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In dit juli/ augustusnummer is het hoofdartikel geschreven
door de heer J.J.M. Sol.
De so litaire bij is dit jaar de redactiekeuze voor de
voorpagina. De biologie van de rode metselbij is hierbij een
t oepasselij k artikel. Er wordt door de heer Smeekens van de
Ambrosiushoeve aandacht besteed aan de bestrijding van de
varroam ijt met behulp van de darrenraatmethode die ook op
de Open Dag op 14 september a.s. te zien zal zij n. In het
artikel over gistende honing van Ab Kuypers staan o.a.
hygienische tips over het voorkomen daarvan. Ko Zoet maakt
in 'Van imker tot imker' waarschijnlijk bij veellezers heel wat
los over de zilverlinde. In 'lmkerpraktijken' van M .J. van lersel
staat deze keer de gezondheid van bijen centraal.
Wim Wie/eman
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SOLITAIRE BIJEN

De biologie van de
rode metselbij (Osmia Rufa)
J.J.M. Bot

Een mooie zonnige aprilmorgen is niet volmaakt,
wanneer het metselbijtje (Osmia rufa) zou ontbreken . Men kan haar overal in ons land ontmoeten ,
en zij is verreweg de meest voorkomende van aile
metselbijen . Het is een van de vroegste solitaire
bijen die we tegen kunnen komen, zij is iets kleiner
dan de honingbij (Apis me/lifera). Als in mijn tuin de
hondsdraf (Giechoma hederacea) en de ribes (Ribes
sanguineiim) in bloei staan, kijk ik steeds weer uit
naar de eerste mannetjes van de rode metselbij , die
daar nectar komen halen en verder hun tijd verdoen
met zich zonnen en poetsen.

Een eerste kennismaking
Deze bijen behoren evenals de behangersbijen
(Megachile). Harsbijen (Trachusa). Wolbijen (Anthidium) en Cylinderbijen (Eriades), tot de buikverzamelaars, die hun verzamelde stuifmeel in een grote
borstel (scopa) aan de buikzijde van het achterlijf
opslaan. Over dit verzamelapparaat, zoals dat meesta l
wordt genoemd, zal ik later in dit stuk wat meer
vertellen. Na ongeveer twee weken worden de
mannetjes wat bedrijviger en kunt u ze actief naar
wijfjes zien zoe ken, die later in de tijd uit het nest
komen. De wijfjes zijn 10 tot 13 mm lang, wat
gedrongen van bouw en vallen op door hun prachtige
vosrode, vrij lange beharing. Vroeger werd Osmia rufa,
Osmia bicornis genoemd, omdat het wijfje twee hoornvormige, ongeveer een millimeter grote uitsteeksels,
op het voorhoofd draagt. De mannetjes hebben geen
buikschuier, de kop is vuilwit behaard en mist de bij de

figuur 1

figuur 2

wijfjes aanwezige horentjes. Ze hebben lange draadvorm ige voelsprieten (fig .1). Verder lijken ze op de
wijfjes, maar zijn kleiner (8 tot 11 mm). Waarvoor de
wijfjes die horentjes gebruiken weet ik niet, misschien
komen ze bij de bouw van het nest van pas.
Het wijfje is verder nogal ru ig behaard, zwart op de
kop, roodbruinachtig op het borststuk en de eerste
achterlijfssegmenten . De punt van het achterl ijf is weer
zwart behaard . De voelsprieten zijn korter dan van het
mannetje en duidelijk geknikt, zodat het op een
zweepje lijkt (fig .2). Voor een eerste kennismaking zijn
dit voldoende kenmerken, ook al omdat er zo vroeg in
het voorjaar nog niet zoveel solitair levende bijen
rondvliegen, afgezien van de zandbijen (Andrena 's). en
een enkel zijdebijtje (Colletes).Deze bijen zijn pootverzamelaars en zijn dus niet in het bezit van een buikschuier. Onze vroegste metselbij is de tweehoornige
'Osmia rufa ' die we veelal op hondsdraf kunnen
aantreffen . Wat haar bloemenmenu betreft, is zij niet
veeleisend, ze vliegt op zowat aile bloemen, die in
deze tijd bloeien. Maar het liefst toch weer op vl inderbloemigen (Papi/ionaceeen) en lipbloemigen
(Labiaten). Met haar relatief zeer lange tong (± 8 mm)
kunnen ze ook de diepliggende nectar van de
hondsdraf (Labiaten) bereiken .

Paringsgedrag
Meestal wordt het mei , eer we ze volop, op de
bloemen kunnen bezig zien . Over het algemeen zij n
buikverzamelaars geen voorjaarsbijen, behalve ons
metselbijtje zijn aile bijen met een buikschuier, voorbehouden aan het late voorjaar en zomerseizoen . Als

figuur 3
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we onze aandacht nu weer op de naar wijfjes zoekende mannetjes richten en een beetje geluk hebben, dan
zien we dat als een van hen een wijfje ontdekt heeft,
hij zich er als het ware op start. Als het wijfje al door

zoek hoeven te gaan, want zoals praktisch aile solitaire
bijen is Osmia rufa aileen actief als de zon schijnt.

een ander mannetje bevrucht is, dan rollen zij meestal
vechtend op de grond en vliegen even later uit elkaar.

Er is niets op tegen, om zo'n bijtje even te vangen
om haar van nabij te bekijken . Ja, ik hoor je al zeggen,
maar bijen steken toch! lnderdaad ook de Osmia's zijn
in het bezit van een angel, maar je voelt niets van een

Wijst het Osmiawijfje het mannetje niet af, dan is de
copulatiedrang vaak z6 groot dat men rustig wat dich-

Vangen en bekijken van bijen

terbij kan komen om het geheel wat beter te bekijken,
of met een beetje handigheid een macrofoto van te
maken. Het mannetje dat het wijfje met zijn poten
omklemt en stevig vasthoudt, buigt zich daarbij naar
voren en trommelt met zijn voelsprieten op die van het
wijfje, slaat ze er vervolgens van binnenuit omheen en
trekt de sprieten van het wijfje als het ware strelend
omhoog, waarna hij haar los laat en opnieuw begint
196 haar te betrommelen . Dan kruipt het mannetje achter-

steek. De angel dringt nauwelijks door de huid, geloof
mij maar. Als je dit te riskant vindt kan je ook een
doorzichtige plastic vangbuis gebruiken, dat gaat het
best door deze, terwijl de bijen op een bloem bezig
zijn deze vangbuis boven het bijtje te houden, (dit staat
eleganter dan een schepnet'). en als je dan de bodem
van dit vangbuisje naar de zon richt, vliegen de
insekten daarin omhoog , de vrijheid tegemoet den ken
zij . Dan sluit je het buisje snel af met een kurk of een

uit, buigt zijn achterlijfspunt onder die van het wijfje en
bevrucht haar. Na de copulatie die enige tijd in beslag

prop watten , als u voor het laatste kiest, kan je het
gevangen juweeltje tegen de bodem aan drijven,
waardoor het diertje op zijn plaats blijft. Op deze wijze

-

neemt, vliegt het mannetje weg, en gaat het wijfje zich
uitgebreid zitten poetsen met behulp van de paten en
monddelen. De mannetjes die zich verder niet om hun
nalatenschap bekommeren, zien we meestal na verloop
van enkele weken niet meer.

Nestbouw
We zullen nu trachten, de wijfjes te blijven volgen,
en om dit te kunnen doen, kopen we bij een tuincentrum wat bamboestokken met een holte diameter van
7 a 8 mm. We snijden wat stengelsegmenten af en wei
ZO dat een zijde open is en de andere door een Stengelknoop gesloten blijft. Met een scherp mesje snijden we
de stengelsegmenten in de lengte tweemaal door,
zodat een kwart van de stengelwand er uit genomen

kan je het bijtje gemakkelijk met een vergrootglas
bekijken, wat echt de moeite waard is. De kunstige
bouw van het insektenlichaam, de mooie geledingen
van de poten , zie ook hoe vernuftig door middel van
fijne haakjes de achtervleugels aan de voorvleugels
kunnen worden vastgehaakt, de drie geestige ronde
oogjes boven op de kop, half verscholen tussen de
haren. De grote samengestelde ogen, en de
reukorganen in de vorm van voelsprieten, de kaken en
de lange tong. Maar het wonderlijkst zijn wei de haren
waarmee de bij bedekt is. Als je deze onder een loep
bekijkt met een vergroting van 40 x het liefst groter,
dan zie je dat de haartjes van het bijenlichaam geveerd
zijn . Het bijzondere van het verzamelapparaat is dat de

kan worden (fig.3). Wanneer ons voorbewerkt nestpijp-

haren een geheel andere vorm hebben. Daarom kan

je als broedplaats wordt uitverkoren, is het op eenvoudige wijze te openen om de inhoud te bewonderen en
te bestuderen. Met behulp van isolatietape houden we
de stengelwand bij elkaar en met dun ijzerdraad
bundelen we een aantal segmenten samen en hangen
deze bundels met de openingen schuin omlaag op,
bijvoorbeeld aan een door de zon beschenen muur,
schutting of schuurtje in de tuin . Omdat de
stengelknopen van bamboe nogal poreus zijn, smeren
we de achterkant van de bunde ls even in met vaseline
of een donkere kleur verf om het inregenen te
voorkomen, ik geloof niet dat de geur van de verf
kwaad kan, want ik heb zelfs nesten aangetroffen in
tuin palen en bielzen die met creosootolie waren
ge·impregneerd. Wanneer dit materiaal volop in de zon
staat ruikt dit niet bepaald aangenaam. Een prettige
bijkomstigheid is nog dat we aileen bij mooi weer op

dit apparaat een grote hoeveelheid stuifmeel bevatten, die het wijfje verzamelt voor haar nageslacht. Het
gebruik van een vangbuis kan ook goede diensten
bewijzen bij het bemachtigen van vlinders, het slaan
met een schepnet kan kwalijke gevolgen hebben voor
de schubben op de vleugels van vlinders.
De rode metselbij is beslist niet aileen aangewezen
op bamboestengels als nestplaats. Eigenlijk is ze
helemaal niet kieskeurig, ze gebruikt ook holle braamstengels, rietstengels, gaten in muren en palen. Zelf
heb ik een nestblok gefabriceerd, waar gretig gebruik
van wordt gemaakt. Hiervoor gebruik je een stuk
vurenhout, maar het beste kan je maranti gebruiken
van 25 em hoog, 15 em breed en 15 em dik. Aan een
zijde van het nestblok, (25 x 15 em) boren we een flink
aantal gaten van ± 7 mm doorsnee, het liefst 12 em
diep, dan heb je nog twee centimeter over die als
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Foto 1

Foto 2

bodem fungeert. Maakt je enkele gaten van 8 mm
doorsnee, dan is de kans groot dat een behangersbijtje
van het nestblok gebruik maakt. Over het algemeen
vertonen solitaire bijen een grote variatie zowel in hun
keus van een nestplaats ais in de manier waarop ze het
nest gereedmaken. Dit moet echter goed begrepen
worden, elke bijensoort zal altijd precies eenzelfde

wandje van leem of klei gemetseld. Met de sterke
kaken bijt zij kleine stukjes klei af en kneedt die met
behulp van kaken en voorpoten tot een klein rond
balletje dat geklemd tussen voorpoten, kop en borststuk naar het nest wordt gebracht. A ls de achterwand
in de nestho lte klaar is, gaat het wijfje nectar en stuifmeel verzamelen en zien we haar na verloop van tijd
zwaar beladen met proviand terugkeren.

soort nest maken als waarin ze haar jeugd heeft
doorgebracht. De reeks handelingen die ze verricht
om aan haar bouwdrift te voldoen volgt een vast
patroon, dat lang geleden werd vastgelegd . Wanneer
onze bij gewoon is haar eel len van aarde te maken, zal
ze nooit op een ander materiaal overstappen.
Niettemin is er toch ruimte voor een zekere aanpassing van haar gedrag aan de omstandigheden en
vooral de metselbijen zijn nogal gemakkelijk wat de
keus van hun nestplaats betreft. We zien het wijfje
vaak zoekend langs muren en schuttingen vliegen en
elk gaatje inspecteren. Heeft zij een geschikte holte
gevonden, dan vindt vaak eerst een reiniging plaats
waarbij losse vui ltjes en vezeltjes uit de holte naar
buiten worden gesleept. Na een paar korte
orienteringsvluchten, waarbij zij met de kop naar de
nestopening gekeerd voor het nest heen en weer vliegt,
begin t zij meestal meteen aan de eigenlijke bouw van
het nest (foto 1). Achter in de nestholte wordt een

figuur 4

figuur 5

Stuifmeel verzamelen
De meeste solitaire bijen dragen hun stuifmeelvoorraad mee tussen de lange haren aan de achterpoten,
maar bij de Osmia's bevindt het ve rzamelapparaat zich
aan de buikzijde van het acht erlijf, dat bestaat uit een
dichte schuier van stijve achterwaarts gerichte haren
(fig.4).
De haren van onze metselbij hebben twee vormen,
de verzamelharen zijn schroefvormig gedraaid, (fig. 5)
en prachtig satijnachtig roodbru in van kleur, de
overige haren van het bijenlichaam en poten zijn fraai
geveerd, zoals dat bij de bijen gebru ikelijk is (fig .6). De
achterpoten dragen flinke schuiertj es waarmee de bij
de stuifmeelkorrels uit de geveerde haren naar de
schroefvormige verzame lhare n brengt, wanneer dat de
moeite zou lonen. Meesta l zit de schu ier volgepropt
met he ldergeel stuifmeel van waarschijnlijk in hoofd-

figuur 6
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zaak speenkruid (Ficaria) en paardebloem (Taraxacum)
die dan overal uitbundig in bloei staan. Bij het nest
gekomen kruipt de bij met de kop naar voren naar
binnen, spuugt dan wat nectar uit en komt direct weer
naar buiten , keert zich bij de ingang om en kruipt vervolgens achterwaarts weer het nest in om dan met de
poten het stuifmeel uit de haren van de buikschuier te
kammen. Als zij instinetief na een aantal vluehten
voldoende stuifmeel heeft verzameld, legt zij een ei
op de voorraad en sluit op enige afstand ervan de eel
af met een sehotje dat van klei is gemaakt (foto 2).

Achterwaarts naar binnen

-
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De bijen voegen nog een stof aan de klei toe en
vermengd met speeksel vormt deze een ideale nestafsluiting . Eerst wordt een ring van klei tegen de
stengelwand gemetseld en daarop wordt van de
omtrek naar het midden met steeds kleinere ringen
een ee l-sehot opgebouwd. Zo' n eelsehot is ongeveer
2mm dik, aan de binnenkant van de eel, bol en ruw en
aan de buitenkant hoi en glad afgewerkt. Tegen deze
eelafsluiting wordt een nieuwe voorraad stuifmeel opgeslagen, een ei gelegd en de eel gesloten . Op deze
manier worden een aantal eellen aehter elkaar gebouwd .
Deze manier van nestbouw vinden we bij veel solitaire
bijen en wespen, maar wespen provianderen hun
cellen natuurlijk niet met stuifmeel. Zoals hiervoor al is
gebleken, kruipt de bij ook regelmatig aehterwaarts
de nest-pijp in om haar werk te verriehten . De gekozen nestruimte is vaak zo nauw dat de volwassen
dieren er niet kunnen keren . Om het ei te leggen
begeeft de bij zieh dus aehterwaarts de nestpijp in .
Maar hoe komt het nu dat de larve, voor het verpoppen, met zijn kop naar de nestingang is gekeerd?
Bij omgekeerde ligging is deze immers ten dode op
gesehreven . Wanneer de larve voor het verpoppen met
de kop riehting nestbodem ligt, is het onmogelijk, het
aehter haar liggende eelsehot af te breken , en is daardoor niet in staat om de nestpijp te verlaten .
P. Haverhorst he eft in 1913 het antwoord hier op
gevonden , met een aantal proeven is hij er aehtergekomen dat de celschotten ( bol en ruw, hoi en glad )
het antwoord hier op geven, de larve neemt deze verschillen voor het spinnen van een cocon duidelijk waar.
Het aantal cell en hangt in hoofdzaak af van de diepte
van de nestholte. Nestjes met 2 of 3 cellen maar ook
met 16 eellen komen voor (foto 3). Meestal wordt de
laatste beschikbare ruimte in de nestholte niet van
st uifmeel voorzien, maar blijft leeg. Deze laatste lege
eel kan in grootte varieren van een tot enkele centimeters. Deze portaaleel wordt aan de voorkant
afgesloten met een dikke Iemen prop die kan varieren
maandblad voor imkers juli-augustus 1996
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van 4 tot 11 mm . Deze typisehe gewoonte vinden we
bij heel veel andere solitaire bijen , die op dergelijke
wijze bovengronds nestelen.

Parasitaire sluipwespen
De portaalcel is bedoeld om de laatste volledig
aangelegde eel te beschermen tegen parasitaire sluipwespen, die hun leg boor door de afsluitprop kunnen
boren , maar z6 in een lege eel terecht komt. T oeh is
dit doelmatige bouwinstinet van de moederbij nog
niet altijd effeetief, want voor sluipwespen, die door
een riet-of bamboewand kunnen boren, helpt zo'n
lege eel natuurlijk niet. Na het afsluitenvan de nestpijp
met de Iemen prop, gaat het wijfje op zoek naar een
nieuwe nestholte en bekommert zich verder niet meer
om de inhoud van de eerste nestpijp . De levensduur
van een solitaire bij is sterk afhankelijk van het weer.
Bij langdurig mooi zonnig weer kan zij in een betrekkelijk korte tijd meerdere cellen van voedsel voorzien
maar zij slijt daarbij snel, wat vooral te zien is aan de
vleugels die dan aan de randen erg gerafeld zijn . Is de
Iucht echter gedurende langere tijd bewolkt, dan trekt
het wijfje zich in de nestholte terug en waeht rustig
met de kop naar de ingang van de nestopening op
beter weer. Het gevolg is dan ook, dater soms
verseheidene dagen overheen gaan voor een nest is
afgewerkt. De bij gaat dan echter Ianger mee en kan
de verloren tijd meestal wei inhalen als na verloop van
een aantal dagen de zon weer doorbreekt. De wijfjes
sterven in de zomer en zien hun nakomelingen dus
niet. De volwassen metselbij. heeft afgezien van
insektenetende vogels en spinnen niet veellast van
vijanden. En de parasitaire graafwespen zoals
bijvoorbeeld de knoopwesp (Cerceris rybyensis) die
zijn nest met verlamde solitaire bijen proviandeert, zijn
er doorgaans nog niet.

• • m•~illliililitliiiiUI~
..
M .J .
van

lersel

Nosema
Sinds er varroamijten zijn kan niema nd mee r zeggen
dat hij niets met bijenziekten te maken heeft. Voor
die tijd kon de imker in de waan verkeren dat zijn
bijen altijd gezond waren . Er was natuurlijk wei eens
een zwak volkje, maar volken zij n nou eenmaal nooit
allemaal gelijk. Met de komst van de Ap ista nstrips
lijkt voor veel imkers deze tijd weer te zijn teruggekeerd . Op tijd Apistan gebruiken en van ziekten
valt niet veel te merken. Nosema, bijenvijand
nummer een, hoezo, nooit iets van gemerkt?

Gezondheid en ziekte
Als een bij van een volk ziek is, is het volk nog niet
ziek . Ook niet bij tien of honderd bijen . Maar wanneer
dan wei? Ergens is er toch een grens waarbij we gaan
zeggen dat het bijenvolk ziek is. Een bijenvolk is gezond
als de hoeveelheid voedsel en broed, en de verdeling
hu is- en haalbijen, in evenwicht met elkaar aanwezig
zijn. Anders gezegd : een volk is ziek als het door een
groot aantal zwakke of dode bijen of broed, niet meer
in staat is aile levensfuncties zoals voedselhalen, en
broed verzorgen normaal uit te voeren . De harmonieuze opbouw van het volk kunnen we zien als een
vorm van natuurlijke immun iteit. Een immuniteit met
een wankele basis. De harmonie is snel verstoord en
het aandeel van de imker hierin is niet gering. Als een
volk meerdere tegenslagen tegel ij k moet verwerken,
kan het tij dan ook snel keren . De bijen hebben nog
andere wapens tegen de ziekteverwekkers, zoals antibiotische stoffen en de samenstelling van het bijenbloed. De kwa lit eit van deze middelen is op zijn beurt
weer afhankelijk van het welvaren van het volk. Op die
kwaliteit heeh de imker weinig directe invloed en daarom blijven deze zaken in dit artikel buiten beschouwing.

Nosema
Nosema apis Zander is een darmparasiet. Ze vermenigvuldigt zich in de middendarmcellen en verstoort het
functioneren van deze cellen . De eiwitvertering en het
functioneren van de voedersapklieren stagneert. Het
broed wordt minder goed verzorgd en de nieuwe
generatie bijen komt verzwakt te voorschijn . De
eiwithuishouding wordt ernstig aangetast. De parasiet
vormt sporen in de middendarm die met de
uitwerpselen verspreid worden . Een zwaar door
nosema aangetaste bij krijgt diarree waardoor de bij
zich niet meer buiten het volk kan ontlasten. De

werksters die, lopend over de raat en in de kast, met
deze bijenpoep in aanraking komen verspreiden de
sporen in het volk. Bijen die met likken de kast en
raten schoonmaken worden er mee besmet.
De kans op het uitbreken van nosema is niet altijd
gelijk. De ziekte komt het meest voor in de maanden
april, mei en in mindere mate in augustus. De oorzaak
van de narigheid in het voorjaar moet gezocht worden
in het daaraan voorafgaande najaar. Als er dan problemen zijn met het weer, en de stuifmeelvoorziening kan
de parasiet zich ontplooien en mee de winter ingaan.
Zodra het broednest zich gaat ontwikkelen worden de
bijen besmet.
Nosema is een ziekte die voortdurend opduikt.
De parasiet weet snel de zwakke plek in het natuurlijke
afweersysteem te vinden.

Herkennen van nosema
Krabbelende bijen voor de kast, uitwerpselen rond het
vlieggat kunnen symptomen van nosema zijn. Als deze
symptomen voorkomen is de ziekte al in een gevorderd
stadium . Hieraan vooraf gaat een vertraagde ontwikkeling. De volksgroei is wei aardig , de honingoogst houdt
niet over maar is ook niet slecht te noemen. Heeh zo'n
volk nou nosema of een slechte koningin? Soms kan de
ziekte zo snel om zich heen grijpen dat de imker een
stagnerende ontwikkeling niet eens opmerkt. Om
zeker te weten of een bijenvolk nosema heeh, is het
nodig een preparaat van de middendarm met een
microscoop op aanwezigheid van Nosemasporen te
onderzoeken . Zeker weten of een volk nosema heeh is
voor de praktijk van alledag niet het meest belangrijk.
nosema komt zo veelvuldig voor dat de imker altijd
rekening moet houden met deze ziekte . Elke imker
kent volken die zich niet goed ontwikkelen. Nosema is
hiervan zo vaak de oorzaak dat zo ' n volk gerust als een
volk dat nosema heeh, beschouwd mag worden . Het is
niet juist om elke ongewenste ontwikkeling aan nosema
toe te schrijven, maar wei om b ij slechte resultaten aan
nosema te denken.

Maatregelen ter voorkoming van nosema
Om nosema te voorkomen is het nodig hier aan op
een breed vlak aandacht hieraa n te schenken. lk zal
een aantal van deze aandachtspunten de revue Iaten
passeren.
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Erfelijkheid

Kwaliteit van de koningin

Als een volk het niet goed doet kan een slechte
erfelijke aanleg een van de oorzaken daarvoor zijn. In de
vrije natuur zou zo'n volk onherroepelijk sterven . Door
van deze zwakke volken verder te kweken, blijft de imker met slecht materiaal zitten. Streng selecteren is op
zijn plaats. Traditiegetrouw vegers maken en op de
dertiende dag doppen breken, is hier een slechte
methode. Het is al een verbetering om bij zwakke val ken op de t iende dag aile doppen weg breken en zo
het uitlopen van een jonge moer te verhinderen. Een
raampje met doppen erin uit een goed volk geeft deze
bijen na verloop van tijd betere eigenschappen . Een
eenvoudige en effectieve vorm van selectie.

De koningin is een belangrijke sturende factor in het
bijenvolk. Naarmate ze ouder wordt neemt dit ver-

Voedselaanbod

-

200 Voor een goede ontwikkeling is een regelmatige

mogen af doordat de produktie van koninginnestof
vermindert. Ook een moer die als larve niet onder de
beste omstandigheden is opgegroeid is minder van
kwaliteit. Naar mijn mening horen redcelmoeren hier
bij. De Ambrosiushoeve doet hier momenteel onderzoek naar. De bijen lossen zo' n probleem op met een
stille moerwisseling . De imker kan door zijn manier van
werken, !etten op de kwaliteit van de koningin .

Stress
Stress is een belasting van het bijenvolk die het niet
zonder schade kan verwerken. Er zijn vele vormen van
stress en de imker en het weer zijn de belangrijkste
veroorzakers. Extreem weer plaatst de bijen voor grote

dracht nodi g. Aandacht voor verbetering van het

problemen omdat het altijd betekent dat er geen

drachtgebied bestrijdt op de lange termijn nosema.
Onmiddellijk effect heeft het op de juiste tijd voeren .
Van nature zorgen zomerbijen voor de wintervoorraad
en daarom is het goed de zomerbijen de wintersuiker
op te Iaten slaan . Vroeg inwinteren dus. Bijen dikken
de gevoerde suiker niet aileen maar in, maar voegen
er ook stoffen aan toe. Deze stoffen, waaronder enzymen, komen uit de eiwithuishouding van de bij. De
zomerbijen kunnen hierop beter een beroep doen dan
de winterbijen.
Bij een evenwichtig bijenvolk hoort een flinke voedsel voorraad. De imker moet er voor zorgen dat deze aanwezig is. Het kritieke punt hierbij is het afnemen van
de honing. Deze roof dient onmiddellijk goed gemaakt
te worden met het voeren van suiker. Eigenlijk zou de
imker eerst de voerbak en de suikeroplossing klaar

dracht is. Zieke bijen blijven in het volk, de vervanging
van oude bijen door jonge aanwas stagneert. De leeftijdsopbouw van het volk raakt uit balans . Vrijwel alies
wat de imker doet geeft een bijenvolk problemen. Het
is natuurlijk een heel verschil of hij op een mooie dag
in het voorjaar wat voer loskrabt of op een ongure dag
in mei aile ramen afslaat om doppen te breken . Maar
beide keren hebben de bijen wat recht te zetten . Het
is in elk geval een goede reden de bijen zoveel mogelijk met rust te Iaten . Hier blijkt dat bijen en imker niet
hetzelfde doe! hebben . De imker grijpt steeds voorzichtig in voor zijn eigen doe! en de praktijk leert dat
de bijen dat best verdragen . Toch zijn ingrepen een
bron van gevaren.

moeten zetten en dan beginnen met honing afnemen.

Een van de maatregelen die de bijen zelf nemen om
gezond te blijven is verjonging door zwermen . Tijdens
het zwermen en de snelle vlucht naar de nieuwe woonplaats laat de zwerm zieke en verzwakte bijen achter
en ze beginnen met zo weinig mogelijk ziektekiemen
in een nieuwe waning. Kunstzwermen zijn voor
verjonging ook geschikt. Volkjes die met koninginneteelt ontstaan kunnen opgekweekt worden tot grote
nieuwe bijenvolken . Op deze manier vernieuwt Karl
Pfefferle jaarlijks de helft van zijn bijenvolken . Ook
vernieuwing van het ratenbestand hoort hier bij.

Voedingstoestand
De voedingstoestand van de bij wordt bepaald door
het voedselaanbod in het larvestadium en door het
aanbod aan stu ifmeel in de eerste twaalf dagen na het
uitkomen. De dracht is hierbij belangrijk. Van nature
breiden de bijen het broednest ailee n maar uit als er
dracht is. Er komt dan zowel nectar als stuifmeel binnen.
Als de imker gaat drijfvoeren bij slecht weer geeft dat
na verloop van tijd problemen . De binnenkomende
suiker doet de bijen broed aanzetten dat vervolgens
niet met stuifmeel gevoed kan worden . Ook kan hij
ervoor zorgen niet langdurig met kleine volkjes te
werken. Deze hebben door hun geringe aantal grote
moeite voldoende stuifm eel te verzamelen . Volkjes
voor koninginneteelt, reservevolkjes, afgevlogen volken
vormen hier de gevarenbron.
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Vernieuwing van de bijenvolken

Directe maatregelen ter voorkoming van
nosema
Nosema is altijd wei in enigerlei mate in de volken
aanwezig . Door een hygienische manier van werken
kan de imker zorgen dat het beperkt blijft. Hygienisch
werken is zodanig werken dat de ziektekiemen niet

IMKERPRAKTIJKEN
van het ene volk overgebracht worden op het andere
volk. Het heeft zin vooral in april en mei preventief te
we rken . lk noem puntsgewijs een aantal maatregelen.
• Behan del de beste bijenvolken het eerst en de
zwakste het laatst. Waarschijnlijk werk je dan van
weinig naar ernstig besmette volken.
• Gereedschap ont smetten met brandspiritus bij de
overgang van het ene volk naar het andere . lk denk
dat weinig imkers dit doen, maar t och is het zinvol,
zeker bij zwakke, verdachte volken.
• Geen ramen van zwakke volken naar sterke
overhangen.
• Beperk het werken in de bijen. Half april de moer
zoeken om te merken en te knippen, wat later raten
om hangen en honingkamers opzetten om tenslotte
de honingvoorraad te gaan inspecteren en half mei
t e eindigen met het maken van vegers is erg
belastend voor de bijen . Door middel van
koninginneteelt kan men gemerkte en geknipte
moere n in de volken hebben indien gewenst. Ramen
omhangen is niet noodzakelij k. Wat voer loskrabben

•

•

•

•

•

en de honingkamer opzetten zijn kleine ingrepen die
niet onnodig groot gemaakt hoeven worden door
allerlei andere zaken erbij te betrekken zoa ls kasten
schoonmaken en braamraat afkrabben .
Niet verenigen. Ve renigen is altijd een grote ingreep.
Bovendien worden altijd kleine volken met elkaar
verenigd en die zijn per definitie ve rdacht. Verenigen
om sterke volken t e hebben voor de voorjaarsdracht
gebeurt in een tijd dat de nosemabesmetting van
nat ure al hoog is. Het beste tijdstip voor noodzakelijk
veren igen is waarschijnlijk jul i omdat dan de
nose mabesmetting erg laag is .
Vaak bl ijven er ramen met voer over bij het verenigen en deze worden later weer aan kleine volkjes
gegeven. Deze hebben zelf al genoeg problemen
om nosema de baas te bl ijven en besmette raten
kunnen ze missen als kiespijn .
Ramen van gezonde volken bevatten vrijwel geen
ziekt ekiemen . Ramen van besmette volken krioelen
ervan. Ramen van verdachte volken dus alt ijd ontsmetten alvorens ze opnieuw te gebru iken. Ook
kasten van deze volken moeten worden
gedes·lnfecteerd.
Behalve door ontlasting kunnen sporen ook in het
volk komen als de imker bijen kneust bij het werken.
Dit is nog een belangrijke reden om voorzichtig t e
werken .
Een volk niet meer ramen geven dan het kan
bezetten . Het niet-bezette deel van de raten wordt
door de bijen niet onderhouden . Werk bij het
opzetten van een bak met sluitblokken als de bak

niet sne l in gebruik genomen wordt.
• Voer van een besmet vo lk opru imen. Anders eerst
slingeren en opkoken . Dit is overigens nogal veel
werk voor betrekkelijk weinig ge ld. Dikke
suikerstroop brandt eerder aan dan dat hij kookt.
• Zet in het voorjaar geen lege onderbak bovenop het
vo lk. Allerlei afva l van het volk dat erboven zat, is
hierin terecht gekomen.
• In het voorjaar bodems, vliegplanken, voorwand van
de kast reinigen en ontsmetten. Hebben bijen
eigen lijk wei een vliegplank nod ig?
• Voerbakken na gebruik goed schoonmaken, vooral
daar waar de bijen het voer hebben opgenomen .
Bijen die in het voer verdrinken zijn een bron van
besmetting.
• Geen zege lwas door de bijen Iaten schoonlikken .
Deze was komt uit verschillende volken. De raat is
vaak be lopen en kan veel Nosemasporen bevatten .

Het gebruik van medicijnen
Een va n de maatregelen van het b ijenvolk om een
ziekte te boven te komen is het verwijderen van zieke
individuen, bijen of b roed. Een medicijn dat gebruikt
wordt om een nosema-i nfecti e af t e rem men is
Fum idi i-B. Het remt een nosemaontwikkeling we i af
maar geneest deze niet. Het maakt dat de zieke bijen
niet vroegtijd ig het vo lk ve rl at en met medeneming van
de ziekteverwekker, zoals door de bijen gep land was.
De kiemen blijven aanwezig en wachten op een ander
moment om te voorschij n te komen. Onderzoek,
uitgevoerd door J. Bret schko laat zien dat het voor de
honingopbrengst geen verschi l maakt of een volk wei
of niet behandeld is met Fum idii-B.
Graag wil ik dit artikel besluiten met een cit aat van
Josef Bretschko: Wie doorlopend slechte volken van
zijn stand verwij dert, za l geen problemen met
bijenziekten hebben .
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Slechts drie soorten

voedsel te kunnen voorzien. Tegen de tijd dat de

Het geslacht Judaspenning (Lunaria L.) behoort totde
familie van de kruisbloemen (Cruciferae). Het is een
klein geslacht, dat maar drie soorten omvat: Lunaria
telekiana Jav., Lunaria redlva L. en Lunaria annuaL.
De eerste, L. telekiana Jav., heeft zijn oorsprong maar
in een klein gebied liggen, het oosten van Albanie. L.
red{va L., bij onze zuiderburen Wilde judaspenning
genoemd, heeft zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied in een groot deel van Europa liggen: M idden-,
Zuid- en Oost-Europa. Komt ook voor in het oostelijk

zaden rijp zijn, zijn de reservestoffen veelal geheel
verbruikt.

deel van Belgie . O nze tuinjudaspenning, tenslotte, is
afkomstig uit Zuid-Europa. Het is een van de weinige
soort en va n de kruisbloemenfamilie die als zaa iplant
voor de t ui n wordt toegepast. Maar dan ook een heel
geschikte zaaiplant, want wie hem eenmaal in de tuin
heeft, hoeft zich geen zorgen meer te maken voor het
instand houden van de soort, want de planten zaaien
zichzelf heel gemakkelijk uit en nemen het niet zo
na uw wat de grond betreft.

Namen
Tuinjudaspen ning heeft zijn naam te danken aan de
vorm va n de vruchten. In het Duits is het Silberblatt,
dat verwijst naar het tussenschot van de vrucht, dat
aan de pla nt blijft als de zaden zijn afgevallen. Het
heeft een zilverachtige g lans. De Fransen hebben
uiteenlopende namen zoals medail le de Judas en
monna i de pape . De Britt en noemen hem moneyflower of pennieflower, ook we i satti n. En in OostFri esland, in Duitsland, tenslotte, spreekt men van
Bri llen.
De wetenscha ppelijke naam van het geslacht verwijst
naar de vorm van de zaden. Lunaria is afgeleid van het
Latijnse lunarius, dat maanvormig betekent.

Wortels met verdikkingen
Van de d ri e genoemde soorten is de tuinjudaspenning
de enige die niet overblijvend is. De plant kan een- tot
driejarig tot vruchtvorming geraken. In ons land is de
plant over het algemeen tweejarig. Aan het wortel gestel treffen we sponsachtige ve rdikkingen aan . Die
d ienen niet om te overwint eren, want in het gebied
van oorsprong, het Middellandse-zeegebied, komen
ze ook voor aan eenjarige plant en. In de verdikkingen
worden reservestoffen opgeslagen om in tijden van
droogte de bloemen en vruchte n van voldoende
maandblad voor imkers juli-augustus 1996

Violette of witte bloemen
De plant heeft stevige rechtopstaande stengels, die
met een lange afstaande beharing zijn bezet.
De bladeren zijn breed-hartvormig en hebben een
onregelmatig grof getande rand . Aan de bovenzijde
zijn ze zacht behaard, aan de onderzijde behaard op
de nerven. Onder aan de plant zijn de bladeren lang
gesteeld, boven aan de plant zittend.
De bloei van de tuinjudaspenning vangt aan in mei en
zet zich voort tot in juli . De bloemkleur is violet of wit.
Van de violette bloemen is de kelk ook violet maar met
een donkerder tint. Die van de witte bloemen zijn de
bladen wit, naar de punt overlopend naar lichtgroen.
De zij delingse kelkbladen, ze staan voor de korte
meeldraden , zijn zakvormig . De twee andere kelkbladen zijn korter. De helmknoppen van de korte
meeldraden rijken tot aan de stempel , ze staan iets
naar buiten, waardoor er niet zo gauw zelfbestuiving
ontstaat. Het nectarium vinden we onder in de bloem .
Het ligt ringvormig rond de voet van de korte meeldraden. De kroonbladen hebben aan het begin een
sma l gedeelte, nagel genoemd . De nagels worden
door de rechtopstaande kelkbladen dicht bij elkaar
gehouden en vormen een geleiding voor de insektentong naar het nectarium. Bezoekende insekten moeten
nu met de tong tussen de meeldraden door en langs
de stamper om de nectar te kunnen opnemen. De
bloemen verspreiden een niet zo aangename geur, die
tegen de avond en 's nachts intensiever wordt.

Opvallende vruchten
Na de bloei vormen zich opvallende vruchten aan de
plant. Het vruchtbeginsel groeit na bestuiving uit tot
een eivormig hauwtje. Als de zaden rijp zijn Iaten de
beide vruchtkleppen los en blijft het tussenschot van
de vrucht aan de plant zitten . Na het opengaan van de
vrucht blijven de maanvormige zaden nog een korte
t ijd aan de tussenschotten hangen. De gedroogde
tussenschotten hebben een zilverglans en zijn zeer
geschikt om in droogboeketten te worden verwerkt.
Al s de zaden op de grond zijn gevallen gaan ze
spoedig ontkiemen. Ze blijven ongeveer vier jaar hun
kiemkracht behouden.

BIJENPLANT IN BEELD

H

c2x

203

F

3x

I

·,.
.

\
I

.!

. ::
/

E

lOOO x

A

,.,

·~._:'?---\

Tuinjudaspenning (Lun aria annua L. ; syn . L.biennis Moench)

A bloeiwijze en bladen boven aan de plant; B blad onder aan de plant; C ontluikende bloem; D meeldraden ;
E stuifmeelkorrel: 1 polair, 2 equatoriaal; F stamper; G vrucht; H zaden.
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Na ontvangst van Bijen blader ik het eerst even snel
door. Hier en daar lees ik een paar flarden en leg het
daarna weg voor later. Dat 'later' is meestal dezelfde
avond en vaak gaat (volgens mijn vrouw 'gaan') Bijen
mee de slaapkamer in. Dat gebeurde ook met het meinummer. Het verenigen van bijenvolken zonder krant,
een artikel van imkervriend Van lersel, leek me wei
wat. Laat in het jaar nog nooit zo geprobeerd. ' Neem
een nieuwe schoongemaakte kast, wrijf er stevig doorheen met een bos vers gras, hang beurtelings een raam
met opzittende bijen van het ene volk naast een raam
van het andere volk in deze nieuwe kast, tot besluit
een paar druppels brandspiritus erin om de eigen geur
van beide volken grondig te verstoren', een brandende lucifer er achter aan en 'joepie' ...
Toen volgde een pijnlijk ontwaken . Na het optrekken
van de kruitdampen kreeg ik te horen : 'wat joepie'?!
De volgende ochtend ben ik beschaamd naar mijn
bijen gegaan. Nog steeds vraag ik me vertwijfeld af
wat me bezielde om 'joepie' te sch reeuwen bij het
afstrijken van de lucifer. Een beetje pijnlijk allemaal , al
was het maar een droom. Bedankt Van lersel, door jou
heb ik mezelf een beetje beter leren kennen .

Zilverlinde maakt veellos
In Bijen van januari 1996 breide ik de bevindingen over
dode en stervende insekten onder lindebomen in
Engeland in 1976 vast aan het resultaat van een recent
Du its onderzoek, waarvan verslag is gedaan door Aad
de Ruijter van de Ambrosiushoeve in Bijen van juli/
augustus 1995. Nog even alles op een rijtje .
Conclusie Engels onderzoek: de giftige werking van
nectar en pollen treedt vooral op in droge jaren op
plaat sen met een goed doorlaatbare bodem . De
boosdoener zou de giftige suiker mannose zijn .
Conclusie Duits onderzoek: de suiker mannose is niet
aantoonbaa r in lindenectar aanwezig. Lindenectar is niet
giftig voor hommels en bijen . De insekten sterven de
hongerdood als gevolg van voedselconcurrentie. lk
combineer als volgt. In droge jaren een geringe nectarproductie met een laag vocht- en hoog suiker gehalte.
Wellicht dat aileen dan de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid mannose een voorname rol speelt.
lm kercollega Jager P. uit Putten (Gid .) was het niet
eens met het samentrekken van be ide conclusies tot
een geheel. Hij stuurde me een verslag toe uit het blad
Natura van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistoris-
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che Vereniging (KNNV) . In 1994 werd een NJN zomerkamp gehouden in Luxemburg . Langs een fietspad
stond een aantallindebomen en het vie I op dat er veel
dode hommels en andere insekten op de grond lagen .
Ze gingen verzamelen en tellen en vonden in vier
dagen 113 dode insekten . Meer dan vijftig ervan
waren hommels. Dit zou kunnen komen doordat er
ook veel hommels in de bomen zaten. Na telling bleek
dit echter niet het geval. De bloeiende bloesems
werden druk bezocht door zweefvliegen en andere
vliegen . Hommels en bijen waren er echter maar
weinig. Daardoor was het grote aantal dode hommels
des te opvallender. Als mogelijke oorzaak wordt de
aanwezigheid van de sui ker mannose genoemd, die
vooral in droge, warme jaren in abnormaal hoge
concentraties in de nectar zou voorkomen .

Wat is de rol van mannose?
lk citeer. 'Mannose is een suiker die door veel organismen gewoon afgebroken kan worden, maar niet bij
een aantal insekten . In de eerste stap in de afbraak van
mannose wordt de suiker omgezet in mannose-6-fosfaat
met behulp van het enzym hexokinase. Hexokinase is
een enzym dat gewoon aanwezig is in de insekten . De
tweede stap is de omzetting van mannose-6-fosfaat
(dat giftig is voor bepaalde insekten) in de stof fructose-6-fosfaat met behulp van het enzym mannosefosfaat isomerase . Hommels, bijen en een aantal
andere insekten hebben maar een heel klein beetje
van dit enzym. Het mannose-6-fosfaat stapelt zich dus
op en heeft een giftige werking . Daar komt nog bij dat
het hexokinase beter reageert met mannose dan met
glucose of fructose, waardoor de laatste twee suikers
niet omgezet worden als mannose aanwezig is en de
insekten dus geen energie meer krijgen'.
Volgens Jager past alles nu perfect. Geen honger alom
door voedselconcurrentie, maar door energietekort
wegens het niet kunnen omzetten van de suikers glucose en fructose in bruikbare energie, door de aanwezigheid van mannose. Maar let wei. .. het zijn nog
steeds mogelijke verklaringen en het laatste woord
hierover is nog steeds niet gezegd .

Een waarneming uit 1985
Zijn eerste bijdrage over dit onderwerp dateert uit 1985,
om precies te zijn 8 februari 1985. Helaas is zijn kopij
nooit gepubliceerd door de toenmalige redactie van
maandblad Bijenteelt. Hij erkent dat ook zijn visie

VAN IMKER TOT IMKER
behoort tot de categorie 'mogelijke verklaringen ', maar
dan wei vanuit een totaal andere inva lshoek. lk kreeg
een kopie van het schrijven uit 1985 en dit is zijn verhaal.
'In 1972 schreef dhr. R.P. Groenveld op de eerste bladzijde van ' Het Grote Bijenboek': ' Misschien komt er
nog wei eens een imker die het geheim van de zilverlinde ontsluieren kan'. Welnu, ook in ons dorp staan de
hoge zilverlinden, vriendelijk uitziende bomen, die
echter een somber geheim bewaren. In sommige jaren
vind jeer namelijk veel dode b ijen, hommels, zweefvliegen en andere insekten onder. Het verschijnsel
kennen weal jaren, de oorzaak ervan tot nu toe niet.
Meerma len wordt er van de Iinde vertelt dat ze giftige

examenvrees. Een lepel honing een uur voordat het
examen begint kan wonderen doen tegen geheugen verlies, black-outs en angstaanvallen. Onderzoek heeft
aangetoond dat de glucose in de honing het geheugen,
dus de studieresultaten, op een gunstige manier kan
be"lnvloeden. De honing zorgt ervoor dat het glucoseniveau in de hersenen stijgt. ' En daardoor wordt het
geheugen geactiveerd', aldus Paul Gold , lid van het
onderzoeksteam van de Universiteit van Virginia in de
VS. Het geheugen werkt sne ll er en de gegevens
kunnen gemakkelijker voor de geest worden gehaald.
Dit is tijdens de laatste schoolexamens ook in het
journaal aan de orde geweest: een schooldirecteu r

honing geeft en daardoor talloze bijen en hommels
dodelijk kan bedwelmen . De zilverlinde staat dan ook
niet ten onrechte bij de imkers in een kwade reuk.
Giftig is ze echter niet.
Giftige honing bestaat er niet, gelukkig niet.
Ondanks het klassieke verhaal van Xenophon , waarin
soldaten van het Griekse Ieger vergiftigingsverschijnselen vertoonden na het eten van honing in een dorpje
in Klein -Azie. Toch kan de zilverlinde lelijk opruiming
onder onze bijen houden. Kom je op een zwoele
zomernam iddag onder de bomen dan is de grond
soms bezaaid met honderden dode en stervende

deelde honing uit aan de examenkandidaten.

bijen. Het lijkt wei een groot slagveld. De bijen hebben echter geen gezwollen achterlijf zoa ls dat het
geval is bij de zogenaamde meiziekte. Natuurlijk is de
eerste gedachte dat de bijen door de nectar bedwelmd
of vergiftigd zijn. Dit is evenwel niet zo. Bij nauwkeurig
onderzoek bleek dat ze gegestikt waren . In sommige
jaren kunnen door droogte en felle zonneschijn de
meeldraden in de bloemen zich niet norma al ontwikkelen, vooral de stu ifmeelkorrels blijven dan uiterst
klein. Bij bezoek aan de bloemen raken de- door
overvloedige nectarafscheiding- ietwat kleverig
geworden bijen bedekt met een nauwelijks zichtbare,
dunne, ge le stoflaag. Hierdoor raken de openingen
(stigma's) van de luchtbuizen die zich in het acht erlijf
bevinden verstopt. Lang zamerhand worden de bijen
dan benauwd. Bij het neervallen op de vliegplank
maken ze de indruk dronken te zijn. In werkelijkheid
echter verkeren ze in doodsnood en sterven tenslotte
de verstikkingsdood . Gelukkig heeft de zi lverlinde niet
ieder jaar zo'n fun este invloed op onze bijen' .

Het weer in de zomer
Voor de maanden j ul i en augustus geldt over de
periode 1961 -1990 een lande lijk gemiddelde aantal
uren zonneschijn van 191 en 187, een hoeveelheid
neerslag van 70 en 68 mm en een gemiddelde
maximumtemperatuur van 20,7 en 21 ,0°C. Hoe het
weer in de afgelopen vijf jaren zich gedroeg kunt u in
onderstaande tabel aflezen .
Juli-maanden
(uren)
Jaar Zon
1991 zr. somber (119)
(236)
1991 zonnig
1992 normaal
1993 somber
1994 zeer zonnig (287)
1995 zeer zonnig (272)

Neerslag (mm) Max.temp
zeer nat (122) zeerkoud
warm
vrij droog
zeer warm
norma aI
zeer nat (130) koel
( 41 ) zeer warm
droog
vrij droog zeer warm

Augustus-maanden
(uren)
Jaar Zon
(232)
1991 zonnig
1992 norma aI
1993 somber
1994 norma aI
1995 zeer zonnig (277)

Neerslag (mm)
zeer droog ( 16)
zeer nat (130)
norma aI
norma aI
zeer droog ( 29)

Max.temp
zeerwarm
warm
koel
norma aI
zeer warm

-
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(OC)
(16,0)
(22,7)
(23,4)
(27,2)
(25, 5)

(OC)
(23,6)
(22,6)
(19,8)
(25,5)

Geraadpleegd
Ruijter, A. de, Sterfte van hommels en bijen onder
lindebomen, Bijen 4(7 /8): 218 (1995)
Zoet, K., Sterfte onder linden, Bijen 5(1): 10 (1996)
Molegraaf, H., lnsektensterfte onder Iinde Natura 1995 (9):
219

Jager, P., persoonlijke correspondentie.

Honing als geheugensteun
Onlangs kreeg ik een kranteknipsel toegestuurd met
de mededeling, misschien iets voor uw rubriek.
Afzender onbekend.
Dit is de inhoud . 'Er is zoet nieuws voor mensen met
maandblad voor imkers juli·augustus 1996
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Christ Smeekens

Bestrijdingsadvies varroamijt
Zander effectieve bestrijding van de varroamijt kunnen
bijenvolken niet overleven . Onze honingbijen bezitten
onvoldoende weerstand tegen deze parasiet.
Er wordt in internationaal verband veel onderzoek
gedaan om de resistentie van bijen tegen varroamijten
te ontwikkelen. Tot nu toe zonder veel succes. De
natuurlijke variatie in sluitingsduur van het broed is erg
klein. Ook zijn er geen bijenvolken gevonden met een
voldoende poetsgedrag om varroamijten uit het
bijenvolk te verwijderen. Het ziet er dan ook niet naar
uit dater op korte termijn honingbijen geselecteerd
206 kunnen worden met resistentie tegen varroamijten .
Bovendien is de kans levensgroot dat de varroamijt
zich weer aanpast zodat de zorgvuldig geselecteerde
bijen al na korte tijd weer hun resistentie tegen de
varroamijt verliezen.
Bestrijden van de varroamijt is dus noodzakelijk voor
het instandhouden van de bijenvolken .
In de afgelopen jaren is door de Landbouwuniversiteit
Wageningen samen met de Ambrosiushoeve de
darrenraatmethode verder ontwikkeld om de
varroamijt te bestrijden. Varroamijten stappen bijna
twaalf maal sneller in darrenbroed dan in werksterbroed . De darrenraatmethode wordt nu toegepast in
combinatie met een broed loze periode . De resultaten

Bovendien is dit ook wettelijk verboden. Voor aile
varroabestrijdingsmiddelen geldt dan ook: exact
toepassen volgens de gebruiksaanwijzing. De
effectiviteit van de bestrijding is dan ook goed . In ons
land zijn momenteel Apitol en Apistan toegelaten voor
de bestrijding van de varroamijt.
Apitol doodt evenals Apistan aileen de mijten die op
de bijen zitten . Mijten in het broed worden niet
gedood.
Apitol vormt geen residuen in de bijenwas. Wei is het
oplosbaar in water en honing. Apitol kan op twee
manieren worden toegepast. Aan het begin van de
winter, als er geen broed meer in de bijenvolken
aanwezig is kan het als een vloeistof op de bijenvolken
worden gedruppeld. Deze behandeling dient twee-

van deze methode zijn hoopvol. In de komende jaren
zullen nog enkele varianten worden uitgetest waaruit
zal blijken hoe de darrenraatmethode het best is te
gebruiken. Met deze methode is het thans mogelijk
om zonder chemische middelen de varroamijt te
bestrijden. Momenteel wordt er een cursus gegeven
om imkers kennis te Iaten maken met deze methode .
Chemische middelen hebben bij veel bijenhouders
echter de voorkeur omdat deze effectief en gemakkelijk toepasbaar zijn . Belangrijke nadelen van
chemische middelen zijn het ontstaan van resistentie
(zie 'Nieuws van de Ambrosiushoeve' juni 1996) en de
kans op residuen van de gebruikte varroamiddelen in
de honing. Om deze redenen is het noodzakelijk om
de bestrijdingsmiddelen uitsluitend volgens de officiele voorschriften toe te passen . Deze voorschriften
zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek
waardoor de gevolgen voor bijen, varroamijten en
honing, bij deze wijze van toepassen bekend zijn . Wijkt
men af van de voorgeschreven behandelingsmethode
dan is er een grotere kans op nadelige effecten van de
varroabestrijdingsmiddelen.

Fluvalinaat, de werkzame stof van Apistan wordt wei in
de bijenwas vastgelegd. Residuen van fluvalinaat
komen daardoor minder gemakkelijk in de honing . Bij
hoge contaminatie van fluvalinaat in de bijenwas gaat
dit bestrijdingsmiddel ook over in de honing. Een
red en te meer om de Apistan strips niet Ianger dan de
voorgeschreven zes weken in de bijenvolken te Iaten .
Apistan hecht zich aan de bijen en wordt door de bijen
aan elkaar doorgegeven . In de winter gaat de
verspreiding van fluvalinaat in het bijenvolk veel
langzamer waardoor de effectiviteit dan veel kleiner is.
Met Apistan wordt het beste resultaat bereikt bij een
toepassing meteen na de laatste honingoogst. Omdat
zes weken behandeld wordt, mag er nog broed in de
volken aanwezig zijn .
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maal uitgevoerd te worden . Belangrijk is het om deze
behandeling uit te voeren als het warmer is dan 10°C.
Bij een behandeling beneden 10°C kan er aanzienlijke
bijensterfte optreden . Apitol kan ook opgelost worden
in het laatste wintervoer. Het komt dan in de voedselkringloop van het bijenvolk. Omdat Apitol goed oplosbaar is kunnen er gemakkelijk residuen in honing ontstaan . Bij enkel bijenhouders is gebleken dat de bijen
het laatste wintervoer met Apitol onvoldoende
opnemen .

Honeybee improvement
De v1)rroamijt is niet aileen in Europa een probleem,
maar in de meeste bijenteeltgebieden in de wereld . Je
zou je dus voor kunnen stellen , dat overal ook programma 's wor en opgezet om varroamijtresistente bijen te
kweken . Vergeet het maar. Hier en daar wordt gezocht
en geteeld, maar resultaten zijn er nog lang niet.
In Amerika heeft nu een groep beroepsimkers de
koppen bij elkaar gestoken en is begonnen met een
selectie-programma . Het heet het Honey-bee
Improvement Program (HIP). oftewel bijenverbeteringsprogramma . De directe aanleiding is dat de varroamijt
resistent dreigt te worden voor fluvalinaat (Apistan).
zoals al in ltalie het geval is. De chemische industrie
kan ook niet verschillende bestrijdingsmiddelen blijven
ontwikkelen, de koek is op een gegeven moment op!
Hoe werkt het selectie-programma =HIP?
Elke imker begint met het bij elkaar zetten van zijn
beste volken: die op het oog varroa -resistenter zijn
dan de rest. 'Beste volken' betekent voor een
beroepsimker in de eerste plaats volken met een hoge
honingopbrengst. Naast gewone bijenstanden hebben
de imkers nu ook een testbijenstand. Uit deze volken
worden na een seizoen we er de beste uitgezocht. Nu
wordt niet aileen gekeken naar opbrengst, maar ook
naar andere eigenschappen , zoals goede ratenbouwers. Voor sectiehoning is dit heel belangrijk, en in
Am erika wordt nogal wat sectiehoning verhandeld.
Om de meest varroaresistente volken te vinden, kun je
natuurlijk de volken niet behandelen en kijken wie er
overleeft. Dat is wat al te kras, de volken worden eerst
getest op hygienisch ged rag, door te kijken hoeveel
dood broed ze opruimen in 24 of 48 uur (zie 'Snippers'
5(5): 142 (1996). Het streven is om volken te selecteren
die binnen 24 uur aile dode broed eruit halen. Tot nu
toe wordt uitgegaan van 80%, anders blijven er te
weinig te testen volken over.
Een andere test is het mijten-bijten. deze test wordt
gedaan bij volken die tot twee keer de 80% hebben
gehaald in het weghalen van het dode broed. Op een
varroabodem wordt een vel dik papier gelegd dat met
lijm of vet plakkerig is gemaakt. Op dit papier komt
naast het kleine afval uit de kast ook de varroamijten
die uit zichzelf naar beneden zijn gevallen en de
varroa 's die actief door de bijen zijn verwijderd . De
varroaval wordt 1-3 dagen onder het volk gezet totdat
er minstens 50 mijten op liggen . Van elk testvolk
worden 50 mijten goed bekeken aan beide kanten. Dit

gebeurt met een loep die een vergroting heeft van
ongeveer 20x, dat is een hele sterke vergroting voor
een loep. Een binoculair werkt beter. Hiermee wordt
bekeken of de afgevallen mijten deuken of zelfs
gebarsten bovenkanten hebben, of hun poten zijn
afgebeten, of dat er zelfs stukjes uit hun harde schilden zijn gebeten . Dit moet bij minstens 20% van de
gevallen mijten het geval zijn, het streven is naar 40%.
De overgebleven volken worden nu aan de laatste
proef onderworpen . Dit moeten per imker tenminste
20 volken zijn! De uiterst goede honinghalers die een
hygienisch gedrag hebben van meer dan 80% en
minstens 20% van de mijten hebben doodgebeten
worden niet behandeld tegen varroa . De volken die
het volgende jaar nog even gezond eruit zien, die nog
altijd sterke volken zijn die goed halen , van deze
weinige volken wordt verder geteeld. Hierbij helpen
de imkers elkaar met materiaal.
De eerste resultaten zijn binnen. Hulp kwam ook van
landbouwministeries van verschillende staten. Toch
wordt een echt resultaat: een werkelijk varroa resistente bij die ook nog een productieve bij is, de
eerste 20 tot 30 jaar niet verwacht. Tot dan moeten de
mijten met bestijdingsmiddelen in toom worden
gehouden.
American Bee Journal 1996(3)

Nieuw apparaat
Bij het instituut voor bijenonderzoek van de universiteit
van Munster hebben ze een zonnewassmelter geconstrueerd waarbij de gesmolten was meteen in een
kunstraatvel wordt gegoten en dit meteen in een raam
wordt gezet. Het apparaat heet dan ook kunstraatautomaat. De uitvinders zijn uitgegaan van het
standpunt van de gemidde lde imker, en dus dat een
apparaat:
• niets, maar dan ook niets mag kosten .
• goed moet werken
• zo eenvoudig moet zijn, dat er niets gemakkelijker is.
De beschrijving van dit apparaat kan je aileen opvragen bij de makers. lk weet het niet zeker, maar het
staat wei in het apriln ummer van
Deutsches Bienen Journa/1996(4)
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VERZAMELAARS

'Als er maar een bij op staat'
Ab Kuy p ers

Verzamelaars, je hebt ze in soorten en maten . De
afgelopen verhalen gingen vooral over verzamela ars
die zich vooral met een bepaald onderwerp bezighouden. Daarin ging het ook nog eens om niet
imkerende bijenverzamelaars . Deze keer aandacht
voor allesverzamelaars, die bovendien, hij wat meer
dan zij , ook nog imkeren . Daarmee is de soort
bekend . De maat zal me duidelijk worden tijden s
het gesprek met Teunis en Elly Lange rak.

Alles verzamelaars

-

208

Wat ooit is begonnen ais 'zomaar wat dingen aankopen'
is uitgelopen op de gedachte een eigen museum te
beginnen van ailerhande artikelen en materia len betreffende de bijenteelt. Van het laatste zal het echter
nooit komen. 'We hebben wei eens met die gedachte
gespeeld, maar dan ben je wei erg gebonden. Onze
verzameling is er onderhand overigens wei groot
genoeg voor.' Op mijn vraag waar het verzamelen van
de familie Langerak zich op richt is het duidelijke en
korte antwoord, vergezeld door een verontschuldigende glimlach: 'Wij sparen ailes, als er maar een bij op
staat.'
Een korte opsomming van thema's uit hun verzameling
ziet er als volgt uit: prenten, boeken (o.a. aile Nederlandse uitgaven compleet). sierpotten (o.a. een antieke
kast vol). hotelverpakkingen, blikken, ansichten,
postzegels, imkermaterialen en -gereedschappen.
Ofwel, te veel en misschien ook wei te gek om op te
noemen. Temeer wanneer ik tijdens een rondleid ing
door de ais prive ingerichte woning zie dater niet
aileen spuilen uit de imkerij zelf worden verzameld,
maar inderdaad 'ailes waar maar een bij op staat'. Van
spaarpotten tot speelgoed, en van oude ansichten tot
afrekeningen van chemische fabrieken ... als er maar
een bij op staat.

Echte verzamelaars
Het op de kop tikken van zoveel verschiilend materiaal
vraagt natuurlijk het nodige zoekwerk. Zoekwerk
overigens dat in commissie wordt uitgevoerd ('Veel
kennissen weten dat wij verzamelen en brengen vaak
iets mee of tip pen ons waar zij iets hebben gezien'),
zoekwerk ook dat de betreffende verzamelaars dermate
alert heeft gemaakt dat het oog veelal automatisch op
geschikte objecten valt.
Wijzend op de met tientailen bijenprenten 'behangen'
maandblad voor imkers juli-augustus 1996

wand merkt Teunis op: 'Ais je 't zo ziet denk je
misschien dat is een 'makkie', maar dat valt tegen
hoor. We komen heel veel op beurzen en lopen overal
antiquariaten af, altijd op zoek naar geschikte dingen
voor onze verzameling, vaak zonder resultaat. Je leert
natuurlijk veel mensenkennen, hetgeen uitloopt tot
contacten in het buitenland toe. Tegelijkertijd leer je
op een gegeven moment de mensen op beurzen
kennen die wei eens iets interessants kunnen hebben .
Behalve het zelf zoeken en aanschaffen wordt er
onderling ook veel geruild met andere verzamelaars .
Soms koop je ze lfs voor elkaar in. We hebben bijvoorbeeld goede vrienden in Duitsland, ook imkers, die

Teunis Langerak

foto Ab Kuypers

door ons ook zelf aan het verzamelen zijn gegaan. Via
hen krijgen wij veel spul en omgekeerd zij weer van
ons. In die zin zijn wij echte verzamelaars.'

Handelsgeest
Het op boven beschreven schaal verzamelen vraagt
niet aileen kennis van zaken, maar ook het vermogen
grenzen te steilen. Bovendien ontwikkelt men een
zekere handelsgeest.
Teunis:' Natuurlijk is het voor ons belangrijk de adressen te weten waar je voor bepaalde zaken terecht
kunt. Sommigen waarschuwen ons ook wei wanneer zij
iets moois in huis hebben waarvan zij den ken dat wij er
wei belangsteiling voor hebben. Je bouwt in de loop
van de jaren zodoende bepaalde relaties op. Oat wil
echter niet zeggen dat wij ook ailes zomaar aanschaffen. Als de vraagprijs mijn inziens te hoog ligt, dan
gaat de koop eenvoudig niet door. Vraagprijzen zijn
overigens nogal wisselend, het is vaak moeilijk in te
schatten of er niet overvraagd wordt. Aan de andere
kant blijkt later wei eens dat we iets voor een koopje

VERZAM ELAARS
hebben gekocht. lk probeer ook wei een beetje te
ha ndelen, natuurlijk.'
Behalve dit 'commercieel ' zoeken is er natuurlijk het
bijna instinctief neuzen. ' In het buitenland, of waar dan

een bijenboekje heeft geschreven. Kijk dat zijn de
leuke zaken . Aan de andere kant weet je vaak dater
een zeker iets moet zijn en waar je maar niet aan kunt
komen. Maar ook dat hoort er uiteraard bij .'

ook, het is bij ons 'a ltijd even kijken ', we zijn altijd op

Wie kennis wil maken met een gedeelte van de ver-

zoek. Je komt dan wei eens in zaken waarvan je vooraf
eigenlijk niets verwacht en uitgerekend daar een schitterende vondst doet.' Als voorbeeld wordt een in Belgie

zameling van Elly en Teunis Langerak kan vanaf mei
enkele door hen ingerichte vitrines bewonderen bij
imkerij Poppedamme te Grijpskerke op Walcheren .
Daar zal aandacht worden besteed aan de thema's:

aangeschaft uniek boekje van Jacob Cats tevoorschijn
getoverd. 'Wie weet nu eigenlijk dat Jacob Cats ooit

OP

honing in hotelverpakking, ansichtkaarten en blikken .

N DAG AMBROSIUS HOEVE

A. de Ruijter, Direete ur van de Ambrosiushoeve

Op zaterdag 14 september 1996 presenteren de
medewerkers van de Ambrosiushoeve, van 10.0016.00 uur, het onderzoek over de insektenbestuiving
en de bijenhouderij. De onderzoekers van de
Ambrosiushoeve lichten dan op gezette tijden het hoe
en waarom van de gepresent eerde onderzoeken toe.
Uiteraard is er dan ook gelegenheid om hierover

te Iaten bevruchten
• Presentatie en toepassingen van een bijenopslu iter
• Onderzoek naar de verbetering van de orientatie van 209
honingbijen in een kas
• Toelichting op de nieuwe Gezondheidswet voor
dieren voorzover dit betrekking heeft op bijen
• Het onderzoek naar de moge lijkheden van een
binnenteelt van de solitaire bij Osmia rufa L.
• Daarnaast is er bij de informatiestand gelegenheid
om diverse publicaties en onderzoeksverslagen van
de Ambrosiushoeve en het IKC aan t e schaffen.
• Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de
rond leidingen door het drachtplantenarboretum.
Deze rond leidingen worden verzorgd door deskundige rondle iders. In het drachtplantenarboretum
staan ruim 500 verschil lende drachtplanten. Vooral
de vaste plantentuin is dan een zee van bloemen .
• De vrienden van de Ambrosiushoeve zu llen ook weer
present zijn met een informatiest and bij het

onderling van gedachten te wisselen.
De vo lgende onderwerpen zullen hierbij worden
gepresenteerd:
• De bestrijding van de va rroamijt met de
darrenraatmethode
• Het onderzoek naar de verbetering van de
bestuiving door hon ingbijen met behu lp van een
Bee Booster
• Voorlopige resultaten en voortgang van het onderzoek naar de verschillen tussen zwermcelmoeren en
redce lmoeren
• lnformatie over Amerikaans vuilbroed
• De hommelteelt en de presentatie van de nieuwe
homme lbrochure .
• Het onderzoek naar de mogelijkheden om de
honingbijkoningin, onder kunstmatige omstandigheden (in een vliegkoepel) op de natuurlijke wijze

ir. Mommers paviljoen . Zij zullen als vanouds weer
zorgen voor een natje en een droogje.
Tegel ijk met onze open dag wordt de Nationale
honingkeuring dit jaar op de Ambrosiushoeve
gehouden .
De open dag is een uitgelezen gelegenheid om kennis
te nemen van het onderzoek en de ontwikkelingen in
de bijenhouderij en insektenbestuiving .
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die
Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58
afslag Hi lvarenbeek en volg de borden 'Beekse
Bergen ' . Net voordat u bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aankomt ziet u aan de rechterzijde de
ingang van de Ambrosiushoeve. Met het openbaar
vervoer kunt u vanaf het station Tilburg-centraa l de
bus nemen naar de Beekse Bergen .
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DE LEZER SCHRIJFT

Aardstralen en wetenschap

Daar hoeven we ons niet over te verbazen, want als
zaken die tot voor kort vast en zeker en onfeilbaar

In mijn reactie op het stukje van de heer Kale over de

leken, dat opeens niet meer blijken te zijn, leidt dat tot

wintersterfte heb ik lezers gevraagd om ervaringen

grote onzekerheid. Een bekend voorbeeld van een
paradigmaverschuiving is de overgang van de klassieke mechanica naar de quantum-mechanica, de 'klassieken' hebben zich daartegen met hand en tand verzet.

met aardstralen . De heer Speelziek heeft zijn ervaringen ruim beschreven . De reacties van de heren Nap
en Slots zijn echter geen ervaringen maar subjectieve
meningen, die helaas niet afdoende bewezen worden .
Beide heren ontkennen het bestaan van aardstralen en
zijn het er niet mee eens dater in Bijen over nietbestaande verschijnselen wordt geschreven . Bijen
moet wetenschappelijk aanvaardbaar blijven! Hoewel
ik het inhoudelijk niet eens ben met de strekking van
de reacties, ben ik er toch wei blij mee . lk kan dankzij
mijn wetenschappelijke opleiding (Scheepsbouw- en
Scheepvaartkundig lngenieur, Technische Universiteit
210 Delft) best een wetenschappelijk verantwoorde
bijdrage aan Bijen leveren .

-

Wat is wetenschap?
ledere wetenschap begint met een kenvraag . Er doet
zich een onverklaarbaar verschijnsel voor (bijvoorbeeld
wintersterfte) wat men wei wenst te verklaren . De
wetenschappelijke aanpak is nu het verzamelen van
waarnemingen die meer Iicht in de zaak zouden kunnen brengen . Deze waarnemeningen moeten bij
voorkeur gedaan worden in proefopstellingen , en de
uitkomsten moeten bij voorkeur kwantitatief zijn
(meetbaar). lndien dat niet mogelijk is moeten de
waarnemingen kwalitatief zijn . De onderzoeker kan
deze waarnemingen zelf doen of van betrouwbare
andere onderzoekers overnemen, vaak uit literatuuronderzoek.
Na overweging van de uitkomsten postuleert de
wetenschapper een werkhypothese, die volgens
Popper falsificeerbaar geformuleerd moet zijn . De
wetenschapper tracht nu om zijn hypothese te bewijzen of te falsificeren. Bij beide uitkomsten is de
wetenschap een stap verder gekomen .

Paradigma
Nu komen we op een lastig punt. De wetenschapper
werkt vanuit het gebruikelijke 'denkraam' , de heersende 'normen en waarden' van het moment. In
wetenschappelijke termen het paradigma geheten. De
onderzoeksopzet wordt doorgaans vergaand bepaald
door het vigerende paradigma . Maar de wetenschap
gaat verder en er worden verschijnselen ontdekt die
niet in het paradigma passen. Op den duur leidt dat
tot een paradigmaverschuiving. Paradigmaverschuivingen gaan gewoonlijk wei gepaard met een forse
polemiek want de retarderende krachten zijn sterk.
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Kwantitatief en kwalitatief
Niets menselijks is de wetenschap vreemd, zij werkt
daarom bij voorkeur met kwantitatieve gegevens,
meetbare feiten , die statistisch bewerkbaar zijn. Dat
heeft grote voordelen en daar is ook niets op tegen als
daarmee het onderhavige probleem kan worden
opgelost. Sommigen zijn echter van mening dat een
kwalitatieve benadering per definitie niet wetenschappelijk zou zijn. Dat is echter een ernstige misvatting.
Vinologen volgen een bij uitstek kwalitatieve waarderingsmethode voor wijnen. Men kijkt, men ruikt, men
proeft, en daarmee is een algemeen aanvaarde kwali teitsbeoordeling van wijnen tot stand gekomen . Het
vereist echter wei de nodige oefening voordat men
geldige uitspraken kan doen. Het geldige criterium voor
een wetenschappelijk experiment is de herhaalbaarheid van het experiment door anderen met gelijke
uitkomst.

Dieren en aardstralen
Het zal mogelijk enige verbazing wekken als ik schrijf
dat ik niet ge'lnteresseerd ben in de vraag of aardstralen bestaan of niet. Het gaat mij om lokale 'verschijnselen' die kennelijk invloed hebben op ziekte of
gezondheid bij mens en dier. Verschijnselen die door
wichelroedelopers gesignaleerd kunnen worden, wat
iedereen kan zien als de roede uitslaat.
Wichelroedelopers doen waarnemingen met betrekking tot de 'gesteldheid' van bepaalde plaatsen . De
volksmond spreekt over aardstralen. Over de oorzaken
van het gedrag van wichelroedelopers is van alles verzonnen . Het leuke is nu dat die redeneringen voor
dieren niet opgaan, terwijl dieren wei degelijk 'aardstralen' waarnemen. Waarom willen kippen niet zitten
op bepaalde zitstokken? Waarom sluipen honden als
de baas even niet oplet weg van de plaats waar we ze
hadden neergezet? Waarom liggen koeien nooit te
herkauwen op bepaalde plaatsen in een weide?
Waarom zijn paarden altijd onrustig in bepaalde stends?
Waarom hebben katten uitgesproken voorkeuren voor
bepaalde plekjes, oak als er geen kattekruid groeit?
Waarom gaan bijenzwermen heel vaak op ongeveer
dezelfde plaats hangen? Waarom gaan 's winters
bijenvolken op een bepaald plekje heel vaak dood?

D E LEZE R SC HRI J FT
Waarnemingsorgaan
Kennelijk hebben dieren en wichelroedelopers een
waarnemingsorgaan ontwikkeld voor 'aardstralen',
terwijl and ere mensen daar niet over beschikken. In
mijn reactie naar de heer Kole heb ik al aangegeven
dat we nu op het probleem stuiten vanhet kwalitatieve
karakter van de waarnemingen van aardstra len. Men is
afhankel ijk van de ontwikkelingsgraad van het waarnemingsorgaan van de betreffende wichelroedeloper.
Heeft hij/zij veel of weinig ervaring, kan hij/zij ook
zwakke stralen waarnemen? Veel wichelroedelopers
hebben ook een vorm van specialisatie. In 'De Re
Meta llica ' van Georg Agricola 1556, wordt al aangegeven dat sommige wichelroedelopers ertsaders
ku nnen opspore n. Een ander bekend voorbeeld is het
vi nd en va n water. In de medische sfeer gaat het om
het vinden van 'ziek-makende' aardstralen . lk citeer
prof. dr. W.H .C. Tenhaeff: 'De vraag of wichelroedelopers ook practische betekenis hebben kan men
slecht s bevestigend beantwoorden.'
De constatering van de heer Nap dat met meetapparatuur nog nooit aardstralen aangetoond zijn is
geen sluitend bewijs voor de nul-hypothese. Als men
het verkeerde meetinstrument gebruikt meet men
zeke r niet wat men zou willen meten. De kwalificatie
'bijgeloof' kan niet hard gemaakt worden en is
derhalve tendentieus.

Eigen ervaring
lk had een volk op een plekje staan waar het mirakels
goed werkte en ru ime opbrengst gaf. Goed ingewinterd,
maar het volgend jaar was het niks meer. lk vroeg mij
af of er aardstralen in het spel zouden zijn, en verzocht
een mij bekende wichelroedeloper om mijn tuin eens
uit t e wichelen. En jawel hoor, op de plaats waar het
volk had gestaan sloeg de roede uit. (lk had hem van
te voren uite raard niet verteld waar ik een probleem
had gehad). Hij gaf mij een boekje van een Duitse
wichelroedeloper Gustav Freiherr Von Pohl , uit 1932.
Von Pohl wijdt een hoofdstuk aan het gedrag van
dieren bij aardst ralen . Dieren mijden in het algemeen
aardstralen, uitzonderingen zijn katten, bijen en mieren.
Dit maakte het raadsel nog aileen maar grater. Ook
een andere imker had mij gezegd dat bijenvolken
's winters dood gaan als ze boven aardstralen staan. lk
besloot om te proberen meer waarnemingen te verzamelen. Mede daarom ook mijn vraag in Bij en
4(1 1): 310 (1995). Er moet immers een schat aan
ervaringen met aardstralen en bijen zijn, denk bijvoorbeeld eens aan de plaats van de lokkorf. lk was dan
ook zeer aangenaam verrast met de uitvoerige reactie
va n de heer Speelziek, die mijn raadsel oplost. Hij

geeft de uitspraak weer van de Poolse imkerparapsycholoog:
'Bijen mag je 's winters nooit boven banen van aardstralen plaatsen, die veroorzaken onrust, een voortdurende prikkelende werking op het volk, hetgeen ten
koste gaat van het bijenvolk. Gedurende de drachtperiode geldt het tegengestelde . Aardstralen zouden
de bijen dan ju ist in hun haaldrift stimuleren.'
Het leuke is verder dat zijn ervaringen inbelangrijke
mate overeenstemmen met die van Von Pohl!

Hoe nu verder met 'aardstralen ' ?
Wetenschappelijk gezien is het aardstralenprobleem
nog lang niet opgelost. lmkers weten nu wei hoe ze er
mee om kunnen gaan . Beweren dat de nul-hypothese
(aardstra len bestaan niet) is bewezen, is onjuist. De
onderzoeksresultaten in Delft zijn voor velerlei uitleg
vatbaar. Het aardstralenprobleem vraagt om een op
de aard van het probleem toegesneden onderzoeksopzet. Naar wichelroedelopers is wei onderzoek
gedaan, zie bijvoorbeeld het artikel van Jaap Jongedijk.
De aard van de reacties van de heren Nap en Slots
heeft voor mij te maken met de verschijnselen die zich
voor doen bij een paradigmaverschuiving.
Het verschijnsel mag niet bestaan, want als het wei
bestaat moeten we ons wereldbeeld bijstellen. Oat
zou op zijn beurt weer kunnen leiden tot het moeten
erkennen van het bestaan van immateriele krachten. lk
citeer nu Shakespeare: 'There is more between heaven
and earth than you have dreamt of in your philosophy
o Horatio'.
De zaak ligt nu primair emotioneel en niet meer wetenschappelijk. In het bestrijden van de tegengstelde
mening is de weinig zake lijke taktiek vaak het belachelijk maken van de opponent als een bijgelovig figuur.
lk adviseer de sceptici om eens te gaan kijken bij al die
ertsaders en al die waterbronnen die door wichelroedelopers zijn gevonden. Ga ook eens praten metal
die zieke mensen die op advies van een wichelroedeloper hun bed hebben verplaatst, omdat het in een
aardstralenbaan stand, en sindsdien weer gezond zijn.
lk sluit af met een citaat van de heer Nap: 'Bijenhouden vind ik zeer interessant omdat er steeds weer
dingen gebeuren die je niet had verwacht.'
ir. Hans Meyer, Zeist
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Van de allergie af
lk heb een jaar in Zuid Frankrijk bij een beroepsimker
gewerkt. Deze (Nederlandse) imker was, toen hij pas
begon, zwaar allergisch voor steken. Hij heeft verscheidene keren naar het ziekenhuis gemoeten met een
anafylactische reactie van graad 4.
Toch imkert hij tegenwoordig als het even kan zonder
beschermende kleding. lk heb hem vaak genoeg
steken zien oplopen die na vijf minuten niet meer te
zien waren. Toen ik hem vroeg hoe hij van zijn allergie
af was gekomen zei hij heel simpel ' met bijengif' .
Er valt bij de apotheek een middel te halen dat 'Apis

Mellificia' heet. Dit middel bevat een miniscule
hoeveelheid bijengif. Door dit regelmatig te gebruiken
went je lichaam al aan het bijengif. Als je na een jaar
weer een steek krijgt zal de reactie een stuk minder
zijn.
Nu krijg ik zelf aileen maar een grote locale reactie, die
na drie dagen weg is. Toch heb ik het ook
geprobeerd, en het hielp. Na het een half jaar gebruikt
te hebben, is een bijensteek bij mij ook na vijf minuten
weg . Misschien is dit wei de manier voor allergisch
reagerende mensen om van hun allergie af te komen.
M. Driessen, Waalwijk
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OTO VAN DE MAAND

Bijensta/ van Maria Noo ijen uit Oirschot op Moorland (buurtschap). De foto is gemaakt door zoon Joep Nooijen .
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Bijenmarkt in Drachten
Aan de imkers van de noordelijke regie .
De jaarlijkse bijenmarkt in Drachten is wat de
belangstelling betreft, de laatste jaren op zijn retour:
wein ig handel in bijenvolken, bij de honingkeuring
aileen inbreng van plaatselij ke imkers, de
aanwezigheid van Prange en Van Dam met nagenoeg
geen omzet.
Daarom deze brandbrief.
Willen we de jaarlijkse bijenmarkt in Drachten houden,
dan hebben we de steun van aile noordelijke imkers
nodig . Als organiserende vereniging roepen we u
dringend op om onze bijenmarkt, die wordt gehouden
op 24 augustus 1996 te bezoeken .

We hopen op de volgende activiteiten :
• Levendige handel in bijenvolken . lnbreng bijenvolken
tussen 07.00 en 08.00 uur bij de marktmeester.
• Honingkeuring. Erkende keurmeesters keuren uw
honing tussen 08.00 en 09 .00 uur in het bankgebouw .
• Verschillende demonstraties en videofilms.
• lnbreng en verkoop van overcomplete
imkersmaterialen.
• Gezellig samenzijn , imkers onder elkaar (Kon inginnen
z'ij n natuurlijk ook van harte welkom.
De plaats is: Franse pleintje in het centrum van
Drachten .
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Het melden van bijenziekten
Dick Vunderink, voorzitter Be d rijfsraad
Op 13 april jl. is afdeling 3 van hoofdstuk 2 van de
Gezondheids- en Welzijn s W et voor Dieren (GWWD)
in werking getreden. Tegelijkertijd met het in
werking treden van de GWWD is de Bijenwet 1947
komen te vervallen . Dit w as g oed mogel ijk omdat
nagenoeg aile artikelen van de Bijenwet zijn
overgenomen in de GWWD, hetzij onverand erd
hetzij gewijzigd . Over een drieta l wijzigingen wi l ik u
via dit schrijven informeren.

De eerste verandering is dat in de GWWD als besmettelijke bijenziekte waarvoor een aangifteplicht geldt, is
opgenomen Amerikaans vuilbroed (AVB) . Dit in tegen stelling tot de Bijenwet waarin aile bijenziekten
aangifteplichtig waren. Hiermee wordt aangesloten bij
de Richtlijnen van de Europese Unie waarbij de lidstaten verplicht zijn voor AVB een aangifteplicht te rege len in de nationale wetgeving . In Nederland is dit
gebeurd in de GWWD, waarin tevens aile aangifteplichtige dierziekten per diersoort zij n opgenomen,
waarvoor van overheidswege bestrijdingsmaatregelen
genomen kunnen of moeten worden.
De tweede van belang zijnde verande ring betreft de
plaats waar een verdenking op AVB gemeld moet

worden. lndien een dier verschijnselen van een
besmettelijke zie kte vertoont, dient de houder op
grond van de GWWD terstond de burgemeester van
de gemeente waar het dier of de dieren zich bevinden
hiervan in kennis te stellen . Ook hier is gekozen voor
een algemene lijn voor het melden en zo nodig
bestrijden van besmettelijke dierziekten. Voor de
bijenhouder geldt dus bij verdenking op AVB, melden
bij de burgemeester. De burgemeester informeert
vervolgens de dor de Minister aangewezen ambtenaar
over de melding . Deze ambtenaar is de kringdirecteur
van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
(RW) . Een bijenspecialist van de RW zal vervolgens
contact opnemen met de persoon die de melding
gedaan heeft.
Het centrale meldpunt bijenziekten is dan ook met
ingang van heden opgeheven.

Van de Bedrijfsraad voor de bijenhouderij
In aansluiting op bovenstaande mededeling hebben
wij de directeur van de Ambrosiushoeve, uit praktische
overwegingen, bereid gevonden als centraal meldpunt
van AVB te fungeren. Mocht u dus AVB in uw volken
constateren, meldt dit dan aan de Ambrosiushoeve,
013-5 425888 .
Daa r zal men u adviseren hoe verder te handelen .
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'Bijenplantengids' van de Vlaamse lmkersbond
Fran s Jansse n
Het is alweer vijftien jaar geleden, dat de nog
steeds zeer bruikbare en actuele 'Drachtplantengids'
van L. Hensels is verschenen . Hoewel er in de schier
onverzadigbare 'groensector' heel wat de drukpersen verlaat, is er sinds 1981 geen specifieke
drachtplantengids in ons taalgebied bijgekomen .
Extra niewsgierig waren we dus naar deze uitgave
van de Vlaamse lmkersbond!

-
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De 95 pagina ' s tellende gids op A4-formaat mag
een geslaagde cooperatie genoemd worden van vier
auteurs van respectievelijk het lnfocentrum voor de
Bijenteelt van de VIB (An nita van Hoorde en Bernadette Rotthier), de Universiteit van Leuven (Martin
Hermy: Bosbouw en Natuurbeheer) en de Universiteit van Gent (Frans Jacobs, entomologie en
bijenteelt).
Het eerste hoofdstuk behandelt de relatie honingbijbloem, bloembiologie en soorten bestuiving, alles
voorzien van duidelijke teken ingen en tabellen.
Vervolgens worden stuifmeel, nectar en honingdauw
uitvoerig beschreven en geanaliseerd. Met deze kennis
kunnen we met een gerust hart de 'bijenweide' in .
Drachtgebieden , reizen, bijentaal , actieradius,
concurrentie en het waarnemen van bloemenkleuren
komen in dit hoofdst uk aan de orde . 'Wat zien honingbijen, wat zien wij?' wordt heel uitvoerig met instructieve
afbeeldingen uit de doeken gedaan .
Opvallend is het hoofdstukje over 'Bijen, Planten en
Wetgeving ' . De verschillen met ons land zijn niet zo
g roat. O ok in Belgie zijn ka pvergunningen nodig en
streeft men bij herp lant zoveel tnogelijk naar inheemse
soorten. Het Bermbeslu it van 1984 geeft goede
bescherming aan bermen en ta luds. De oproep van
Prof. Piet Zonderwijk gedaan in 'De Bonte Berm ' van
1979, waarin hij ple it voor ecologisch bermbeheer, is
ook hier duidelijk ove rgekomen . Ook het gebruik of
liever het misbruik van pesticiden wordt beschreven
ook wat te doen bij vermeende overtreding . Het
groot ste dee l van het boek bestaat uit planten lijsten
t .w. een Algemene Bijenplantenlijst en Specifieke·
Bijenpla ntenlijsten .
In de Al gemene lijst worden bijna 400 planten genoemd
met achterin liefst 18 kolommen (het A4-formaat overdwars leent zich hier uitst ekend voor) informatie over
o.a. bloeitijd, kleur, necta r, po ll en, grondsoort, zuurtegraad, vocht- en lichtbehoefte, hoogte, groeivorm, bladmaandblad voor imkers juli-augustus 1996

verliezend of evergreen , eenjarig, tweejarig of overblijvend, inheems of ingeburgerd, geschiktheid voor
bos,park, boomgaard , berm, cultuur- of natuurtuin .
In de Specifieke Bijenplantenlijsten worden van
bomen, struiken, een- en tweejarige kruidachtigen,
voorjaars-, zomer- en herfstbloeiers nog eens apart de
wetenschappelijke en de Nederlandse naam vermeld ,
alsmede bloeitijd , bloemkleur, begroeiingstype,
voeding, PH, vocht, feno logie, hoogt e, groeivorm en
status. De brochure besluit met een zeer uitgebreide
literatuurlijst. Maar liefst 40 werken en auteurs!

Voor wie is deze gids bedoeld?
Zeker voor hen die beroepsmatig met groenbeheer te
maken hebben . Zij zullen niet gauw tevergeefs in deze
brochure zoeken. Voor de kleine imker met enkele
volkjes in een tussentuintje ontbreekt er wat aan .
De zeer geslaagde pentekeningen van Erica
van Crayenest ten spijt mis ik tach de kleurenfoto 's,
die de gids van L. Hensels zo aa ntrekkelijk maken . lk
weet, dat het boek daardoor duurder wordt, maar niet
ai leen het bijenoog wil wat! En , hoe vaak koop je een
drachtplantengids?
Dat geldt ook voor de teksten in Hensels' boek, waarvan sommige zich Iaten lezen als een spannend verhaal! In deze Vlaamse gids blijft het wat afstandelijker.
De overvloed aan gegevens in de plantenlijsten en de
mod erne dataverwerking zijn hieraan debet, het zou
voor de moda le imker wat minder kunnen zijn .
Niettemin blijven er in dit boek voor de kleine imker
genoeg zeer interessante wetenswaardigheden over
om kennis van te nemen , waardoor deze ' Bijenplantengids ', en ik citeer Prof. Frans Jacobs, tach 'een
aanrader' is.

De 'Bijenp/antengids ' een uitgave van de Koninklijke
V/aamse lmkersbond, 95 pagina 's, gedrukt op nietchloorgebleekt papier zonder optische witmakers, is
verkrijgbaar in de lmkersshop van het Bijenhuis te
Wageningen, prijs /17,50 excl. verzendkosten.

L L TB

Van het Hoofdbestuur
Karin Ridderbeks
Op 20 mei 1996 kwam aan de orde:
• Het bestuur heeft kennis genomen va n het feit dat
inmidclels een nieuwe cursus ' Verzorgen bijenteelt' (voor
b ginners) van start i s gegaan.
• V · rder worclt aanclacht besteed aan de eindtermen van de
CUrSUS' en.
• Volgens informati e zijn er voldoende gc"intere seerden
voor een cur u KoninginneteelL lnclien u interesse heeft
om aan een dergelijke cursu dee! te nemcn wordt u vc rzocht zich aan te mel den bij het ccrctariaat. B i j vo ldoende
aanmclclingen kan dan do r de Bond zelf ee n cierge lijke
curs us worden georgani secrc!.
• Tijdens de vorige vergadcring is de screening van de
bijenvolken , welke gep lanc! stone! voor de week van 6
tim I 0 mei a.s .. aan de orde geweest. In erbanc! met de
komenc!e peri ode van bestui ving heeft het bestuur de
Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) verzo ht
de mogelijkheic! te bekijken om dezc screening te vervrocgen.
De beer Dijkstra heeft Iaten weten dat c!it niet mogelijk is
in verbanc! mel de uitgebreide organisatie die hieraan
vooraf gaat.
• De RVV -notiti e 'Evaluatie uitbraak Amcrikaans vuilbroed 1995' i besproken. Het bestuur vindt het een kwalijke
zaak dat bij de leveranci er van de koninginnen het oorspronkelijke vo lk niet getTneeerd kon worden door de RVV.
l-l elaas kan men hier al RVV en als Bond weinig in
ondernemen. Om zo weinig mogelijk ri sico te lopen dringt
het bestuur er bij de !eden met klem op aan om aileen nog
maar teeltmatcriaal en koningi nnen te kopen bij licentiehouders.
• Er worc!t een \ erkgroep gevormc!. bestaanc!e uit de heren
Cari , v.c!. Goor, v.d. Aa, v.d. Boogaert en DeGraaf welke
op zo kart mogelijke termijn bije~n komen om definitieve
afspraken te maken over het beheer en het onc!erhouc! va n
de display .
• Kennis worclt genomen van hct voorl opi g programma
van de . tudi ec!ag op 28 september a.s. M en vinc!t het een
uitstekend programma. Zie Bijen 5(6): 182 ( 1996).
• De afdelin g Mij nstreek heeft in haar geb ied een omlarfproj ect opgezet.
• Het bestuur feli citeert de heren Caris en Leerssen met
hun koninklijke onc!erscheicling.
• De werkgroep Drachtpl anten zal contact opnemen met
de secretari s van de enkele Ru i lverkave lingscommi ss ies
om voorstellen te doen voor de bep lan tin gsplannen.
• De Werk groep Z iek tebestrijding zal gevraagd worden te
bezien of de Werk groep iets kan doen aan het injeeteren
van bomen. De afdeling Mergelland heeft met sueces de

gemeente Maastricht verzocht op te houclen met het
injecteren van linden.
• De Bond zal met een stand c!eelnemen aan de grote
akker- en tuinbouwmanifestatie op 22 en 23 juni a.s. op de
Proeftuin Meterikse Veld . Deze manifestatie wordt georgani, eerd in het kader van I OOjaar LLTB.
• Het bestuur i druk doenc!e m t het npstellen van een
Beleiclsplan voor de Bond. Dit vergt echter nogal wat
voorbereidend werk.
• Op de erstvo lgenc!e Algemene Vergaderin g zal de
verkiezing van een nieuwe voorzitter aan de orde lienen
te komen daar de huidi ge vo rziuer statutair niet meer
herkiesbaar is. Her besLUur hee ft hieraan aI vast een eerste
gedachtenwisseling gewijcl.

Vijftig jaar lid LLTB
Op 22 manrt 1996 is de heer J. Thiesen uit Egchcl gehul digd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de lm kersbond van c! LLTB . Hij i al c!eze jaren ee n verwoec!
imker geweest. A Is j ongeman startre Thiesen met het houc!en va n bij n op het erf van zijn uderlijk huis. Bijenteelt
stone! in z.ijn persoonlijkc belan gstellin g en had voor hem
ook een economisch nut. A I fruitteler begreep hij het
belang va n beswi ving voor een goede kwaliteit van het
fruit. ad rhanc! legc!e Thiesen zich toe op de imkerij voor
de augurkenteelt. Hij oogstte grote hoeveelhec!en honing.
aanvankelijk in de fruitteelt en larer in de polder op de
koolzaac!velc!cn.
Thi esen heeft in di e ijf ti g jaar de on twikkeling in de
imkerij helemaal mcegemaakt ; an korfimkeren naar
moc!crne techni eken in de huic!i ge bijenkasten. De aard
van de bijenwoning kon zeer verschillenc! zijn; boomsrammen en korven hebben c!aarbij c!i enst gec!aan en naar
men zegr maakte de handi ge Thi esen bijenwon ingen van
sinaasappelk istj es. De moc!ern e bij enkast maakt hij ook
eigenh andi g. Zijn nieuwsgierigheic! naar kennis va n
imkeren c!emonstreert hij door de nieuwste ontwikkelingen te volgen. Zo legt hij zich hec!en ten c!age t e op het
houc!en van Carn ica ' s en streeft hij naar grate srerke
vo lken. Ken ni s van de imkerij on tleent hij aan vakliteratuur, waarnaast de imkersvereniging zijn aanc!acht en
belangstelling hee ft. M eer dan 25 j aar is Thi esen voorzitter geweest va n de lmkersvereni ging Heiden. tot in
1987 de Helc!cnsc vereniging is sa mengegaan met M eij el
en Maa bree waaruit de lmkersvereniging ' Peel kant' is
ont taan. Buiten de imkerswerelc! is Thi sen bekend aJs
c!egene waar hulp kan worden gevraagd als bijenz\ ennen
en w spennes ten overlast bezorgen. Zoals vee l andere
imker he ft o k Thiesen een grate intere se vo r d
natuur. A ls imker vo lgt hij zee~· intensief de wisseling van
de jaargetijden en kent de drachtplanten in de omge ing.
Hij kan ook geni eten van de bossen en de natuurlijke ru st
die er heerst.
Wij danken de beer Thiesen voor alles wat hij voor de
ve ren iging en de imkerij heeft betekent en wij wensen
hem nog vele fijne imke1jaren toe. Wij hopen dat de
vereniging nog lang van zijn kennis mag blijven
pro fi teren.
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't Wilgeroosje 75 jaar
H. Vermeulen
In 1997 zullc n de ge meente n Budel en M aarheeze sam e ngaan in
ge meente. De imke rs van di e pl aatsen dede n
dnt 75 jaar gelede n al. Ditjaar vierl imke rsvcre ni ging
" t Wil geroosje' ha;u· 75-jarig bestaan.
W at deze vereni g ing in die j are n heeft opgebo uwd mag
d an ook gezien worden . Op ecn prachtige lokati e midde n
in een brockgebicd heeft de vere ni ging een d rac htplantentuin aa ng Jegt. De ruin is o ngeveer 35 are g:root e n bcvat
meer da n 600 verschill e nde soorten drach tpl ante n. De ru in
is o nder verdee ld in o.a. een mocs-. een w ild-, ce n kruidenen cen ro ts tuin , een heeste rbo rde r. een w il genhoek e n
besch ikt over een padde npoel. De ruin wordt onde rhoude n
door een g roe p vrij willigers de zogenaamde vrie nde n van
de lmmenhof. Uite ranrd staat er op dit perceel ook een
bijenha l, met een prachtige bezoeke rsru im te. In deze
ru imte verzorgt de verenig ing ecn aa ntal educatieve ak ti vite iten zoals het begelei den van scho le n e n groepen met
deskund ige uitl eg over bije n, het houden van lezi ngen
ove r bijen, over het ho ud en van bijen, over koni nginne teclt
e n natuurl ij k over drachtplanten.
O p 28 j uni, van J9.00-20.00 uur, viert 't Wi lgeroosje zij n
75-jarige jubileum me t een recep tie.
O p 29 en 30 j uni . van I 0.00- 17.00 uur. worde n de jaarl ijks
terugkcre nde Ope n d agen geho ude n. O p deze Open dagen
worden er d iverse demonstraties gegeven: zoa ls het
vlechten van korven o.a. door de 95-jarige Baltus van Mierlo.
mede-oprichte r van de verenig ing, he t v lechte n va n mande n, het maken van kaarsen e n het openen va n bijen kasten
met uitleg.
Ook is er e lke zondagmiddag van mei tot oktober een lid
van de veren iging op de Imme nhof aanwezig om bezoekers te bege leiden. De tui n is altijd open e n vrij toegn nkelijk voor het publiek. De tuin is ge legen in Bude l, tussen
de Strijper AA fietsroute en de Broekkant. en wordt in de
Broekkant met borden aangegeven. De l mmenhof is zeker
een bezoek waard.
lmkersveren ig ing 't W ilgeroosje, afd. Budei/Maarheeze
Jnl. : mw. M. C lement. 0495-49 1552.
Tot ziens op de l mmenhof.

ccn

Van de bestuurstafel
] . Beekman
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De vergadering van het Bondsbestuur heeft pl antsgevonde n
o p 7 mci jl. De vo lgende zake n kwam e n o.a. aan de orde:
• Ve rgaderin g bedrij fsraad l.d . 18 maan 1996 (zie Bijen
5(6): 182 ( 1996).
• De Ho nin gzemerij ' Her Z uide n' B . V., de R. v. V . heeft
een bureau in de arm ge no me n di e een aanta l zaken m.b.t.
produkti e e.d. gaat bekij ke n. De rede n is dat de R .v.C. w il
wete n, nu de o ve rn ame en integrati e H o ningzemerij De
Vries zo goed a l kl aar is, hoe c.e.a. verloopt.
• De ke uring voo r de Bo nd bedrijfswed su·ijd 1996 zal .in
week 27 plaatsvinden.
• Eva luati e A lgem e ne Ve rgade ring van de B ond.
Het bo nds bestuur was van me nin g dat de vergadering te
lang geduurd heeft, maar a ls rede n is aangc reik t dat e nkele
onderwe rpe n zo be langiij k ware n d at de voorzitte r de
vrage n te ller a ile ruimte heeft geb de n o m .e.a. toe te
liehte n. (zie Bijen 5(6): 18 - 186 ( 1996).
• In verba nd met oftrede n van de heer H. W e ijenborg z ij n
de ta ke n/ fun eti es onde r de B o nds bes tuurs leden o pnie uw
verdee ld (er is nu een bestuursfun cti e vaca nt). Ver vange nd
lid afde ling Bije nteelt LBS: J. Beekman. Li d Ko ningi nn eteeltco mmi ss ie: J. Ja nssen. V oorzitter z iekte bestrijding: J.
Beekma n. Voorziuer/j urylid bedrij fswedstrijd : voor I 996
H. We ij e nborg, voor 1997 m w. M . Jacob -van Vu gt.
• Ope n dag ' Vrie nden Ambros iushoeve' d.d. 14 september
1996. Op deze dag za l ook aandacht besteed worden aan
het T -j ari g jubileum van de Bond. Er word t een ationale
Ho nin gke urin g georgani seerd door de VBB N, waaraan
ook keurmeesters van de NCB zu ll en meedoen. Een goed
idee is om de normen waarop de keurmeesters van beide
l m kerso rgan isati es beoorde le n. van te voren op elkaar af
te Le mmen. Een en a nder is doorgegeven aan de voorzi tter
va n de ' Vriende n'.
• Ve rs lag studiedagcom m iss ie
Het bo ndsbestuur kan zich in grote lij nen vinden in de
opzet van de stud iedag 1996. De vraag i of er in het
para lle lprogra m ma wei voldoende ·zelfwerkzaamheid' is
opgenomen? D e comm iss ie bekijkt e.e.a. nog. Heeft u
vragen/opmerkingen over bes taande zaken neemt u dan
contact op met de secretaris J. Beekman. 013-5836350
(maandag van 08 .30- 16.30 uu r).
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50-jarig j ubileum
Jacques Sauren, afdeling Ve fdhoveu
Bijenhoudersvereniging St. Ambros ius Veldhoven vierde
op 22 maart j l. haar jaarlijkse feestavond met Brabantse
koffietafel en d iverse gezelsc hapssp ll etjes waarb ij het er
soms heet aan toe ging. Tenminste bij de dames, want de
heren hadden her te druk met sterke verhalen over hun
bijen. En zeker die ene voerde het hoogste woord. En dat
mocht ook wei , want hij was net gehu ldigd voor zijn 50jarig lidmaatschap. We hebben het over Cees Scheepens.
A Is jongeman van vijftien jaar begon hij te imkeren met
strokorven. Hij leerde het vak van zijn baas en werd lid
van de afdeling Oerle. Omdat Oerle niet met kasten
imkerde. stapte hij na tien jaar over naar afdeling Zeelst.
Hier leerde hij imkeren volgens de Aalstermethode. En dat
doer Cees nog steeds met groot succes. Tn 1959 fuseerden
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Cees Scheepeus o/1/vaugt eeu cadeau uit hw1deu VIl li Theo de 8rui11.

de verschi llende afcle lingen en vormden toen de afdeling
Veldhoven, waa r Cees van J 962 tot 1984 zitting had in het
bestuur.
Cee is een stil persoon di e niet erg op de voorgrond
tre dt. Het was dan ook voor hem een spannend avontuur
toen hij ge"interviewd werd door de krant en als ·gast van
de week' door Omroep Brabant. En even spannend was
he t voor hem en nu ook voor zijn ech tge note toen hij
achtereenvo lge ns op de feesravond gehuldi gd we rd door
voorzitter Jan Hartman , de ne tor van de vereniging Theo
de Bru in en door het hoofdbestuu r in de persoo n van dhr.
We ijenborg die hem de Oorkonde behorend bij het 50jarig lidmaatschap uitreikte. Voor de ec htgenote van Cee '
was er ee n grote bos bloemen. Waarschij nlijk wa dit voor
dhr. We ijenborg het laatste officiele op treden als lid va n
het hoofclbe tuur. En omd at deze avo nd met gouden letters
in onze anna l n wo rdt bijgeschreven. willen we ze niet
onthoude n aa n de lezer van Bijen .

••
VBBN

Algemene Ledenvergadering
VBBN op 23 maart 1996
Heyta

1' 011

der Reijden, algemeen secretaris

Gehouden in het WlCC/IAC te Wageninge n
Aa nwezig: afgevaardigden van 90 subve renigingen, 5
er·eleden, 13 ge nodi gden , waarond er· ver·tegenwoOJ·diger·s va n de NCB, LLTB, ABTB en de ANI .
De voorzitter wijst in zijn fi losofisch geti nte openingsspeech de !eden erop dat op aile gebieden de overheid zich
teru gtrekt. De VBB kan het tij niet keren. evenm in als

de Bed rijfsraad. Het heeft dan ook weinig zin te zoe ke n
naar sc huld . Jedereen wordt in meerdere of mindere mate
getroffen. De voorzitter durft in dit verband rustig te s preke n van ee n cri sis in onze maats happij. Dat klinkt bed reigend, maar een cri sis kan ook leide n tot vernieuwin g.
De VBBN is bij na een eeuw lang ce ntral istisch geleid.
soms zeiL autori tair. Een bijkomend effect is dat men
afwac htend o mh oog kijkt naar wat men daar za l regele n.
Symbool daarvoor is de kreet: ·wat doet Wagenin gen
voo r ons?'. Daaro m was het nod ig ee n ni euwe bestuursstructuur in te voeren. hetgeen met een crisisac htige sfeer
gepaard ging. Het kenmerke nde van deze ni euwe stTu ctuur
is meer verantwoorde lij kh id waar deze thuishoort. W at
ste d~ weer opvalt is het stimul erende we rk van de
speciale groeperinge n: de ko ninginnetelers, o nderwij smensen. ziektebestrijders en verbeteraars van dracht e n
honing. Die doen gewe ld ig goed werk voo r de hele
b ijenhouderij , en dan maakt het niet uit waar dat geb urt.
in Wagen ingen of e lders in bet land.
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Meded elingen
• Er is overeenstemming bereikt over de preventieregels
inzake Arn eri kaans vuilbroed. D regels wo rden gepub licee r I in het aprilnummer van Bijen .
• Onderwijs: er kom t een 4e druk va n het Werkboek
Bijen houden. De voorzitte r bedankt de hee r Eend hui zen
uit Zoetermeer voor zijn voorbereidend werk, en hij
beda nkt de heer J.J . Speelz iek voor zijn bereid heid het
bock weer uit te hlten geven, alsmede voor het fe it dat hij
de rec hten op het boek hee ft overgedragen aan de VBBN.
Onder-scheidingen
De hee r 0 . de Meijer uit Assen is voorged rage n voor een
ereko rtje wegens z ijn grote verdienste n voor de bijenhouderij . Zelf is hij ni et aa nwezig, maar de groep Dre nte za l
het ko rfje overhandi gen.
De sub erenigingen Hulst en Hui ze n (n iet aanwez ig)
wo rden gefe liciteerd met de grootste percentuele groe i
(33%). De sub ve ren igi ng Hulst heeft tevens her grootste
aantal ni euwe !eden gekregen in het ·1fgelopen jaar ( 14).
Financiele jaarstukken 1994/95
De penningmees ter Iicht de Winst- en Verlies reken ing toe.
Ondank de lagere kosten heeft de Verenig ing tach verli es
ge leden. Ook dit jaar moet worden ingeteerd op het eigen
vermoge n.
De Ha ndel had een goed jaar, net als de imkers. Het te ru glopend lede ntal baart ook de Hande l zo rgen: minder imkers, minder omzel. De financie le stukken worde n
vastgeste ld.
De co mmiss ie Naz ien Boeke n heeft de boeken geco ntroleerd e n in or le gev nde n. en stelt voor het bestuur
dec harge te verlenen. De Alge mene Ledenvergaderi ng
gaat hiermee akkoord.
De heer Straat man treedt uit de co mmi ssie e n ontva ngt
een blijk van waardering. Om de ont tane vacature op te
vu llen wordt ie mand gevraagd uit de groep Zuid- Holl and.
Intermezzo
Nat1111r in de woonomgeving in stroomversnelling
De heer G. Mostert is gepensioneerd tuinarchitect en landschapsverzorger. Hij re ist nu in zijn vrij e tijd het he le land
af om informatie en voo rli hting te geven, waarb ij hij
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steeds tracht men~en bew ust te maken van de nalll ur in
hun woonom ge ing. Hij Iicht he t project ' Frecle riksoord'
toe.

Contributicvcrhoging
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De voorz itter behande lt enkele inge kornen brieve n, de
conu·ibu tieverhog ing betre iTe nde. Dam·na is er gelegenheid tot di sc u ~ si e.
• De h. ring G roningen wi l een amendeme nt indi enen. In de
visie van de Kring moet het fi nanciee l be leid worden
bijgesteld . er moe t drastisch gesnoeid worden in de organi satiekosten. Men mist vi ie en heldere boodschappen in
het be l e id~plan . en vraagt a tie op basis van een kort.
he lder. reali stisch beleidsplan waar de !eden iets aan
hebben. De Kring ste lt voo r het qu otum, uitgaande van
f75 .- per lid, te verde len in : 1/3 voo r de subvereni ging.
1/3 voor het maa ndb lad en l/3 voor algemene kosten en
Amb rosiushoe ve.
• De voorziller vraagt de groep om de voorstellen in te
di enen bij de vergadering mel groep besturen en HB . Het
HB is ook bereidmet Kring Groninge n hi erover le praten.
• Subvereni ging Arnhem vreest , op bas is van ee n enquete
onder haar !eden, voor een groe iend ledenverl ies. Oat
betekent dat de winst weer wordt opgeheve n. Ook he le
subvereni gin gen zu ll en opstappe n.
• De heer P. Le moine vi ndt da t vee! mensc n hypoc ri et
reageren. In 1994 heeft hij een brie f voorge lezen, die door
de A V mel appl aus we rd begroel, waa rin hij precies hetze lfde hee ft gezegd als nu doo r het HB word t voorgesteld .
De V hee rt toen de di sc u ·sie Iaten ligge n.
• Groep Zuid-Holl and is het em1ee eens dat het qu otum
ve rh oogd moet worden. Beswursleden va n subvereni ginge n moeten proberen di t pos itief aa n hun !eden voor te
leggcn.
• Subvereni ging Tersc he lling stelt nogmaa ls voor de
co ntributie jaarlijks ter di scussie te stellen.
• Ee n aant al subverenigin gen sle lt voor de huidi ge bijdrage aa n de Ambrosiu shoeve over te hevelen naar de
VBB , dan gaat men akkoord met een contributi everhoging van f5 .-.
• Ook wo rdt gevraagd of de contributi e meer op de
persoo n kan worden toegespitst, bij voorbeeld korting voor
65+-e rs.
• Er wordl gev raagd om meer inforrnatic va n de
Ambros iushoeve in het maandbl ad.
• Sommi ge !eden va iL de enorme krenteri ghe id van de
imkers op. Men vraagt z ich af wat nu toch [75,- per jaar
is voo r een hobby.
• Ook wordt gev raagd of het mogelijk i dat de Ambrosiushoeve meer intern ationaa l gaa t sa menwe rken. De heer
A. de Ruijter ant woordt dat er een samenwerking is
binnen Europa. en incidenteel ook daarbuiten.
Onderzoeksvoorstellen wo rden internati onaal ingediend
om voor EG-s ubsid ie in aa nmerkin g te ko men. Van de
50% van het vaste budget beta len de imkers slechts een
klein dee!: 12% van het totaa l.
De voorzitter beeindi gt de di scuss ieronde. en vraagt de
aa nwezigen over te gaan tot stemming .

Bijdragc Ambrosiushoeve 1996
De voorzitter deelt mee dar het beslllur moe ite had mel de
ontlrekkin g van f28. 000.- uil de Algeme ne Reserves . De
maan db /a d voor imkers juli-augustus 1996 verenigingsnieuws

overheid hee rt echter geen ruimte voor di sc uss ie gege ven.
De heer C. Roelen voegt hieraan toe dat aile organisaties
met hetzelfde probleem ziuen. Vi a de Bedrijfsraad is di verse keren geprobeerd het tij te keren, maar zonder res ul taat. De vergade ring gaat over tot stemmin g.

Bcgroting 1995/96 en conccptbcgroting 1996/97
De b ~g ro tin g en het concept worden door de Algemene
Vergadering goedgekeurd .

Jubileumcommissie
Onderdelen van de vi ering. voor zover nu bekend : uitga ve
van hcl boek ' I 00 jaar bijenteelt', ui tgave van ecn C Orom, een sy mposium in oklober 1997, vierin gen in het
land mel ui treiking van het boe k tu sse n november 1997 en
februari 1998 en een slotm anifestatie na ari oop va n de A V
1998.

Vcrkiezing Hoofdbcstuur
Er hebben zich gee n tegenkandidaten gemeld. De verki ezing geschi edt bij acclamati e. De heren D. Vunderink,
H.J.J . va n de Broek en F. G.A. Jans en zijn voor dri e jaar
herkozen.

Beleidsplan
• De groep Utrecht vraagt om van Bijen weer een VBB Nblad te makcn. ' We zijn ons profiel kwijtgeraakt. en krij gen daar behalve co ncurrenti e ni ets voor terug·.
Het HB antwoordt hi erop dat een aantal jare n geleden
beslote n is tot samenwerking met als doe ! een blad uit te
geve n voor ail e im kers. Mi sschi en komt er ooit een lijd
dat er ook een imkersvereni gin g in Nederl and bestaat.
• De hee r P. Lemoine ste ll voo r in same nwerking mel de
VIB een studi edag te organi seren.
• De heer J. mit, Haren-Paterswolde, i het nieteens met
het beleidsplan. Hij vraagt hel HB voor volgend j aar
duide lijker te formul eren. Hij geeft enkele voo rbeelden,
waarop de voorzitter hem vraagl deze verbete rin gen op
pap ier te zettcn en mee te nemen naar de vergadering van
grocpsbesturen met HB op 27 april a.s.

Rondvraag
- De heer J . Zoel vraagt zich, na het enth ousiaste verhaa l
van de hee r Mos tert af of een dec! van het j ubil eum in
Fred riksoord kan worden gev ierd.
- De heer Kru se merk t op dal door de voorzi ller regelmati g wo rdl gezegd dal er geen voorste llen vanuit de !eden
ko men. Hij wijst erop dat er al jaren din ge n aan de gang
zij n die voor de !eden niet te vo lgen zij n. De co mmu nicati ekanalen zij n dani g verstopt. Er zijn meer dan 5.000
leden di e het HB ni el verm ag te berei ken.
- De oorz iner antwoord t dat ee n van de gra te vragen an
het HB is hoe met de !eden gecommuni cee rd ka n wo rden .
Het blijkt steeds dat de inform atie die vanu it Wagenin gen
wordt tocges tuurd niet wordt opgepikt.
- De heer Le moine voegt hi er an n toe da t momenteel de
Algemene lcd cn vergadering wordt gehouden, niel de
alge mene bestu ursvergadering. Hij vraagt zich af waar de
overi ge !eden zij n, en dri ngt er bij de aanwezigen op aan
aile informa ti c door te geven.
- De heer Roelen dankt voor de uitnodigi ng, mede namens
de be. tuurs leden van de andere aanwez ige
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imkersorgan isati es. H ij wachtmet spanning op de uitslag
van de stemmi ng en hoopt <.l at de Ambrosiushoeve in
stand kan wo rden gehouden. W ar betreft de opmerki ngen
over samenwe rking k an hij de vergaderin g gerust stellen
dat er bi nnen de Bedrijfsraad uitstekend wo rdt samengewerkt. en dat er naar bui ten wordt getreden op een manier
waarop het l ijkt alsof er van een imkersorgani atie sprake
is. V an hem hoe ft dat niet per. e door middel van samenvoeging berei kt te word en. D uidelij k is wei dat aile organi sa ti es met dezel fde prob lemen worden geconfronteerd .

Uits la g va n d e stemm ing
• Pre-ad vies I : contributieverhoging VBBN met f I 0,- .
A antal uitgebrachte stemmen: 204, waa rv an 12 ongeldig:
voor 172, tegen 16, onthoudi ng 4.
• Pre-ad vies 2: verh oging van de bijdrage aan de
Ambrosiushoeve met {5 .- .
A an tal uitgebrachte st~m men : 204, waarvan I 0 ongeldig;
voor 16 1, tegen 29. onthouding 4
• Pre-advies 3: bij drage aan Ambros iushoeve in 1996
A antal uitgebrachte stem men: 198, waarvan I ongeldig:
voor 162 . tegen 26. ont.houd ing 9.
D e heer De Ruijter dankt voor deze stemmi ng. De medewe rkers van de A mbrosiushoeve erv aren het als een steun
in de ruo
dat de imkers van 1ederl and achter de
0
.
mbrosiu shoeve staa n, evenal s groe nte- en f ruitteelt che
inmiddel s ook v66r een verhoging hebben gestemd. De
ovcrheid heeft gegarandeerd dater geen verder koningen
meer zull en vo lgen.
Verheugend is ook dat een aantaltaken weer terugkomt
naar de A mbro iushoeve, zoa ls diagnos tisch onderzoek,
meldpunt bij enzieklen, informati epunt in samenwerkin g
met het I KC. Want ook de heer Ch r. m ekens bl ij ft voor
50 % aan de A mbrosiu hoeve verbonden.
iet iedereen blijkt op de hoog te te zijn van het werk van
de A mbrosiushoeve. D e heer De Ruijter nodi gt diegenen
uit een keer naar de A mbrosiushoeve te ko men,
bij voorbeeld de Open Dag op 14 september a.s.
D voorziuer sluit de vergadering en nodi gt allen ui t voor
een bezoek aan het Bijenhuis.

Gedenkboek VBBN 1897-1997
In het in voorbereiding zijnde boek l10ren natuurl ijk
f'oto' s, maar her B ij enhuis beschikt niet over een archief
waaruit geput kan worden. Daarom di t bcroep op de !eden,
van wie velen iets met fotograf'ie hebben.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
Foro's van vroeger, bij voorbee ld van markten. van
pl aatselij ke gebeurtenissen, va n bekende figuren uit de
were ld van de bijen, van afdel ingsvergaderingen of re1zen
(met de bij en of naar de imkersdag) . Daarn aast zij n foro's
uit latere en deze tijd we lkom. l'oto's over het bij enleven.
van bijen tal len en bij zondere evenemenren. Zeer welkom
zijn ook brieven of kaarten van imker aan imkers. met
adv iezen e.d. Ook een ti telbl ad van een (ouder) bijenboek
kan worden afgedrukt. Graag sturen aan:

SeCI'eta l'iaat VBB N, Postbus 90, 6720 AB Benn eko m,
of afl everen in het Bij enhuis te Wageni ngen.
Natuurl ij k ontvangt u, als u dat op prij s stelt, uw
inzendi ngen t.z. t. teru g.

Koninklijke onderscheiding
VBBN subvereniging Ede
m w. H. van To!, VBBN subvereniging Ede
Op vrijdag 26 apri l 1996 ontving de heer A.' R.M. V<W
Rooijen ccn koninklijkc ondcrschcid ing, h1.1 wcrd lid 1n de
orde van Oranje Nassau. vol gens de nieuwe richtlij nen.
namelij k het hebben van ve rd ienstcn buiten het beroep.
In 1995 was de heer V an Rooijen vij fti g j aar lid van de
VBB subvereniging Ede. In die vijftigjaar hee ft hij zich
enonn ingezet voor de vercniging en de bijenteelt. V an
1963 tot 1986' as hij secretaris/pcnningmee ter van subvereni ging Edc. l n die periode zijn in Ede twee bijenstall en opgeri cht, zodat mensen mel weini g ruimre om het
hui s de gelegenheid kregen om toch te i mkcren. l n 1969
we rd bijenstal ' l mmeloo · opgeri cht en in 1982 ·D e
Proosdij ' . V an 197 1 tot 1989 was hij secretari s van de
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Burgem eester /Jlauken l'(/11 Ede, spe/dl de fl eer ran Rooijen zijn
koninklijke onderscheiding op. Foto BDU Bam eveld

V BB groep Veluwe-Z ui d.
In Ede horen de woorden ' va n Rooijen' en 'bij en' gewoon
bij elkaar. Daarnaast is hij sinds 197 1 li d van de marktcommi sie van de Veenendaa lse bij enmarkt. V anaf 1980
is hij namens de V B BN l id va n het be stuur an het
Mu seum-ovcrleg Z .W .-V elu we. Behal ve in de bijenwereld zette Va n Rooij en zich ook intensief in voor de
1 romotie van Ede als to risti sche gemeente en voor de
instandhouding van oud-V eluwse gebruikc n. Vanaf 1980
is hij penni ngmeester van de Sti chti ng T rapakkers in Ede.
De zeldzame trapakker i een aanral rrapsgewij ze gelegen
akkers. waarop oude gewassen worden verbouwd.
V anaf de oprichting in 198 1 is hij lid van de Edese
Folkl oregroep Felue, ook i hij de koekslaander van
Gelderland. Bovendien was Van Rooij en een zeer actieve
vrijwi lli ger bij de VVV in Ede. Vanaf de begi nj aren.
1980 , tot 1994 bracht hij met de promotiebus tientallen
keren 1 er j aar de recreati ekrant naar ca m pi ngs en hotels.
Van Rooij en is nog steeds betrokk en bij de ex po. itie van
de Edese musea tijdens de j aarl ijkse Heideweek .,

maandblad voor imkers juli·augu stu s 1996 verenigingsnieuws

-

219

