevens standbeheerder), Athas
Millington Ward en Jan Charpentier.

• ledere imker kan teeltmoeren bestel/en bij secretaris
Michael Bijnen (077-3982397). Bestel/en voor 15 mei.
• De moeren worden op een afgesproken tijdstip op
zaterdag 13 juli afgeleverd per treinkoerier. De
kosten zijn /30,- per moertje, inc/usief vervoer.
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STUDIEDAG

Interessante lezingen bij LLTB-imkers
Martin Schyns

Duits werd gehouden, was door de enorme hoeveelheid informatie een ware 'informatiebom'.

Voor het eerst sinds lange tijd is er in Limburg
weer een studiedag georganiseerd, ditmaal door de
regio Midden. En met succes! Voor maar /15 ,- per
persoon is men erin geslaagd drie interessante
lezingen, een natje en een droogje en een museumbezoek te organiseren . En niet te vergeten de

Na de lunch werd het openluchtmuseum Eynderhoof
te Nederweert-Eind bezocht, een 'levend' museum
voor (oude) ambachten. Dit zorgde even voor wat
afleiding. De meeste imkers waren echter weer gauw
bij de les als zein de buu rt van drachtplanten, korf-

postersessie en de honingkeuring. Een kort verslag.

vlechten, wasgieten of de bijenstal kwamen.

Koninginneteelt

Bijenwas

De eerste lezing van mevrouw M.J. Duchateau ging
over koninginneteelt. Niet aileen het waarom van
koninginneteelt, ook de voor- en nadelen ervan werden
48 ondermeer behandeld. Duidelijk werd dat als er met
- afwijkende rassen gewerkt wordt, het enorm belangrijk
is om te voorkomen dater F2-kruisingen ontstaan. In
deze volken wordt de harmonie verstoord o.a. doordat
de bijen in zo'n volk elkaar niet kunnen 'verstaan'.
Ieder ras heeft zijn eigen variant van bijvoorbeeld de
bijendans. Als men volken kruist die verschillende
'talen' spreken dan ontstaat een volk (F1 ) dat een
'dialect' spreekt. Dat Ievert nog niet zo'n groat probleem op. Maar kruist men deze volken verder (F2)
dan ontstaat een volk van 'babylonische' bijen die vaak
agressief zijn. Hieruit kan men concluderen dat koninginneteelt een vereiste is als men met vreemde bijenrassen werkt. Vervolgens werden diverse methoden
van koninginneteelt duidelijk en uitvoerig behandeld.

Na het museumbezoek hield de heer F.P. Bohlmeijer
een lezing over bijenwas. Anatomische aspecten van
wasklieren, de chemische samenstelling van bijenwas
en ratenbouw passeerden de revue. Ook kwamen de
residuen van bestijdingsmiddelen en diverse methoden
van waswinning aan bod. Evenals vele technische gegevens zoals smeltpu nt 62-66°C; soortelijke massa
0,96-0,97 kg/Len verschillen tussen gegoten en gewalste kunstraat (gegoten kunstraat wordt beter uitgebouwd dan gewalst e kunstraat). En natuurlijk ontbraken geen van de volgende onderwerpen: een recept voor boenwas, het maken van kaarsen, de katoenen lont van kaarsen die speciaal getwijnd moet zijn,
gebruik in lipstick, gebruik in de pharmaceutische
industrie, in snoep (drop), voor kunstraat. AI met al een
zeer volledige behandeling van een onderdeeltje van
de imkerij. Achteraf dacht ik: 'Wat hebben imkers toch
een interessante hobby, dat over een klein onderdeel
ervan al zoveel te vertellen valt!'

Varroamijtbestrijding
De tweede lezing, van de heer B. Kraus over de varroamijtbestrijding en resistentie van bijen tegen de varroamijt was ook de moeite waard . Naast veel praktische tips over o.a. temperatuurmetingen in bijenvolken werd de stand van zaken in het onderzoek naar
varroamijtresistentie behandeld. Deze lezing, die in het

Bezoek openluchtmuseum Eynderhoof. Foto M. Schyns
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De honingkeuring
Aan het eind van de dag werd de uitslag van de honingkeuring bekend gemaakt. Ook hier viel weer wat
te leren. Bijvoorbeeld dat honing tijdens het slingeren
veel waterdamp kan opnemen uit de Iucht. Zeker als
het warm is met een hoge relatieve luchtvochtigheid.
Het is dan zeker zaak om onnodige luchtstromen te
voorkomen en tijdens het slingeren het deksel op de
honingslinger te doen!
Bij het zien van al het mooie vakwerk kon deze
stud iedag helemaal niet meer stuk. Met spanning kijk
ik uit naar de studiedag in 1996!
De uitslag van de honingkeuring:
Klasse 1 vloeibare honing: 1e dhr. Engels uit Belfeld,
2e dhr. Maessen uit Grashoek, 2e dhr. F. Smedts uit Meyel,
2e dhr. F. Heessen uit Mook.
Klasse 2 gekristalliseerde honing: 2e dhr.H. v.d. Berg uit
Reuver, 3e dhr. P. Elshout uit Susteren en 3e dhr. Koppers uit
Nederweert. Klasse 5 sectiehoning: een eervolle vermelding
voor dh r. G. Hanssen uit Haelen.

•

Abraham Kraai

Officiele mededeling

Marleen Boerjan

Vervoersverbod

Op 28 december 1995 is in zijn woonp laats Lochem

De directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (RW) deelt hierbij mede dat:
Amerikaans vu ilbroed is vastgesteld onder de bijenvolken
van een imker in de Limburgse gemeente Urmond. De
getroffen imker was in het bezit van vier bijenvolken op een
standplaats. De volken van deze imker zijn inmiddels
getaxeerd en ter vernietiging afgevoerd naar een vuil verbranding. Het onderzoek naar de mogelijke herkomst
van de besmetting is op dit moment nog niet afgerond.
Ter voorkoming van verdere verspreiding van de ziekte is
door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
een vervoersverbod ingesteld in een gebied van ca . 3 km
rondom de besmette stand. Dit vervoersverbod kan weer
worden opgeheven nadat bij een onderzoek is vastgesteld
dat in het gebied geen Amerikaans vuilbroed meer
aanwezig is, waardoor er geen gevaar voor verdere
verspreid ing meer bestaat. Voor een goede uitvoering van
dit onderzoek zullen ai le bijenvolken in het gebied worden
gecontroleerd . Gezien de tijd van het jaar zal dit onderzoek
pas in 1996 kunnen plaatsvinden en wei op het moment
dat de weersomstandigheden dit toe Iaten en er voldoende
broed aanwezig is, d.w.z. tenminste vijf ramen goed belegd
door de koningin . Naar verwachting zal dit dan begin mei
kunnen gebeurden .

dhr. Abraham Kraai op 77 jarige leeftijd overleden . Na
vele jaren actief te zijn geweest als voorzitter van de
subvereniging Wageningen en als bijenteeltleraar,
woonde dhr. Kraai alweer meerdere jaren in het rustige Lochem. De bijzondere inzet van dhr. Kraai voor de
subvereniging Wageningen is de reden dat ik namens
deze subvereniging stil wil staan bij de tijd dat hij nog
in Wageningen actief was.
Dhr. Kraai was sinds 1960
lid van de subvereniging
Wageningen, waarvan hij
27 jaar voorzitter was. Hij
heeft de ontwikkeling van
de Flevopolder als imker
en organisator van het
reizen daar naar toe meegemaakt. In de jaren 60
hadden de meeste imkers
nog geen auto en organiseerde de subveren iging het gezamen lijk reizen naar
de moerasandijvie en later het koolzaad in de polder.
Een grote vrachtauto, laarzen en thermoskannen met
koffie kwamen er aan te pas. Dhr. Kraa i kon boeiend
vertellen over de ervaringen in de polder, niet ai leen

Gelet op artikel 2 van de Bijenwet 1947;
Besluit: Artikel 1 .

over het reizen maar ook over het gezamenl ijk kunstzwermen maken en honingslingeren.
Tijdens het reizen en de vele cursussen voor beginners
en gevordenden droeg dhr. Kraai zijn kennis van de
b ijenteelt over aan de nog onwetende imker. In de
bijenstal van het voormalige lnstituut voor de Verede ling van Tu inbouwgewassen , waar dhr Kraai werkzaam is geweest, zijn gedurende een 15-tal jaren bijen t eeltcursussen gegeven. Zijn boeiende manier van
lesgeven heeft er toebijgedragen dat de subvereniging Wageningen in de jaren 80 kon uitgroeien tot een
bloeiende vereniging met 85 leden.
Tijd ens zijn voorzitterschap veranderde er veel: imkers
hadden zelf een auto waardoor het gezamenlijk reizen

Het is verboden bijen te vervoeren van of naar het gebied
dat als volgt is begrensd:
Vanaf knooppunt Kerensheide de A-76/ E-314 in westelijke
richting volgend tot aan de landsgrens (de rivier Maas);
deze in noordelijke richting volgend tot de gemeentegrens
van Stein met Born; deze in oostelijke richting volgend tot
de Steinakker in Guttecoven gemeente Sittard; deze in
zuidelijke richting vo lgend tot de gemeentegrens met
Geleen; deze in zuidelijke richting vo lgend tot de
Urmonderbaan; deze in westelijke richting volgend tot de
Burg . Lemmensstraat; deze in zuidelijke richting volgend
tot de Koestraat; deze in westelijke richting volgend tot de
Oude Postbaan; deze in zuidelijke richting volgend tot aan
het knooppunt Kerensheide.

verminderde; de beginnend imker was tevreden met
een of twee volkjes in de achtertuin; de varroam ijt

Artikel2

sloeg toe en tastte de 'kwaliteit' van de volken aan .
Deze veranderingen waren de aanleiding dat dhr.
Kraai zich uit het actieve imkerleven terugtrok. Voor de
su bverening Wageningen was dh r. Kraai een opmerke -

Deze regel ing wordt aangehaald als: Rege ling
vervoersverbod bijen Zuid -Limburg 1995 Ill.

lijk voorzitter en leraar, zijn naam is op vele plaatsen in
de notulenboeken terug te vinden .
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Ervaringen van een
beginnend imker
Foutje (prik) bedankt !
Op 7 juni 1993 ging een soort jongensdroom in vervulling. Terwijl ik in mijn tuin bezig was werd ik verrast
door het geluid van een zwerm bijen die een grote
conifeer als pleisterplaats uitkoos. Een fantastische
ervaring. Eige nlijk had ik altijd al eens een bijenvolk
willen hebben, maar om allerhande redenen was het
er nooit van gekomen. Na tevergeefs via politie en
telefoonboeken naar een imker te hebben gezocht,
besloot ik zelf maar actie te ondernemen. Via een
ladder, gewapend met snoeischaar en een schoon
50 groot bakblik klom ik in de zwiepende conifeer naar
de tros. Mijn vrouw vond het allemaal maar niets en
liep onophoudelijk 06-11 te mompelen. Gelukkig had
de koningin een vrij dunne tak uitgekozen die met de
snoeischaar eenvoudig doorgeknipt kon worden, zodat
de tros keurig in het grote blik tuimelde. Achteraf
natuurlijk fout en niet erg slim, maar ja, je bent niet zo
jong meer (56) en je wilt toch wat. Nadat ik het blik
gedeeltelijk had afgedekt en onder de conifeer had
gezet, ben ik op zoek gegaan naar een plaatselijke
imker. Gelukkig vond ik de heer Wiltink, een zeer
ervaren imker die binnen de kortst mogelijke tijd met
korf en imkersgereedschap voor mijn deur stond.
Het volk werd in de korf gedaan , kreeg een plaatsje in
mijn tuin en ik kon beginnen. Een complete Simplexkast en imkersuitrusting werd aangeschaft. Het boek
van de heer Speelziek werd gekocht, Groenveld
geleend (en gekopieerd omdat het niet meer te koop
is) en avond aan avond werd er gestudeerd. Gelukkig
vond ik mijn collega Willy Sanders, een leraar bijenteelt, bereid om mij met raad en daad terzijde te staan.
Dat bleek wei nodig omdat mijn bijen kennelijk de eerder genoemde boeken niet gelezen hadden en wei
eens wat anders reageerden dan dat ik verwachtte.
Mijn buren reageerden in eerste instantie wat
argwanend, doch dankzij Willy Sanders, die als een
tovenaar met de bijen omging, en daarbij de buren als
toeschouwer uitnodigde, veranderde hun men ing
volledig. Het volk werd ingewinterd en 1994 werd
besteed aan het bouwen van een stal en een bijenteeltcursus die door de imkersvereniging in Wehl onder
Ieiding van de voortreffelijke leraar Gerard Hollander
werd gegeven. lk noem die namen nadrukkelijk omdat
het zulke fantastische kerels zijn die niets teveel is om
je aile geheimen van het imkeren bij te brengen .
maandb lad voor imkers februa ri 1996

Aan honingoogsten werd niet gedacht omdat de
nadruk moest liggen op het leren omgaan met mijn
volkje. Aile fouten die ik in dit eerste jaar maakte, zal
ik niet opsommen. Ze werden echter door de bijen
genadeloos afgestraft. Verscheidene malen een dikke
hand of een gezwollen oog was het gevolg. De moed
ging echter niet verloren en eind 1994 kon ik mijn
hoofdvolk en de flink ontwikkelde veger inwinteren. lk
had (dacht ik) al veel geleerd. Uit de boeken, uit Bijen,
maandblad voor imkers, maar vooral door de
regelmatige correcties van mijn bijen. In het voorjaar
van 1995 werden beide volken verenigd en het eerste
produktievolk kon aan de slag. Alles leek op rolletjes
te lopen en 13 mei kon ik mijn eerste honing (9,5 kg
oogsten). Tegelijk werd een veger gemaakt. Vol trots
werd de honing aan familie, buren en kennissen uitgedeeld. Dat ik tijdens het uitlopen van de jonge
koning in het buitenland zou zitten, had ik me stom
genoeg niet gerealiseerd. Dus boeken en adviseurs
geraadpleegd. Conslusies: het volk op een dop zetten
en voor de zekerheid nog een broedaflegger maken.
Gelukkig had ik voldoende materiaal omdat mijn
vrouw, inm iddels ook wat enthousiaster, mij een
Red Cedar Spaarkast cadeau gedaan had. Terug uit
het buitenland constateerde ik dat alles volgens
' Speelziek' was verlopen. Veger, hoofdvolk en broedaflegger ontwikkelden zich uitstekend en ik kon twee
produktievolken voor de zomerdracht formeren. Toen
maakte ik de grootste fout tot dan toe. lk dacht dat ik
het kon.
Op 17 juli kon ik twee honingkamers boordevol met
mooi verzegelde honing gaan oogsten. Van een
vluchtige inspectie de vorige dag had ik al een Madam
Tussaudhand overgehouden, maar dat hinderde me
niet. Het was een warme dag en het KNMI had
storingen en mogelijk onweer aangekondigd, maar ik
was ervan overtuigd dat mijn bijen dat weerbericht
toch niet gehoord hadden. Water precies gebeurde
weet ik niet, maar toen de kast eenmaal open lag en
de bijen via hoge zoemtonen al aangaven dat ze mijn
wijze van handelen niet op prijs stelden, scheurde het
vizier van mijn pak.
De bijen hadden dat sneller in de gaten dan ik en
voordat ik het wist zat er al een zestal aan de verkeerde kant van mijn bescherming. Daar word je niet
vrolijk van. Een dik oog, dikke wang, dikke lip en een
flinke bult op mijn achterhoofd was het gevolg. Met
behulp van mijn tweede kap, die ik anders voor een
toeschouwer gebruik, heb ik de zaak weer snel op
orde gebracht. Ondanks mijn beschadigingen toch bij
vriend Wiltink de slinger gehaald en 19,5 kg honing
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geslingerd. Toen ik twee dagen later de slinger terugbracht en mijn zwellingen verdwenen waren, verzuchtte
W iltink 'Kerel , wat ben je mager geworden' . Twee
dagen ben ik zoveel mogelijk binnenshuis gebleven en
had ik tijd om mijn fouten te overdenken . Hierbij
bedacht ik dat een oude leraar toen ik nog studeerde
mij adviseerde 'Roep nooit onnodig weerstand op,
daar wordt je aileen maar mee gestraft'. Hij had gelijk .
Dat geldt zeker ook ais je met bijen werkt. Houdt
rekening met de ander; zijn wijze van denken en Ieven.
Bij mijn bijen kan ik me aileen maar verontschuldigen .
Foutje (prik) Bedankt!! lk zal ze goed voorbereid de
winter in- en doorloodsen en trachten het volgend jaar
minder fouten te maken .
A. v.d. Vrede, Doetinchem.

Opname- en opslagproblemen met Apitol ?
Ruim een jaar ben ik nu aan het imkeren en eerlijk
gezegd, ik had er veel eerder mee moeten beginnen .
In augustus 1994 heb ik mijn eerste volk gekocht en
twee weken later met nog twee kleine volkjes
verenigd. In september heb ik dit volk ingewinterd en
voorzien van twee strippen Apistan . Dit begin van het
imkeren zonder enige ervaring was mogelijk omdat ik
het geluk had in raad en daad geholpen te worden
door een routinier in het vak, 'een bijna bij '.
Een glasplaat als dekplank zo werd me geleerd mocht
en gaf me de mogelijkheid om op elk moment even in
mijn volk te kijken. Veelvuldig zag ik in de winter dat
bij iets oplopende temperaturen de wintertros wat uiteen week en bij !age temperatuur weer ineen kromp.
Met het behalen van de basiscursus bijenhouden, het
opkweken van twee grote volken , een 35 kg honingoogst en wat kleine problemen heb ik nu mijn eerste
bijenjaar afgesloten. De kleine problemen zijn
natuurl ijk belangrijk vandaar dat ik in de pen kruip .
M ijn veger van het voorjaar is toch nog in juli gaan
zwermen en een zwerm die ik geschept had was na
achttien uur weer vertrokken. lnmiddels weet ik dat
bijen altijd verrassingen in petto houden, dus van deze
streken lig ik niet wakker.
Wat mij echter wei bezig houdt is wat ik gezien heb bij
het inwinteren nu in september. In mijn volk A ben ik
een week eerder begonnen met afvoeren (2 suiker/ 1
water). De grote voerbak waar 6-7 liter suikerwater in
kan, was steeds de volgende dag (18.00 uur) leeg. In
drie dagen van grote activiteit was de suiker binnen.
Even twee dagen gewacht, toen nog een liter suiker-

water en daarna heb ik afgesloten volgens voorschrift
met een liter suikerwater met vier gram Apitol (groot
volk) . De gedacht hierachter is dat Apitol dan met de
laatste suikeropslag vlak tegen de komende wintertros
wordt geplaatst. Verrassend was dat de volgende dag
van deze liter nauwelijks iets was weggehaald . Mijn
bijen lusten geen suikerwater met Apitol. Na overleg
met 'de bijna bij ' heb ik na twee dagen wat honing
toegevoegd en binnen een dag was de voerbak leeg.
lk heb die er nog maar even op Iaten staan. Toen ben
ik mijn andere volk B gaan inwinteren. Zonder enig
verschil en met dezelfde snelheid ging de suiker de
kast in, direct gevolgd door Apitol met een beetje
honing wat na anderhalve dag was opgenomen . In vijf
dagen klaar! De kasten zijn flink zwaar geworden. Bij
beide volken heb ik direct de voerbak verwijderd en
de kast afgedekt met een glasplaat. Leuk was de waarneming dat er bij volk A acht broedkamerramen, voor
zover je kon kijken in de straatjes, verzegelde suikeropslag waste zien, terwijl bij volk B nog geen enkele
eel was verzegeld. Wei waren de cellen al gedeeltelijk
gevuld. De volgende dagen zag je dat de cell en nog
wat werden opgetrokken en dat ze na ongeveer vier
dagen werden verzegeld . Mijn zorg is nu, waar zit het
Apitol in A en in B? In A veronderstel ik dat het Apitol
echt als laatste met de suiker is opgeslagen in het
onderste dee! van de ramen . lmmers, er lag enige tijd
tussen de overmaat aan suikeraanbod en het toedienen van het Apitol. In B vermoed ik dat het Apitol
over de hele suikeropslag is uitgesmeerd door verplaatsing en indamping van de enorme hoeveelheid
aangeboden suikeroplossing in een misschien te kort
tijdsbestek. Zelf kan ik de plaats en de hoeveelheid
Apitol in de ramen niet vaststellen. Maar ik ben bang
dat Apitol in B tot bovenaan in de broedkamerramen
zit, dus oppassen in het voorjaar bij de nieuwe honingopslag? Zou het misschien beter zijn om volgend jaar:
• minder snel in zulke grote hoeveelheden te voeren?
Niet meer dan 1-2 liter per dag. Dit geeft de bijen de
tijd om van boven naar beneden in de ramen op te
slaan en in te dampen of
• toch snel grote hoeveelheden aanbieden maar dan
enige tijd {4-6 dagen) wachten voor het voeren wordt
afgesloten met het Apitol -toetje? Welke strategie
heeft de voorkeur, of maakt deze beginnend imker
zich nodeloos zorgen?
F.M. Engels, Wagen ingen
Naschrift: De redactie van Bijen heeft de Ambrosiushoeve
gevraagd hierop te wi llen reage ren. Deze reactie zal in een
volg end nummer gepubliceerd worden .
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Bijen op Cyprus
Aan Frank Leenen,
De klanken van jouw loftrompet klinken nog na in mijn
oren. Teveel eer. Ook met de klanken van een bugel
was ik verguld geweest.
lk hoop dat de redactie niet teveel krenten uit mijn
schrijversbroodje zal plukken, want dat was de reden
waarom ik geen stukje meer schreef.Na 3.200 km vliegen landden mijn vriendin en ik op het zonnige Cyprus,
een 100 kni lang eiland in de blauwe Middellandse zee
met Turkije, Israel en Egypte als buren.
Voor bijen moet dit eiland een feest zijn, want in januari
zagen wij al anemoontjes, koolzaad en kornoelje bloeien.
In februari geeft het eiland een zee van voorjaarsbloe52 men en begint de malva te bloeien; een plant die ik
werkelijk op elk onkruidveldje zag opschieten.
Bloeiende sinaasappelbomen worden graag bezocht
door de imker met zijn bijen. In de zomer bloeit er
volop tijm op het eiland en tijmhoning kun je overal
kopen. De eerste bij die ik zag, was een geel geringde
ltaliaanse bij. lk stand mij, leunend op de balustrade
van ons appartement, te koesteren in het januarizonnetje toen zij landde op mijn oranje 'I love Cyprus'aansteker.
Het opsporen van imkers lukte mij deze keer niet. lk
zou de bijenmannen moeten bereiken met het Openbaar Vervoer en imker Leandros Kalougirou die ik wilde
opzoeken, woonde te ver weg in de woeste binnenlanden. Tijdens een van de excursies zag ik vanuit de
bus opstellingen van witte bijenkasten staan, maar
bereikbaar waren ze niet voor mij.
De honing wordt aangeboden in plastic potten. Er zijn
drie uitvoeringen. De kleinste pot heeft een inhoud
van 160 gram en kost overal 0,75 Cypriotische Pond
(!3,-) . De middenpot is afgevuld met 320 gram en kost
1,5 pond. De grootste pot is gevuld met 640 gram en
kost 3 pond.
De potten zien er op Cyprus hetzelfde uit en men betaalt
er een vaste prijs voor. In Nederland wil die homogenisatie van pot en prijs voor inlandse honing maar
niet lukken en daardoor blijft Nederlandse honing
maar een vaag produkt voor de consument. Op de
markt zag ik ook 'brokhoning'. Oat is honing waar een
stukje verzegelde honingraat in drijft. Die raat was
pikzwart in plaats van geel. Oat vond ik niet geslaagd.
Mocht er een Griek of een Grieks-Cyprioot bij u thuis
om honing komen vragen , dan wijst u naar uw
goudgele voorraad en zegt hem: Agno meli melissas ...
zuivere bijenhoning.
Frans van Tongeren, Joppe
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Spek-honingraten zijn
niet geschikt voor
medicinale honing
In uw maandblad Bijen 4(11 ): 313 (1995) staat een
artikel over de voordelen van spek-honingraten in een
bijenvolk. Volgens mij gaan wij weer eens de verkeerde kant op. Honing met hoogwaardige eigenschapen
kan aileen ontstaan ais deze gerijpt is in de meermalen
bebroede raatcellen. Die daarna koud geslingerd, onverwarmd en hygienisch wordt verwerkt. Dit is zeker
van toepassing voor die honing die bestemd is voor
medisch gebruik. Het zijn niet aileen de enzymen, de
aminozuren en de pollenkorrels die de honing veredelen.
De componenten waarmee de jonge werksters de
raatcellen behandelen om het nieuwe Ieven te beschermen en de hoogwaardige voedersappen waarin
de larven drijven spelen hierin een rol. En wei een zeer
voorname rol. De rijkste honing is nog steeds die
honing die gerijpt is in de meermalen bebroede raatcellen en behandeld is zoals hierboven is omschreven.
En komt niet uit spek-honingraten.
In uw maandblad Bijen 3(9): 244-246 (1994) staat een
artikel van drs. J.D. Kerkvliet om met behulp van de
peroxyde teststrip de hoeveelheid enzym glucoseoxydase in de honing te bepalen. Een uitstekende
methode om de honing te testen. In de praktijk is nu
naar voren gekomen dat het ijzergehalte en (of) de
aanwezigheid van vitaminen C als die eventueel in de
honing aanwezig zijn, de einduitslag nadelig be"invloeden (persoonlijke mededeling van dr. Postm'es).
Wij moeten dus verder zoeken . Uit eigen ervaring is
naar voren gekomen dater een duide lijk aanwijsbaar
verschil is tussen de economische honingwinning (leeg
geslingerde raampjes terugplaatsen in de honingkamer)
en de natuurlijke honingwinning (honing Iaten rijpen in
de meermalen bebroede raatcellen). Bij de natuurlijke
honingwinning is de kleur donkerder en de smaak is
voller. Deze proeven zijn genomen op de eigen bijenstand met twee gezonde en even sterke bijenvolken.
Het was natuurlijk beter geweest deze proef uit te
voeren in een en hetzelfde bijenvolk. Maar iedere
imker kan op zijn eigen bijenstand deze waarnemingen
testen. Volgens de kleurentest meet ik bij de Iichte
honing (a) 5-10 mg en bij de donkere honing (b) 1025 mg waterstof-peroxyde. Omgerekend komt er dus
gemiddeld 38 (a) en 88 (b) mg waterstofperoxyde per
gram en per uur vrij bij een temperatur van 20°C. Dit
berust waarschijnlijk op het navolgende.
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Tijdens het larvestadium trekt een larve vijfmaal een

maximale doorsnede. Daarnaast is het een preventieve

nieuw jasje aan . De oude jasjes die pore us zijn plakken
tegen de celwand . Bij de daaropvolgende poetsbeurt
neemt de celwand dus iets meer aan hoogwaardige
componenten op, ook het eiwitrijk voedsel Ia at sporen
na . Na iedere bebroeding van de raatcel wordt deze
poreuze laag dikker. Het maximale vermogen van de
celwand om componenten op te nemen, is bereikt bij
viermaal bebroede raatcellen. De celbodem is dan nog
doorzichtig en de kleur van de raat is bruin.
Dr. H. Wallon wijst in het medisch tijdschrift 'Le Scalpel'
van 30 oktober 1954 op de verschillen die er zijn tussen
de honing uit de meermalen bebroede raatcellen en
de honing uit de niet bebroede raatcellen . Deze
laatste hon ing noemt hij 'brood zonder zemelen' . Wij
plaatsen steeds de donkerste ramen met gesloten
broed in de honingkamer en vullen de broedkamers
aan met waswafels. Na het slingeren gaan de rat en de
wassmelter in. Wij vernieuwen ook ieder jaar minstens
de helft van de in omloop zijnde raten. Deze methode
van imkeren heeft bovend ien het voordee l dat de
jonge bijen zich ontwikkelen in een raatcel met een

methode om de nosema en de broedziekten te
bestrijden. Zwarte raten zijn nu eenmaal vergif in een
bijenvolk. Hopelijk mag deze bijdrage een stimulans
zijn om de waarde van onze honing op peil t e houden.
Steeds bereid tot het geven van nadere in lichtingen en
medewerking tekent met imkersgroeten,
ing. J.A . Kuij p ers, Neerhare n.

lentegevoel
'Door ieder mens wordt de lente met vreugde
begroet; de imker begroet haar met bijzondere
vreugde. Hee l de lange winter heeft hij zijn bijen
niet gezien, behoudens een enkele vliegdag en hij
hun kert naar het ogenblik, dat hij zich weer met zijn
bijen kan bemoeien.'
• uit: Het kleine bijenboek, Joh . A. Joustra

De ko rlbijenstal van H. Weterings in Rijen (NB). Foto J.H. Vermeulen, Geertruidenberg
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LANDBOUWSCHAP

Uit de Bedrijfsraad

Vergadering Afdeling Bijenteelt

J. Beekmlm
Hct bestuur van de Bedrijfsraad kwam op 20 november
1995 in Wageningen bijeen. De volgende zakcn stonden
op de agenda:
• Mw. lr. M. Overbmgge is de nieuwe secretm·is van de
Afdeling Bijenteelt van het Landbouwschap. Mw.
Overbrugge is imker!
• Opleiding imkers: Op de laatstgehouden onderwijsdag is
naar voren gekomen dater een te kort aan bijentceltleraren dreigt te ontstaan. De bclanghebbenden.
Ondcrwijs, AOC ' s en de imkerij gaan een oplossing
zoeken om het imkeronderwijs te verzckeren.
Onderwcrpen die daarbij aan de ordc zullen komen zijn:
inboud. flexibilisering van de AOC's, de wensen van de
bijenhouderij en de invloed op de eindtermen en de
kosten.
mbrosiushoeve: De Ambrosiushoeve zal worden
gevraagd om ondcrzoek tc docn naar de giftigheid van
be trijdingsmi ldelen tegen snavelinsekten. die door
injecteren van lindebomen en esdoorns worden
toegediend. Alhoewel de middclen aileen na.de bloci
mogen worden toegepast wordt toch schade gemeld,
vermoedelijk door opname van nectar uit de cxtra-florale
nectarklieren. Het melden van schade is ook in deze
gevallen belangrijk'
• De afdracht aan de Ambrosiushoeve is met ingang van
1996 bepaald op f I0,- per imker.
• Re tirutie preventie-onderzoek Amcrikaans vuilbroed.
A Is een imker onderzoek laat doen op aanwezigheid van
A VB moet hij de kosten ± f275.- zclf beta len. De
wcrkgroep A VB zal onderzockcn wat de mogelijkheden
zijn om deze bijdrage aan de onderzoekkosten te
resti tueren. Hct resultaat zal aan de Bedrijfsraad worden
gerapporteerd.
• Verslag Apimondia cong~·es: De voorzitter, D. Vunderink,
doet vcrslag van zijn bezoek aan het Apimondiacongres
in Zwitserland. Hierover is reeds in Bijen 4(10): 289 in
'Uit de PC van de voorzitter' geschreven.
• Honingbij en wilde bij: Op initiatief van he! I KC is een
werkgroep opgericht die de ·concurrentic' tussen de
honingbij en de wilde bijen zal gaan bcstudcren. ln de
werkgroep zijn het I KC, de Ambrosiushocve. de
Beclrijfsraad , de Vlinderstichting en enkcle
milieugroepen vertegenwoordigcl.
• Een lidmaatschapsbewijs: Omdnt twee van de vijf
organisaties niet willen meewerken . zal er geen landelijk
uniform lidmaatschap,bewijs komen.

], Beekman
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Onder voorzitterschnp van dhr. D. Vunderink vergaderde
bet bestuur vnn de Bedrijfsraad op 20 november 1995.
Secretaris was mw. M. Ovcrbrugge.
• De nieuwc sccretaris stelde zich voor aan de !eden van
de Bcdrijfsraad.
• De positie van het LBS: Door de problemcn met de
Tuinbouw-CAO en de onzekerheid over het voortbcstaan
van hct LBS kunnen aileen lopende zaken worden
afgehandeld. Nieuwe onderwcrpen kunnen niet worden
aangcpakt.
• Vcrvoersverboden: De vervoersvcrboden die i.v.m. het
uitbrekcn van Amerikaans vuilbrocd (A VB) in ZuidLimburg waren ingcsteld op 5 julien 23 augustus 1995,
zijn op 29 september 1995 weer ingetrokkcn.
• Bijdrage Bijenhouderij aan de Ambrosiushoeve 1995:
Een bedrag ad f42.895,- is aan hct LBS overgernaakt.
• Vragen aan de Europese Commissic: Tijdens de
demonstratie in Brussel vorig jaar. zijn vragen ge teld
over de steun aan de particuliere imkers en de conlrole
op de particuliere bijemeelt. De EC heert geantwoord dat
het niet aan le bevelen is een algemene teunmaatregel in
le vocren of voor honing ecn peciale marktverordening
in te stellen. Wei worden enkele mogclijkheclen genoemd om de produktie en de afzet van honing te verbeteren. Genoemd wcrdcn: bestrijding van de varroumijt.
rationali atie en beheer van een netwerk van regionale
centra voor de bijenhouderij en bestudering van de
produktic en afzetstructuur van de sector.
• Begroting Ambro. iushocve en garantstelling voor hct
bcdrijfstekort: Het Bedrij fsleven zal in 1996 .f280.000,moeten bijdragen in het bedrijfstekon van de
Ambrosiushoeve. De Bijenhoudetij zal zich met 8.500
imker beperken tot een bijdrage van !85.000.-, zijnde
flO,- per imker. De rest zal voor rekening komen van de
Tuinbouw en de Fruitteelt.
• Onderzoekplan Ambrosiushoeve: Dit plan is door de
afdeling akkoord bcvonden.
• Bestuivingsregeling 1996: De Beswivingsregeling 1996
is accoord bevonden en zal naar de secretariaten van de
bijenteeltorganisaties worden gestuurd.

i.\BTB

u
ahth.

1995 Het laatste jaar
'lmkersbond van de AB TB'

standig worden an de bond vormde daarbij een belangrijk punt van beraad,mede op basis van de reacties van de
afdelingen. Vooruitlopend op de goedkeurin g van de
nieuwe Statu ten en daarmee van de structuur. > ercl tol
secre taris/penningmeester van de Imkersbond ABTB
gekozen, de beer Ri en Veldkamp uir Luttenberg.
Medegecleeld were! dat in de honingzemerij het nfge lopen
par extra vee] werk werd verzel al s gevolg van de
overna me van de honingzemerij door de beer C. Vries re
Piererburen . Uit waarderi ng were! er kennis van genomen
dat. op een enkeli ng na, aile afdeli ngen voor I jcuwari
1996 hun l eden lij ~ t in ·tuurclen. Het Jedental bleef vrijwel
gelijk aan clat van het voorgaande jaar.
·

L L TB

B.A.H. Visser

Bovenstaande lijkt op een overlijdensbericht van een
ve reniging va n bijenhouders. Oat is gelukkig geenszins
het geval. Wat is er dan wei aan de ha nd ? De volgende
feiten hebben zich in 1995 voorgedaan.
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Per I januari 1995 zijn de activiteiten van d ABTB, als
organi atie van bocren en ruinders in Oo t- en oordNederland, beeindi gd. Dit a ls gevolg van de vorming van
een federati e van land - en tuinbouwore:ani sacies in dit
gebied. De lm kersbond , in 1947 o pge1i cht aJ s instell ing
van de ABTB , kreeg het advies al s zelfstandi ge verenigin g
verd cr te gaa n. De al ge mene ve rgaderin g van de lmkersbond in maart J 995 be loot dit ad vies op te vol gen en de
statuten aan te passen. Twee keer vo nd o verleg plaats van
het be tuur met de afd e lingen, veelal vertegenwoordigd
door de voorzitters. Dit le idde tot de volgende conclusies
en beslu1ten :
• Yo r de structuur van de lmkersbond is 1995 re beschouwen als overgan gsj aar.
• Per I januari 1996 treedt de lmkersbond o p a is een
zelf tandi ge vereni g in g. los van de ABTB .
• Aan de algemene vergnderin g van de bond , o p 2 maart
1996, wordt goedkeuring gev raagd op de voorges te lde
wij zigin g van de Stattnen. Daarmee is de, nimm er al s
kn e ll end ervaren, band mer de ABTB verbroken. He laas
z ijn ook de ontvangen hand- en spandien sten nu veri eden
tijd . In de relati e tu ssen de bond enerzijds en de
afde lingen e n !eden anderzijds, verand en er nauwelijks
iets. Hetze lfde ge ldt voor de relati es naa r buiten toe.
zoal s met de andere organisatie va n bijenhouders en
overige n.

Wat ve•·ande•·t er wei?
• De naam wordt ' lmkersbond ABTB ' . De aanduidin o
'va n de ' komt te vervallen. De letters ABTB blij ve n"'a ls
herkennin g va n het ontstaan van de vereni gin g.
• De secretari wordt nie r meer aa ngewezen door de
ABTB , maar gekozen doo r en ui t het bes tuur.
• All e ove ri ge arrikelen van de Staruten waarin de re latie
tot de ABTB we re! a·m gegeve n zij n aang past.
• De afd e linge n o ntvangen een ni euw modelexempl aar
voor de Hui sho udelij ke Stmute n va n de afd e ling.

Bestuursvet·gadering
l1~ de bestuursvergaderin g an de l mkers bo nd , gehouden
e1nd 1995, IS de laatste hand gelegd an n de oo rbereidin g
va n de alge mene ve rgade ring van 2 maart a.s. Her zelf

Algemene vergadering Bond
van Imkers LLTB 25-11-95
Karin Rifltlerbeks

Openingswoord voorzitter
ln zijn openings woord stelt de voorzirter, de heer J. Cari s,
dat de mede financi ering door de imkerij van het onderzoek op de Ambro iushoeve een doo rlope nd punt van
zorg en aandach t blijft. Tot e n mer 1995 vindt de finan c ierin g plaa ts op basis van 75 %-25 % . Oat wil zeggen de
overheid finan cie rt 75 %en het bedrijfsleven. zijnde de
sectoren bijen-. groente- en fruitteelr, de re. terende 25 %.
Op bas is daarvan drage n de imkers jaarlijks f5 ,- bij . De
overheid w il roe naar een fin anciering op fifty- fi fty-bas is.
Yanaf 1996 is dat een feit. In 1994 is door het bes tuur van
de Ambrosiushoe ve. met instemming van de fin anciers.
ee n Werkg roep ing ste le! die als o pdracht kreeg om het
bestuur van de Ambrosiushoe e te advi seren over de
onderzoeksbehoe ft en. de wij ze waaro p aan di e onderzoe ksbehoeften kan wo rden vo ld aa n en de wij ze waarop
het ond erzoek ge fin ancie rd kan worden. Het rapport
'Toeko mst Ambrosiushoeve' is in 1995 uitgebrac ht en
ook door uw hoo fdbestuur bes proken. Wij ondersc hrijve n
in grote lijnen de con lusies en aanbevelinge n uit her
rapport. Kon sa mengeva t komt her op het vo lgend e neer:
De Werkgroep heefr als uitga ngspunt genomen dat
fin anciering in pri ncipe pl aa tsvindt o p fi fty- fifty- bas is. De
Werkgroep co nc ludeert dat er behoeft e besraat en blijft
bes taan aan ond erz oek op het gebied van bes tui vin g e n
bijenho uderij . Voor wat betre ft de bijenh oucl erij hebben
hoge pri oriteit: he t onderzoek naar bijenziekren en verbetering va n bijenteeltmethoden voor de besc hikbaarheid
van goede bijenvo lken voor bestui vin g. Yerder is de
Werkgroe p van me nin g da t de taken va n de A mbros iusboeve uitgebreid moeten word en met het diagnos ti sch
onde rzoek van bijen, het fun geren als mel d p~nt voor
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bijenziekten, de kennisovcrdraeht e n de 2e lijns onderwijstaken op het gebied van de bijenteelt. Finaneiering op
fifty-fifty-bJsis komt e r in de praktijk op neer dat de
afdracht door de bijcnbouderij vanaf 1996 verdubbeld
m et worden. ln plaats van de huidi gc .f5,- wordt de
bijdrage van de irnker dan f 10.-. Voorop blijft staan dar
uw be~ tuur van mening is dat de Ambrosius hoeve voor de
bijenteclt behouden moet blij ven. De Stichting
Ambrosiushoevc werd in 195 1 door de Bcdrijfsraad voor
de B ijcnh ouderij in Nede rland opgcri c ht metals docl het
verrichtcn van toegcpast onderzoek te n behoeve van de
bijenhoudcrij. De behoefte aan dat onderzoek bestaat nu
nog. Ze lf in vcrste rkte mate. Met betrekking tot
Arnerikaans vui lbroed is er weinig nieuws te mcldcn. ln
1995 zijn er mindcr uitbraken van Amerikaans vui lbroed
ge wees t dan wercl verwacht. Hierrnee wil ik echter nic t
zeggen dat wij he! Amerikaans vuilbrocd onde r de knie
hebben. lntegcndeel. In de Stichting Bcdrijfsr::tad is clan
ook bes loten door te gaa n mel de preventiemaatrcgele n
zoal s die ook de afge lopen periode golden. Omdat rcgistmtie
va n aile imkers. clus oo k de ongeorganiseerclcn. pmkti sch
o nm ogelijk is, is bet zee r gcwcnst dat de afcl elingen
zorgen clat zij op de hoogtc zijn van adre sen van imkers
di e nict bij een imkersorganisatie zijn aangesloten. Bij uitbrakcn van Amerikaans vui lbroed kan clan m t voortvarendheicl gescreen d worden wnardoor vcrvoer verboclcn
sncl kunnen worden opgeheven. Tot slot van zijn openingswoord dee it de voorzitter mecle dat dit jaar voor de eerstc
keer een studi edag is gcorga niseerd. Deze studi edag als
ge heel mag zeer gcs laagd genoemd worden. De com binati e van lezingen en ee n bezoek aan bet openluch tmuse um Eynclerhoof is erg goed aangcslagen. Ecn woord
va n dank aa n de organisatiecommissie is zeker op z ijn
plaats. Regio Midden bedankt! Er warcn op deze tudi edag 161 personcn aanwezig. Na a mpelc di sc u sic is door
be t bestuu r bcslotcn om in he t vervo lgjaa rlijks een
swd iedag tc organisercn.

uit de ge bruike lijkc Iande n te duur wordt men uitwijkt
naar Chinese honing. Chinese hon ing is namelijk goedkoper. Neclerlandse honing is gcen al tern atief omdat de
prijs tc hoog is en bij bovcndicn niet in voldoende mate
aangeleverd kan worden . Met beu·ekking tot de opmerking
dat de Honingzemerij af wi l van de vcrkoop van imkersmaterialcn door de prijzen hoog te houden dee it de heer
Van Laarhoven mede dat di t absoluut nict de bedoeling is.
Voor wat betrcft de s uikeraankopen wordt opgemerkt dat
de H on ingzemerij fun gee rt als een intermediai r. De
aankoop gebeurt in opdrac ht en voor rekening van de
Bo nde n. ln de praktijk is het echter zo clat grote upermarktcn voordeli ger kunnen inkope n als gevo lg van het
fci t dat zij vecl grotcre omzel!en hebben en daardoor een
betere prij s kunnen bedinge n.

Toelichting doo•· de heer Van Laarhoven
De heer H. van Laarhoven van de ho ningzemerij dcelt
mede dat het afgelopen jaar heel wat gebe urcl is, zowe l op
he! geb ied van de grondstoffen als met de o rgani sa tie. De
prijs va n ru we honi ng i stij ge nde e n deze prij st.ijging
heeft zic h ailee n maar tc rk doorgczet. Bovendien baart
ook de be ch ikbaarhcid van ho nin g hem zorge n. In
Arge ntin ie heeft men nu een goede oogs tve rwaehting
maar men denkt algemcen dat claar de honing zo lang
word ! va tgehouclen tot de prijs nog verder st ij gt. Uit
Mexico valt we ini g prod ukti e te verwachten zodat er
voorlopig geen vooruitzic ht is op daling van de prijs. In
he! afge lopen jaar heeft de hon ingzemerij het klantenbestancl en de inventaris van de honingzemerij uit Pieterburen overgenomen. Vanaf mei is all es in Box tel geconcentreerd. De marges zij n onder druk komen te staan. A is
oorzake n hiervoor zijn o.a. te noemen de hogere inkoopprijzen e n kosren van maarregelen in verband met milieu
en kwaliteit. Grote afncmers houden kwaliteirsaudits en
stellen o.a. eisen in verba nclmer de Produktaansprakelijkheid. Deze cisen vergen nogal wat investeringen en de
bon ingzemerij is thans bezig met het opzette n van een
kwaliteitssysteem conform de EU- ri chtlijnen. Desgevraagd
merkt de heer Van Laarhove n op clat wanneer de hon in g
maandblad voor imkers februari 1996 verenigingsnieuws

Contributie 1996
Het bestuur is e r te n onrechte van uitgegaan dat de verhoging van de afdracht aan de Ambrosi u hocve ecrs t in
1997 zou ingaan. In ee rste insta ntic was dar ook de bccloeling. Door latere ontwikkelingen is dcze datum echte r
vervro gel naar I januari 1996. De ove ri ge financiers bebben zich ook bereid verk.laard hun bijdrage vanaf I 996 te
verdubbclen . Dam·om word! dan ook voorges teld de
afdrach t in .1996 te verhogen naar .f lO.- en deze verhogi ng,
.lijnde f5.- p~::r aanges lo te n lid. voor 1996 te beta len uit de
a lgemene middele n van de Bond. Op de volgende
Algemene vergadering van de Bond za l bekekcn die nen te
worde n of cen contribt.i e verhogi ng noodzakelijk is. De
A lgcmene vergadering gaat hiermee accoord.

Inleiding door de beer Van Elk van bet IKL
Aan de hand va n dia's houdt de heer Van Elk een inleiding over de werkzaamheden van he t JKL. Zij werken als
prov inciale organi satie aan de kleine lanclsc hapseleme nten
zoals boomwallcn e n ho ll e wegen. Deze la nd s hapse le me nten zijn aile e igenclom v:m particulieren. De
Stichting IKL heeft zeventi g mensen in vaste dienst en
coordineert daarnaast de plaatselijke vrij w illige g roepen.
De kleine landsc hapse leme nte n dienden voorheen zoweJ
de mens als de natuur. maar door a llerle i ontwikkelingen
kwam dit op de ac htergrond te staan waardoo r ook geen
onde rhoud mcer werd gedaan. A Is gevolg hiervan veroorzaakte n dcze eleme nten overl ast en werden ze vee laJ
opgeru imcl. Thans is men tot hct inzicht gekomen clat deze
kleine Ja ndsc hapselementen zeer waarclevo l zij n en worden ze, daar waar het mogelijk is, weer onderhouden. De
S ti chtin g heeft geen eigen terreinen en moet daarom in
overl eg tredcn mel de groncleigenaren zoal gemeenten en
bocren. Door een We rkgroep, waarin tevens zilli ng hebben
de LLTB. IVN en Jacht. word t cerst en inventarisatie
gemaakt waarna een beheersplan opgesteld word t dat
gebaseerd is op de vo lgen I pume n:
• her te l en onderho ud van de ecologi che infrastructuur
• bescherming van plant en dier
• nalllurontwikkeling en
• herstel van de e lementen vanu it hun cu ltuurhistori sche
achtergrond.
Van de grondeigenaren staat 90% positief ten opzichte
van de werkzaam heclen van het IKL en geven dan ook
toestemming om te werken aan hun eigendom.Vervolgens
geeft hij een toelichting op de divers projekten van het
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IKL. Een heet hangijzer hi rbij i~ de acacia. Deze wordt
zovee l mogelijk door het IKL verwijderd omdat her geen
inheemse boom is. Weliswaar is d ze boom van economisch
belang vanwege het hardhout ma~1r dat is geen item voor
het IK L. Het IKL richt zich op de insrandhouding van de
kleine landschapselementen en de ecologische structuur en
waarde van een gebi ed. Bovenclien put de boom de ondergrand uit waardoor geen kruiclen onder de bomen kunnen
groeien , ail een branclnetel en kl ee fkruid. Deze boom kan
wei geplant worden langs wegen en lanen en in een sredelijke orngeving. Rijkswarerstaa t heeft claar ook wei oog
voor. maar de boom kan in de visie van het IKL niet in her
bu itengebiecl worden geplant. Uit de hierop volgencle eli cussie blijkt dar de aanwezi gen dit toch anders bekijken.
Een boom die in 160 I in Europa is ingev erd is lang
genoeg in Nederland om inheems genoemd te moge n
worden en hoort dus thui s inN derlancl. Bovendien gebruikt
Staatsbosbeheer a aciapalen voor de afrasteringen, daarmee vooruitlopencl op een wet die hel gebruik van ge·impregeneercl hour verbiedt. In dit verbnnd zou her dan ook
logischer zijn om de acacia· s hier aan re plant en zod::n de
pa len nier ingevoercl behoeven re worden. De voorzitter
constatee1t ter at:~luitin g va11 de discussie dat hier een wezenlijk erschil va n mening li gt en merkt op dat er andere
kanalen zijn om te bevorderen dat de acac ia in ederland
aangeplanr kan worden . Dit laat onve rl et het fei t clat de
imkers bewonclering hebben voor het werk van her I KL.

Bestuursverkiezing
Conform het roo st r van aftreden is de heer H. Streukens,
Ransclaa l namens de regia Zuid en de heer L. v.d. Goor
namens de regio oord aftredend en herki esbaar. Beicle
heren worden bij acclamatie herkozen.

Voorstellen van de a fd elingen
De voorstell en van de afdeling Mijnstreek zijn be sproken
en zull n verder afgehandeld worden.

Van de Bestuurstafel
J. Beekman
De vergadering van her Bondsbestuur heeft plaatsgevonden
op 9 november 199- . De vo lgende zaken zijn besproken:
• Be rui ving ergoed ing Vei ling Veldhoven: De vergoedi ng
wordt na 1994 nier meer uitbetaald. Jn een gesprek met
de directi e van de veiling Velclhoven en de voorzitter en
secretari s van de Bond is deze besl issing medegedeeld .
De veiling legt zich aileen nog maar toe op de overslag
van champignons en derhalve niet meer mer produkten
waarvoor de bijen als bestuivers noodzakelijk zijn. Ook

bezu inigingen hebben een ro l bij deze be~lis s ing gespeeld.
• Overleg v<w de Drachtplamcom mis ie op 4 september
op de Ambrosiushoeve. Z ie Bijen 4( II ): 3 17.
• Begroting Ambrosiushoeve 1996: Het bes tuur van de
Ambrosiushoeve. waarin onze voorzirter zirting heeft.
heeft de begroting b sproken en er is geconstateerd dat
er nog een gat op re vullen i . Voor de financiering
hiervan is een beroep op Den Haag gedaan .
• Naar aan leid ing van de recente overname van Caspar
Vri es door de Honin gz merij. is de financiele relati van
het bestuur met het bedrijf aan de orcl gewee. t.
• r is overl eg geweest met de R dacti van Bijen .
Ge, proken i over de te verwachten eindnfrekening
1995. de begroting 1996 en de inhoud van het blad. De
Begrotin g 1996 is door de vertegenwoordigers van de
ier bijent eltorganisaties go dgekeurd.
• Spuitschade Boeke! e.o.:De coordinator spuitschacle van
onze B ond deed vers lag over de voortgang van de registrati e van de schade n her opsporen van de veroorzaker.
• Algemene Vergaderin g ANI op 4 november 1995: Deze
ve rgaclering werd door de voorzitter bij gewoon I. Op die
vergaclering werd met een ruime meercl rheid van stem men het voor. tel om de afdracht voor le Ambrosiushoe e re verhogen tot f I 0.- aangenomen.
• De dividendnota va n de Honingzemerij over het boekjaar
1994 wercl b sproken. De clividendbelastin g zal worden
teruggevraagd.
• De vraag van een niet-depothouder over korring op aankopen bij de Honingzemerij is voor beamwoordin g doorgestuurd naar de Raad van Commissarissen. Een :~nr
woord i, nog niet ontvangen.
• Naar aanleiding van een vraag van een van de verenigingen word t bevestigd dat de Bondsbestuursleden
vo lgens Artikel 8 van de Bonclssratuten hun werkzaamheden voor de Bond bij het bereiken van de 65-jarige
lee ftijd moeten bee indi gen. De lopende zi ttin gsperiocle
mogcn ze afmakcn.
•l-l et vcrzoek om naam en adres van Nederlandse imkers
van de A VlB (Anrwerpse imkers) is door het Bonclsbestuur niet gehonoreerd . Vrage n over dit soon zaken
moeten via het Bonclsbes tuur !open. M en is zeer terughoudend met het beschikbaar stellen van dergelijke
gegevens.
• Het intrekken van het vervoersverbocl in Zuid-Limburg
i .v. m. Amerikaans vuilbroed.
• De ecretari s vertegenwoordi gde het Bondsbes tuur bij de
opening van her kassenco mplex van de MLTS in Breda .
• Stucli edag 1995: Aan het einde van de Studiedag zal aan
de vertegenwoordi gers van de aanwezige verenig ingen
een exem plaar van de Bij enkrant en twee vullingen voor
het V ereni gingsboek wo rden uitgereikt. De Bijenkrant,
een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
de Bond is, te verkrij gen bij de sec retari s regen een prij s
van f2,50 per stuk (excl. portokos ten).
• De inhoud van de vrage nlij st di e altijd aa n het einde van
het jaar naar de vereni gingen wo rden gestuurcl werd
besproken. De gegevens uit de vragenlij st worden o.a.
gebruikt voor het samenstellen va n het Jaarvers lag en om
overzichten te maken die, als ze belangrijk zijn , onder
her vereniging nieuws in Bijen kunn en worden gep laatst.
• De datum voor de algemene Vergadering 1996 is
vastgesteld op 13 apri I 1996 Le Box te l.
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Hoe komt u bij het Congrescentmm WICCIIAC?
ad res: Lawickse Allee 11 te Wageni ngcn
Openbaar ver voer :

23-3 ledenvergadering VBBN

58

De Algemene Leden1·ergadering word! gehonden op
mrerdag 23 maar/ /996 in het Congresgebouw vw1 het
Wageuings /utemariouaal Congres Centmm (WJCC,
\'Oorheen lAC), L(lwickse Allee 11 te Wageningen,
aanHtng 10.00 uur, einde i.J.OO uur.
AGENDA
1. Opening door de Algemeen Voorzitter
2. Nom len A V 25 maan 1995: (toegezonden aan de
secretnrissen van de subverenigingen en de groepen en
aan de genod igden . Voor verkorte versie zie
B ijen 4(6): 187(juni 1995).
3. Mededel ingen en ingekomen stukken
4. Ond r cheidingen
• erekorfje: 0 . de Meijer uit Assen
• subveren igingen met de grootste ledenaanwas: Hulst
mel 14 !eden; H uizen en Hulst met 33%.
5. Jaarvers lag 1995
(toegezonden aan de ec reta1issen van de
sub erenigingen en de groepen)
6. Financiele jaarstukken 1994/ 1995 (zie uitvoerige
stukken toegezonden aan de e retarissen van de
subverenigi ngcn en de groepcn)
7. Comm is ie Nazie n Boeken
• Versing van de comm issie (toegezonden aan de
secrewrissen van de subverenigingen en de groepen).
8. BegrOLing 199511996 en conceptbegroting 1996/1997
Toegelicht door de pen ningmeester.
9. Contributieverbogi ng
(z ie de brief aan aile !eden die was bijgesloten in
Bijen 5 ( I) januari 1996)
• voorges teld wordt om met inga ng van 1- 1-1997 de
contributie te verhogen tot [65.- om de gestegen
ko ten van de vereniging en het onderzoeksinstituut
1-\ mbrosiushoe e te kunnen blijven dragen
• schriftelijke stemming
10. E Lra bijdrage van het onderzoeksinstituut Ambrosiusboeve over 1996
11. tand van zaken j ubil eumcommissie
• plan voor een CD-i. toegelicht door dbr. K. Pieters
• plannen voor de viering I00-jarig bestaan , tocgelicht
door dbr. H. Wubbolts
12. Verki ezing Hoo fdbeswur
• aftrede nd en herki es baar zijn dhb . D. Vunderi nk.
voorzitter. F.G.A. Janssen, lid en H.J.J . van
der Broek, lid .
• Voo rge te ld wordt hen opnieuw in deze functie le
benoemen .
13. Beleid Bestuur 1996- 1999 (loegezonden aa n de
ecrelarissen van de subve reni g inge n en de groepen)
14. Rondvraag
15. Sluiting. 1995
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• Vanaf station Arn hem: M idner bus 50, 80 en 8 1 (resp.
richting Utrecht, Amersfoon en Utrecht)
• Vanaf ·tat ion Ede/Wageningen: Midnet bus 83 en 84
• Vanaf station Rhenen: Mid net bus 50, 80 en 81 (richting
Arnhem)
Voor aile bussen ge ldt: halte W ICC/IAC. De treintaxi
brengt u voor .f6,- vanaf station Ede/Wageningen tot voor
de deur van het Congrescentrum.

Met de auto:
• Via N225 vru1af Rhenen/Breda (A 15), I e kruispum met
verkeers lichten (links Kortenoordallee, recbts Costerweg.
rechtdoor Lawickse Allee). recht oversteken en direct de
vemweg a<U1 uw rechterhand nemen , na 200 m parkeerruim te lAC aan uw rechterhand.
• A Is u het terrein van het Bijenbuis verlaat gaat u rechtsaf.
bij de verkeers lich ten rechtdoor (Nijenoorclallee). Deze
weg volgen tot tweede verkeerslichl (u rijdt regen bet
Agrobusinesspark aan), linksaf de Kortenoordallee op.
doorrijden tot het tweede verkeerslicht (rechtsaf richting
Rhenen). U slaat hier linksaf ricbting Centrum. meteen
de ventweg aan uw rechterhand inrijden , na 200 m
parkeerruimte lAC.
• Vanaf Ede (A 12) richting Wagenin gen rijden, op het
krui spunl (verkeerslichten) met de Nijenoordallee (links
Caf-e/Restaurant De Keij zer) recbtsaf slaun. Zie verdere
uanwijzingen hierboven va nat' 'Nijenoordallee'.
• Vanaf Arnhem/Nijmegen: bij bet vierde verkeersli cht
(Forddealer VanderKolk) linksaf ricbting centrum en
metee n weer recbts.
a) op bet parkeerterrein rechts metee n parkeren. volg bet
voetpad over de gracht naar bet WTCC/IAC:
b) voorbij Schouwburg Junusboff (links Postkantoor)
rec hrsaf. einde weg weer rechts, na ca. I00 m rechts
parkeerru im te W ICC/1 AC.

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vu nderink
Hct is nieuwjaarsdag als ik dil sc hrij f. Dus weer te laal
met mijn kopij. lk sc huif het maar op de wanorde van de
laatste week van het jaar. Ik kijk in die willlerse dagen
wei eens naru· de mussen en spreeuwen in de tuin. Voor
hen is e lke dag ge lijk. Zou dat e igenlijk niet erg prettig
zijn. vraag ik me dan af. Geen veramwoord elijkhcden
behalve bet vull cn van je maag. Geen zorg voor een I 00jarig jubilcum. Dus ni et een be le dag naar Zwolle om met
Koert Pieters en Henk Wubbolls te praten. Gcen zorg
over bet geld dat er moct komen. Waarom moest ik nou
zo nodi g mijn VUT zinnig besteden? En geldt dat ook als
ik ditjaar met pensioen ga? E n du had ik hel ook die
laatste week va n he! jaar druk: mel dit soo rt gepieker.
M aa r ge lukki g, di e week is weer voorbij. We kunnen
weer aan de slag.
Over lckker aan de slag gesproken! lk bezo ht op
30 november de COPA-vergadering in Brussel. En scbri k
niet, er kwam niets ui t. De ochtcnd bestced om een nieuwe
voorzitter en vice- oorzitter te kiezen, want de beer
B01·neck tract terug. Hij wordt opgevo lgd door de beer

VBBN

VBBN

Cavazzoni ui t lla lie . Mijn keuze op aanbeveling van de
heer Muntjewerf. die overi gens de vlag aan mij heeft
overgedragen. W.ij bedanken hem voor z ij n grote in:t.el en
z.ij n nimmer aflmende volharding . Hij heeft duidelijk een
grote reputatie in Brussel. s' Middags kwame n twee here n
van de EC ons venellen dat het allemaal erg moeil ijk waS
en daarna kond n we venrekken. lk vind her haas t genan l
da t vijfti en Ianden hiervoor ve rtegenwoordi gers sture n de grote zelfs vier - met de kosten v~ n he t vi icgen en mogelijk ove machten. (Nee, ik niet. ik gin g op en neer met de
tr e in). Stel uw verwacht ingen va n de COPA ni ette hoog !
Alle Ieden hebben een brie f an mij in Bijen van janu ari
gevonden. Zo' n brie f schrij f ik ni et zo maar. Wij begrijpen
bes t dat we een zwaar beroep doen op de !eden. E n u hebt
er dan rec hr op goed te worden gei'nfo nnee rd over de aanle iding . Ik hoop datu onze arg umenten o venui ge nd vindt.
Ik zie met enigc spanning de ko mende A lge m ne Ledenvergaderin g tegemoet.
l k spreek in de brief ove r ni euw be leid . Op 18 december
werd de samenwerkingsovereenkom l mel de Vlinder. tichting geteke nd. E n daarna hebben wij Fre leri ksoord
een uitvoeri ge brie f geschreven met een he le seri e aanbevelingen voor de inrichting van de tu in aldaar en met
name over onze specifieke wensen . Wij verwachten in
janu ari voor een gesprek te word en uitgenodi gd.
l.n de werk groep d ie be las t is met het beleid voor de
besrrUdi ng van Amerikaans vuil broed , is gesproken over
het preventi ebele id 1996. ori g jaar ko nd en de im kers
elkaar ni et vinden in de keuze over de bes te en een
be taalbare maatregcl. Wij vinden dar w ij opnieuw moeten
pogen op een lijn te ko men. Daarom is in overl eg met de
Konin ginneteellco mm issic op de Koni ng inneteeltdag
1996 pl aars ingeruimd om zo objectief mogelijk de vooren nadelen van de verschill ende methoden , klin isch
onderzoek. raa t- o f honingonderzoek te presenteren. Wij
ho pen dat aile betrokkenen daarna om de tafe l willen gaan
z it1e n Olll lOt ee n aa npak le kom en.
In de janu ari vergaderin g van het HB word! de opzet van
de j ub ileum vierin g besproken en ik verwachl da t ik er in
het maarmummer war meer over kan vertelle n. Mocht u
nog • op uw maag - ligge nde ge lde n hebbcn, bel dan e ven
met het secretari aat! Oh ja. zijn uw raa mpj es alle maa l al
mooi schoon ? He laas. de mijne ni et.

Rotterd am gekomen o m deze dag b ij te wonen en na n de
di scussie bij te dragen. De bedoelin g va n de dag was om
meer in zicht te verlu'ij gen in de wij ze waarop in Nederland het bijenteellonderwij s tot stand komt. zowel voor
wat betre ft organisati e en financiering alsook de inhoud en
kwaliteit. an de h am.l van dit in zicht kan dan de bijenhoudersorga nisatie een bele id afs temm en en bezien hoe o p
de di verse processe n in vloed kan worden u.itgeoefend.
Als eerste spreker schets te de heer D. Yund erin k, voo rziuer VBBN. het beeld va n het bijenteellonderwij s dat bij
hem bes taat. Weinig inzicht in he t tot stand komen an d it
ortderwijs. grote verschillen tu ssen vcrschille nde de len
van her land , teru gtredende overheid . onzekerheid over de
finaJl Ciering, ui tee ngroeien bele id e n pra ktij k, dit z ij n
eni ge aspecten di e uit de voordracht an de bee r Vunderin k
naar voren ko men. Bove nd ien vesti gde hij de aa ndac ht op
het fe it d ~1l er de afge lope n jaren gee n bijenteeltlenu·en
meer zijn opgele id en dat deze opleidi ng tot op heden niet
meer van de grond komt. an st dit som bere bee ld schetst
de heer Yu nlcrink enig oplossingen, waarvan de eventuele organisa ti e in eigen beheer van de VBBN er ee n is.
Als tweede spreke r was de heer Hooreman ui tge nodigd.
De heer Hoo rema.n is directe ur van hel AOC Groe ne Delta
in Leidschenda m. Voor een groot deel van Z uid -Holland
zorgt z ij n AOC voor het bij enteehonderwijs. Jn zijn voordracht ven elt de heer Hoo rema n hoe dat is gerege ld. hoe
de af'spraken en veran twoord elijkheden met de p laarse.lijke
bijenhoudersorgan isat ies zijn vastgelegd en hoe de prij s
voo r de cursus tot sta nd komt. Deze samenwerki ng in
Z uici -Ho land fun c ti onee rl al enige j aren naar tev redenh eid
en ka n als voorbee ld die nen voor de res t van het land. Uit
de voordracht va n de heer Hoo reman blij kt een srerke
interesse van het AOC voor hel bijen teelt onde rwijs.
A Is laatste spreke r voor de pauze ve rte lde de heer van
Meur hoe het AOC "t Vanek in Tiel, in sam enwerki ng
met de STOAS (S tichtin g Onderw ijs Agrarische Sec tor)
een · Hogere Leergang Bijenteelt" heeft ontwikkeld voo r de
voortzettingvan de op leid ing van bije nteeltleraren. Hi erb ij
is het plan om deze opleiding ook open te ste lle n voor
im kers zo nder onde rwij sbe voegdheid . Het probleem bij
deze op leid ing i de financ ieri ng. De opleid ing bestaa t uiL
zes modul en, d ie ieder f9 00,- ga~ln kosten. Er is een
subsidie door de STOAS in het vooru itzicht gesteld voor
bevoegde leraren en doo r het AOC ' t Vanek voor nietbevoegde docente n. B lij ft echter nog een bedrag van
f500 ,- per mod uul. In het ve rh aal van de heer Van Meur
wo rdr ook dui delijk wat de taak van de STOAS is en hoe
deze ti cht ing word t ge fi nan c ierd . Na de pauze verte lde
de heer Van Egmo nd wat de taak van LOB AS (Landelij ke
Organisat ie Beroe psonderwij s Agrarische Sector) i en
hoe deze organi sa ti e werkt. Hel blijkl da t va nu it de overhe id deze organisat ie de taa k heeft opgedragen gekregen
om de inh oud va n agrarisc he cursussen vast te ste ll en en
de kwa li reit hiervan te handh aven. Hieronder va lt ook he t
bijem ehonderwij s. Dit wo rd t gedaan in samenwerki ng
met ven egenwoo rd igers van de d ive rse beroepsorganisaties. Het bl ijkt dar de beroepsorga ni satie van de imkers
nie t betrokken is gewees t bij h l vastste ll en va n in houd en
e indtermen va n bijenteeltcursussen.
A Is laa tsre spreker ga f de beer Boer. voorzitter va n de
Acl viesraad AOC. een in zicht in de beleicls uucruur waa rin
het bije nteeltoncl erwij s tot stand komt. Bovencli en geeft hij

Verslag VBBN Studiedag
Bijenteeltonderwijs 4-11-95
Han s Gerritsen en Jos Plaizier
O p zaterd ag 4 november is er in de prachti ge entourage
van Diergaarde Blijdorp le Rotterdam een ru diedag
gehouden over het Bijenreelton lerwijs in ederlan d. De
deelnemers krege n in de midd ag pauze de uni eke knns o m
onder des ku nd ige Ie id ing ee n rondl e iding door de Diergaarde re maken en zo achter de sc herm n te kij ken va n
ee n moderne di erentuin. Aileen dar al was ee n re is naa r
Rotterdam waard .
De studiedag was ee n initi atief van de G roep Zuid -Ho lland
en werd mecle in opd rac ht van de VBB t georganisee rd .
Er waren ca . vijftig deelnemers uit het gehe le land naar
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u itleg over de subsid ie va nui t d e EG . I n de foru md isc ussic kwame n verschillende o nd er werpen aan d e o rde.
voo ral ove r 111ani e re n 0 111 de curs ussen te o rgani ser e n. Uit
d e voordrachte n van de s preke rs k w a m echte r a l een zo
duide l ijk beeld naar vore n. d at s poedig e ni ge con lu sie
J..o nde n w o rde n getrokke n .
Voor het bijent eelto nde rw ij s z ijn dri e organisaties be langrijk. 0 111dat d eze vanuit de overhe id z ijn aangewezen om
bepaalde taken u it te voere n . D cze o rgani saties zijn :
• LOB S, in ve rba nd m e t de bep a lin g van inho ud, eindterm e n e n k walit e it :
• Ad viesraad A O C , voor wat betrefl organi satie . financ ierin g e n uit voering:
• STOAS, hee ft de zorg voor o ple idin g van bijenleeltlerar e n e n b ijsch o ling va n bij e m eeltlcra re n . He t blij J..t dat
a l d eze o rgani sa ti es ee n zeer pos it ieve instellin g hcbben
ten aan zie n van het bijenteelto nderw ijs. Aan bet ei nd van
deze s tudiedag z ijn e r d an ook a fspraken gemaakt met de
di verse vertegen woordi gers, o m d e con tacte n tussen de
genoe mde ins ta nt ies e n d e be roepsorgani satie van d e
bij e nteell op po ten Le zetten. Hie rm ee hee ft he t bestuur
van de VBBN weer nie u we im p ul sen om , naast een bele id
0 111 te ko m e n to t een e igen o pzet e n uit voering van he t
o nde rw ijs, opnie uw te p ro be re n o m het (ges ub id icerde)
o nderw ijs v ia A O C's bete r te regelen voor a il e reg io·s.
D eel ne m e rs aa n deze studi edag waren emho us ias t over
d it initi a tief yan de G roep Z ui d-H o lland. He t is van
be la ng d a t d it soon studi edagen m eer en regelmatiger
geho ude n worden . Voor een volgende keer ka n we ll ich t
een a ndere G roep he t in iti atief ne men.

FAMILIEBERICHTEN
Op 24 november 1995 overleed op 91-jarige leeftijd ons
oudstc lid. tevens crelid
H EN K VAN DEN BERG
Hij was zestig jaar lid van onzc vereniging en maakte veerti g
jaar dee I uit va n het bcstuur. Een acti cf bestuurder val
ideee n. die zeer nauw betrokken was bij de bouw van ons
'Bijcnhuisjc· en de aanleg va n de bijentuin .
Henk was een bekwaam im ker. die ve len met zij n kennis het
bijen houden hee ft ge lcerd. Hij was een soc iaaJ bewogen
mens. kunstzinnig. die prachtige tekeningcn en schildcrijen
maak te va n de natuur. De afname ntn zijn gezichtsvennogen.
waardoor hij niet meer kon sc hi lderen e n lezen. kon hij
mocilijk aam·aard ' n.
De zaterd agmorgen was een fees t voor hem. Dan haalden
trouwc Ieden hem op voor de ' imkersoos ' , om samcn met
zijn imkervrienden bij een kopje koffie te praten over de
bijen. Tot vlak voor zij n dood heeft hij dat volgehoude n.
Hcnk was cen bijzonder mens. die nag lang in onze
heri nnering t.a l blijven.
Zijn famili e wc nsc n wij sterkte toe met het verwerken van dit
ve rlic~ .

Best uur en Ieden
VBBN sub vercni ging Bussum e.o.

Op 6 december 1995 overleed, 9 1 jaar oud.
T.A. VAN GOU DO EVER
Op 24 november overlecd op 75-j ari ge leeftijd on. li d
WI EL STEEG MANS
De Limhurgse imkerij ontviel een man met zeer grate verdiensten. Slec ht s de laatsle tijd kon hij nict meer wat hij
graag nag lang had will en doen. namelijk praten over 'zij n'
en 'de' bijcn en a li es wat daannee amen hing. Op zowe l hct
bestuu rl ijke als prakti sc he vlak van de bijenhouderij wa;, hij
actief en een vraagbaak voor een iedcr. Elke opsomming van
hetgeen hij werk elijk en vaa k in sti lt e deed. zou incompl ect
zijn en hem tckort doen.
Zoa ls hij was wi ll en wij hem in hcrinncring houden. Een
waardevol vriend voor allen die hem ke nde n en zekcr voor
hen die hem wat meer van nabij kendcn. Wij zull en op onze
bijeenkomsten ccn karakteristiek imkercollcga missen. Zijn
grate kennis. zij n vri cndelijk , aarcl en .-:ijn bcrcidhcid dit aa n
zij n imkervric nden door te geven maakten onze bijeenkomstcn waardevol.
c

I n det.e mocil ijke tijdcn gaa n orl'l e gedachten ult naa r z ijn

vrouw Ste!'lie, zijn gezi n en f'ami lie. Wij wensen hen dan oak
spec iaal de sterk te toe di e hoort bij het verlics van Wiel
teegmans.
Bestuur en leden
LL TB bijen verenigi ng Heerlcn
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Ruim vijftig j aar lang was hij lid van onze ve reniging. waar

hij a is ervaren imJ..er een vraagbaak was voor iedereen.
Niemand deedtevcrgeef. een beroep op hem.
Wij wensen zijn vrouw en familieleden de kracht toe dit
verlics tc vcrwerkcn.
Bestuur en Ieden
VBBN . ubverenigin g Dordrec ht c.o.

Op 5 septem ber 1995 is op 69-jarige lecftijd overleden
EVERT l-IEJ 'RICH K ON I GSMANN
sincl s 1979 1id va n onze vereni ging. Wij herinneren on.
Evert als een kundig imkcr. die vcle leden va n de vereni ging
hcert onclcrwct.en in het korfvlechten. waarin hij cen ware
kunstenaar was. A is trouwe bezocker van de maandelijkse
Soos. hecft hij vee I bijgedragcn aan de cliscussics over het
wei en wee va n de bijen.
Sa men met zijn vrouw Co nny. wa> Evert altijd bere id de
Amsterdamse vcreniging le vcrt egenwoord igen op

manifestaties in en ra nd Amsterdam.
Bestuur e n Ieden
VBBN Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de
Bijen teelt

