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kant vraagt de actualiteit de ruimte , aan de andere kant wil
je kiezen voor variatie.
In d it septembernummer variatie genoeg: Van lersel schrijft
over de voorbereidingen van de winter en het voorjaar.
Ko Zoet ziet het weer eventjes niet zitten, er wordt
gejubileerd, en er verscheen een nieuwe ed itie van het werkboek van de heer Speelziek. Het zijn zomaar enkele voorbeelden. Of dit de goede keuzes waren? lk hoop het maar.
Wat nu bleef liggen komt vast en zeker volgende maand aan
de beurt. En , aarzelt u niet uw bijdragen naar ons op te
sturen . Oak al kan het eventjes duren eer deze wordt gepubliceerd.
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SOLITAIRE BIJEN

Biologie van de rode metselbij II
Als een van onze voorbewerkte bamboestengels
als nestplaats is ingenomen, kunnen we de ontwikkeling van het nest gadeslaan . Wij wachten daarmee tot
aile cellen voltooid zijn, en de sluitprop is aangebracht. Dan nemen we dit bamboestengelsegment
voorzichtig uit het bundeltje, en maken deze met de
grootste omzichtigheid open. Het ei van Osmia rufa is
3 tot 4 mm lang, wat naar verhouding tot het kleine
dier betrekkelijk groat genoemd mag worden. Het ei

stuifmeel blijft zitten is voor haar van levensbelang,
want als zij te vroeg in haar ontwikkeling van de stuifmeelvoorraad zou losraken is de kans groat dat zij van
de hanger omkomt. Zij mist namelijk aanvankelijk nog
het vermogen om zich in de eel te kunnen verplaatsen . A ile bijenlarven zijn madevormig en hebben dus
geen paten. Later, als de larven wat grater zijn geworden, kunnen zij zich tegen de celwand of het celschot
afzetten om het resterende voedsel te bereiken (foto
7). Tijdens haar groei verandert de larve van vorm en
kleur, de insnoeringen zijn nu duidelijk waarneembaar.
De kleur wordt gebroken wit met onder de opperhuid
witte stippen. Zij vervelt een aantal keren en voor de

foto 1

foto 2

is enigszins gebogen , het heeft afgeronde uiteinden
en zit altijd met de achterste punt midden op de stuifmeelvoorraad gekleefd. Aanvankelijk heeft het een
egale melk-achtige tint, maar na enkele dagen trekt
zich de troebele massa in het ei samen en worden de
beide einden helder transparant. Dit is de eerste,
althans voor het met een loep gewapende oog, zichtbare ontwikkeling in het ei. Het moment waarop de
larve het ei verlaat, is zonder een vrij sterke vergroting
haast niet te bepalen. Na een aantal dagen, nadat het
ei gelegd is, wordt de eischaal, het z.g. chorion, dof
en gaat scheuren, de larve is dan geboren. Deze larve
beweegt zich in het begin haast niet, maar na enige
tijd buigt zij voorover en probeert bij het voedsel te
komen . Het tijdstip, waarop de larve zich met stuifmeel begint te voeden, is praktisch direct te zien aan
een Iichte verkleuring van het darmkanaal in het nog
transparante lichaam . Dat de larve tijdens het vreten
nog geruime tijd in de oorspronkelijke eipositie op het

laatste vervelling, als de voedselvoorraad verbruikt is,
treedt een korte rustperiode in, waarna aile faecalien
(ontlasting) uit het bijenlichaam worden verwijderd .
Daarna begint de larve een cocon te spinnen. Eerst
een ogenschijnlijk wanordelijk Iicht spinsel, maar na
een paar uur krijgt de cocon zijn eigenlijke ovale vorm.
Tijdens het spinnen zorgt de larve ervoor dat aile
uitwerpselen, die zij tijdens de voedingsperiode
produceerde, buiten de cocon blijven (foto 2). Het
spinsel is aanvankelijk vuilwit van kleur en het spinnen
is dan ook nog goed te volgen door de dunne coconwand, maar na 1 2 dagen is deze ondoorzichtig en
verandert van vuilwit in danker roodbruin van kleur.
Wanneer men de cocon tussen duim en wijsvinger
neemt en er zachtjes in knijpt, kraakt deze cocon alsof
zij van perkament is. Het is nog een erg taaie cocon
ook, met een klein puntje aan het einde. Het is mij
niet duidelijk of dit het gevolg is van het spinnen van
de cocon of dat dit een andere bedoeling heeft,

J.J.M. Bot (zie voordee/1: Bijen 5-718: 195-198)

De ontwikkeling in het nest

a
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bijvoorbeeld voor de ademhaling en vochtregulatie.
Het is mij gebleken dat zich aan deze zijde altijd de
kop van het insekt bevindt (foto 3). In het larvelichaam
binnen de cocon voltrekken zich nu de wonderlijke
groeiprocessen die de larve veranderen in een naakte
pop. Deze poppen kan men begin augustus reeds in
de cocons vinden . Zij zijn volkomen wit, enigszins
glazig van uiterlijk maar hebben verder dezelfde vorm
als het imago . De poten, voelsprieten en monddelen
liggen allemaal netjes opgevouwen onder het borststuk en het achterlijf. Aileen de kleur en de beharing
ontbreken nog . Eerst krijgen de grote facetogen hun
kleur en daarna verspreiden de kleuren zich heel langzaam vanuit het borststuk over het achterlijf en kop.
Begin september verbreekt het imago de pophuid.
Het nog jonge volwassen insekt is prachtig van kleur
228 en nog niet geschonden door de vele vluchten die het

-

foto 3

in het volgende voorjaar zal moeten maken . Want tot
zo lang blijven de volwassen dieren nog in hun cocons
liggen, veilig beschut tegen de soms lange koude
winter. Het ei en larvestadium duren slechts kort, wat
de solitaire bijen betreft is het niet moeilijk hiervoor
een reden te vinden. Met de voorraad voedsel, die de
moederbij in de eel heeft gelegd, moet de larve gedurende de hele ontwikkelingsperiode toekomen. Voor
zover we weten , wordt niets aan het mengsel van
nectar en stuifmeel toegevoegd om het te verduurzamen . Wanneer het niet gauw wordt opgegeten zou
het hard, schimmelig en onsmakelijk worden, daarom
is het voor de Osmia 's noodzakelijk het voedsel op te
eten terwijl het nog vers is. Bij de eerder genoemde
Colletes verloopt het larvestadium geheel anders . Een
eigenaardigheid van deze zijdebijen is dat hun larven
in de voedselbrij overwinteren. Deze brij bevat naast
stuifmeel zoveel nectar dat hij min of meer vloeibaar
is. Vermoedelijk bevat de nectar zoveel suiker en
bijenspeeksel, dat daar het stu ifmeel door wordt
maandblad voor imkers september 1996

geconserveerd. Een paar dagen na het uitkomen eet
de larve van de brij, vervolgens kruipt ze er voor een
half jaar in weg om pas in de lente weer opnieuw te
gaan eten. Hoewel de ontwikkeling van de solitaire
bijen wei een jaar duurt is de tijd die elk groeistadium
in beslag neemt, niet voor aile soorten bijen gelijk. De
zijdebij brengt zoals gezegd, de winter als rustende
larve door, verandert gedurende de volgende lente in
een pop en loopt enkele weken later als volwassen
insekt uit. Andere, waaronder onze Osmia rufa die in
de lente uitloopt, verpoppen in de herfst en hebben
voor de winter hun vleugels en brengen de winter,
nog altijd in hun cellen in een verstijfde toestand door.
Wanneer de cocon van de metselbij in november
wordt geopend, zal men daarin het volwassen insekt
vinden, klaar om uit te vliegen. Hij komt direct tot
Ieven, als men hem in een warme omgeving brengt.
AI deze bijen zullen wachten tot de warmte van de
komende lente en zomer ze tot activiteit brengt. lk
betwijfel of er een of andere solitaire bij is, die met de
koningin van de honingbijen in snelheid van ontwikkeling kan wedijveren. Vanaf het moment dat het ei het
moederlichaam verlaat, tot de volledig ontwikkelde
koningin zich uit haar eel bijt, zijn nauwelijks zestien
dagen verstreken . Maar deze zestien dagen werden
dan ook doorgebracht bij een hoge en tamelijk
constante temperatuur in de buurt van de 35°C.
Vooraan in het nest bij de ingang liggen de mannetjes en achterin de wijfjes. Overigens hebben de
mannetjes een korter larvestadium, zodat ze eerder
hun volwassenheid bereikt hebben. Uit de eerste
eieren, die de moederbij in een nest legt, komen
namelijk altijd wijfjes. Dit is een regel die we in ieder
nest weer terugvinden, vandaar dat we ook in het
voorjaar eerst de mannetjes zien verschijnen . Zij
knagen eerst hun cocon open en dan het celschot van
klei. Het mannetje in het nest moet dan nog de dikke
kleiprop, die de nestholte afsluit, afbreken.
Waarschijnlijk maakt hij daarbij gebruik van speeksel
waarmee de klei week gemaakt wordt. De wijfjes
komen zoals gezegd ongeveer twee weken later uit
de cocons en vinden het mannenverblijf dan al vedaten . Buiten gekomen legen zij eerst hun darm; de geel
gekleurde faecalien zijn vaak rond de nestopening
waarneembaar. Daarna gaat ons metselbijtje zich met
behulp van de poten uitgebreid poetsen, waarna ze
snel wat nectar drinkt, want je moet goed begrijpen
dat ze Ianger dan een half jaar niet gegeten. Het komt
weleens voor dat een wijfje in een van de achterste
cellen de cocon en het celschot al heeft afgebroken
maar dat de bij in de eel erv66r nog in diepe rust
verkeert. De uitgekomen bij wacht dan doorgaans
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rustig tot haar voorgangster ook uit haar cocon is
gekomen . Duurt dat echter te lang dan vreet zij zich
gewoon door de cocon heen, die haar de weg verspert, wa nt het is nat uurl ijk mogelijk dat de larve, de
pop of het imago in die cocon is omgekomen. A ls het
laat st e wijfje het nest heeft verlaten, is de levenscyclus
van Osmia rufa rond en is het precies een jaar ge leden
dat wij d e moederbij volgden bij haa r eerste vluchten
in de lentezon .

Nest parasieten
Hoewe l Osmia rufa zoals gezegd als imago weinig vijanden heeft, wordt de inhoud van het nest wei
belaagd door verschil lende parasieten zoa ls mijten,
vliegen en wesp en. De mijt, Chaetodactylus osmiae,
kan onze metselbij tot veel last zijn. Hierover wil ik iets
meer vertellen, omdat deze mijten vee lvul dig in de
nest en van de rode metselbij kunnen voorkomen .
Mijten behoren tot de spinachtigen en hebben geen
volledige gedaanteverwissel ing zoals insekten, maar
doorlopen een aa ntal larvefasen waarbij ze op het
eerste gezicht qua uit erlijk al en igszins op volwassen
mijten lijken. Ze worden door de moederb ij t ijdens het
foerageren het nest binnen gebracht. Deze onvolgroeide mijt en zij n uit gerust met fijne haakjes en zuig na pjes aan de poten waarmee zij zich stevig aa n de bij
vasth ouden. Als de bij in het nest kru ipt, Iaten zij haar
los en kruipen waarschijn lijk in het stuifmeel. A ls de
ee l gesloten is en de bijenlarve uit het ei is gekomen ,
hebben de onvolg roeide mijten zich inmiddels tot
volgroeide mijt en ontwikkeld en doden de jonge bijenlarve.
De Goudwesp (Chrysidae ignita) is met het levenvan
de solita ire bijen zo nauw verbonden, dat ze speciaal
genoemd dient te worden . Uiterlijk is ze een en al
schitteri ng, een juweel van metaalachtig groen , dat
soms bij het laatste achterlijfssegment in een fel rood
ove rgaat. Dit is toch niet als een doorslaa nd ke nmerk
t e beschouwen voor deze familie , verschi ll ende andere fa milie's vertonenevenzeer goud- en groen g lanzende kleuren . Bronswespen (Chalcididen) zijn ook prachtig koper-of bronskleurig . Het zijn meesta l kle ine
wespen, d ie even sterk glanzen als goudwespen en
d ie, wanneer ze groter waren , zeker met d eze fraaie
di eren in schoon heid zouden ku nnen wedijveren.
Bovendien kun nen ook bij de goudwespen deze
met aa lkleuren geheel ontbreken . Goudwespen zij n
aileen maar actief als de zon schijnt en het wa rm is.
O m ze aan te treffen moet men naar de oude muren
en de za ndwa llen gaan, waar de solitaire bijen hun
nest en maken. Hier ziet men ze naar de nesten van
hun waardbijen zoeken, terwijl ze korte stukj es snel

over de muur lopen, waarbij hun sprieten vlug bewegen. Net als de koekoeksbij en moeten goudwespen
andere nest en exploiteren om voor het nageslacht te
zorgen . Ofschoon ze hun eieren in de cellen van solitaire bijen leggen, houden hun larven niet van een
d ieet van nectar en stu ifmee l. Ze wachten tot de
bijelarve al het voedse l wat de moederbij heeft binnen
gebracht verorberd heeft en dit in eiwitrij k lichaamsweefsel heeft omgezet. Dan pakken ze op een
bepaald moment de dikke, volgegeten bijenlarve beet
en zuigen haar uit, nu kan niets de bijenlarve meer
redden . Ze wordt geleidel ijk kleiner, terwijl de parasiet
dikker en dikker wordt. Dan is de wespelarve
volgroeid en verandert in een pop , het daarop volgende jaar bijt ze zich uit de cocon en het jaar is voor de
goudwesp weer rond . Ofschoon deze goudwespen
veel voorko mende insekten zijn, die door hun vlam mende kleu ren de aandacht t rekken , zijn de details
van hun levensgewoonten nog niet volledig bekend.
Een totaal andere, laatste groep insekten die ik nu
beschrijf zijn de fruitvliegjes (Orosophilidae).
Ze worden ook wei azijnvliegjes genoemd, omdat ze
op rottend fruit en gistende stoffen afkomen . Deze
leggen hun eitjes op het stuifmeel in de larvenkame r
van onze metselbijen . In mijn demontabele nestblok
dat ik heb gemaakt, vind ik een enkele goudwesp
cocon . Maar het meest tref ik de larven van het fruitvliegje Cacoxenus indagator aan, die vaak in grote
aantal len in de cellen aanwezig zijn , om de voedsel voorraad van deze Osmia-larven te consumeren .
Wanneer de fruitvlieglarve het stuifmeel heeft geconsumeerd zien we vaak de uitwerpselen in de vorm van
een kluwen gele draden in de cellen liggen. In de
voorzomer, als de metselbijen zeer druk met hun
nakomelingen bezig zijn, zie je vaak op of rond het
broedblok een aantal van deze fruitvliegjes rond scharre len , waarbij zij steeds de nestingang inspect eren en het juiste moment afwachten om het nest
bi nnen te gaan voor het afzetten van hun eieren .
Soms wordt een fruitv liegje in het nest door de
moederbij op heterdaad betrapt en za l dan op hardhandige wijze uit het nest worden verwijderd. De
meeste van mijn hier beschreven waarn emingen zijn in
het geheel geen nieuwe ontdekki ngen, ze werden ook
al door andere entomologen gedaan en soms op
papier gezet, maar ook het zelf heront dekken geeft
bijzonder veel voldoening .
Met dank aan d e He imans e n Thijsse s t ichting .
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De najaarsverzorging van het bijenvolk
De meeste imkers denken bij het woord inwinteren
aan suiker voeren . lnwinteren is meer. Het is het
geheel van zorgen om een bijenvolk in een goede
conditie aan de voorjaarsontwikkeling te Iaten
beginnen . Het is beter om te spreken van najaarsverzorging . Suiker voeren is daarvan een belangrij k
onderdeel. Begin september was daarvoor de
gebruikelijke tijd .

voldoende voorraad hebben.
Kleine volkjes die dezelfde behandeling krijgen,
moeten begin september vaak bijgevoerd worden.
Deze kleine volkjes hebben uiteraard minder haalbijen
en kunnen daardoor blijkbaar niet genoeg nectar
aanslepen om zich voldoende te ontwikkelen en spreken daarom hun voorraden aan.

Hoeveel suiker voeren?

-
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Een stukje geschiedenis
Op mijn beginnerscursus heb ik geleerd zo spoedig
mogelijk na 8 september in te winteren. Dat hield in
dat er 10 kilo suiker gevoerd moest worden.
Waar komt die datum van 8 september vandaan?
De traditionele periode voor de heidedracht was de
tijd van 15 augustus tot 8 september. Deze data zitten
vast aan de kerkelijke feesten van Maria Hemelvaart
en Maria Geboorte. Als de korfimker zijn volken op
9 september van de heide had gehaald, werden deze
klaargemaakt voor de winter. Deze korfvolken hadden
dan vanaf de zomerdracht onafgebroken over een flinke voorraad honing kunnen beschikken. De regelmatige lezer van deze rubriek weet dat ik vind dat dat
nodig is. De kastimkers namen dit tijdstip van inwinteren van de korfimkers over vanwege een traditie,
maar niet vanuit de behoeften van het bijenvolk. Het
punt waar het over gaat is dat de kastimker soms half
juli de zomerhoning al slingert. Als hij dan niet meteen
bijvoert, lijdt de ontwikkeling van het volk daarna vee!
schade.

De voedselvoorraad van het volk
Het lijkt me dat een voedselvoorraad van 5 a 6 kilo
een minimum is . Dit betekent dat er 2 broedkamerramen geheel verzegeld voer aanwezig moeten zijn.
Zodra de zomerhoning eraf is, zal de imker voor deze
voorraad moeten zorgen . Het lijkt me dat een vee!
grotere voedselvoorraad beter is. Een duidelijke opgave van hoeveel voer er moet zijn is moeilijk te geven
omdat weer en drachtomstand igheden per jaar en per
streek varieren. Begin september hoort de hele voorraad al lang in de kast te zitten en wat de imker dan
nog moet doen is controleren of er genoeg voorraad
is. Bij een tekort moet er bijgevoerd worden . Mijn
erva ring is dat grote volken die eind juli snel geheel
opgevoerd worden, begin september nog steeds
maandblad voor imkers september 1996

Hoeveel er gevoerd moet worden ligt aan een heleboel faktoren . Zeals altijd spelen weer en drachtgebied daarbij een grote rol. Ook de overwegingen van
de imker tellen mee. lk denk dat de bijen het wei
redden als ze begin september 12 kilo suiker in de
raten hebben opgeslagen. Laat de imker veel zomerhoning zitten dan hoeft hij maar weinig bij te voeren
en komt hij er betrekkelijk goedkoop van af. Voor de
imker die in het voorjaar geen last wil hebben van
gewetenswroeging is 12 kilo te weinig. Dan mag het
best 15 kilo zijn. Het voorjaar moet dan al erg slecht
zijn om grote problemen te krijgen. De imker die
graag wat ramen met suiker overhoudt om in de lente
aan vegers en kleine volkjes te geven, mag nog wat
meer voeren. De Duitse imker Karl Pfefferle voert nog
meer, zo'n 20 kilo. De hele bovenbak vol. De reden
om dit te doen is, dat hij dan in het voorjaar zonder
de bijen erg te storen, wintervoer kan loskrabben om
de voorjaarsontwikkeling te stimuleren. De imker die
dit allemaal erg begrotelijk vindt worden, kan overwegen zijn volken in het najaar te verenigen. Dat kost
minder suiker en geeft hem sterke volken in het voorjaar.

De wijze van voeren
De voerbak staat bovenop het volk met de voeropening aan de voorkant zodat de suiker van voor naar
achter wordt opgeslagen. Belangrijker dan de plaats
van de voeropening is de dikte van de suikeroplossing
en de hoeveelheid voer per keer.
Een van de factoren waardoor winterbijen ontstaan is
de verhouding van voedsterbijen en grootte van het
broednest. Veel voedsters met een klein broednest
kunnen winterbijen vormen. Als door het voeren van
kleine hoeveelheden de bijen een groot broednest
ontwikkelen, komt de vorming van winterbijen in
gevaar.

IMKERPRAKTI J KEN
Voorraad ontstaat door in grote hoeveelheden een
dikke suikeroplossing te voeren . Een groot bijenvolk
kan in een nacht gemakkel ijk 4 a 5 liter su ikeroplossing uit de voerbak opnemen . In allerlei literatuur
wordt steeds gezegd dat de im ker zoveel moet
voeren als de bijen in een nacht op kunnen nemen .
Anders is er gevaar voor roverij . lk heb nog nooit
roverij zien ontstaan doordat de bijen overdag nog
bezig waren met het voortzetten van het nachtelijke
suiker opnemen . Als de bijen gevoerd worden , zie je
vrijwel meteen na het geven van de suikeroplossing
een grate onrust rond het vlieggat ontstaan . Deze
on rust verdwijnt als eenmaal een tijdlang het suikeropnemen aan de gang is. De volgende dag zie je er niets
meer van, ook al zijn ze nog bezig in de voerbak . Het
gevaar voor het ontstaan van roverij lijkt me bij het
begin van het voeren te zitten . De bijen weten dat ze
in hun onmiddellijke omgeving naar suiker moeten
zoeken . Dit zoeken is ook de reden om 's avonds te
voeren . De bijen gaan dan niet ver meer weg van hun
volk. Zwakke volkjes die hun vlieggat onvoldoende
bewaken, kunnen dan het slachtoffer worden van dit
zoekgedrag . Knoeien met suikerwater en lekke voerbakken zijn wei gevaarlijk omdat de bijen hierdoor
gericht worden op voedselbronnen buiten de eigen
kast.
Als argument tegen het voeren van grote hoeveelheden wordt wei eens gezegd dat de bijen daardoor het
broednest verzuipen. lk ben ervan overtuigd dat de
bijen dat met liefde en plezier doen. In deze tijd van
het jaar gaat het aanleggen van voedselvoorraad
boven alles. De bijen slaan inderdaad suikerwater op
ten koste van het broed. Deze suikeroplossing wordt
binnen 1 a 2 dagen ingedikt en boven het broednest
opgeslagen . De derde dag is de koningin alweer
volop aan het leggen. Het broednest verzuipen is iets
dat ernstig klinkt maar het in feite niet is.

De inrichting van de kast
In de vrije natuur bouwt een volk in de zomer zijn
raten tot recordgrootte uit. Naarmate de winter
nadert, vermindert het aanta l bijen maar de grootte
van de raten verandert niet. Hieruit blijkt dat een
bijenvolk dat op 20 ramen zit niet op 10 of nog
minder ramen gebracht hoeft te worden om de winter
te overleven . Het maakt de bijen niet uit dat de raten
onder in de kast beschimmelen . In het voorjaar
knagen ze die vrol ijk af en bouwen fris nieuw werk. De
imker denkt daar anders over. Hij ziet zijn raten niet
graag beschimmelen. Raten beschimmelen doordat ze
veel organisch materiaal bevatten en in een vochtige
omgeving verkeren. Oat vocht komt deels uit de

atmosfeer en deels uit het bijenvolk. Als de bijen
suiker gebruiken, komt er water vrij. Het water slaat
neer op de koudste plaatsen in de kast, op de
wanden, de bodem, de onderste raten. Om dit te
voorkomen moet er voldoende ventilatie zijn waardoor het vocht wordt afgevoerd . Openingen in de
bodem en een vliegspleet over de voile breedte
helpen hierbij . Als de ontwikkeling van het bijenvolk
duidelijk op zijn retour is, heeft het zin een aantal
ramen uit de onderbak te verwijderen . Die kunnen
dan niet meer beschimmelen in de kast. Het lijkt me
dat de lege ruimte die daardoor ontstaat bevorderlijk
is voor de ventilatie. Het mat eriaal waarvan de kast
gemaakt is, is ook belangrijk. Vurenhout en red cedar
zijn ademende houtsoorten . Ze kunnen vocht opnemen en weer afstaan . Dit in tegenstelling tot watervast
231
verlijmde multiplex soorten . Het vocht kan dan ai leen
maar condenseren en bij een Iicht voorover opgestelde kast via de bodemplank naar buiten lopen.

-

Drijfvoeren in het najaar
Om honing te kunnen oogsten is het belangrijk dat de
bijenvolken groot de winter uitkomen . Verenigen in
het najaar en de voedselvoorraad van het volk op peil
houden zijn man ieren om dit te bereiken . Er is ook
nog een andere: drijfvoeren . U weet hetwel, drijfvoeren is slecht, maar een beetje mag wei. Ook in dit
geval. Een onderzoek van de Ambrosiushoeve naar
het effect van voeren met suikerwater op het verzamelen van stuifmeel, afgesloten in september 1992, toonde aan, dat de bijenvolken bij voeren rond de maand
september een groter broednest ontwikkelden en
meer stuifmeel verzamelden . De bijenvolken kregen
zes weken lang eenmaal per week twee liter apiinvert.
In het volgende voorjaar ontwikkelden deze volken
zich beter. Het onderzoek vertelt niets over de suikervoorraad van deze volken . Was deze op peil voordat
met voeren werd begonnen? Wat is er van 6 maal 2
liter api -invert overgebleven? Twaalf liter van deze
suiker oplossing bevat ongeveer negen kilo suiker en
dat is een flinke hoeveelheid. Deze hoeveelheid is te
groot om van drijfvoeren te kunnen spreken. In
september op deze wijze voeren, is in Nederland geen
gebruikelijke imkerspraktijk en ik geloof dat dat heel
goed is. Toch vond ik de uitslag van het onderzoek
opvallend genoeg om te vermelden in een artikel over
de najaarsverzorging . De volkssterkte is medebepalend voor een suksesvolle ontwikkeling in het voorjaar
en dat is juist het doel van de najaarsverzorging .
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Aubrieta (Aubrh§ta x cult6rum Bergm.)
In mei tooien vele tuinen zich met opvallende bloemenkussens van de aubrieta . Een dankbare plant, niet
aileen voor de rotstuin, maar ook voor randen langs
de border en in bakken , waar ze zo mooi over de rand
hangend haar bloemenpracht ten toon kan spreiden.
De soorten die in tuinen worden toegepast zijn praktisch ailemaal cultuurvormen van aubrieta-soorten
afkomstig uit gebieden langs de Middeilandse Zee
gelegen.

232 Bergplanten
Aubrieta (Aubrieta Adans.) is een geslacht van de kruisbloemenfamilie (Crucfferae). dat ongeveer twaalf soorten rijk is. Het zijn aile bergplanten, die tot boven de
boomgrens groeien in bergachtige gebieden langs het
oostelijk deel van de Middeilandse Zee, van ltalie tot
Iran.
De planten kunnen zich in die onherbergzame streken
handhaven door de vorming van lange wortels, die zo
diep in de rotsachtige ondergrond doordringen dat
droogte en kou er geen vat meer op kunnen krijgen .
Onze tuin -aubrieta's zijn het resu ltaat van bastaardering
en selectie van diverse soorten, waarbij, naar wordt
aangenomen, de uit Griekenland afkomstige Aubrieta
deltoldea (L.) DC. een belangrijke plaats inneemt.
In 1700 is deze soort op Kreta ontdekt door de Franse
hoogleraar in de plantkunde J.P. de Tournefort (16561708). die een groot deel van Europa en Klein-Azie
bereisde om planten te verzamelen . Op Kreta bevond
zich toen in zijn gczelschap de Fransman Claude
Aubriet (1665-1734), schilder van planten en dieren.
En zeals wei meer gebeurde bij het benoemen van
planten, werd het geslacht naar hem genoemd: Aubrieta.

Geheel behaard
Uit de wortel van de plant vormen zich een groot
aantal dunne stengels. Doordat ze op de grond liggen
vormen ze een dichte zode. Elk seizoen groeien aan
het eind van de stengels nieuwe uitlopers, waardoor
de stengels telkens Ianger worden . De bladeren ,
ongesteeld, dus zittend aan de stengel, zijn omgekeerd eirond en hebben een klein aantal tanden aan
de rand . Aile greene delen van de plant zijn dicht
bezet met in hoofdzaak st erharen. Aan de nieuwe
uitlopers ontwikkelen zich de bloemen .
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Veranderende bloemkleur
De bloeiwijze heeft de vorm van een tros, die ontstaat
doordat zi ch telkens onder een bloemknop een nieuwe ontwikkelt. Tijdens het hoogtepunt van de bloei
zijn er zoveel bloemen dat ze samen een kleurig
kussen vormen . Tegelijk met de bastaardering hebben
zich ook veel variaties in de bloemkleur gevormd. Er
zijn diverse t inten in purpe r en violet. Tijdens de bloei
veranderen de bloemen van kleur, meestal wordt de
tint donkerder. Afhankelijk van de soort vindt de kleuromslag plaats aan het begin of aan het eind van de
bloei, ook wei op een t ijdstip daartussen.
De kroonbladen hebben een lange smaile nagel.
Ze worden bij elkaar gehouden door de rechtopstaande kelkbladen . De zijdelings staande kelkbladen, dat
zijn die, welke voor de korte meeldraden staan,
hebben onderaan een uitzakking , waarin zich eventueel de nectar kan verzamelen . Het nectarium ligt rond
de voet van de twee korte meeldraden; het heeft twee
uitstulpingen die reiken tot in de uitzakking van de
kelkbladen . Zeals bij meer soorten van de kruisbloemenfamilie gebeurt, draaien de lange meeldraden zich
naar de korte , precies op de plaats waar insecten
langs moeten om bij de nectar te kunnen komen.
Hierdoor wordt de kans vergroot dat stuifmeel op het
insect wordt overgebracht en door het insectenbezoek
een bijdrage aan de bestuiving wordt geleverd .

Vermeerdering
De vrucht heeft de vorm van een hauw. Behalve door
zaad Iaten de planten zi ch ook vermeerderen door het
maken van afleggers. Daarvoor moeten de stengels
worden bedekt met een mengsel van bladaarde en
zand . Wanneer de planten na de bloei sterk worden
teruggesnoeid vormen zich uit de bladoksels weer
vele scheuten en wordt een dicht bloemenkussen
verkregen . Aubrieta's verlangen een zonnige plaats en
gedijen prima op een kalkhoudende bodem .
Literatuur
Mattfeld , J . (1937). Bl atte r fi.i r Staudenkunde, Abt . Aubrieta II
- VII.
Mattfeld , J. (1939 ). Qua rterly J o urnal of the Alpine Garden
So~ 7: 157-181,217-227 .
He nsen , K.W.J . (1976). Ond e rzoe k en keuring van het
Aub ri eta-so rtiment, Groen 32: 184-193.
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Aubrieta (Aubri!§ta x cult6rum Berg. (syn . Aubrieta-Hybriden))
A bloeiende stengel ; B bloemknoppen; C opengesneden bloem; D korte meeldraad; E lange meeldraad;
F st uifmeelkorrel, 1 polair, 2 equatoriaal; G stamper; H vrucht; I zaad .
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Een tweegesprek
Deze 'Van imker tot imker' ontvangt u in september
en het heeft dan ook geen enkele zin te vertellen dat
ik me nu, 11 mei, zit op te winden over het huidige
voorjaa rsweer met buien en een maximumtempera tuur tussen 7 en 10°C. En tach doe ik het. 'Maar beste
imker/weerman, je kon het tach weten?! IJsheiligen,
weet je nog?' Jawel , maar die zijn niet datum gebonden . Het betekent slechts een koude periode ergens
in mei en die hebben we al achter de rug met minus
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zes op klomphoogte . 'Tuuurlijk, je hebt gelijk, maar
tach! ' Het probleem nu is, let op de datum, dat ik mijn
volken op 20 april heb teruggebracht op een broedkamer vol broed en daarop een rooster met lage
hon ingkamer in de hoop later voorjaarshoning te
kunnen slingeren. 'Een nobe l streven maar waarom zo
weinig ruimte. Vraag je niet om zwermneiging '? Tot op
zekere hoogte. Kijk, het steekt zo in elkaar. Alles
draait om het drachtaanbod. In de periode half april
tot half mei is er voor de bijen hier zo veel te halen
dater met een beetje geluk een redelijk gevulde
honingkamer is te oogsten. De kruipwilg en andere
wilgesoorten vormen samen met de paardebloem een
rijke dracht. Daarna is het afgelopen tot ver in juni.
We kennen allemaal de ijzeren bijenwet die zegt dat
elk eitje na vijf weken een vliegbij oplevert.Geef ik de
koningin eind april de beschikking over twee broedkamers dan maakt 'zij' daarvan dankbaar gebru ik metals
resu ltaat broed in beide bakken en boven het broed
in de tweede kamer brede randen honing. Elk gelegd
eitje vanaf 20 april wordt haalbij vanaf 25 mei . Het
drachtaa nbod is dan vrijwel nihil en het worden allemaal WW-bijen . 'Ledigheid is des duivels oorkussen ' in
de praktijk. Die ledigheid vullen de bijen op met
zwermt oebereidselen en dat Ievert bakken vol ge"irriteerde bijen op in een drachtloze periode. Niet
bepaa ld aanlokkelijk om in te werken. Vandaar die
beperkte ruimte voor de koningin nu meta ls uitgangspunt een kleiner aantal 'vervelende' bijen later. De
raten in de onderbak worden door de 'first lady' opti maal gebruikt. Geen randje honing boven het broed .
Bij goed weer krijgen ze er zelfs een tweede honingkamer bij met de nadruk op extra ruimte. Daarmee
hoop ik te bereiken dat de zwermplannen nog even
worden uitgeste ld. Maar waarom dan die opwinding
nu? lk zit te dubben om alsnog een tweede broedbak
onder de eerste te zetten. Het betekent afwijken van
mijn plannetje, maar de weersvooruitzichten zijn niet
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ongunstig en daardoor de onrust bij de imker die
vreest dat na de kou de bijen de eerste de beste
mooie dag gebruiken om gezamenlijk de wijde wereld
in te trekken . lk hou u op de hoogte hoe het verdere
verloop is geweest.

De varroamijt en de
chemische bestrijding
Daar staan we dan met ons natuurprodukt honing .
Door het gebruik van achtereenvolgens Folbex,
Perizine en nu dan Apistan zijn we toegetreden tot de
bestaande groep grootgebruikers van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw en aanverwante sectoren .
Hoe groat onze bezwaren tegen de chemische middelen ook zijn, zonder gebruik ervan zouden we praktisch geen bij meer over hebben. Bestrijding van de
varroamijt is een noodzaak. Over de mogelijke gevolgen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen hoarden we tot nu toe weinig of niets. We prijzen nog
steeds ons ' natuur'produkt honing aan en als het zo
uitkomt verkopen we propolis als grondstof o.a . voor
heilzame drankjes en tincturen . Toch kleven er gevaren
aan . Onlangs werd een Engelstalige brochure uitgegeven door de IBRA, afkorting van International Bee
Research Association gevestigd in Cardiff, Engeland.
Het is een verslag van een bijeenkomst van wetenschappers waar onder andere ervari ngen werden
uitgewisseld omtrent de bestrijding van de varroamijt
in hun land. Ook de mogelijke gevaren na gebruik van
verontreinigde bijenteeltprodukten kwam ter sprake .
Oat het geen 'ver van mijn bed show' is kwam duidelijk naar voren . Onder het hoofdstuk Pyrethro"iden
werd gerapporteerd dat bij gebruik van bepaalde
cosmetica waaraan bijenwas was toegevoegd er sprake was van situaties waarbij allergische reacties optraden door de zich in de was bevindende residuen
bestrijdingsmiddel.
Ook in Bijen is eerder melding gemaakt van fluvalinaat
(Apistan) dat in toenemende mate in honing en was
voorkomt. De Stichting ' lmkerij Fortmond' uit Olst
Overijsel heeft een nieuwsbrief uitgegeven naar
aanleiding van deze discussiebijeenkomst waarin zij
voortborduren op de mogelijke consequenties. Het
volgende is hieruit ontleend .
'Wij van de stichting lmkerij Fortmond hopen dater
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bij u geen misverstand meer hoeft te bestaan over de
gevaren van het toedienen van chemische midde len,
en vooral middelen die niet toegelaten zijn, ter best rijding van de varroamijt. Dit kan van groot be lang zij n
in de toekomst i.v.m. produktaansprakelijkheid bij de
verkoop van honing, was, propolis en andere produkten. De imker moet er rekening mee gaan houden dat
er een moment komt dat ofwel de imkerverenigingen
als geheel ofwel een individuele imker wettelijk aangesproken wordt op eventueel toegebrachte schade aan
de gezondheid van een of meer consumenten . In
kranten leest u steeds vaker over claims op bijvoorbeeld een voedingsmiddelenleverancier m.b .t . schadelijke stoffen die, veelal per ongeluk, in de voeding
terecht waren gekomen . De verzekeringsmaatschappijen verklaren nu dat dit soort aansprakelijkheidseisen
sterk toenemen. Denkt u nu niet dat leveranciers van
bijenteeltprodukten aan deze ontwikkeling kunnen
ontsnappen . Dit zou getuigen van struisvogelpolitiek.
Zowel u als individuele producentlimker als de vereniging kan zich niet verzekeren tegen deze risico 's
omdat geen enke le verzekeringsmaatschappij uitkeert
als de verzekeringsnemer op de hoogte had kunnen
zijn van de eventueel op te treden schade bij derden.
Op het punt van schade als gevolg van res iduen van
chemische middelen in bijenprodukten bent u dus
onverzekerbaa r' .
Voor nadere informatie/ voorlichting kunt u contact
opnemen met genoemde stichting :
Fortmonderweg 33, 8112 SL Olst,

se moeit e geweest. Mijn imkermaat, Jan van Alewijk,
met wie ik de bijenstal met t oebehoren en soms ook
de bijenvolken deel, had voor het make n van cremehoni ng ee n andere methode toege past. Hij voegde
aan een emmer vloeiba re honing een pot gekochte
cremeklaverhoning toe. Roerde dat gedurende vijf
minuten goed dooreen met een pollepel en deed de
honing daarna in de potten. En het resu ltaat?
Prachtig gekrist al liseerde cremehoning. lk kan deze
aanpak, die we de pollepelmethode zijn gaan
noemen, een ieder aanbeve len. En die kurketrekker
heb ik uit mijn hoofd gezet' .
Tot zover onze Leidse imkervriend. Toch lijkt het me
niet een met hode d ie navolging verdient. De gekochte cremeklaverhoning za l zeker een buitenlands
produkt zijn. Canada?, N ieuw-Zeeland?, inclusief
sporen van Amerikaans vui lbroed? Mogen de bijen de
honington uitlikken? Vermijd elk risico en gebruik een
pot honing van vorig jaar als aanjager voor de kristallisatie. Maak de honing zacht en verpulver de aanwezige kristallen .

Het weer in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 mi llimeter neerslag en
een gemiddelde maximumtemperatuur van 18,3°C. In
onderstaande tabel kunt u aflezen hoe het weer zich
de afgelopen vijf jaren heeft gedragen .

telefoon 0570 563 614, fa x 0570 564 642 .
September-maanden
(uren)
Jaar Zon

Neersla g (m m)

Max.temp

norma aI

warm

vrij droog

norma aI

(OC)

Een Leids slippertje

1991

Cremehoning staat bij velen hoog op het verlanglijstje. Toch wagen zich er weinigen aan om het te maken.
Het 'waarom' lijkt me niet zo vreemd, het kost noga l
wat moeite. Een gerenommeerde Leidse imker
verging het aldus. 'Nadat ik de honing vorig jaar had
geoogst besloot ik cremehoning te maken . Speciaal
daarvoor een echte roerstok gekocht, zo'n driekantige
van beukenhout, om de honing te roeren . Die grote
roestvaste kurketrekker die met een elektrische motor
aangedreven moet worden was me een te grote investering . Misschien later nog eens. Gedurende een kleine twee weken roerde ik de honing elke dag driemaal
t ien minuten . Op een gegeven moment de hon ing in
de potten gedaan en toen maar afwachten wat het
resu ltaat zou worden . In het begin was de honing nog
goed smeerbaar, maar na een paar weken was hij spijkerhard gekrista lliseerd. AI het werk was dus vergeef-

1993 somber

(11 6)

zeer nat (129)

kil

(17, 1)

1994 somber

(103)

zeer nat (140)

ki l

(17,4)

zeer nat (111)

normaal

normaal

1992 normaal

1995 normaal

(20,0)

Geraadp leegd
Fluvalinaat in honing en was, Bijen, Snippers 3(2): 47 (1994)
De pollepelmethode, Leids imkerblad
'De Stertselaar' 20(3): 6
Prolific, K.J. Cook, Bee Culture 122(11 ): 612
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Onderzoeksverslagen Ambrosiushoeve
Om de drie jaar wordt door de Ambrosiushoeve een
proevenboekje uitgegeven waarin de onderzoeksresultaten van de voorgaande jaren worden vermeld.
Er zijn proevenboekjes van 1984-1987, 1988-1991 en
van 1992-1995. In deze proevenboekjes worden de
resultaten van het onderzoek samengevat. De prijs
voor een proevenboekje is fS,-. Voor degenen die in
een bepaald onderzoek bijzonder ge'interesseerd zijn
is het ook mogelijk om een compleet onderzoeksverslag te verkrijgen.
Hieronder volgt een lijst met een aantal uitgebreide

-
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onderzoeksverslagen van de laatste jaren.
• Het voeren van bijenvolken met suikerwater als
prikkel tot het verzamelen van stuifmeel.
J. van den Eijnde, 1992, 10 pagina's, !4,-.
• Bestuiving van aardbeien onder glas door hommels
en honingbijen. J. van den Eijnde, 1991,
31 pagina's, f7,-.
• De bestuiving van peren door hommels.
J . van de Eijnde, J. van der Steen, 1994,
11 pagina's, f4,-.
• De bestuiving van snijboon door hommels.
J. van der Steen, J. van de Eijnde, T. Penn ings,
1993, 16 pagina's, fS,-.
• De bestuiving van aubergine door insekten.
J. van den Eijnde, 1993, 31 pagina's, !7 ,-.
• Verbetering bestuivingsresultaat honingbijen door
borstels. H. van de Velde, 1995, 53 pagina's, !20,-.
Proevenboekjes en onderzoeksverslagen worden
toegestuurd als u onder vermelding van het gewenste
document het bijbehorende bedrag overmaakt op
gironummer 49.79.164 t.n.v. Ambrosiushoeve te
Hilvarenbeek.

Vervuiling door bijen
In de afgelopen jaren zijn diverse bijenhouders geconfronteerd met schadeclaims betreffende vervuiling van
kassen door uitwerpselen van bijen. Door t uinders
werd geeist dat bijenhouders de schoonmaakkosten
van het glas zouden betalen. Dit heeft geleid tot
diverse rechtszaken. De meest recente gerechtelijke
uitspraken zijn in het voordeel van de bijenhouders
geweest.
Het houden van bijen in de bebouwde kom is in de
meeste gemeenten geregeld in de plaatselijke APV
(zie Bijen 5(4): 111 (1996). Recent zijn ook enige bijenhouders aangesproken wegens vervuiling door bijen-
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uitwerpselen in de bebouwde kom. In Hoofddorp
heeft dit geleid tot een rechtszaak bij de rechtbank te
Haarlem. De aanklacht tegen de bijenhouders werd in
deze rechtszaak ongegrond verklaard. Voor verdere
inlichtingen over deze ontwikkelingen kunt u zich
wenden tot de Ambrosiushoeve.

Amerikaans vuilbroed in Denemarken
Uit het jaarverslag van de Deense Veterinaire Dienst
blijkt dater in Denemarken in 1995 op 101 bijenstanden Amerikaans vuilbroed is gevonden. In Nederland
zijn in 1995 vier uitbraken geweest, het gemiddelde
van de afgelopen tien jaar was drie uitbraken per jaar.
Dit is natuurlijk erg gunstig ten opzichte van de
Deense cijfers. In Denemarken word bij de bestrijding
van Amerikaans vuilbroed de kunstzwermmethode
gebruikt. Hierbij worden aileen de bijenraten vernietigd. De bijenkasten worden gereinigd. Daarna
worden de bijen weer op schone raten in de schone
kasten gehangen. Een veel minder rigoureuze bestrijdingsmethode dan in Nederland. Geldt hier ook het
spreekwoord zachte heelmeesters maken stinkende
wonden?
Deze cijfers tonen weer eens aan wat een groot risico
men loopt bij het importeren van larven, bijen, koninginnen en bijenmaterialen.

Open dag Ambrosiushoeve 14 september
In het vorige nummer van Bijen staat vermeld welke
onderzoeksresultaten op deze dag zullen worden
gepresenteerd. Regelmatig zijn er ook rondleidingen
in het drachtplantenarboretrum. Op deze dag zal op
de Ambrosiushoeve ook de Nationale Honingkeuring
plaatsvinden waaraan aile bijenhouders van Nederland
kunnen deelnemen. Het inleveren van de te keuren
honing is van 09.30-11.00 uur. De prijsuitreiking is om
14.00 uur.
De Bond van Bijenhouders van de NCB zal met een
stand aanwezig zijn in verband met hun 75-jarig jubileum dat dit jaar gevierd wordt. Bovendien is het
lr. Mommerspaviljoen van de 'Vrienden van de
Ambrosiushoeve' op deze dag geopend. Zij zullen ook
zorgen voor koffie en andere zaken om de inwendige
mens te versterken. Als ook het weer een beetje
meewerkt zal de Open Dag van de Ambrosiushoeve
zeker een interessante en gezellige dag worden.
U bent van harte welkom.

WETGEVING

Bestrijding bijenziekten in een nieuw jasje
Christ Sm eekens, IKC Landbouw/Ambrosiushoeve
Op 13 april 1996 is de nieuwe Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren in werking getreden. Hierin is
ook de bestrijding van bijenziekten geregeld. De
Bijenwet van 1947 is hierdoor vervallen. Deze overschakeling vroeg veel tijd maar uiteindelijk zit de dierziektebestrijding en daarmee ook de bestrijding van
bijenziekten in een 'nieuw jasje'. U leest er meer over
in dit artikel en in het artikel van de heer D. Vunderink
in Bijen 5(7 /8) : 213 (1996).
In de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren zijn regels opgesteld voor het vervoer van
dieren.
Het vervoer van broed, bijen, raten, en gebruikte
bijenmaterialen is vrij binnen de lidstaten van de
Europese Unie. De verzendende lidstaten dienen
echter wei garanties te verstrekken aan de ontvangende lidstaten. De transporten tussen de lidstaten zijn
aileen toegestaan indien deze vergezeld zijn van een
gezondheidsverklaring waarin verklaard wordt dat de
volken niet afkomstig zijn uit een gebied waarvoor

een vervoersverbod voor Amerikaans vuilbroed geldt.
Deze gezondheidsverklaring moet verstrekt zijn door
een officieel erkende instantie van het land van
verzending. In Nederland is hiervoor de RW de
aangewezen instantie.
Als Nederlandse bijenhouders met hun bijen naar het
buitenland willen reizen dienen zij ook over een
dergelijke gezondheidsverklaring te beschikken.
Deze verklaringen moeten aangevraagd worden bij de
kringdirecteur van de RW in het district waarin de
bijen zich bevinden.
Als naar het buitenland gereisd wordt om honing te
winnen ontstaat een meer gecompliceerde situatie.
Allereerst moet voor de reis naar het buitenland een
gezond heidsverklaring worden aangevraagd bij de
RW in Nederland. A ls men aan het einde van de
dracht terug wil keren naar Nederland is een gezondheidsverklaring nodig van het land waar de bijen zich
bevonden. Er moet dan in het betreffende land bij de
officiele instantie een gezondheidsverklaring worden
aangevraagd.

De kri ngkantoren van de RVV
Amste rdam

Arlandaweg 24, 1034 EW
Amsterdam, 020-58 40 404

Rotte rdam

's-Gravenweg 667 (1 e etage),
3065 SC Rotterdam ,
01 0-44 70 744

Breda
Wee rt

Meerten Verhoffstraat 11 ,
4811 AR Breda, 076-52 25 600
Kasteelsingel 10, 6001 EZ
Weert, 0495-53 9185

Assen/

Kantoor Assen, Mandemaat 3

Leeuwarden

9405 TG Assen , 0592-32 72 06

Almelo,

Kantoor Leeuwarden,
Tesselschadestraat 7, 8913 HA
Leeuwarden, 058-29 55 565
Slachthuiskade 18, 7602 CV

Almelo, 0546-8270 75
Kanaalpad 27 , 7321 AP
Apeldoorn, 055-3666 444
Wolfku ilseweg 279, 6542 AA
Nijme g e n,
Nijmegen, 024-37 14 611
Doetinch e m, Oude Terborgseweg 204a,
7004 KA Doetinchem,
0314-32 45 55 .

Apeldoorn ,
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Bijenzwermen en
zwermbijen

zwerm zich meestal ook beter dan een veger of een
aflegger. Helaas kan je aan de buitenkant niet zien of
een bij een 'zomerbij' of een 'zwermbij' is.

A ls u dit leest is de zwermtijd allang voorbij. maar nu
ik dit schrijf zitten we er nog middenin . Op een middag drie telefoontjes krijgen om een bijenzwerm weg
te halen, aile bij kennissen van kennissen . Zelf tegen
een vriendin opscheppen : 'Nee, wij hebben vegers

Plaatsen van kasten

gemaakt, wij krijgen geen zwerm .' We lopen naar de
bijenstal, en wat hangt daar hoog in de boom?
lnderdaad, een pracht van een zwerm, maar op zo' n
ongelukkige plaats, dat we hem maar hebben Iaten
238 ha ngen .
En dieze lfde dag lees je over zwermbijen . Natuurlijk
kennen we het verschil tussen de langlevende winterbijen en de kortlevende zomerbijen, maar wat zijn
zwermbijen? Kortweg : langlevende zomerbijen .
In het voorjaar wordt er veel broed aangezet. De hieruit komende bijen voeren van hun zesde tot hun
dertiende levensdag de jonge larven met voedersap
uit hun kopklieren. Hierdoor gaat hun vetlichaam
achteruit, ze worden kortlevende zomerbijen . Omdat
elke voedsterbij twee tot drie larven per dag voert, en
er elke dag meer bijen worden geboren, stijgt het
aantal bijen. Totdat de koningin niet veel meer kan
leggen, omdat ze aan haa r top zit of omdat er geen
ruimte meer is, of omdat het broednest vol honing zit.
Er worden nog wei veel bijen geboren , maar er zijn
geen larven genoeg om te voeren . De bijen verliezen
veel minder energie en worden langlevende zomerbijen . Een verschil met de winterbijen is, dat deze langlevende zomerbijen ook actieve eierstokken hebben. En
juist deze bijen zijn actief tijdens het zwermen, vooral
in nazwermen zitten veel van deze bijen met actieve
eierstokken . Daarom worden ze zwermbijen genoemd .
Als de jonge koningin van de nazwerm aan de leg
gaat zijn er naast haalbij en ook bijen die nog actieve
voedersapklieren hebben en dat ze lang Ieven is voor
het zich ontwikkelen van de zwerm natuurlijk een
groat voordeel.
Zwermverhindering is er op gericht om minder zwermbijen te krijgen. Ruimte geven in de kast (in het breednest) biedt de koningin de mogelijkheid Ianger haar
hoge legcapaciteit te handhaven. Ramen gesloten
broed afnemen geeft minder jonge voedsterbijen in
het volk. Maar op een gegeven moment komt het volk
tach in zwermst emming, omdat er veel langlevende
zwermbijen zij n. En daarom ontwikkelt een natuurmaandblad voor imkers september 1996

lm kerfreund, 1996(5)

A ile (Nederl andse) bijenboeken geven de raad om de
kasten met vliegopening naar het zuiden of zuidoosten te plaatsen. Geen last van zuidwesten wind, flin k
op de zonkant. Niet overal zijn de imkers gecharmeerd van deze kant. In (het koude) Rusland wordt
aangeraden om de vliegopening op het noorden te
zetten . Dit heeft de volgende voordelen :
• In de herfst gaat de wintertros boven de vliegopening hangen en in de loop van de winter trekt de
wintertros langzaam naar boven en naar achteren. De
bijen komen met sneeuw en zon niet gauw naar
buiten als de vliegopen ing naar het noorden is
gericht, er is geen direct invallend zon licht. De achterwand wordt wei door de zon verwarmd, de tros die
gedurende de winter naar achteren trekt, wordt ook
verwarmd . Juist aan het einde van de winter kunnen
ze een beetje extra warmte goed gebruiken , omdat
de koningin weer aan de leg gaat en de temperatuur
middenin de tros wordt verhoogd . De tros komt ook
minder gauw los van het voer, verlies van volken
tijdens de winter is kleiner.
• De luchtcirculatie in de kast is ook beter. Koude
Iucht komt door de vliegopening binnen en trekt over
de vloer naar achteren . Tegen de achterwand trekt de
frisse Iucht omhoog, omdat de achterwand verwarmd
wordt door de zon . De ' oude' Iucht wordt naa r boven
en naar voren gestuwd. Ze koelt af , zakt daardoor en
verlaat via de vliegopening de kast met medenemen
van koolzuur en water, de produkten van de ademhaling van de bijen .
• Middenin de zomer heeft een vliegopening op het
noorden ook voordelen . 's Morgens zijn de bijen vroeger wakker, omdat de zon in juni al om vijf uur op is
en dan in de vliegopening schijnt. En 's avonds vliegen
ze Ianger, want de zon schijnt Ianger op de vliegopening. Allemaal voordelen dus voor een noordopstelling . Zelfs wordt gezegd dat deze volken minder snel
ziek worden en niet zwermen .
Dit uit het Russisch vertaalde artikel stand in 'le journal qui vous informe sur le monde merveilleux des
abeilles'
La belgique apico le 1996(4).

ORTE BERICHTEN

Werkvakantie voor het
buitenseizoen

Nationale Honingkeuring
14 september

Gelegenheid om de kenn is van uw hobby uit te breiden in het buitenseizoen. W ij hebben een commercieel honingproduktiebedrijf in Nieuw Zeeland , aan de
westkant midden op het Noordeiland. Zo'n 80 kilometer ten zuiden va n Hamilt on of 200 kilometer ten
zuiden van Auckland .
Wij hebben ongeveer 450 bijenkasten, die we in het
voorjaar in tweeen splitsen. Het bovenste gedeelte
geven we een nieuwe kon ingin of zelfgekwee kte
koninginnecel om aile bijenkasten te voorzien van
minimaal een koningin . De hon ingproducerende bij envolken worden gedurende de zomermaanden met
twee koninginnen 'gehouden ' voor optimale hon ingproduktie. Voor de beroemde 'Manukahoning ' brengen wij een aantal bijen kasten naar het schiereiland
Coromandel. Manukahon ing is net als heidehon ing
'gelei-achtig' (thixo tropisch) en voor het sl ingeren
moet de honing gelost worden met een ericaborstel.
Voor meer informatie op internet 'active Manuka
honey' http:www.wave.co.nz/honey/ index. html .

De Nationale Honingkeuring wordt dit jaar gezamenlijk georgan iseerd door de VBBN en de Zu idelij ke
Bonden . Er wordt gekeurd volgens het keuringsregle ment van de VBBN, door keurmeesters van zowel de
VBBN als de Zuidelijke Bonden .
De keuring wordt gehouden op de Ambrosiushoeve
te Hilvarenbeek, op dezelfde dag dat daar ook de
Open Dag en de Jaarvergadering van de Vrienden van

Wij bieden aan maximaal twee personen de periode
september tot en met maart (of een gedeelte hiervan)
mee te draaien in ons bedrijf.
Ons adres is: Pink Sun Apiaries,
Gerrit en W il Kruidhoed, Mangarinoroad RD 6,
Te Kuiti 2500, New Zealand, Tei./Fax: 0064-07-8786416.

i'

de Ambrosiushoeve worden gehouden . Deelnemers
aan de honingkeuring kunnen een rondle iding krijgen
door het arboretum en de Ambrosiushoeve bezoeken.

In de volgende klassen wordt gekeurd :
1. vloeibare honing (niet verwarmd!)
2. kristall iserende honing
3. gekristalliseerde en cremehoning
4. heidehoning

advertentie

Gevraagd
Wij zoeken agent voor Nieuwzeelandse honing.
Nieuwzcelandsc honing is un iek in ck wercld.
Aileen gcvonden op de icuwzeelandse eilanden:
• Ma nukahoning.
• Rcwa rewahoning.
• Puhulekawahoning.
• Kamahihoni ng
Maar ook ni et-orginele N i e u wtecland ~e honing zoa ls:
• Kla\•erhoning.
• Weiclehoning (klaver. boterhlocmen en paardebloemcn).
• Sla ngekr uidhoning
• Bernagiehoning

PINK SUN APIARIES

-
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lnleveren van te keuren honing tussen 09.30-11.00 uur
(eventuele regionale verzamelpunten worden nog
bekendgemaakt). De uitslag van de keuring zal zo
mogelijk om 14.00 uur bekend worden gemaakt. De
hoogste trofee is de Ridder van Rappard wisseltrofee
voor de imker met de meeste punten in de meeste
klassen. Voorts zijn er prijzen te winnen in aile klassen :
een 1e, een 2e en een 3e prijs alsmede de bijbehorende oorkonde.

Van el ke te keuren soort honing dient men drie patten
in te leve ren , men mag zo vaak meedoen in elke klasse als men wil. De deelname is gratis.
Van de drie patten honing moet een pot voorzien zijn
van een etiket dat voldoet aan de eisen van de
Keuringsdienst van Waren . Dit betekent dat ook de
naam van de imker vermeld moet worden . Bij de inname van de patten wordt dit gecontroleerd, vervolgens
wordt door de innemende keurmeesters de naam
onzichtbaar gemaakt. Daar wordt dus niet meer op
gekeurd of afgekeurd . De overige twee patten inleveren zonder etiket.
De etiketeisen zijn gepubliceerd in Bijen 1(6): 189
(1992). De tekst is verkrijgbaar bij : secretariaat VBBN ,
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen, 0317 422 422,
fa x 0317 424 180.

MANGA RINO ROAD R.D. 6 TE KUITI 2500
1 EW ZEALAND. FAX I PHONE 0064 078786416

maandblad voor imkers se ptember 1996

EKBESPREKINGEN

'Bijenhouden als liefhebberij'
Ab Kuypers

Onder bovenstaande titel verscheen in april bij
uitgeverij Tirion dit oorspronkelijk in het Duits
geschreven boekje. Auteur is lrmgard Diemer. Het
telt 96 pagina's, is gemustreerd met 24 kleurenfoto' s
en 25 zwart/ wit tekeningen en kost /29,50.
Toen ik d it boekje ter beoorde ling in handen kreeg maakte het op het eerste gezicht
een voora l sympathieke
indruk. Bij het ongeduldig
doorbladeren vielen vooral de
240
mooie, maar inmiddels overbekende foto's op . Samen
met de teken ingen verduidelijken zij niettemin de tekst en
versieren zij het verhaal op prettige wijze . Hoewel de
sympath ie bleef, waag ik het na het gelezen te
hebben toch te betwijfelen of dit boekje zijn eigen
belofte een handboek te zijn (zoals op de achterflap
te lezen valt) waar kan maken .

-

Wie, om maar eens een topper te noemen , Schotman
kent, of het modernere boek van Jan Speelziek, weet
wat bedoeld wordt met een handboek voor de Nederlandse imkerij. Dit 'bijenhouden als liefhebberij' voldoet
daar zeker niet aan. Mede door zijn uitvoering en de
beperkte tekst per onderwerp geeft het eerder de
indruk een wegwijzer te zijn voor ge"interesseerden in
bijen en/ of bijenhouden .
Behalve dit heeft het nog iets tegen, al kan het boekje, noch de auteur daar zelf iets aan doen. 'Het is op
een beetje ongelukkig moment verschenen. Bijna
tegelijkertijd met de herziene 'Jan Speelziek', uitgegeven door de VBBN. Of er dus op dit moment in de
imkerij behoefte bestaat aan het wat beperkte, uit het
Duits vertaalde boekje bestaat? lk betwijfe l het.
Mijn bezwaar tegen 'bijenhouden als liefhebberij' is
verder dat dit of slecht uit het Duits is vertaa ld (bijenbezem = bijenveger) of de vertaler is niet voldoende
ingewijd in de bijenhouderij. Daarnaast staan er te
vee l storende foutjes in. Over het aanschaffen van een
eerste bijenvolk vertelt de auteur ons: 'Een zwerm is
vaak een goed begin', als reden onder andere: 'Vaak
voltrekt zich een stil le moerwisseling en ontstaan er
volgend jaar prima volken.' Er is bijvoorbeeld sprake
van een Danthepijp als beroker, deze 'is vooral handig
bij van achteren toegankelijke kasten .' Zomaar wat
voorbeeldjes, oordeelt u zelf.
maandb/ad voor imkers september 1996

Valt er dan helemaal niets gunstigs van dit boekwerkj e
te zeggen? Ja hoor. Behalve goed leesbaar geschreven worden heel veel belangrijke onderwerpen behandeld. Daarbij worden niet te veel woorden gebruikt en
kan het helpen bij het reclame maken voor de bijenhouderij . Echter als leerboek krijgt het van mij amper
een voldoende .

Nieuwe uitgave van net
'Werkboek bijen houden'
Joop Beetsma

De vierde uitgave van het 'Werkboek bijen houden'
is verschenen . De heer J.J . Speelziek heeft op
verzo ek van de Comm issie Onderwijs van de VBBN
de inhoud van het Werkboek geheel herzien. Deze
vierde druk werd door de VBBN uitgegeven .
Het boek is in aile opzichten gemoderniseerd. Het
fraai uitgevoerde kleurenomslag, met een foto van zijn
imkerende echtgenote, doet sterk denken aan dat van
de lmkersencyclopedie. In tegenstelling tot de vorige
druk is de nieuwe uitgave in een gangbaar lettertype
gedrukt, waardoor de tekst gemakkelijker wordt gelezen. Alhoewel de kleurenfoto's van de vorige druk niet
meer aanwezig zijn, is de kwaliteit van de zwart/ wit
illustraties sterk verbeterd.
De inhoud is aangepast aan de meest recente opvattingen , de Bijenwet 1947 is vervangen door de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de benamingen en adressen van de bijenteeltorganisaties in
Nederland en Belgie werden waar nodig herzien. Het
is overigens niet duidelijk waarom de wereldorganisatie Apimondia en het Deutsches Bienen Journal onder

Aute ur dh r. Speelzie k sig neert zijn boe k. Fot o : J . Beet sma
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het kopje Nederland genoemd worden . De inhoud

een lijst met ca . 150 imkerstermen, het Hon ingbesluit,

van de vierde druk is vee I beter toegankelijk geworden door het toevoegen van een t refwoordenregister.
De tekst is geredigeerd en aangepast aan de nieuwe
spelling door de heer J. Salentijn te Apeldoorn.
De vierde herziene druk van het Werkboek bijen
houden, auteur J.J. Speelziek, ISBN 90-802984-1-7,
is een uitgave van de VBBN.
Het boek omvat 185 bladzijden en is voorzien van
duidelijke zwart/wit illustraties. Belangrijke bijdragen
zijn: een uitvoerige drachtplantenlijst met bloeitij den,

de Bestu ivingsregeling 1996 met een voorbeeld van
een overeenkomst, de Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren, een overzicht van de bijenteeltorganisaties in Nederland en Belgie, een overzicht van de
cursussen bijenteelt en een bouwtekening van de
genormaliseerde Spaarkast. Het boek is voorzien van
een trefwoordenregister.Het Werkboek kost /29,95
en kan besteld worden bij het Bijenhuis : Postbus 90,
6720 AB te Bennekom , per telefoon: 0317-42 27 33
of via de fax 0317-424180.

LEZER SCHRIJFT

Mijn mooiste kast
Als beginner ben je al zeer gelukkig als je niet naast je
cursusgeld, je basis-uitrusting, je VBBN- en plaatselijke
verenigingsbijdrage ook nog eens 'n paar super nieuwe kasten behoeft te kopen .
Dus doe je het laatste met 'n paar prachtige tweedehandsjes . Die je natuurlijk helemaal afbeitst, opschuurt
en van een prachtig verfje voorziet.
In het najaar kreeg ik voor bewezen diensten van
iemand een bouwpakket van een red -cedar Spaarkast
cadeau . Ja, ja, dat zijn de cadeautjes!
Gelukkig had ik van die lange lijmtangen dus het een
en ander voortvarend in elkaar gelijmd met watervaste
lijm. Maar voor het verschil in prijs met een gemon teerde kast van het Bijenhuis, Wageningen, lijkt het
mij wei een erg bijzondere omweg (HK gemonteerd
/51 ,50, bouwpakket /49,95, BK gemonteerd /69,bouwpakket /63,25).
Dit prachtige hout verdient natuurl ijk geen verfje, er
was nog een blik super botenlak. Eerst de lak verdund,
en daarna Iicht schuren en tweemaal aflakken. De
mooiste kast van het westelijk halfrond. Het beste en
grootste volk kwam hier in.
FOUT, FOUT, FOUT. Na een maand is de hele kast
zwart van het vocht. Echt diep zwart. Je ziet het vocht
bijna achter de lak stromen . Met de hete-l uchtblazer is
de binnenkant niet eens warm te krijgen, kokend vocht
zie je verschijnen (hout wordt bruin bij ca. 450°C). Een
liter zegt Speelziek in zijn Werkboek op biz. 37 onder
8.5, maar ik denk wei 3 liter of nog meer. Over koudebrug gesproken .
Afschuren van de lak gaat met d ie natte ondergrond
wei erg moeilijk. Dus eerst twee weken drogen in de
tocht onder het afdakje en de hete-luchtblazer erover.

En dan (inclusief de vlekken door het meer of minder
diep intrekken van de verdunde lak) z6 op de stand
met mijn beste volk . Niets meer aan te doen, hopelijk
wordt de kast net zo mooi grijs als de planken aan mijn
buurmans huis. Nooit meer verven, wei een aard ige
toekomstverwachting .
Jan Tem pe/man, Rotterdam.

Wintersterfte, iets aan te doen?
Voor het eerst sinds jaren deed de voorjaarsinspectie
mij het nieuwe bijenjaar met vertrouwen tegemoet
zien. In plaats van de door wintersterfte gedecimeerde volkjes, ditmaal goed bezette raten . Nog niet helemaal zoals vroeger, maar toch alleszins redelijk .
Naar aanleiding van mijn verzuchting over de wintersterfte (Bijen 4(5): 142 (1995) gaf de heer W. Oldenkamp
uit Rolde advies voor een behandeling (Bijen 4(7/8):203).
Het advies hield in aan het wintervoer een aftreksel
van kamille, duizendblad en eikeschors toe te voegen
en nadien nog 1/3 pak Nectapol onder de dekplank te
leg gen .
Dit advies heb ik nauwkeurig opgevolgd . Of het
werkelijk geholpen heeft, dan wei of het toeval is, het
valt natuurlijk moeilijk te bewijzen. De ervaring van dit
jaar is voor mij , met dank aan de heer Oldenkamp, in
ieder geval aanleiding om met de behandeling door
te gaan . lndien het werkelijk helpt, zou het interessant
zijn te weten of het resultaat aan het mengsel te
danken is of aan een of meer van de bestanddelen.
Misschien iets voor de Ambrosiushoeve?
A.P. Kole, Nuenen.
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APIMONDIA

lndrukken van een congresganger
Leo van Gelderen
Op dinsdag zou het Apimondia-congres beginnen;
maandag gingen we even kaarten halen. Maar dat viel
tegen. We kwamen terecht bij een allervriendelijkste
dame die ons meesleepte van hot naar her. Ze wist op

-
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geen enkele vraag van onze kant een antwoord te
geven en gaf ook volmondig toe nergens ook maar
iets van te begrijpen. Vragen aan een collega kon al
evenmin: dat had ze al teveel gedaan en dus hielpen
die haar niet meer. Na twee! uren waren we zo ver dat
we aan de kassa de toegangsgelden konden betalen .
Daarna zouden we onze badges (belangrijk!) krijgen
en aile andere papieren die betrekking hadden op het
hele gebeuren. Echter de man die de badges moest
maken was net even weg en dat kon nog wei een
kwartiertje aanlopen. Dus zijn we maar even de expositiezaal ingelopen waar de 96 standhouders druk
bezig waren hun stands op orde te brengen. Tot onze
verwondering hield niemand ons tegen en konden we
ongestoord kennis nemen van wat nog niet voor onze
ogen bestemd was. Wat we daar zagen was niet
gering. Er waren zeer eenvoudige stands, maar ook
heel uitgebreide. Zo waren er vier Japanners achter
een tafel die bijenpostzegels te koop aanboden,
zonder enige versiering of opsmuk. Maar er waren ook
stands waar je een dag lang kon rondkijken om alles
goed op te nemen (Carl Fritz (CFM) en Lega) . Er
waren ook stands (Thomas) die zich volledig hadden
toegelegd op de professionele imker met mininaal
500 volken, met enorme machines om bijvoorbeeld
hele honingkamers tegelijk te ontzegelen en te slingeren, vulmachines en etiketteermachines.
Na een uurtje kijken gingen we onze badges ophalen.
We kregen ook een keurig groen tasje met aile papieren erin . We hadden liever een paars tasje
(Engelstalig) gehad maar we kregen een groene
(Duitsta lig), want de paarse waren op . Daarna wilden
we weer terug naar de expositiezaal, want we waren
nog lang niet uitgekeken. Nu kwam echter de gorilla
in actie, want aan onze greene tasjes werden we
onmiddellijk herkend als gewone congresgangers, als
niet-standhouders. Zo werkte dat dus.
De volgende dag ging het echt beginnen. AI om
negen uur zaten we met velen (in totaal zijn er bijna
9.000 bezoekers geweest) in de grote zaal, gewapend
met kopt elefoons, waardoor we konden kiezen uit vijf
talen, want alles wat gezegd werd, werd meteen
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vertaald . Leuk was het te horen dat Ridder
van Rappard, een van de oprichters van Apimondia
nog niet vergeten was.
U moet niet den ken dat alies wat gedaan wordt te
volgen is. Er zijn vaak meerdere lezingen tegelijk en
het programma liep van 's morgens negen tot
's avonds negen, de expositie nog niet eens meegerekend. Dan was er ook nog een didactische tentoonstelling, waar doorlopend films en video's te zien
waren, alsmede een groot aantal posters, waarop
allerlei personen en instanties wetenswaardigheden
hadden opgeschreven, wat vaak erg interessant was .
Kortom er waste vee! om op te noemen, laat staan
om er serieus kennis van te nemen. Daarom zoek je
maar wat krenten uit de pap. Niet aileen het luisteren
naar lezingen is interessant maar ook het ontmoeten
van imkers uit andere Ianden. Dat kennismaken werd
vergemakkelijkt door de paarse en groene tasjes, die
je natuurlijk ook op bijvoorbeeld de camping tegen kwam.

Enkele onderwerpen
Door middel van de bijendans vertellen haalbijen aan
andere bijen de richting waarin het voedsel te vinden
is. Maar ook wordt aangegeven op welke afstand dat
voedsel te vinden is. Meestal wordt aangenomen dat
de bijen die afstand bepalen aan de hand van het
energieverbruik. In Duitsland zijn proeven genomen
om dat eens uit te zoeken . Daarom bood men de
bijen voedsel aan dat was opgehangen aan een
ballon . Toen de ballon op bodemhoogte hing reageerden de bijen terecht met: 70 m. Daarna werd de
ballon stukje bij beetje opgelaten . Toen hij op 90 m
hing was de afstand toegenomen tot 114 m. Er was
ook veel meer energie nodig om helemaal tot op
90 m hoogte te vliegen. Tech gaven de dansbijen nu
een afstand aan van 50 m. Op een hoogte van 60 m
vermeldden de bijen 30 m. Dat betekent dus dat uit
de verbruikte energie niet de afstand wordt afgeleid .

Varroamijt
In Zwitserland is iemand die raten heeft nagemaakt
van transparant materiaal. Daardoor kun je precies
zien water in de eel gebeurt, ook als die gesloten is.
Het blijkt dat de varroamijten meestal op de wand van
de eel verblijven. De varroamoeder verstopt zich
onder de larve na het binnensluipen, eitjes worden er

APIMONDIA
op afgezet, ze rusten er, ze ontlasten er zich, en ze
paren er. Ze komen dus aileen maar op de pop om te
eten.

gebruik van grote kasten, waarin vier volken met elk
een koningin in vier afdelingen gehuisvest zijn . Als een
van de volken zwermplannen ontwikkelt worden de
drie niet-zwermlustige moeren verwijderd en de

Amerikaans vuilbroed (AVB)
Er is in het buitenland veel minder aandacht voor AVBsporen in honing. In Zwitserland is 95% van de importhoning besmet met sporen . Van de Zwitserse standen
bleek de honing voor 17% besmet. Op die standen
waar nooit vuilbroed was geconstateerd kwamen in
5,7% van de onderzochte honing toch nog AVBsporen voor.
In Denemarken doet Hansen onderzoek naar deze
ziekte. Hij deed een kort verslag over zijn onderzoek
dat in 1986 begon. Daarbij worden gezonde volken
met AVB-sporen gevoerd . Dat gebeurt door honing te
gebruiken die afkomstig is van volken die zichtbaar
ziek zijn . Of de gevoerde volken ziek worden hangt
niet af van de hoeveelheid sporen die gevoerd
worden . Ook kun je geen voorspellingen doen aan de
hand van de hoeveelheid sporen die in de honing van
zo'n volk gevonden wordt. Je kunt aileen zeggen dat
zo'n volk ziek kan worden . Maar in enkele gevallen
blijkt een volk toch te genezen . Dat is dan te danken
aan het opruimen van gedood broed door die bijen .
In het algemeen kun je zeggen dat de overlevingskansen van een bijenvolk bij aanwezigheid van Bacillus

larvae afhangt van de bedrijfsmethode en van de
weerstand van een volk.

Apitherapie
Er was veel aandacht en ook van toehoorderszijde
veel belangstelling voor apitherapie. Dat betrof aile
bijenprodukten, dus bijengif, propolis, was, pollen,
honing en koninginnengelei . De waardering voor deze
produkten wordt over het algemeen niet gedeeld
door de medici . Het bijmengen van propolis en pollen
in het voer van kippen geeft een betere vleeskwaliteit.
Bij mensen is propolis gesch ikt voor gebruik in een
vermageringsdieet. Wie honing wil gebruiken voor
wondbehandeling moet zorgen voor verse honing. Als
honing een behandeling krijgt in de magnetron wordt
ze ongeschikt voor dit doel.

Zwermen
Zwermneiging ontstaat in een volk als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is
het aanwezig zijn van voldoende voedselvoorraad.
Als van een bijenvolk waarin de zwermdrift ontstaat
het grootste deel (bijvoorbeeld 60%) van de honingvoorraad wordt afgenomen , buigt die zwermstemming
om in een ongekende haaldrift. Een imker maakt

volken verenigd . Zo ontstaat een enorm volk met
zwermplannen . Als nu flink wat voedsel afgenomen
wordt ontstaat een haalfdrift die een superoogst
garandeert.
Tot zo ver dit verslag over Apimondia 1995.
Onvermeld is gebleven de sfeer die dat hele gedoe
met zich meebrengt. Ook de contacten met medeimkers, die zo maar kunnen ontstaan. Natuurlijk het
kennisnemen van aile imkermaterialen, waarvan verre weg de meeste nooit door ons zullen worden aangeschaft. AI met al iets om over na te denken als over
twee jaar zo'n zelfde circus wordt georganiseerd in
Antwerpen. Hopelijk wordt er dan vooraf wat meer
aandacht aan besteed in Nederlandse vakbladen dan
dit jaar het geval was, want Antwerpen is voor
Nederlandse imkers wei heel gemakkelijk te bereiken
en er zal vast wei belangstelling bestaan ook eens
zo'n happening mee te maken .

REDACTIE

Nog steeds niet
voorgesteld
Lid van de redactie BIJEN
namens de LLTB:
drs. Martin Schyns (1963)
lk heb biologie gestudeerd
aan de Universiteit van Amsterdam metals specialisatierichting microbiologie. In 1983 winterde ik mijn
eerste bijenvolk in. Sindsdien ben ik verknocht aan
het imkeren. Het aantal volken waarmee ik de laatste jaren imker schommelt rond de vijf. Tot op
vandaag werk ik met standbevruchte 'Hollandse'
bijen maar vanwege import van andere bijenrassen
in de omgeving van mijn stand overweeg ik mijn
bijen op een of andere manier 'raszuiver' te houden.
Als redactielid probeer ik vooral praktische onderwerpen onder de aandacht te brengen in ons
maandblad. Veel zaken kun je als praktisch imker uit
boeken halen, maar een echte vakman word je pas
door het imkeren zelf en door uitwisseling van ervaringen met collega's. lk denk dat Bijen hierin een
belangrijke rol kan en moet spelen.

maandblad voor imkers septem be r 1996

243

GJOACTIVITEITEN

Subvereniging Stadskanaal jubileert
Ab Kuypers

Zaterdag 15 j un i vierde subvereniging Stadskanaa l
op, naar eigen zeggen, bescheiden wij ze haar 50jarig bestaan : een open dag , een barbecue voor de
!eden en een cadeautje voor de vereniging zelf. Een
portret van een jubilerende vereniging voor imkers.

In conditie blijven
'Gezond vijftig jaar worden is een. Als je als vereniging
in zo'n conditie als de onze verder wilt, dan zal je
daaraan moeten werken,' filosofeert voorzitter
Luu k Hi llebrands. 'Het kan daarbij niet aileen van het
244 bestuur afhangen. A ile !eden zullen evenzeer een
verenigingshart moeten hebben. Behalve samenbindende elementen, activiteiten voor de !eden, helpt het
ook om de verantwoordelijkheden binnen de club te
verdelen in werkgroepjes. Zoiets kan het verenigingsgevoel aileen maar versterken.'
Het jubileumfeest zal vast en zeker meegeholpen
hebben de onderlinge band tussen de 31 !eden van
'Stadskanaal' te versterken. 'W ij hebben ons jubileum
overigens op bescheiden wijze gevierd, hoar. De open
dag in ons bijenpark lmmendal werd bezocht door
ruim honderd be langstellenden, waarvan er vijf zich
hebben aangemeld als belangstellende voor het imkeren. 's Avonds was er een barbecue voor onze !eden
en hun partners, ook in het bijenpa rk. We hebben ons
bovendien zelf getrakteerd op een praktisch
geschenk. Dit in de vorm van verplaatsbare exposit iepanelen met foto's en bijschriften. We hebben dit in
eigen beheer uitgevoerd en gefinancierd uit de eigen
reserve, opgebouwd door onder andere de opbrengsten van de jaarmarkt .'

Verhuizingen
De subveren iging 'Stadskanaal' beheert het bijenpark
'lmme ndal', gelegen in een st ilte-gebied van het
recreatiegebied 'het Pageda l' te Stadskanaa l. Hoewel
de bijenstal door de verenig ing al vanaf 1985 in
gebruik is heeft deze pas sinds 1992 zijn definitieve
plaat s gekregen .
'Door de ontwikkelingen in het recreatiegebied
hebben wij al twee keer moet en verhuizen,' aldus
Luuk Hillebrands. 'De eerst e keer min of meer vanwege ruimtegebrek. De laatste verhuizing was noodzakelijk omdat op onze toenma lige lokaties een sport- en
vankantiebu nga lowcomplex werden geprojecteerd. De
gemee nte heeft toen de verh uizing van bijenstallen
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verzorgd . Bij de plantkundige inrichting van het recreatiegebied in het algemeen en het bijenpark in het
bijzonder hebben wij inspraak gehad met betrekking
tot het assortiment in te planten bomen en struiken.
Ook ten aanzien van het te gebru iken zaaigoed
hebben wij mogen adviseren. Mede daardoor is er in
het Pagedal een aardig drachtgebied ontstaan.
Bovendien bevonden zich in het gebied al een kruiden- en een heemtuin. Daarnaast kunnen de bijen de
wilde flora van de voormalige vloeivelden van een
aardappelmeelfabriek, hier in de directe omgeving,
bevliegen . Dat terrein staat nu bekend als natuurgebied 'de Veenhuizerstukken'. De nabijgelegen stadstuinen vormen een aardige aanvul ling op het menu
van onze bijen in het bijenpark'.

Educatie
In het bijenpark staan, behalve de stal van de vereniging, acht stal len van !eden. 'Wij konden ons op deze
lokatie vestigen doordat de gemeente ons de stal en
het bijenpark in exploitatie heeft gegeven. Daarbij
werd aan onze vereniging de voorwaarde gesteld een
educatieve taak op ons te nemen.' Daarom worden er
in de maanden mei tot en met augustus iedere woensdag van 19.00-21 .00 uur voorlichting en demonstraties
gegeven. Behalve huisvesting aan enkele bijenvolken
heeft de verenigingsstal tevens een demonstratieruimte, leslokaal en slingerruimte. In samenwerking met de
afdeling onderwijs van de gemeente heeft men een
lesbrief samengesteld . Deze is verspreid onder aile
basisscholen in Stadskanaal.

Samenbindende elementen
Behalve het bijenpark kent subvereniging Stadskanaal
meerdere samenbindende elementen . Luuk
Hillebrands vertelt daarover: 'Jaarlijks orga niseren wij
een bijen- en honingmarkt. Deze vindt plaats op de
eerste zaterdag in september en wordt gehouden in
het centrum van Stadskanaal. We leggen tijdens deze
dagen vooral de nadruk op informatie en voorlichting
over het bijenhouden. Daarnaast treffen onze !eden
elkaar in het bijenpark tijdens de onderhoudsronden
en bij onze drachtreizen. Oat reizen gebeurt overigens
individueel. De reiscommissie gaat wei op verkenning
naar drachtgebieden en bere idt het plaatsen op
bepaalde lokaties voor, maar de imkers reizen op
eigen gelegenheid. De meest bezochte drachten
bevinden zich in het Oldambt. Beha lve het koolzaad

REGIOACTIVITEITEN
bezoeken we de laatste jaren ook phaceliavelden. De
contacten met de boeren aldaar bestaan al zo'n vijftig
jaar. Verder organiseren wij zo'n drie vergaderingen
per jaar. Wellicht dat deze activiteiten er toe bijdragen
dat wij dit jaar niet aileen vijftig jaar bestaan maar
bovendien een stabiel ledenbestand kennen.'
Buiten haar eigen grenzen neemt 'Stadskanaal' deel
aan verschillende regionale activiteiten. 'Wij werken al
weer gedurende vele jaren uitstekend samen met de
zusterverenigingen in Zuidoost Groningen.
Gezamenlij k organiseren wij lezingen en de provinciale
honingkeuring. Deze keuring vindt vanwege de
centrale ligging plaats in Stadskanaal. Het resultaat
wordt tijdens de bijen- en honingmarkt bekend
gemaakt. Naast individuele prijzen is er ook een
verenigingsbeker te verdienen. Verder zijn er talloze
groeps- en regiovergaderingen waarin Stadskanaal
participeert,' aldus Luuk Hillebrands.

0

Spuitschade meldingen
Bij het vaststellen van spuitschade dient u in eerste
instantie de A.I.D. te waarschuwen. Het adres van
de A.I.D. staat achter in Bijen . Bovendien verzoeken
wij u deze melding tevens door te geven aan het
Bijenhuis, zodat de organisaties ook over deze informatie beschikken.

AVB in de omgeving van
Nord horn
Volgens de heer Luttikhuis is in Duitsland een reisverbod ingesteld in het gebied Nordhorn naar
Neuenhaus en Nordhaus naar Schuettdorf/ Gildehaus
in verband met het voor de tweede maal constateren van Amerikaans vuilbroed. lmkers in Lattrop,
Denekamp, de Lutte en Losser wordt aangeraden
hun volken gedurende dit en het volgende seizoen
goed te controleren.

VAN DE MAAND

In het recreatiegebied 'Het Pagedal' beheert de subvereniging Stadskanaal het bijenpark 'lmmendal'. In de ruime bijenstal worden ook demonstraties verzorgd. In de zomermaanden houdt men er openhuis.
(zie ook het verslag van het jubileum van Stadskanaa/).
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Studiedag LLTB 28 september
Op zate rda g 28 september 1996 word t d e Stud iedag en
Honingkeul'ing van de lmkersbo nd van d e LLTB
gehouden in het Ma aslandcentrum van E lsloo,
Burgemeester M aen enstraat 45.
Het thema is 'lmkeren ' 96, selectie en zor g'.
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Gezien het actuc le en leerrijke programma met gerenommeerde binnen - en buitenlandse sprekers is het organi serend comite van menin g dat u meluw partner. of !eden
van uw vereniging als prnktiserend imker deze dag niet
mag mi sen. De kosten voor deelnarne aan deze dag,
inclus ief koffie/t hee. vlaai en lunch , bedrage n voor de
!eden van de Bond van lmkers van de LLTB .f l5.-. Voor
partners en overige belang te llenden .f20.-.
Opgave kan gesc hieden v66r IS september a.s.
• bij het secretariaat Bond van imkers van de LLTB ,
0475-38 1777
• bij uw e igen afdeling door het geld af le dragen aan de
secretaris, of
• door torting van dit bedrag op Rabobankreken ing
11.77.02.455 t.n.v. de Bond van imkers tc Roennond.
girorekening van de Rabobank : I 0.49.241. Wij rekenen
op een goede opkomst.
Programm a
09.00 uur: Ontvangs t va n de deelnemers. koffie/thee met
vlaai is beschikbaar.
Tevens wordt de honin g voor de keuring in o ntva ngst
ge nomen. Per soon dienen drie potren van 450 of 500
gram ingeleverd te worden. Deze moge n n iet zijn voorzien van een etiket of opschrift. Er wordt in vijf klassen
ge keurd :
I - vloeibare honing
11 - gekri stalliseerde honing
lli - kristalliserende honing en heide-melange honing
IV - heidehoning
V - raathoning (zornerraat/heideraat).
De jury staat onder Ieiding van Marce l Ha ll mans

10.00 uur: Opening door regiovoorzitter Leo Leerssen.
10.00 uur, grote zaal: prof Frans Jacob - Belgie.
Thema: Se/eclie en n ood~aak va11 koninginnetee/t.
Waarom koninginneteelt en selectie be langrijk zijn in de
huidi ge imkerij.
Kleine zaal: M.J. van Iersel.
The ma: Imkeren met de methode Pfefferle conlra de
Aa/s/er methode.
Bij deze methode word t ongeveer de he lft van de volken
jaarlijk verni euwd. Mede met behulp van ko ninginneteelt.
11.10 uur: Kle ine pauze (koffie of thee)
11.25 uur, grote zaal: Alex Routers- Belgie.
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Thema: Moere11 kwekeu met he/ m·erlmfproject.
Aan de ha nd van overheadsheets wordt duidelijk gemaakt
dat het voor elke imker mogelijk is met beperkte middelen zelf goede koninginnen te kweke n in een moergoed
produktievolk .
K leine zaal: Drs. Aad de Ruijter. directeur van de
Ambrosiushoeve.
Thema: He1 onderzoek op de Ambrosiushoeve.
Aan de hand van dia's wordt een overzicht gegeven van
het onderzoek naar insektenbestuiving. naar ziekten en
parasieten van bestuivende insekten en naar de effekten
van bestrijdings middelen .
Tenslotte wordt aan de hand van het rapport van de Werkgroep Amerikaans vuilbroed besproken hoe wij als imker
de kans op besmetting zo klein mogelijk kunnen houden.
12.25 uur: Pauze
In foyer E wordt u een lunch in de vorm van een 'boerenbuffcr aangeboden. Soep, belegde broodje . croissants,
krentenbrood met koffie/thee.
Vervolgens kunt u een bezoek brengen aan het unieke
Kasteelpark met IVN-tuin (rondle iding door gidsen) en/of
een bezoek aan het streekmu eum ' De Schippersbeurs· in
Oud-Elsloo, entree .f I,-. Uit gebreide informati e hierover
vindt u in de hal van het Maaslandcentrum. Beide mogelijkheden bevi nden zich op loopafstand van het
Maasland centrum in het historische gedeelte van Elsloo.
14.25 u u r, grote zaal: Dr. Job van Praagh - Duitsland.
Thema: Amerikaans vuilbroed e11 de wij::.e \'On saneren
1'011 aangetaste volken in Europa.
Amerikaans vuilbroed. bestrijding e n huidige en toekomstige vergoed ingsregeling.
K leine zaal : J.Th . de Ronde
Thema: De biologische imkemwhode.
Aandacht voor de natuurlijke hygiene van het bijenvolk
en het zoveclmogelijk volgen van de ontwikke ling van
het bijenvo lk gedure nde het jaar. Ui tgangspunt is zo
wei nig mogelijk ingrijpen in deze ontwikkeling.
15.25 uur: Kleine pauze (koffielthee)
15.35 uur: Uitslag e n toelichting op de hon ingkeuring.
Bevindingen en aanbeveli ngen van de jury door Marce l
Hall mans.
16.00 uur: Sluiting Studiedag door scheidend voorzitter
van de bond, dhr. Jan Cari s.
• Workshops in de diverse foyers ged urende de gehe le
studiedag.
• Foyer H-1
Honingverzorging (tijden het middagprogramma) door
Marcel Hallmans
• Foyer A-B-C
- Ambrosiushoeve: informatiestand met uitleg door Ch ri st
Smeekens.
- Wasgieten en verkoop imkersmateriaal: Mia van der
Heijden-Raymakers
- Korfvlechten. tevens verkoop van gevlochten materiaal :
d hr. P.H. Ni llesen
- IVB-E isloo: verkoop van zaad en informatiesrand.
• Foyer F
Damesprogramma: demonstratie/tentoonstelling:
- Poppen. beren en stoffen bloemen maken
- Hardanger borduurtechniek
- Wasfiguren maken.

di gdheden, alsmede apparatuur t.b. v. kun Lmatige inseminatie zu llen bier dee! van uitmake n. Verder:
-B. J anssen: microscopic. vleugelindex .

. C. Havermans I J, Janssen: onderwijs, wat en hoe?
. diverse literatuur.

Studiedag NCB 9 november
H.F. Weijenborg
H et them a is ' Bijenrassen in verled en, hed en en
toekomst ' .
In het juninummer van Bijen slond de eerste aankondigi ng aangaande de jaarlijk e Studiedag. Tevens een globale weergave an de acti viteite n die zullen plaatsv mden.
De voorbereidingscommis ie i nu zover gevorderd dat ze
u het vo lledi g programma kan aa nbi eden .
De geschiedenis van 75 jaar imkeren a lsmede een voo rzichtige blik in de roekomst zulle n uitgebreid aan de orde
komen in de lezingen. workshop, postersessie en tentoonste.lling.
Lezi ngen
o In de au la, bedoeld voor aile bezoe kers van de srudi edag:
-C. R oelen: de geschi edenis van de BvBNCB. en wat
heeft ze in de toekom t voor ogen?
- D. van H ouwelingen: bijenteeltorganisaties in het algemeen, hun taken, activiteiten en doelstelling. Waar gaat
het met de imkerij naar toe zonder orga nisa ti es! De
betrokkenhe id met onderwij , voorl ichting. onderzoek en
inspraak bij andere instanti es. Ter afs luiting volgt een
fo rumdiscuss ie.
o Lokaal 149
- T h. de Rond e: imkeren met onze gewone Nederla ndse
bij. Eigenschap pen, bedrijfsmethoden, behui zing.
o Lokaal 150
- R. Ka kes: imkeren met de Carnicabij . Eigenschappen.
bed rijfsmethoden. behui zing.
o Lokaal 108
- M. van der Zee: imkeren met de Buckfastbij.
Eigenschappen, bedrijfsmethoden, behu izing.
De lezi ngen 2, 3 en 4 worden elk twee keer gehoude n.

Postersess.ie
Deze biedt gelegenheid voor iedereen om eigen vin~ingen
en ideeen aan te dragen en te demon streren. Maak hter
gebruik van, uw inbreng wordt zeer op prijs geste ld.
Verder mogen we rekenen op een bijdrage van:
- De ' Vrienden van de Ambrosiushoeve' met een mooie
voorlichtingsstand.
- C. Sm eekens: actuele zaken Ambrosiu hoeve.
- Honingzemerij met een propagandastandje voor minder
bekende artikelen.
- Bond van Bijenho uders NCB met o.a. een fotorep ort ag~
van aile kampioenen bij enteelt bedrijfswed trijden (vana l
196 1). Verder foto 's van aile voorzitter en sec retarissen
van de afgelopen 75 j are n. Aan dit onderd eel wordt een
wedstrijd verbonden : he rkennen van kampioenen en voorz.itters.
- Activiteiten BvBNCB
Drachtplan tenbeurs
Wilt ook u hi eraan ee n bijdrage leveren? Naast ruil en oo k
ge legenheid tot verkoop tegen 'kostprijs ' van drachtplanten, o.a. vaste planten. bomen en heesters.
De bekende verkoopstands zullen aa nwezig zijn .
Tentoonstelling bijenboeken
Ve ldbio logisch antiquariaat 'De Stokroos ' za l een
tentoonste ll ing inrichten met tweedeh ands bij enboeken
(gelegenhe id tol aa nkoop).

Keuringen
o honing
Er worden vij f categori ee n honin g onderscheiden:
- vloeibare vo01jaars- of zomerhonin g
- geente voorj aars- of zo merhonin g (ook ":el ' pasta')
- gekri sta.lli seerde vo01jaars- of zomerh onmg
(s pontaan gekristalliseerd)
- heidehon ing
- raathonin g.
Iedere inze nder mag per categorie een serie van dri e
potten insturen ter beoordelin g. De potten mogen met
Parallelp.-ogra mm a
voorzien zijn van een etiket of opschri ft (neutrale pot).
Voor minder in bije n ge"lnteresseerde bezoekers hebben
Bij de he idehoning het keurin gsrapport va n het RJ KILT of
we een prac htig a lte rn atief.
van de Keuringsdienst van Waren bijvoegen. Bij de raato Lokaal l 06: mw. T. van l ersel: recepten met honing.
honing komt ailee n honing in de zogenaa mde secues voor
Toepassings mogelijkheden van honing in de keuken.
keuring in aanmerkin g. Meer in zendin gen raathoning
o Lokaa l 44: mw. D. Lau nspach-Lindgreen :
zu llen we erg op prij s stellen.
bijenprodukten in de cosmetica, in relatie met bijen,
Een jury zal de inzend ingen beoordel en op sui ker?ehalte,
honing en gezondhe id.
zuiverheid , nethe id, rijpheid, kleur en smaak. De mzenBij aile twee onderdelen mag u zelf oo k het een e n ander
din gen worden na keuring tentoo ngesteld , voorzien van
uitproberen. Voor de gebru ikte materialen za l een klei ne
de uitslag ond er numme r. Inze ndingen van ni et-NCBvergoedin g worden gev raagd .
Ieden va.llen buiten de prijzen.
o Mede
\-Vorkshop
Ee n in zendin g bestaat uit dri e fl essen mede. afko msti g
Mede ter onder teuning van de lezinge n zu llen in de
van ee n partij. De flessen mogen niet va n een etiket of
workshop diverse activ iteiten plaatsvinden, verzorgd door opschrift zijn voorzien. Een jury zal de mede beoordelen
of namens de inleiders. Verschill ende typen bij enkas ten,
op smaak, helderheid, kleur, zu iverheid, verpakk mg.
ko nin gi nneteeltkastjes en andere koni nginneteeltbeno................ .
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Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen: 'Tussen gif

Er worden ver chillende categorieen onderscheiden:
I. zelf-gezuiverde was

en gewasbescherming: ze~ jaar meldingen van spuitsterfte'
AI zes jaar word! imkers gevraagd verdachte gevallen van

2. zelf-gegoten kun~traat
3. siervoorwerpen van bijenwas.
Zelf-gezuivcrde was: per inzender mag slechts een blok
wa~ aangeboden worden. Hel stuk moet minstcns 500
gram wegen. Het stuk mag niet van een eti!..et of ander
ken teken zijn voorzien.
Zelf-gego ten kunstraat : per inzender een serie van drie
vellen . De vellen kunstraat mogen niet voorzien zijn van
een etiket of opschrifl. Een j ury za l de ze lf gezuiverde
was en zelf gegoten kunst:raat beoordelen op kleur, geur,
structuur en veronlreinigingen, de zelfgegoten kunstraat
tevens op sterkte, gewicht. opperv laktemaat.
Siervoorwerpen en kaarsen van bijcnwas: het aantal
inzendingen per deelnemer is onbeperkt. De beste in ze ndingen van de diverse klassen worden met een certificaat
gehonoreerd.

spuitschade te melden aan hun organisatie. Hel Joel daar-

Ontmoetingsruimte/care
atuurlijk bent u niet genoodzuakt de hele dag het
programma te vo lgen . In de aula is de hele dag gclegenheid om met uw collega's van gedachten te wisselen
onder het genal van een drankje. Voor het slagen van een
groot gedeelte van deze St udiedag, vooral wat betreft de
diverse keu ringen, de drachtplantenbeurs en postersessie
zijn we van uw medewerking aJbankelijk.
Toega n gs prijs
Omdat de kosten van de Studiedag voor een gedeelte
worden ged ragen door onze organisatie. vinden wij het
redelijk datniet-leden van de Bond van Bijcnhouders
NCB een hogere toegangsprijs betalen. Leden van de
BvB NCB. en hun partner, betalen op venoon van de
lidmaatsehapskaart f !5.-. Voor ieder ander bedraagt de
toegangsprijs f20.-. U ontvangt hiervoor een lunch . twee
koffie/thee en een samenvatting van de lezingen.
Mogen we op 9 november a.s. op u allen rekenen ?

n
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VB EN-symposium
'Natuurzuivere Honing '
o p zaterdag 2 november 1996. in het Biotechnion te
\ Vageni nge n, zaa l 62

09.30 um·: zaal open. koffie en o ntvangs t
10.00 uu1·: dr. P.A. Oomen. medewe rker
maandb lad voor imkers septembe r 1996 verenigingsnieuws

van is om aanwijzingen te krijgen hoe ernstig het
probleem is van de spuitschade in Nederland. Heeft het
resultaat als imkers hun spuitschade melden ?
11.00 u ur: dr. M. de Greef, Rijksstation voor
Nemato logie en En tomologie te Merelbeke (Belgie):
'Residu determinatie van lluvalinaat in Belgische honing
en bijenwas·.
In 1984 werd Varma jacobsoni voor het eerst gesignaleerd in Belgie. De eerste jaren werden vooral Folbex
(broompropylaal) en Perizin (coumaphos) gebruikt om de
mijt te bestrijden. In 1988 werd Apistan (fluvalinaat)
erkend als bestrijdingsmiddel en vrij vlug vanwege zijn
hoge efficienLie en zijn gemakkelijke toepasbaarhcid algemeen gebruikt door de imkcrs. De strips worden via de
imker vereniging tegen een door het Ministerie van
Landbouw gesubsidieerdc prijs verspreid. Om de invlocd
van een verhoogd gebruil-. van bestrijdingsmiddelen in de
bijenteelt nate gaan werd in 1989 geslart met een onderzoek naar residuen in bijenprodukten. Hoe luidt de
co nclusie?
11.45 u ur: dr. H.A. van der Schee, lnspec tie
Volksgezondheid, Amsterdam: ·Residuen van bestrijdingsmiddelen en sulfapreparaten in honing'.
De Inspektie Gezondheidsbescherming- Keuringsdienst
van Waren in Amsterdam i - gespecialiseerd in hct onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen die in de
land- en tuinbouw gebruikt worden. In het. kader van deze
spec ialisatie worden regelmatig monsters honing geanalyseerd op de aanwezigheid va n residuen van deze middelen.
Vnn vaten importhoning, die vanuit Ianden buiten de EG
Nederland binnenkomen, dienen volgens recente regels
steekproeven ge nomen te worden voor nader onder-zoe!..
o p kwaliteit en samenstelling. Hoe staat het met de kwaliteit van onze Nederlandse honing en de honing die in de
groothandel te koop is?
12.15 um·: dr. W. Rohner, dierenarts uit Rheinland :
'NaturTe icher Waldhoni g'. Hoe natuurlijk is honing uit de
natuur?
13.15 uur: lunchpau ze
14.00 um: drs. A. de Ruijter. dirccteur Stichting
Landelijk Proefstati on voor Lnsektenbestuiving · Ambrosiushoeve· te Hilvarenbeek: 'Het bestrijdingsmiddelenonderzock op de Ambrosiushocve en de kwaliteit van
honin g·. Door de Ambrosiushoeve wordt onderzoek
gedaan naar de girtigheid en de gevaarlijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten van dit onderzoek
worden gebruikt bij de beoo rdelin g van mogelijke negatieve e iTecten van bestrijdingsmiddelen bij de registratic
van dcze middelen. Heeft dit jarenlange onderzoek resultaat opgeleverd voor de Nederlandse imkers?
15.00 um·: prof. G . Vorwohl, Landesanstalt fUr Bienenkunde te Stuttgart: ' Rlickstande von Vanoabekiimpfungsmiueln im Bie nenhoni g und in anderen Bienenprodukten
mit besonderer Berlicksichtigung der Verhliltnisse in
Deutschland'.
Sinds 1988 loopt aan het Landesanstalt flir Bienenkunde
cen programma tcr comrole van rcsten van varroabestrijdingsmiddclen in honing en andere bijenprod ukten. Elk
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jnar worden enkele honderden hon ing mon sters geanalysee rd. vooral op broompropylaat (Fo lbex VA), coumaphos
(Periz in), t1uvalinaat (Ap is tan, Klart an. M avrik) en
llumethrin (Bayvaro l). Daarnaast is ook een fun gicide
stof aangetoond: vinclozolin, de werkzame stof van
Ro nilm1, waarm ee schimmelaandoenin ge n in kool bestrede n worden. Vinclozolin kan als voorbeeld van een bijengevaarlijke pesticide ge lde n, di e in bloe ie nde pla nte n
gespoten mag worden en daardoor in de nec tar e n ho ning
te recht komt.
Bove ngenoemde va.rroacide s to ffe n los e n gemakkelijk op
in de was. Met e lke behandeling groei t hel res tant in de
was. Bereik n de reste n ee n waarde van 1 mg/kg of meer,
clan kunnen kleine dee lrjes van deze res ten in de o pges lagen honing te rec htkomen. Speelt de was een central e ro l
in het residuprobleem?
16.00 our: sluiting
He t Symposium ' Natuurzuivere Ho ning · wordt georga ni seerd door de Comm iss ie H oning van de VBBN. He t
sy mpos ium is bestemd voor iedere imker die iets meer
wil wete n van het voorkom en e n he t voork6 men van
reste n van bes trijdingsmiddelen in ho ning e n was. Be taat
natuurz ui vere honing wei ? Deze vraag za l op het sy mposium zeker beantwoord worden.
Ge'lnteresseerden kunne n zich opgeven bij de VBBN,
Pos tbu 90. 6720 AB B e nnekom en door overm ak ing van
.{22.50 op girorekenin g 84.68.0 1 t.n .v. VBBN
Wageninge n. U krijgt da n zo spoedig 111ogelijk een
uilgebreid programmaboekje met route beschrij ving
t.oegestuurd. Aan de zaal betaalt u f25.- e ntree.
N iet VBBN-leden beta le n f30.-. Willen VBBN -Ieden hun
li dmaatschapskaart. m e nemen?
Dit bed rag is inclusief koffie thee en lunc h.
He tm a.x imum aantal bezoekers is 150, du s schrijf u snel
in o m erze ke rd te zijn van deelname aan dit boeiencle,
interna ti onnl e symposium.

Presentatie nieuwe uitgave
'Werkboek bijen houden'
loop Beetsma.
Op 3 juli j .l. presenteerde de heer J.J . Speelziek in de
tentoonstelling ruim te van he t Bijenh ui s een door he m
geheel herziene uirgave va n he t 'We rkboek bijen houde n ·.
A ll ereerst verwelkomde de heer D. Vu nde rink, voo rzitter
van de VBB . de aa nwezigen en in het bij zo nder de hee r
e n 111ev rouw Speel zie k e n de van oor pron g ederl and se
imker Ge rbrand van Dyke. uit de Veren igcle Staten, d ie bij
vrienden op bezoek was. Kort daarop kon hij de nieuwe
voo rzitter van de Vlaa m e lmkersboncl, de heer L. Baeten
e n echtgenote welkom heten. De heer Vunderi nk leidde
de presentatie van he t Werkboek als volgt: in .

was, benaderde de heer H.J.J. v;~ n den Broek. voorzitter
van de Commissie Onderwijs van d VBBN, de heer
Speelziek met hel verzoek een nieuwe uitga ve te willen
verzorgen. Omdat hij de tekst van de vorige uitgave nier
mee r op di ske ttes had staan. wees de heer Speelziek in
eerste insla ntie dit verzoek af. Daama onts tond bij de
Comm iss ie Onderwijs het idee om cleze tekst door middel
van een SC<lnapparaat alsnog op di ske ttes over te bre nge n.
De heer L . Eendhuizen ondervo nd clat het, ondanks de
geavanceerde apparatuur, nie t eenvoudig is om een
wei ni g voorkomend le tte rtype te scanne n. De te kst moet
woord voor woord gecontroleerd e n eventueel gecon·igeerd worden.
Toen de Commissie Onde rwij s, mer de tekst op dis kettes
in de hand. opnieuw bij de heer Speelziek aanklopte,
wilde hij zich voor de v ierde en laarste keer inzette n om
e r een goed bruikbaar en aantrekkelijk boek van te make n.
Tijde ns de presentatie vertelde de heer Speelzie k dat hij
zich a ll er e rs t· a fvroeg voor welke Nede rland tali 0 e
imke rs hij zijn boek zo u he rzie n. Hij bes loot hiervoor het
resultaat van de e nque te Bije nh ouderij 1994, ge ho uden
door Elbert van alst, stagiaire van de IKC-sectie Bestui ving, als bas is te ne men . Deze keus bepaalde bij voorbeeld
dar hij de (mees tgebruikte) ge norm aliseerde Spaarkast
uitvoeri g besc hrijft e n e r o pnieu w een bo uwtekenin g va n
opneemt e n een aantal andere kasttypen beknopt beschrij ft.
Deze keu s had e enee ns tOt gevolg dat hij bijvoorbeeld
aan de biotechnische bestrijdin gsmethode n van de varroamijr geen aa ndacht be teedt. o md at meer dan 90% va n de
imke rs c he mi sche bestrij din g toepast (pe rsoonlijke toeli chtin g). De voorbereid ing va n de vierde druk heeft vee!
tijd gekost, vooral he t sa me ns telle n van he t trefwoord e nregi ter. Dit reg is te r is een belangrijke verbe te ring van he t
boek o md at he t hi erd oor vee! ge ma kkelijker te gebrui ken
is. Tenslotte werd door de hee r J. Salentijn de ni e uwe
tekst gered igeerd e n aangepa t aan de ni e uwe spe lling.
wat voor de heer Speelziek weer vele uren co mpute rwe rk
betekende.
Het had maar een haartj e gescheeld of de ni e uwe uitgave
was ni et versche ne n. Drukke rij Ro bine in Twell o brandde
geheel uit. maar ge lu kk.ig voor de im kers lag de film voor
het boek bij de binder in de brandkast.
De heer Vunderink bedankte de heer Speelziek voor zijn
toel ichtin ge n en prak zijn vreugde uit over he t feit dar de
VBBN nu een c ursusboek heeft ku nne n uitgeven dat
geheel aa n de huidi ge situatie is aa ngepast. Een vo lgend e
druk za l door de Com mi ssie Onderwijs worden verzorgd.
De heer Vunderink was blij verrast dat de nie uwe voorzitter van de Vlaamse Lmker bond , de heer L. Baeten, gehoo r
had gegeven aan de ui tnod igi ng 0111 bij deze presentat ie
aanwezig te zijn. Het was ee n goede gelegen heid 0111 a! vast
met elkaar kennis te maken.
De heer Baete n bedankte evene ns de heer Speelziek voor
zijn o mva ngrijke werk voor het We rkboek en ga f dam·na
een korte toe li c htin g op de vera nderde o rgani atie in de
Vlaamse i111ke rswere ld . Aan he t ei nde va n de geze lli ge
bij eenkomst signeerde de heer pee lziek de uitgere ik te
exemp laren va n he t nie uwe ' Werkboek bij e n houden '.''

''De derde herzie ne druk van het Werkboek verschee n in
1988. Omdat e r voora 1 voor de cu rsussen steeds weer
be langstellin g voor he t Werkboek besraat e n o mdat ee n
aantal o rga ni satorische gegevens niet meer up-to-date
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Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
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U hebt in het vorige nummer van Bijen aJ dan niet opgeJucht mijn 'Uit de PC gemi t. (k was wat afgclcid en ni et
door mijn bijen. En ook nu wil ik niet over bijen sc hrijven,
want ik wordt daar depri van metal die kou en onbevruchte jonge koninginnen . Is de contributieverhoging aanvaard
en dan krij g je dit.
Nog iets om niet over te juichen. Wij hebhen de laatstc
vergadcring van de afdeling Bijenteelt van het Landbouwschap beleefd. U weet. het L andbouwschap (LBS) wordt
in hoog tempo afgebouwd, en waar wij meestal achteraan
komen, mogen we dit keer de spits afbijten. AI een van
de eerste is onze afdeling opgeheven. En de secretaris die
ons dit bericht kwam brengen verzekerde ons dat wij geen
enkele kan s had len gehad invloed op dit besluit uit te
oefenen, zelfs als wij geweten hadden dat het in bet voornemen lag.
En Iate n we beseffen dat het voor ons uiteraard een nadeel
is, maar voor een groat aantal medewerker van het LBS
een grote bron van onzekerheid en verandering.
Derhalve exit Landbouwschap. En hoe nu verder, vroegen
wij. We i, jullic moeten zien ze lf op eigen kracht goede
betrekkin gen op te bouwen met de partijen die jullie hijen
nodi g hebbe n in het bes tuivings- en het drachtplantenoverleg en di e mede de Ambrosiushoeve financieren. Oat
zal nu geen prohleem zijn. die verhoudingen zij n goed.
Maar de men en van nu worden ook een keer opgevolgd,
en hoe zal her dan gaan? En zo moeten wij ook rechtstree ks co ntact met LTO opbouwen e n het Ministeri e
LNV waarvoor het Landbouwschap eerst de schake l was.
We hebben daarvoor de eerste stappen gepland.
Toen ik aan her voorzitterschap bego n. wist ik niet dat ik
met het LBS te maken zou krijgen, nog minder had ik
verwacht dar ik het ei nde zo u meemaken.
En ik herinner u aan mijn woorden op de laatste AV dar wij
steeds meer op eigen benen komen te staan. Met de nadelen van meer werk e n inspanning met name voor het HB,
met het voordeel van onafhankelijkh e id en meer vrij heid .
Nu wat leuke zake n. Het naderend juhileum staa t voortdurend op onze age nd a in het HB en andere gesprekken.
Het hlijft nog een balanceren tu ssen - zoals wij in de
bank zeiden -angst e n hehzucht. Wat zo uden we vee!
Ienke dingen kunnen doen en wat een goede ideeen
kome n er op, maar kunnen we dat betalen? Ook beseffen
we dat ons imkerwereldje een grote verscheidenheid kent
van wen en en belangen en hoe kun je dat samenbrengen
in iets samenvattends en toch voor elk wat wils. En waarom hebben de sponsors hun ge lden ni et belegd in afwachting van onze aanvraag? Het word t dus sc hipperen en
manoeuvreren, maar we vorderen imus en we i. We hehhen een opti c o p een reservering in Zwolle voo r de
ope nin gs manifes tati e, redelijk centraa l gelegen en in e lk
geval voo rtreffelijk met de t:rein hereikbaar.
Het nieuwe bijenhoek ' Werkhoek bijen houden' is uil. De
vierde en herziene druk van het hoek va n oud-voorziner
Jan Speelziek. ln een kleine kring is het hoek gepresenteerd. Het heeft een face-lift ondergaan en ziet er prima
uit. Wij hebhen de au teur uiteraard opnieuw hedankt voor
de overdracht van de rechten aan de VBBN en hij
maandb/ad voor imkers se ptember 1996 verenigingsnieuws

bedankte de imkers die hem hielpen. Voor beginnend en
ervaren imker is er nu geen exc uu s meer voor de fouten
die zij maken . Prima lesmateriaal vanuit de praktijk in de
komende cursussen.
Het Pltttform Natuur in de Woonomgevi ng, u weet wei de
Vlinderstichting en de VBBN, werd uitgenodi gd een
bijdrage te schrijven voor bet handhoek natuurvriendelijk
tuinieren van de volkstuindersvereniging de AVVN. Oat
res ulteerde in een uitnodi ging voor een hijeenkomst waarin het keum1erk hiervoor werd gepresenteerd. lk beleefde
dat als het zoveelste signaal dat het bewustzijn groeit dat
we o ns meer om het Ieven in de natuur moeten bekommeren. Precies wat het Platform nastreeft. Gaan wij zo de
weg op naar natuurbeheer'?

HB-vergaderingen
april en mei 1996
Heyta van der Reijden-Rynja
Commissie Honing
De com missie Honing organ iseert een symposium op
zaterdag 2 november a.s. te Wagenin gcn. De titel van het
symposi um luidt: Natuurzuivere honing. Sprekers uit
binncn- en buitenland zullen ee n voord racht houden over
het voo rkomen en het voork6men van residuen van
bestrijdingsmiddelen in honing en was. Kosten f25,- voor
VBBN-leden (bij vooruitbetaling !22,50). inclu ief koffie
en lunch.
Op 14 september vindt de Nationale Honi ngkeuring
plaats, samen met de Zuidelijke Bonde11. tijdens de Open
Dag op de Ambrosi ushoeve te Hilvarenbeek. Deelname
aa n de keuring is gratis, er word t uitsluitend honing
gekeurd. De NCB zal tijdens deze dag extra aandacht
besteden aan het 75-jarig bestaan.

Commissie Drachtplanten
Een delegatie van her HB heeft de Koolzaaddag op 18
mei jl. bezocht. Dit jaa:r was definitief het laatste waarin
door het Rij k koolzaad werd ingezaaid in de Flevopolder.
Er zijn mi sschien nog mogelijkheden voor drachtgebieden
hin nen de ecologische landbouw.

Commissie Onderwijs
De nieuwe comm i sie Onderwij heeft de eindtermen
herzien. Eind mei zijn deze hesproken met de AOC's en
de andere imkerorganisaties om een gezamenlij k voor tel
te cloen. Het duurt dan nog twee jaar voordat ze zijn
ingevoerd.
Het ni euwe 'Werkhoek bijen houden · van J.J. Speelziek is
op 20 mei jl. uitgckomen. De vierde druk is geheel
herzien en up-to-date gemaakt. Het boek is uitstekend te
gebruiken als uitgangspunt voor een cursus hijenhouden.
Maar ook de ervaren imker zal met name in de nieuwe
hoofdstukken vee! wetenswaardigheden vinden . Het hoek
is in eigen beheer uitgegeven door de VBBN en te hestcllen hij de afdeling Handel, 03 17--1-22733.

Jubileumviering
• het minisymposium
Door de heer H. Wubbolts is het plan op tafel gelegcl om
een symposium te houden in Zwolle, met daaraan gekoppeld een bezoek aan het Ecod rome en enkele andere

VBBN
a ti ite iten. Het is de bedoeling dater een zo breed
mogelijk programma wordt gepresen teerd wmmtan zowe l
g vorderde al s beginnende imker~ iets kunnen ontlenen.
In amenwerking met de gemeente Zwo lle za l ecn uitgebreid parall elprogramm a worden opgezet mel o.a.
muziek, toneel en een bijenmarkt. Het HB hoopt het
I00-jari g bes taan te kunne n gebruiken als ee n promotiemiddel voor de bijenhoud erij.
• d e a udio-visuele produ ktie
He t HB heeft gesprekken gevoerd met enkele produce nten van audi ov isuele med ia. Naar aa nleidin g van deze
gesp re kken heeft het HB besloten niet meer te spreken
van een CD-i o r CO-rom, omdat nog steeds ni et he lemaa l
dLtide lijk is welk medium voor onze doel groepe n het
meest gesch ikt is. Wellicht kunnen er ver chil lende
produkti es ge maakt worden, uitgaande van hetzelfde
materiaa l. zoal s een CO-rom voor ed ucat ieve doe leinden
en een ni euwe videop roduktie zowel op cas~e lte a ls op
video-CO voor meer algemeen gebruik. Hopelijk vall in
juni de be~lis ing.
• Fo ndse nwe r ving
Enkele HB-Ieden houden zich intensief met de fo ndsenwerving voor het jubileum bezig. De eerste brieven zijn
de deur uit. Er is een com ite an aanbeve lin g same nge ' teld. bestaande uit : de heren P. Winsemius.
P. Stellman. A. Koster en M.J.E.M . Jager, de burgemeester
van Wage ningen.
• Leden wer vi ng
In de AV kwam ' eer een naar oren dat de VBBN te
weini g aa n ledenwe rving doet. De secretarisscn worden
bij deze nog maals geweze n op:
- het pakket ·Jedenwervi ng' met voorbceld cn van persberichten, ideeen voor de inhoud van een korte ori cnt ati ecursus, tips:
- het ' kenni smak ingspakket' voo r nieuwe !eden:
- de moge lijkheid om degenen die met goed gevolg een
cursus hebben afge legd Bijen de laatste drie maanden van
het jaar grati s toe te Iaten sturen.
Ledenwervi ng kan het best op lokaal ni vea u gebeuren .
He t HB za l ni euwe impulsen geven aan het bestaande
I denwerfpakket en het as ortim enL cadeau's voo r groeiende subverenig in gen uit breiden.
• S ta tu ten
Er is een ni euwe afspraak gemaaktmet de notari s.
Gebleken is dat bij een vorig gesprek de wensen tot
ve rbetering ni et helemaa l duide lijk wa ren overgekomen.
Het is nog steeds de bedoeling dat de ni euwe S tatuten
worden vastgeste ld in de AV van 1997.
• S ponso rl ote rij
Er zijn inlichtinge n ge raagd bij de Spon orloterij . Deze
loterij zorgt ervoor dat 60 % an de in leg met als opgegeven doel ' VBB · wordt ui tbetaa ld aan de VBBN. Het ligt
absoluut ni et in de lij n va n het Hoofdbe tuur om welke
vorm van loterij dan ook te propageren. Maar bet is
mogelij k dat er al imkers zijn die in de een of andere
vorm in een loterij meespelen. Die zoud en dan kunnen
ove rstappen op de sponsorloterij. Dit idee strook t ook met
de op merk ing di e diverse malen in groepsvergade rin gen
en ook weer in de laa tste AVis ge maakt da t het HB moet
probere n andere bro nnen va n financiering aan te boren.
He t HB za l deze suggestie inbrengen in de vergaderin g
met de groepsbe turen op 5 oktober a . .

Aanmeldingsformu liere n zijn op het Algemeen
Secretariaat verkrij gbaar.
• Ver ta ling fo lder
Subverenigin g Water!and stelde de vraag of het interessant zou zijn ee n honingfo lder in het Turk s en/of
Marokkaans te verta len. Hierbij leg ik de vraag voo r aan
de !eden: hebben ju ll ie veel Turkse of M <u·okkaan se
honingklanten, en is het moeilijk ze duidelijk tc makcn
dat ge kri stalliseerde honing geen toegevoegde suiker
bevat. laat het mij weten. Bij vo ldoende animo zoeke n
wij naar iemand di e de fo lder ' Bijen en bijenprodukten'
kan vertalen.

BEDRIJFSRAAD
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}. Beekman
Het bestuur van de Bed rijfsraad (BR) kwam op 3 juni
1996 in Wage ningen bijcen . De vo lgende punten stonden
op de agenda:
• De a l'del ing Bijenteelt van het Landbouwschap wordt
opgeheve n. Het bestuur heeft naar aanleiding hi er an
bes loten om <mdere wegen in te laan om de alge rnene
belangen van de imkerij te waarborgen. Door deze opheffi ng i de ingang naa r de overheid ni et meer vanze lfsp rekend . word t te zij ner tijd op de hoogte gehouden met
betrekki ng tot deze materie.
• Namens de BR word t een afgevaardigde gevraagd
zitling te neme n in de co mmiss ie ·Honingbij e n wilde
bijen ·. Mev rouw C. Reker neemt voo rl opig deze pl aats in.
• De brief van de gemee nte me land o e r de beschermi ng
va n de ei landen Ame land , chiermonn ikoog en Vlieland
tegen ongewenste invloeden door het overbrengen va n
bijen va n het vasteland naar de eilanden. De BR gaat
accoord al het argume nt het voork6men van ·zickteoverbrenging' is. echter ni et als het gaat om besche rmin g
van de drach tgebieden.
• Ei nde koolzaadcommi ssie. Van deze commi ssie d ie de
kool zaadve lden beheerde, is op ee n goede manier
a fscheid genomen. Er is nu uit de commi ss ie een
Stichting voo rtgekomen d ie de fl ora en fauna in de po lder
gaa t behere n. De imkerij i hi erin oo k vertegenwoordigd.
• Onderw ij s. In ove rl eg met de AOC's en de imkero rgan isati es zijn de e incltermen voor de begin nersc ursus va · tgesteld. Dit in zee r goede sa menwerking. De prij voor een
beginnerscursus is va tgcste ld op f l65,-. De cursussen
voor gevorde rden en bijenteeltl eraren moete n nog aan de
ord e komen.
• De onderzoeksvoorstellen voor de Ambros iu shoe e voor
het jaar 1997. inged iend door de ANI. zijn besproken. De
voorste llen zu llen te zijner tijd in Bijen wor len toegel icht
door ee n vertegenwoordi ger va n de Ambro iushoeve.
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