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Het sneeuwklokje (Galanthus nivalis L.) staat nog maar net
in bloei of het wordt al door de bijen bevlogen. Hangend
in de bloem wordt het omlaagvallende stuifmeel in de
korfjes gewerkt. Een van de beste bijenplanten om dicht
bij de bijenstand te zetten, want als ze in het vroege
voorjaar bloeien kan het weer nog zo onbestendig en dus
riskant voor de bijen zijn. (foto: Arjen Neve)

Voor u ligt het 56e nummer van Bijen . In het eerste nummer
van de eerste jaargang in 1992 wenste Ton Giessen u veel en
nuttig leesplezier toe bij het lezen van de ve le onderwerpen
in het nieuwe maandblad voor imkers. Alhoewel de samenstelling van de redactie en van de groep van vaste medewerkers in de afgelopen vijf jaren wei enige verande ringen
heeft ondergaan, is de inhoud van Bijen niet wezenlijk
veranderd . Door de sterk uiteenlopende belangstelling van
de verschillende lezers, heeft Bijen nog steeds een zeer
gevarieerde inhoud.
In dit nummer vraagt Ab Kuypers aandacht voor het op
goede wijze benutten van de drachtgebieden.
Om 'overbevlieging' van deze gebieden te voorkomen ,
wordt het langzamerhand misschien tijd om tot afspraken te
komen .
Namens de redactie wens ik u in 1997 veel plezier met uw
bijenvolken en aile verdere imkersactiviteiten!
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REI ZEN

Druk op drachtgebieden
Ab Kuypers
Of het bezoek aan een bepaalde dracht voldoende
hon ing oplevert wordt be"invloed door een combinatie van factoren . Een niet te onderschatten thema
dat regelmatig in de belangstellin g staat, is de druk
op drachtgebieden doordat er te veel bijenvolken
g ep laatst worden . De ' Studiekring', voor imkers uit
Utrecht, 't Gooi en Flevol_and, verspreidde in september een rondzendbrief over dit thema . Het is de
basis voor dit artikel.

Overbevolking
'De afgelopen zomer stonden er in Almere op de
phacelia ongeveer 30 volken per hectare. Op een veld
van 5 ha teld e ik 163 volken. Volgens de gegevens
van een andere imker stonden er op een veld van 14
ha ruim 250 volken.' aldus Rob Veldhuizen, de
samensteiler van de brief en imker te Almere . Hij
vervolgt: 'Bij het eerste veld van 5 ha waren echter
ook nog vrij veel distel en wat andere drachtplanten
aanwezig . Een bospad aldaar inrijdend leerde dat het
totaal aan geplaatste bijenvol ken met nog eens 33
vermeerderd kon worden. Omdat ik zelf niet met
volken op de phacelia heb gestaan weet ik niet of er
daar nog enige honing van betekenis is gehaald . Ieder
weldenkende imke r zal natuurlijk wei beseffen dat het
plaatsen van dergelijke aantailen bijenvolken op een
dracht gewoon niet kan . Niet aileen de volken die op
de dracht zelf staan zuilen hierdoor minder of geen
honing opbrengen . Ook volken in de omgeving zuilen
een lagere honingoogst geven'

Concurrentie
De centrale vraag waarop het rondschrijven van de
studieclub is gebaseerd luidt dan ook: 'Hoeveel
bijenvolken kunnen er zonder gevaar voor een meer
dan aanvaardbaar drachtverlies bijeen gezet worden?'
Rob Veldhuizen filosofeert daarover: 'Ais er vee l
bloemen zijn en weinig bijen of andere nectarverzamelende insekten, dan zal bijna iedere bloem die
een bij aanvliegt een naar omstandigheden maximale
hoeveelheid nectar bevatten . Naarmate er meer bijen
of andere nectarverzamelende insekten op de bloemen vliegen zal het vaker voorkomen dat een door
een bij bevlogen bloem geen of minder nectar bevat,
omdat een andere bij of insekt haar al is voor

geweest. Hieruit kunnen we afleiden, dat de drachtomstandigheden minder goed worden naarmate er
meer bijen of andere insekten een bepaalde dracht
bevliegen.'

Lit eratu ur
Het antwoord op de vraag: 'Hoevee l volken kunnen
er dan wei verantwoord op een dracht staan?' is niet
eenvoudig te geven. Rob Veldhuize n maakte de
volgende berekening : 'Ais we de literatuur doornemen zien we ailerlei verschiilende gegevens.
De Roever schrijft in zijn 'Bijen en bijenhouden '
bijvoorbeeld over 10 bijenvolken op 1 ha witte klaver,
terwijl Ted Hooper het over twee tot drie volken op 1
ha witte klaver heeft. Volgens de bijenplanteng ids van
de Vlaamse lmkersbond geeft een rijk drachtveld 200
tot 500 kg nectar. Tot honing omgerekend is dat
ongeveer 60 tot 160 kg, gemiddeld is dat 110 kg per
ha . Als we ervan uitgaan dat een bijenvolk van de
geproduceerde honing zelf 50% gebruikt en 50% als
voorraad opslaat, waarvan wij imkers 80% kunnen
oogsten dan moet een volk als we bij goede weersomstandigheden een oogst van 10 kg aanvaardbaar
vinden 25 kg honing produceren. Omdat er ook nog
andere insekten dan bijen aileen op zo'n drachtveld
vliegen moeten we het gemiddelde van 110 kg nog
iets verlagen. Als we uitgaan van 100 kg bijenhoning
per ha dan kunnen er op een rijk drachtveld vier
volken per ha staan .

Zuid Flevoland
' Biijkbaar heeft Zuidelijk Flevoland een magische
klank. Zelfs uit Belgie komen er imkers. In de dichte
distelbossen vailen de grote aantailen legaal dan wei
iilegaal geplaatste bijenvolken niet op. Ondanks dat ik
zelf in Almere woon ga ik al enige jaren niet meer naar
het koolzaad, distel of phacelia ,' vervolgt Rob
Veldhuizen zijn relaas . 'Deze drachten geven door de
grote aantailen volken die er op worden gezet dikwijls
weinig of geen honingoogst te zien.'
Een geluid dat zeker het afgelopen jaa r vaker is
gehoord. De tegenvailende resultaten bij het koolzaad
en de phacelia hebben verschillende imkers al doen
verzuchten, dat zij een volgend jaar daar niet meer
naar toe zullen gaan.
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REIZEN
Vrees

Maxima
'Na veel wikken en wegen heb ik getracht een
lijstje samen te steilen betreffende het aantal volken
dat nog verantwoord op een drachtgebied kan staan .
Misschien is er komend winterseizoen mogelijkheid
om deze lijst te bespreken en indien nodig hier en
daar aan te passen.'
'Genoemde aantailen zijn benaderingen en onder
andere afhankelijk van plantdichtheid en grondkwa liteit. Met andere drachten in de omgeving
kunnen er iets meer volken in een drachtgebied staan .
De vermelde aantailen zijn maximale aantailen te
plaatsen bijenvolken voor een aanvaardbare honingopbrengst. Voor een optimale opbrengst aan honing
moeten we het aantal bijenvolken per ha met ongeveer
40% verminderen .'
'Voor het bepalen van de afmeting van een dracht• gebied kunnen we het betreffende veld op een kaart

4

opmeten en bijvoorbeeld op dezelfde kaart een
vergelijking maken met een kavellandbouwgrond,
waarvan het oppervlak bekend is. In Zuidelijk Flevoland, bijvoorbeeld , zijn de grootste kavels ongeveer
500 m breed en 1600 m lang. Dit is dan 80 ha .
' Het grootste drachtgebied van Nederland wordt
gevormd door de bewoonde gebieden. Als we een
woonwijk als drachtgebied kiezen hebben we weliswaar weinig bloemen per ha, maar het drachtgebied
bedraagt bij een vliegradius van 1 km ongeveer 300
ha.'
Maximum aantal volken per ha voor een aanvaardbare
honingopbrengst.
Drachtplant

m 2 per volk

volken/ha

Linde, grote bomen

1600

6

Koolzaad, aaneengeslote n gezaaid

2000

5

Witte klave r, aa neengesloten gezaaid

2500

4

Phacelia, aaneengesloten gezaaid

2500

4

Wilgenkatjes

3

Acacia

3300
3300

Prunus

3300

3
3

Witte klaver, massaal tussen gras

5000

2

Distel, massaal tussen jonge aanplant

5000
5000

2

Distel met koolz. tussen jonge a anplant
Fruit bomen
Struikheide
Distel , wilgenroosje tussen jonge aanpl.
Dopheide
Bosbessen

5000
5000
10.000
10.000
10.000

Villawijk

20.000
100.000
100.000
70.000

Ouder bos met restjes dracht

500.000

Distel , wilgenr. tussen jonge bomen
Bos met rest diste l, wilgenr. klaver
Woonwijk rijtjes huizen met tuinen

maandblad voor imkers januari 1997

2

2
2

1

0,5
0,1
0 ,1
0,14
0,02

In hoeverre de ideeen van Rob Veldhuizen en de
berekeningen voor de tabel kloppen doet er op dit
moment voor mij niet zo toe . Belangrijker vind ik de
strekking van zijn betoog . De voorbeelden die hij
gebruikt roepen mijns inziens meer vragen op dan
aileen die van de belasting van drachtgebieden . De
roep om een eerlijk plaatsingsbeleid wordt aileen
maar sterker. Over de veranderingen in het Oostelijk
dee! van de polder Flevoland is in BIJEN al eerder
geschreven. De voorbeelden van Rob tonen eens te
meer aan dat de gouden tijden in de polders voorbij
zijn . lk vrees echter dat de goede naam die de polders
en ook andere gebieden ooit hadden nu tegen deze
gebieden werken . Men zal daar nog jaren lang last
hebben van een zekere 'overbegrazing '. Wat dat
betreft is enige zelfbeheersing bij imkers ten opzichte
van zulke gebieden gewenst. Behalve dat bepaalde
drachtweiden overbelast raken , komen de lokale
imkers in de knel.

Bedrijfsraad
Het is daarom vreemd te lezen wat het standpunt
van de Bedrijfsraad is in deze. Zie het verslag in Bijen
van september, 5/ 9:251 (1996). Hierin een reactie op
een brief van de gemeente Ameland . Het gaat daarin
om de bescherming van de bijenvolken op de eilanden Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland tegen
ongewenste invloeden , door het verhinderen van het
invoeren van bijen van het vasteland .
De Bedrijfsraad kan hierin meevoelen slechts waar het
betreft het voorkomen van bijenziekten . Wat betreft
de bescherming van drachtgebieden wijst men dit af.
Bescherming van drachtgebieden echter is niets
nieuws onder de zon . De lokale heide-imkers nemen
hun maatregelen om 'overbegrazing' te voorkomen .
Over onder andere de Stabrechtseheide is daar al
eerder in Bijen geschreven, 4/ 6:170-171, 4/7 -8: 219
(1995). Niemand lijkt daar problemen mee te hebben.
lk begrijp daarom niet dater waar het andere
gebieden betreft een andere houding wordt
aangenomen . Dat overigens ook op de heide het
gevaar van 'overbegrazing' bestaat blijkt wei uit het
artikel van Jan van de Veluwe in het themanummer
van Bijen , 5/ 10:282 (1996).

...m··rliiiM.M·'"·'I·I&I·'4-filW!I·'D~
Christ Smeekens

Bevruchting in gevangenschap
De ongecontroleerde p aring van kon inginnen van
de honingbij hoog in d e Iucht, op enkele kilometers
afstand van de kast, heeft een aanta l neg ati eve
consequenties voor de p raktijk van het bijenhouden . De bijenhouder heeft weinig mogelijkhed en
om via gerichte selectie tot verbetering van d e
honingbij te komen . Kl is geen pra ktisch alternatief
voor natuurlijke paringen en het inrichten van
bevruchtingsstations is g ecompl ice erd en heeft
grote risico 's met betrekki ng tot de hygiene . Denk
hierbij met name aa n d e vers p rei ding van
Amerikaans vuilbroed .
Wanneer het zou lukken om de paring onder
gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium
te Iaten plaatsvinden zijn de voordelen evident.
Hoewel al veel onderzoekers pogingen in deze
richting hebben gedaan is het tot nu toe niet gelukt
een praktische methode te ontwikkelen . Onderzoekers
van de universiteit van Oregon (VS) hebben enkele
geslaagde paringen beschreven in een kunstmatige
vliegkamer. lnmiddels is op de Ambrosiushoeve een
videoband ontvangen waarop een geslaagde paring is
te zien. In de zomer van 1994 hebben we in een
windtunnel in Wageningen de eerste proefjes gedaan
en vervolgens in een vliegkooi op de Ambrosiushoeve.
In 1995 zijn op de Ambrosiushoeve enke le nieuwe
pogingen gedaan . Hiervan zijn ook video-opnamen
gemaakt waarop 'bijna-paringen' zijn te zien. Tot een
geslaagde paring is het ook toen niet gekomen. In
1996 is verder geexperimenteerd en is door middel
van proj ectie van strepen op de ondergrond
geprobeerd bij de koningin de illusie te wekken dat ze
een flinke afstand had afgelegd. Ook dit heeft helaas
niet tot het gewenste resultaat geleid.

N ieuwe akkerbouwgewassen
Door de overleggroep agrificatie wordt nog steeds
gezocht naar agrarische grondstoffen voor nietvoedseldoe leinden . Deze overleggroep bestaat uit
een aantal representanten van landbouwcooperaties.
Onderzoeksprojecten worden o.a . gefinancierd door
de Rabobank en de Cebeco-handelsraad .
Voor de olie van de akkermoerasbloem (Limnanthes
alba) bestaat grote belangstelling voor gebruik in de
cosmetica. Verwacht wordt dat binnen twee jaar een
commerciele afzet wordt gerealiseerd. Onderzoek van

de Ambrosiushoeve heeft aangetoond dat bijen
onmisbaar zijn voor een goede bestuiving en zaadzetting van dit gewas.
Crambe is een gewas waarvan enkele jaren geleden al een beperkt areaal werd geteelt. De mogelijkheden van crambe-ol ie, waaruit erucamide wordt
bereid dat gebruikt wordt bij het vervaardigen van
plastics, worden momenteel nader bekeken.
Erucam ide wordt bereid uit erucazuur wat ook in
koolzaad voorkomt. Doordat er t hans erucazuurvrije
koolzaadrassen worden geteelt is er een tekort aan
erucazuur ontstaan . Het is de vraag of crambe olie in
voldoende mate kan concurreren. Essentieel is ook of
het bijprodukt (schroot) voldoende opbrengt
bijvoorbeeld bij verwerking in de veevoederindustrie.
Ook wordt onderzocht of de ol ie van goudsbloemen
kan dienen als basiscomponent voor verven en harsen.
Als dit lukt kan de goudsbloem over vier jaar een
commercieel produkt zijn.

Bestuiving courgette
Bij de bestuiving van courgette door bijen ontstaan
er vaak problemen als er in verhouding tot de
vrouwe lijke bloemen weinig mannelijke bloemen zijn.
Het bestuivingsprobleem ontstaat dan omdat de
bijen, door gebrek aan stuifmeel , 's morgens eerst zo
snel mogelijk al het stuifmeel uit de mannelijke
bloemen gaan verzamelen. Pas later gaan de bijen de
vrouwelijke b loemen bezoeken om ook de nectar te
verzamelen. Door het gesche iden verzamelen van
nect ar en stuifmeel komt er geen bestuiving tot stand .
Door de Ambrosiushoeve is geprobeerd om de
drang van de bijenvolken om het stuifmeel van de
courgette te verzamelen af te rem men door het
aanbieden van een stuifmeelvervangingsmiddel. Door
het aanbrengen van een beetje anijsolie zijn de bijen
gedresseerd op het verzamelen van dit st uifmeelvervang ingsmid del. Als dit stuifmeel vervangi ngsmiddel
vers en droog wordt aangebod en bl ijven de b ijen het
goed verzamelen. Geconstateerd werd dat de bijen
minder fel wa ren b ij het verzame len va n het courgette
stuifmeel. De bestuiving met bijen verliep goed , zelfs
als slechts 9% van de bloemen ma nnelijk was.
Voordat een defin it ief oordeel gegeven kan worden
over het bijvoeren met stuifmeelvervangingsmiddel bij
de best uiving van courgette is eerst nog meer
onderzoek nodig .
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Karl Pfefferle en de voorjaarsontwikkeling
Karl Pfefferle ziet de grens tussen broed en honingvoorraad als het brandpunt van de activiteiten in
het bijenvolk . Daar stimuleert hij in het voorjaar de
ontwikkeling door voer open te krabben en bakken
bovenop te plaatsen .

Voorbereiding op de voorjaarsontwikkeling
Hoe de bijen zich in het voorjaar ontwikkelen is onder
andere afhankelijk van hoe ze de winter in gegaan zijn .
Karl Pfefferle overwintert zijn volken op twee bakken.
Het broednest moet in de onderste bak zitten. Daartoe
6 voert hij zoveel suiker dater in de bovenbak geen
• plaats meer is voor broed. In zijn boek zegt hij dat
hiervoor 20 kg suiker nodig is. ldeaal is het volgens
hem als er in de bovenbak stuifmeel aanwezig is
waaraverheen de wintersuiker wordt opgeslagen. Hij
beveelt aan om ramen met stuifmeel in de bovenbak
te hangen alvorens de bijen op te voeren als er in
voor- en najaar geen goede stuifmeeldracht is.

Stimuleren tot ontwikkeling
Met een goede stuifmeeldracht en warmte uit het
broednest als basis kan de imker in het voorjaar de
opwaartse ontwikkeling van de volken tot een grate
dynamiek brengen. Karl Pfefferle zegt dat het goede
moment om in te grijpen in de ontwikkeling gekomen
is zodra het broednest vanu it de onderbak de
bovenbak in begint te trekken . Dit is voor hem het
ogenblik om op de midde lste drie ramen van de
bovenbak het voer los te krabben. Dit gebeurt
meest al rand half maart, ook bij slecht weer. De bijen
gaan dit voer gebruiken en als gevolg daarvan sporen
ze de moer aan eitjes t e leggen. Het stuifmeel dat
onder d e suiker zit komt beschikbaar voor broednest
en jonge bijen . Op deze manier kan het volk zijn
eiwitbehoefte dekken ongeacht het weer. Eind maart
gaat hij de ramen met suiker li nks en rechts in de
bovenbak openritsen. Deze ramen hangt hij
vervolgens in het braednest van de bovenbak. De
b ijen wi llen deze su ikerramen hier snel weg hebben
en dat kunnen ze aileen door ze in het broednest op
te nemen. Ze verplaatsen het voer en hebben het idee
erin te zwemmen. Dit geeft de ontwikkeling vleugels.
De grat e voederkap wo rdt de motor voor een snelle
voorjaarsontwikkeling. Twee weken later, half april,
gaat de derde bak erop. Drie uitgebouwde, honingnatte ramen in het midden en zes kunstraten ernaast.
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De bijen nemen deze ramen snel in gebruik. Als de
moer deze ramen belegd heeft, gaat Pfeffe rle enkele
ramen kunstraat van buiten naar binnen werken door
ze in het braednest van de bovenste bak te hangen.
Na enige tijd doet hij dat nog een keer. De ontwikkeling wordt praktisch geforceerd door de opstijgende
warmte van het eronder gelegen braednest. lnmiddels
is het half mei geworden en wordt de vierde bak erop
gezet. Deze bak heeft weer uitgebouwde en honingnatte ramen en kunstraat. Als de bouwdrift vermindert
dan wat minder kunstraat bijhangen. De koningin gaat
deze vierde bak be leggen en de voorjaarshoning
wordt erin opgeslagen . De uitbreiding van het volk
wordt zo voora l bereikt door het bovenop plaatsen.
lnmidde ls zijn we in de zwermtijd beland en gaat de
zwermneiging de aandacht vragen.

Beoordeling van de ontwikkeling
AI deze maatregelen moeten in overeenstemming zijn
met de draagkracht van het volk. De imker moet
gevoel hebben voor wat de bijen aan kunnen. Om de
volgende stap te kunnen zetten, is het natuurlijk nodig
dat de voorgaande ingreep door de bijen goed benut
werd. Doordat de imker boven in het volk werkt, in de
ontwikkelingszone, ziet hij heel snel of de ontwikkeling
naar wens verloopt. Worden de opengekrabde ramen
belegd? Wordt de erap geplaatste bak tot aan de
kantramen bebraed? Een blik onder de dekplank laat
zien of verdere stimuleringsmaatregelen genomen
kunnen worden. De imker leert de reactie van het volk
goed kennen en kan de kwaliteit van de moer
beoordelen zonder het hele volk overhoop te halen.

Kunnen onze bijen dat ook?
Het is een genoegen in het boek van Pfefferle bovenstaande schildering van de voorjaarsontwikke ling te
lezen. Natuurlijk denk je dan als imker: 'Dat ga ik ook
doen' . Kan dat zomaar? Er zijn mij weinig Nederlandse
imkers bekend die hun volken op drie b roedkamerbakken hebben, laat staan op vier. Twee broedkamers
met daarop een honingkamer is het meest gebruikelijk.
Zijn wij dan zoveel slechtere imkers dan de heer
Pfefferle? Of deugen onze bijen niet? Het antwoord
op deze vragen ken ik nog niet vanuit de praktijk. Net
als Duitsland heeft ook Nederland een lange traditie
van imkeren. Het zou heel goed kunnen zijn dat in
onze Nederlandse weersomstand igheden factoren

IMKERPRAKTIJKEN
aanwezig zijn, die een dergelijke ontwikkeling vaker

deze manier van stimuleren zijn de moeren die dat

belemmmeren dan bevorderen .

niet kunnen bijbenen snel waarneembaar. Moeren uit
redcellen, van een slechte teelt of die de winterrust
niet goed overleefd hebben , leveren de vereiste
prestatie niet. Ze zijn niet geschikt als moer van grate
honingvolken.

Het weer
Karl Pfefferle imkert in Munstertal in het Zwarte Woud .
Het weer is daar stabieler dan bij ons. De winter is er
kouder en dat betekent dat de bijen niet tel kens weer
een braednest beginnen wegens hogere temperaturen
om vervolgens door een koudegolf op de wintertros
gedwongen te worden. Om nog maar te zwijgen van
temperaturen die eigenlijk net te laag zijn, maar waarbij
de bijen tach uitvliegen omdat ze daartoe gedwongen
worden door de toestand van het broednest. Veel
bijen verkleumen daarbij en zijn voor het volk verloren.
De invloed van de Noordzee is voor de mens wei
prettig, want de winter is er minder koud door. Voor
de bijen is deze invloed vaak ongunstig. In Zuid
Duitsland speelt de invloed van de zee een veel
kleinere rol dan bij ons.

Een andere manier van inwinteren
Behalve het weer zijn er ook imkertechnische verschillen.
Een eerste verschil betreft de hoeveelheid wintervoer.
De meesten van ons voeren hun volken 12-15 kg
suiker, genoeg om daarmee de winter door te komen
en nog wat reserve te hebben . Doelbewust zoveel
suiker voeren dat we de bijen in het voorjaar flink
kunnen stimuleren met loskrabben van tien ramen met
voer is niet gebruikelijk. Nog minder gebruikelijk is het
om zoveel te voeren dat de bijen in de onderbak
overwinteren. De hoeveelheid van 20 kg suiker lijkt
me te klein om ze naar beneden te krijgen als er geen
honing in de bovenbak zit wanneer de imker begint
met voeren. Als het volk in de bovenbak overwintert
en in het voorjaar een broednest begint, worden de
ramen van de bovenbak belegd. Volgens Karl Pfefferle
nemen ze de onderbak pas in gebruik als ze daar door
de dracht toe gedwongen worden omdat de onderbak
niet de plaats is voor grate activiteit van het broednest. Zo vurig als de moer naar boven uitbreidt, zo
traag belegt ze de onderrand van het broednest. Bij
slecht weer kan dat soms lang duren en het volk
groeit niet. Er is een slepende ontwikkeling.

Selectie

Andere opvattingen
In de Nederlandse imkerwere ld is de gedachte om in
het voorjaar volken met rust te Iaten en niet te
stimuleren tamel ijk algemeen aanvaard. In het vroege
voorjaar een bak bovenop plaatsen wordt gezien als
een slechte maatregel omdat hiervan de warmtehuishouding te veel te lijden zou hebben.
Karl Pfefferle is het eens met de gedachte een volk zo
weinig mogelijk te storen. Dat is voor hem nog een
reden om zoveel te voeren. Bij het loskrabben hoeft
hij nauwelijks in het braednest te komen. Het loskrabben van het wintervoer is overigens ook bij ons al
een oud middel om het volk te prikkelen tot activiteit.
Van bovenop plaatsen zegt Karl Pfefferle dat het bij
koud weer geen nadelige gevolgen heeft zolang de
imker geen ramen met broed in die opgezette bak
heeft gehangen . Een groat broednest produceert veel
warmte en de lege bak wordt er aileen maar opgezet
als het broednest dat eronder zit de bak vol heeft.
Bovendien zijn bijen meesters in het regelen van hun
warmtehuishouding.
Het lijkt me niet mogelijk zonder meer te zeggen of
deze methode van voorjaarsstimulering overal toegepast kan worden. Het is in belangrijke mate afhankelijk
van het weer. Er zijn wei enkele punten die ik heel
aantrekkelijk vind. Op de eerste plaats zoveel suiker
voeren dat er in het voorjaar iets open te krabben is.
Verder het inwinteren van moeren die al hebben Iaten
zien wat ze kunnen. Voer en kunstraat in het braednest hangen is minder aantrekkelijk, maar grate volken
kunnen onder goede omstandigheden veel aan. De
gedachte om met bovenop plaatsen de ontwikkeling
te stimuleren, lijkt me heel goed. Als deze geforceerde ontwikkeling succes heeft, heeft het volk begin mei
wei veel haalbijen besch ikbaar voor de voorjaarsdracht
die dan meestal op zijn hoogtepunt is. Het lij kt me
zeer de moeite waard hiermee eens voorzichtig aan
het werk te gaan.

Een tweede verschil is dat Pfefferle in de voorafgaande
zomer de volken geselecteerd heeft. De koninginnen
die hij overwintert, hebben al bewezen over een flinke
legcapaciteit te beschikken. Ze zijn afkomstig uit een
koninginnenteeltprogramma. Koninginnen die niet
voldoen zijn al opgeruimd. Moeren die nu geen topprestaties leveren worden alsnog verwijderd. Door
maandblad voor imkers januari 1997
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Akkermelkdistel (56nchus arvensis L. var. arvensis)
Geliefd en gevreesd

Grote bloemhoofdjes

Bij veel insekten is de akkermelkdistel een geliefde
plant, ruim 50 soorten vinden op een of andere wijze
hun voedsel op de plant. Van diverse mineervliegjes
Ieven de larven in de bladen . Bij de akkerbouwers is

De akkermelkdistel begint in juni te bloeien en gaat
daar in vele gevallen mee door tot laat in de herfst als
de eerste nachtvorsten er een einde aan maken . De
bloemhoofdjes, die in een tuilvormige bloeiwijze op

de plant echter gevreesd, omdat zij zich in de akkers
tot een hardnekkig onkruid kan ontwikkelen .

lange behaarde stengels staan, zijn zijn in diameter
ongeveer 5 em groot, ze zijn de grootste van de
paardebloemachtigen . Ze bevatten ongeveer 100 gele
lintbloemen, waarvan de randbloemen groter .:ijn.
Daardoor lijken de hoofdjes groter en vallen beter in
het oog van bezoekende insekten. De hoofdjes zijn
maar een deel van de dag geopend, en dan ook
aileen als het weer zonnig is . Een paar uur na zonsopgang gaan ze open en tegen de middag sluiten ze
zich alweer. De bloemen langs de rand gaan eerst
open en successievelijk zet de bloei zich naar het
midden voort.
Het buisvormig deel van de bloemkroon is 8-12 mm
lang , wei wat lang voor de bijentong, maar als de

Kosmopoliet
Akkermelkdistel is een een varieteit van Sonchus
arvensis L., een van de ruim 50 leden van het geslacht
8 Melkdistel (Sonchus L.). behorend tot de
• Composietenfamilie (Compositae) . Van oorsprong
afkomstig uit Europa en West-Azie heeft de plant zich
in de loop der tijd ontplooid tot een kosmopoliet van
de gematigde streken . In ons land is het een zeer
algemene plant op voedselrijke plaatsen, in het
bijzonder waar de grond verstoord is. In de duinen
wordt een andere varieteit aangetroffen , de
zeemelkdistel (Sonchus arvensis L. var. maritimus), die
veel gelijkenis vertoont met de akkermelkdistel.

nectar iets in de buis gaat stijgen kan deze wei
worden opgenomen .

Geen di stel

lnsektenbestuiving noodzakelijk

De geslachtsnaam Sonchus L. is een afleiding van
Sonchos, een oude Griekse plantennaam , waarmede
een distelachtige plant werd aangeduid . Toch is deze
overblijvende bijenplant geen distel. De veervormig
gelobde bladeren zien er met hun puntige tanden
langs de rand wei distelvormig uit, maar de gehele
plant bevat melksappen , hetgeen haar onderscheidt

Hoewel bij zelfbestuiving ook wei zaden kunnen
worden gevormd is het voor het vormen van optimaal
kiemkrachtig zaad nodig dat kruisbestuiving plaatsvindt. Honingbijen behoren tot de voornaamste
bestuivers van de akkerdistel. In een hoofdje komen
gemiddeld 30 zaden tot ontwikkeling . De zaden zitten
in nootjes, die ruggelings afgeplat zijn en voorzien zijn

van de distels.

van ribben met dwarsricheltjes. Aan de nootjes zitten
pappusharen, in feite de verdorde bloemkelk, waa rdoor ze gemakkelijk door de wind kunnen worden
meegenomen.

Sterk ontwikkeld wortelgestel
Uit een zaai ling vormt zich eerst een bladrozet,
waardoor veel Iicht wordt opgevangen en de plant
zich ondergronds snel kan ontwikkelen . Het sterk
ontwikkelde wortelgestel bestaat uit dikke wortels,
waarin een reserve aan voedsel kan worden opgeslagen ,
en uit lange kruipende wortelstokken. Vooral de laatste
zijn zo gevreesd bij de akkerbouwers omdat zich
daaruit na bewerking van het land heel gemakkelijk
nieuwe planten kunnen ontwikkelen .
De plant heeft een rechtopstaande stengel die zich in
de bloeiwijze gaat vertakken. Bovenaan zijn de stengels
dicht bezet met klierharen . De grote bladeren staan
verspreid op de stengel en hebben aan de bladvoet
oortjes, die tegen de stengel liggen.
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•

Akkerdistel (Sonchus arvensis L. var. arvensis)
A bloeiwijze; B blad; C ontluikende bloem ; D bloem in het midden va n het hoofdje;
E bloem langs de rand van het hoofdje; F opengeslagen meeld raden; G stu ifmeelko rre l (polair); H zaadhoofdje;
I nootje met pappus; J nootje.
maandblad voor imkers januari 1997

Een joint voor de bijen?
In Du it sla nd is de aanplant van hennep sinds dit jaar
toegest aan. Maa r wei hennep met een laag gehalte
aan tet rahydrocannabinol (THC) . Dit THC is het
bestanddeel dat hennep zijn bedwelmende werking
geeft.
Hennep is een plant, waarbij vrouwelijke en mannelijke
bloemen meestal aan verschillende planten groeien.
Ook zijn er rassen die niet tweehuizig, maar eenhuizig
zijn, de mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien
aan een plant , maar in aparte bloeiwijzen. De hennepkwekers die hennep voor hash kweken gebruiken
voornamelijk vrouwelijke takken of planten, hierin zit
10 het meeste THC. Hennep wordt door andere telers
voorname lijk voor de veze ls en het zaad gekweekt.
Veel mensen willen tegenwoordig zoveel mogelijk
textie l van natuurlijke oorsprong, daarom is er meer
vraag naar hennep . De zaden , die altijd al in zangzaad
werd gebruikt, worden nu ook door mensen gegeten .
Ook wordt er olie uit geperst.
Is het nu een bijenplant? In de literatuur is er weinig
over te vinden, het wordt een vrij goede stuifmeelplant genoemd. Daar hennep eind juli en in augustus
bloeit, een tijd met weinig goede stuifmeeldracht, is
natuurlijk mooi meegenomen .
Ze/f heb ik de hennep enkele jaren in de tuin gehad.
Het is een zeer decoratieve plant, die we/ drie meter
hoog wordt, met sierlijke handvormig samengestelde
b laderen. Hij is oak goed te gebruiken als windvang.
Het zaad haalden we gewoon uit het zangzaad voor
de voge/s. De bijen vlogen fantastisch op de mannelijke bloemen, ze haalden er vee/ stuifmee/. Van de

vrouwelijke tappen heeft zoonlief hash proberen te
maken, wat echter totaal mislukte. Geen nederwied
dus uit onze tuin!
A DIZ 1996(1 0).

Witte stip
Een carnica-imker in Duitsland klaagt over de Buckfastbijen van zijn buurma n. Hij had dit najaar veel last van
roverij, en hij zag zelfs al bijen met 'rode achterlijfringen'
in zijn volken .
Nat uurl ij k, was het antwoord, Buckfastbijen zijn vindingrijk, ze zien snel een nieuwe dracht. Heb je wat zwakke
volken of ga je wat noncha lant om bij het voeren, dan
krijg je last. Een imkerspreekwoord zegt niet voor niets
'Voor elke roverij is er eerst een ezelij' (= stommiteit).
Ook als je je ramen in warmbouw (evenwijdig aan de
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vl iegopen ing) hebt hangen, is er weinig contro le op
de binnenkomende bijen, en is er meer kans op roverij .
Maar het vervliegen mag je ook niet uitvlakken .
In Liebefeld (Zwitserland) hebben ze een proef gedaan,
waarbij van een volk heel veel uitvliegende bijen gemerkt
werden met een witte stip. Na korte tijd vlogen de
witte stippen niet aileen bij bijna aile volken van de
stand naar binnen, ook werden witte stippen gezien
bij bijenstanden in de buurt. Na vier tot vijf weken
werden zelfs op bijenstanden in naburige dorpen de
witte stippen opgemerkt. En wie dit niet gelooft,
probeer het zelf maar eens!
Deutsches Bien en Journal 1996(11)

Warm- of koudbloedig
lnsekten zijn volgens de biologen koudbloedige
wezens . Maar is de bij dat ook? Een bij hoeft niet te
wachten totdat de zon haar opwarmt, voordat ze kan
wegvliegen. Nee, ze laat haar vliegspieren trillen
zonder haar vleugels te bewegen en warmt zichzelf op
tot boven de 25' C. Bij deze lichaamstemperatuur kan
ze vl iegen. Ze kan haar lichaamstemperatuur zo tot
35' C opvoeren om het broed op de juiste temperatuur te houden . Met deze temperatuurregel ing zit ze
tussen koud- en warmbloed ig in . Maar het volk als
eenheid, als het broed heeft, is warmbloedig. Ook als
het buiten vriest dat het kraakt, is de temperatuur aan
het oppervlak van de wintertros toch nog altijd 15°C.
Wordt een individuele bij kouder, dan kan ze zich niet
meer bewegen en gaat dood. De bijen die aan de
buitenkant van de wintertros zitten, gaan naar binnen,
letterl ijk om zich te warmen.
Als de bij uitvliegt bij lage temperaturen, moet ze
zorgen een voldoende hoeveelheid honing bij zich te
hebben, om haar vlucht te kunnen maken .
Stuifmeelhaalsters hebben het moeilijker dan
nectarhaalsters, want die kunnen op de terugweg wat
van de voorraad in hun honingmaag aanspreken .
Beekeeping 1996(10).
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De speurtocht van Robert Noel
Robe rt Noel , een gewone imker net als u en ik, woont
in de staat Maryland in de Verenigde Staten en is
onderwijzer aan een High School. Net als u zag hij
met lede ogen aan hoe zijn volken waren besmet met
de varroamijt. Apistanstrips, het enige toegelaten
middel , werden besteld en daar was het wachten op.
In de t ussentijd experimenteerde Robert met etherische
(sne lverdampende) olie van verschillende planten
waarvan hij een aantal druppels aan het suikerwater
dat hij de bijen voerde toevoegde . Hij was benieuwd
of, en zo ja in welke mate, varroamijten er op zouden

varroamijt al een mengsel van tijm en salie (gesla cht
salvia) gebruikt. Het werd om de drie tot vier dagen
door het vlieggat in de volken gespoten. Het resu ltaat
stand gelijk aan een behandeling met Amitraz. In een
andere studie werd laborato riumonderzoek verricht
naar de mate waarin plantaardige olie een aantrekkende, afstotende of giftige werking voor mijten bezat.
Van de onderzochte 32 soorten olie werkten 21
afstotend. Citronella en citroenolie waren de belangrijkste. De ol ie van kruidnagelen trok de varroamijt
juist aan. (Loont het de moeite deze bijzonderheid in

reageren . Aan vankelijk gebruikte Robert wintergroenolie (Pyrola) waarvan hij een aantal druppels aan het
suikerwater toevoegde en over de bijen sprenkelde.
Het effect was een sterke mijtuitval. Hij zette zijn bevindingen op papier en stuurde die naar de 'American
Bee Journal' voor de rubriek 'De lezer schrijft' . Het
bleef niet bij die ene brief en ook niet bij het gebruik
van wintergroenolie. Vervolgens werd pepermuntolie
gebruikt van de Spearmint (Mentha spicata) en boven-

een onderzoekprogram onder te brengen?).

dien maakte hij voerdeeg waaraan pepermuntolie was
toegevoegd en deze plakken legde hij boven het
broednest. Uit gesprekken met andere imkers kwam
naar voren dat verhoogde resistentie tegen de varroamijt optrad bij volken die nectar verzamelden van de
tijm . Op zijn eerste publicaties volgden veel reacties.
Vanuit de Universiteit van West-Virginia werd contact
met Robert Noel opgenomen en deskundigen op het
gebied van mijtonderzoek en bijenteelt baden hun
medewerking aan. lnmiddels verscheen in de
'Ameri can Bee Journal ' een artikel over de rol van
plantaardige stoffen bij de bestrijding van mijten en
daarin werd gemeld dat in ltalie Apilife Var op de
markt was verschenen. Een nieuw wapen in de strijd
tegen de varroamijt met als hoofdbestanddeel
aromatische kristallen gewonnen uit tijmolie. Samen
met die van eucalyptus, menthol en kamfer is het in
een basisstof ge.lmpregneerd. Het tablet wordt op de
toplatten van het broednest gelegd waarna de
vluchtige stoffen vrijkomen en door het volk
circuleren. Na drie tot vier weken wordt het
vervangen. In kleine volkjes wordt hiermee 95% van
de varroamijten gedood mits de temperatuur niet
onde r de 16°C daalt. Minder resultaat werd gehaald
in grate volken met meerdere bakken op elkaar
geplaatst. Er zijn geen residuen in de was gevonden.
AI eerder, in 1991 , was voor de bestrijding van de

Een sneeuwbaleffect
Voordat ik verder ga wil ik u eerst iets vertellen over
de beweegreden van Robert Noel. Hij zegt: ' Het doe/
van mijn onderzoek is niet om aileen mijn eigen bijen
te redden, maar oak om een bijdrage te /everen aan

de gehe/e bijenteelt, zodat oak in de toekomst
bestuiving van gewassen veilig wordt gesteld.
Bestuiving zo noodzakelijk om voedsel te verschaffen
voor een hongerige were/d. De honingbij is een
wonder der natuur en we moeten samenwerken om
deze voor uitroeiing te beschermen'.
Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA)
meldt dat er nu in vier staten proeven worden genamen met p lantaardige vluchtige olie als alternatief
voor Apistan. De eerste resultaten worden hoopgevend genoemd. De bevindingen van het onderzoekteam van de Universiteit van West-Virginia zijn niet
minder hoopgevend. Zij stellen dat naar hun idee
Robert Noel een manier heeft ontdekt om zowel de
varroa- als tracheemijt effectief te bestrijden.
Een verslag:
' In de zomer en herfst van 1995 voerde Robert Noel
suikerwater aan zijn bijen waaraan toegevoegd wintergreen - en pepermuntolie. Hij mengde 10 tot 20 druppels (0,5 tot 1 cc) olie met een pond suiker in een
literpot en voegde er zoveel heet water aan toe tot
de pot vol was. De suikerstroop konden de bijen via
een voerinstallatie aan het vlieggat opnemen. Van de
veertien volken kregen er negen voedsel met wintergroenolie en de overige vijf met pepermuntolie. Er
werd van juli tot oktober gevoerd, tegen het einde
van de periode dagelijks. Bij het begin van het voeren
waren verschillende volken er door mijtaantasting en
begeleidende ziekten slecht aan toe. Veel kleine
maandblad voor imkers januari 1997
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VAN IMKER TOT IMKER
bijtjes met verschrompelde vleugels en een broednest
met het bekende 'hagelschot patroon'. Twee volken
waren zo zwak dat de wasmot de overhand dreigde te
krijgen . Dertig dagen na het begin van het voeren had
de varroamijt definitief het onderspit gedolven en de
bijen wa ren hersteld van het zogenaamde mijtsyndroom.
O p 21 september 1995 werden verscheidene volken
grondig ge"inspecteerd. De met suikerwater behandelde vo lken wa ren zo goed als varroavrij . De onbehandelde contro levolken in hetzelfde gebied waren zwaar
besmet en op sterven na dood. Vo lken op een andere
bijenstand die in juli en augustus mijtvrij waren, bleken
in november zwaar besmet (2 tot 3 mijten per bij). Het
is zo goed als zeker dat zwaar met varroa besmette

12
-

bijen van stervende, in het wild levende volken in de
bosrijke omgeving zich bij de volken van de imkers
hadden gevoegd. Deze volken kregen alsnog een plak
suike rdeeg boven de tros bestaande uit vier kopjes
suiker, twee kopjes plantaardig vet en 4,8 cc wintergroenolie. In het voorjaar van 1996 was in deze volken
nauwelij ks een mijt te vinden. In het voorjaar van 1996
paste Robert Noel nog een andere vorm van varroabestrijd ing toe. Strips van plexiglas (35,5 x 7,5 x 0,3 em)
besmeerde hij met een mengsel bestaande uit vier
delen koolzaadolie, 1,5 dee I gesmolten bijenwas, 2 cc
Patchouli (welriekende olie) en 2 cc wintergroenolie.
Hij plaat ste de strip in de lengte in de vliegopening .
Thuiskomende bijen namen bij het passeren van de
strip een deel van het mengsel aan hun poten mee.
Een dag later werden verscheidene dode mijten op de
strip gevonden . Een collega-imker paste dezelfde
methode t oe en vond een dag later honderden dode
mijt en bij de ingang, op en rond de strip. Mr. Amrine,
van de Universiteit van West-Virginia inspecteerde dit
volk vijf dagen later en vond slechts twee levende
mijten op 1.000 onderzochte bijen. In hetzelfde onderzoek werden 100 verzegelde darrecellen geopend . In
verscheidene pas verzegelde cellen bevonden zich 18
tot 25 zeer opgewonden varroamijten, die als gekken
over en rond de larven en raat renden. Toen het mengsel
van de strip door de thuiskomende bijen in het broedgebied werd gebracht moeten deze mijten massaal de
bijna gesloten cellen zijn ingevlucht, als waren het schuilkelders, want in de eerde rgesloten darrecellen met
oudere poppen vond een normale ontwikkeling van
de varroamijten plaats. Op 6 juni 1996 inspecteerde
Mr. Amrine 12 volken van Robert Noel op drie verschillende plaatsen. In elk volk werden ongeveer 100 verzegelde darrecellen geopend en verscheidene ce llen met
werkste rbroed. Het resu ltaat was verbluffend. Slechts
een enkele varroamijt werd gevonden en met 12 tot
14 raten breed kon worden gesproken over de beste
maandblad voor imkers januari 1997

volken die hij in de afgelopen jaren onder ogen had
gekregen.

Wat doen we met deze informatie?
We zouden zo graag ... maar er blijven nog vragen.
Krijgen we bij gebruik van etherische olie voortaan
nectar, dus honing, met een smaakje? Als we het
toepassen, wat is dan het beste tijdstip in het jaar,
welke concentratie, in welke vorm en wanneer? Gaan
we het net als Robert Noel zelf uitzoeken of wachten
we op onderzoekresultaten van eigen bodem. De
verleiding is groot om aan de slag te gaan vooral als
we denken aan de huidige verontreiniging van was,
propolis en honing. Veel vragen, inderdaad. Tech ben
ik ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd verantwoorde medicatie van de varroa met natuurlijke
grondstoffen tot de mogelijkheden behoort. De bron
van aile kwaad voor de varroa en de oplossing voor
de bijenteelt ligt in de natuur voor het grijpen.

Het weer in januari
Over de peri ode 1961/1990 geldt als landelijk gemiddelde 44 uren zon, 62 millimeter neerslag en een
gemiddelde maximum temperatuur van 4,5°C.
Januari-maanden
(uren)
Jaar Zon
1992 normaal
1993 normaal
1994 normaal
1995 zonnig
1996 zeer zonnig (90)
Noord-Nederland (-0,2)

Nee rsl ag (mm)
( 34)
droog
normaal
zeer nat ( 98)
zeer nat (126)
zeer droog ( 7)

Max.t emp (OC)
vrij zacht
zeer zacht
zeer zacht ( 7,4)
zacht
( 6,5)
zeer koud ( 1,8)
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Een nest met acht raten
Begin september 1996 hoorde ik dat er door werkers
vlakbij mijn bijenstal, over een sloot, een bijennest
was gevonden hangende in een singel, dit is een rij
bomen die op de oever van een sloot staat. Het was
een flink groot nest met acht raten en flink bezet met
bijen, ze hadden echter geen hon ingvoorraad, dus
gedoemd te verhongeren in de winter. We hebben
het volk gedood en door een tak af te zagen de raten
ongebroken kunnen weghalen . Nu zal de vereniging
een vitrine maken waar hij in opgeborgen wordt.

ziet komen en die dan blijven, zijn de eiwitcel len. De
andere, de bloedcellen , ontstaan wat later en als
laatste ontstaan de zenuwcellen . Vergelijk hiermee de
ontwikkel ingsduur van koningin, werkbij en dar. Binnen
in het hoofd van de mens treffen we dus dezelfde drie
krachten aan als in het bijenvolk.
De werkbijen brengen datgene wat zij van de planten
verzamelen naar huis, verwerken het in hun eigen
lichaam tot was en brengen dan die wonderbaarlijke
bouw van de cel len tot sta nd. De bloedcellen van het
menselijk hoofd doen dat ook! Die gaan van het hoofd
uit door het gehele lichaam. Als u bijvoorbee ld een
stuk bot bekijkt, dan zijn daar overal die zeshoekige
ce ll en aanwezig. Het bloed, dat door het gehele
lichaam circuleert verricht dezelfde arbeid als de bijen
in het bijenvolk. Het bloed heeft dus dezelfde krachten in zich, als waarover een werkbij beschikt. Zoa ls
de mens zijn eigen lichaam (spieren en botten) opbouwt,

Bijenvolk en mensenhoofd

zo bouwt ook een bijenvolk zijn eigen lichaam op: dat
zijn de raten, de zeshoekige cellen. A ls iemand een
stukje bijenwas krijgt, heeft hij eigenl ijk een tussenprodukt van bloed, spieren en botten . Met dit bouwsel
van was gebeurde hetzelfde als in het inwendige van
ons lichaam. Bij was heb je eigenlijk te maken met
datgene wat wij als krachten in ons dragen.
De zenuwen (darren) worden voortdurend vern ield.
De zenuwen slijten zonder ophouden . Na de darrenslacht (verslijten van de zenuwen) worden de activiteiten van het bijenvolk al gauw minder en gaat het in
winterrust. Het volk gaat eigenlij k ieder jaar 'dood'.
Onze zenuwen worden ieder jaar zwakker en aan d it
zwakker worden van de zenuwen sterven de mensen

Van de vele voordrachten, die de anthroposoof Rudolf
Steiner (1861-1925) heeft gehouden is de zogenoemde
'Bijencursus' wei zeer opmerkelijk. Hij vertelt daarin
over de bijen en hun betekenis voor mens, kosmos en
aarde. Hij gaat in op de relatie van de bijen tot het
menselijk organisme. Binnen in de bijenkorf gaat het
namelijk precies zoals in het hoofd van de mens. In
het hoofd van de mens hebben wij zenuwen, bloedvaten en ook nog verspreid liggende zogenaamde
eiwitcellen, die rondachtig blijven . De zenuwcellen,
die voortdurend slijten, zijn te vergelijken met de
darren . De bloedcellen, die met het bloed door de
aderen stromen en het lichaam van voedingsstoffen
voorzien en het afweermechanisme regelen, zouden
dan de werkbijen zijn. De eiwitcellen, d ie voornamelijk
in het middengedeelte van het hoofd aanwezig zijn en
de kortste ontwikkeling doormaken, die kunnen we
met de koningin vergelijken. De cellen , die u als eerste
in de kiem van het mensel ijk embryo tot ontwikkeling

uiteindelijk.
De bij werd juist in de oudste tijden als een heilig dier
beschouwd, omdat zij in al haar werken eigenl ijk laat
zien hoe het in de mens zelf toegaat.
A ls de mensen in vroeger tijden kaarsen maakten van
bijenwas en die aanstaken, dan hadden zij daarbij het
besef een zeer bijzondere en heilige handeling te
verrichten: 'De was die daar verbrandt, hebben wij uit
de bijenkorf gehaald. Daar binnenin was die in vaste
toestand . Als het vuur deze was doet smelten en de
was verdampt, dan komt de was in dezelfde toestand
waarin die in ons eigen lichaam aanwezig is.' En tijdens
dit verbranden van de was uit de kaars hebben de
mensen vroeger aangevoe ld, dat daar iets, dat in hun
eigen lichaam aanwezig was, omhoog steeg naar de
hemel. Oat was iets dat hen tot diepe vroomheid
stem de.
Als men nu naar de bijenzwerm kijkt dan is die weliswaar te zien, maar hij ziet er net uit als de ziel van een

Zoiets maak je maar een keer in je imkerleven mee,
een Ieven van 60 jaar imkeren.

G.K. Keessen, Aalsmeer
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mens die het lichaam moet verlaten . Het is een

14
-

grandioos gezicht, zo'n wegzwermend bijenvolk. Zoals
de oude koningin met haar aanhang de bijenkorf
verlaat, zo verlaat de mensenziel zijn lichaam . Men kan
werkelijk die uitvliegende zwerm beschouwen als een
beeld voor de wegtrekkende ziel van de mens. De
bijen kunnen echter de weg naar de geestelijke wereld
niet vinden en dan klitten de bijen aan elkaar, worden
een enkele tros. Ze willen samen blijven. Zij willen weg
uit de wereld, kruipen heel dicht op elkaar om te verdwijnen, omdat zij de geestelijke wereld willen binnengaan. Maar zij zijn zo fysiek-stoffelijk geworden, dat
dat niet kan. Wij moeten hen in een andere bijenkorf
tot wedergeboorte brengen. Oat is precies het beeld
van de mens dat zich hier weer belichaamt. Lees in dit
verband ook eens het prachtige gedicht van Martinus
Nijhoff dat als titel draagt: 'Het lied der dwaze bijen'.
Het staat in het Groentje van januari 1980.
Dus de mens heeft een hoofd en het hoofd werkt aan
het grate lichaam, wat het bijenvolk eigenlijk is. Het
bijenvolk vertoont de samenhang tussen koningin,
werkbijen en darren; dezelfde samenhang als bij de
mens tussen eiwitcellen, bloedcellen en zenuwen. Wat een mens zich al niet in z'n hoofd kan halen! (Uit
het gedachtengoed van Rudolf Steiner/ Dornach, 26
november 1923)
P. Jager. Putten Gld.

Hyposensibilisatie-kuur
Graag wil ik in contact komen met imkers die een
hyposensibilisatiekuur (dit is een langdurige injectiekuur tegen bijenallergie) ondergaan of ondergaan
hebben. Dit om de volgende reden.
Na ongeveer twee jaar met veel plezier bijen te hebben,
en dus ook diverse steken opgelopen (zonder veel
problemen), ging het dit jaar mis.
lk werd in mijn hoofd gestoken waarop een allergische
reactie volgde die uitliep in een shock. Na het kordaat
optreden van gezin en buren die arts en ambulance
waarschuwden kwam alies na een paar uur weer goed.
Via het blad Bijen kwam ik in contact met Dr. Janssen
uit Arnhem . Na wat onderzoeken hebben we besloten
om met de injectiekuur te beginnen .
Nu wil ik graag in contact komen met mensen die
hiermee ervaring hebben en die wei of niet zijn
doorgegaan met het houden van bijen.
Hans Groenen, Aspert 5 6631 KS Horssen , 0487-541638_
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Fluvalinaat en wespen
Het themanummer van oktober spreekt mij zeer aan:
ik mag zo'n blad wei waar allerlei ervaringen en
weetjes in staan . Daar kan een ieder wei wat uithalen.
Maar nu mijn reden van deze brief, iets voor de
vraagbaak. lk heb drie volken .
Mijn Carnicavolk met nieuwe moer van dit jaar heb ik
eind augustus ingevoerd. lk heb direct vanaf het begin
van invoeren Apistanstrips in het volk gehangen. Om
de andere dag voerde ik 2 kg suiker (2 op 1). lk contra leer uit nieuwsgierigheid rege lmatig de schuifbodems van mijn volken, zeker na het inhangen van
strips om de besmetting met varroamijten waar te
nemen. In het begin, omdat er dan mijten liggen,
veeg ik de bodem schoon boven de afvalcontainer. lk
vertelde mijn vrouw zo van: niet veel mijten en enkele
wespen op de bodem. Waarop zij zei: je hebt de
wespen toch wei doodgemaakt he? lkzelf vind wespen
nuttige beestjes maar haar vraag was gerechtvaardigd,
omdat ze pas in haar hals was gestoken. De volgende
dag na het vullen van de voerbak, weer een stuk of
zes wespen op de schuifbodem die niet wegvliegen
als ik de schuif onder de kast uit haal. lk gooi ze op de
grand, ze doen vliegpogingen en ik druk ze maar dood.
Zolang ik voer gaat dit ritueel door. Op 14 september
komen mijn twee kasten met F1 's terug van de he ide .
Deze volken ga ik ook invoeren en bovendien hang ik
er strips in. Wie schetst mijn verbazing als ik de dag
na het suiker geven ook weer wespen aantref op de
schuifladen van beide kasten, die niet kunnen vliegen.
De wespen worden blijkbaar gelokt door de geur van
gemorste suiker, want bij mijn Carnicakast waar niet
meer gevoerd wordt zie ik geen wespen meer.
Vandaar mijn vraag: kent u dit verschijnsel? Kunnen
wespen niet tegen de stof fluva linaat van de Apistanstrips en worden hun vliegspieren of zenuwstelsel
aangetast?
K. Visser, Nijverdal

Carnica en heidedracht
Omdat ik al eens gehoord heb dat Carnicabijen niet
geschikt zijn voor het halen van heidehoning, ga ik
aileen met de twee F1-volken naar de heide. Maar
ook omdat ik zuinig ben op mijn Carnicamoer en ik
thuis toch ook een volk wil hebben staan, houd ik mijn
Carnicavolk thuis. lk denk niet dat het dit jaar een
ideaal heidehoningjaar is geweest, want ik had geen
heidehoning. Mijn ene volk had er in de honingkamer
helemaal niets van gebakken, mijn andere volk had
nog zoveel honing opgeslagen in de honingramen dat

DE LEZ ER SCH RIJFT

KORT BERICHT

ik het er uitgeslingerd heb. Heel geestdriftig had ik
deze ramen eerst met de heideborstel bewerkt maar
tijdens het sl ingeren hoorde ik al dat de honing er
uitregende tegen de wand van de sl inger. Een keer
draa ien en aile 'heide'honing was er uit. De borstel
had ik voor niets gebruikt. Het zal we i pure
vossebessenhoning zijn . Er staat bij Nijverdal veel
vossebes aan de rand van de heide tussen de bomen.
En nu mijn vraag .
lk het zo dat ook F1 's geen heidehoning halen? Zoja,
waarom? lk kan mij niet goed voorstell en dat het aan
de tonglengte ligt. Zo groat en d iep zijn de

Radioactiviteit heidehoning

heidebloemetjes toch niet? lk heb de indruk dat ze
wei behoorlijk wat stuifmeel van de heide halen .
K. Visser, Nijverdal

J.D. Kerkv/iet, Keuringsdienst van Waren, Amsterdam

De Keuringsdienst van Waren te Nijmegen zou graag
van een aantal heidehoningen van 1996 de radioactivieit meten. Zoals bekend is de laatste jaren de
radioactiviteit gelu kkig sterk gedaald en overschrijdingen van de norm zijn niet meer gevonden . Uit
wetenschappelijk oogpunt is de Keuringsdienst er
echter in ge.interesseerd hoe de waarden in heidehoning uit 1996 - tien jaar na Tsjernobyl - liggen en of
er verschil is tussen de diverse Nederlandse heidevelden . Voor deze meting is bij voorkeur 350 gram
honing nodig, maar 50 gram kan ook. U kunt uw
heidehoning opsturen naar het volgende adres:
Keuringsdienst van Waren, t.a .v. ir. H. Nootenboom,
Postbus 260, 6500 AG Nijmegen.
Afgeven mag ook: Meyhorst 60-02 te Nijmegen.
lnd ien u nadere inlichtingen wilt hebben kunt u
ir. Nootenboom be llen, 024-3446444.
Graag verme lding van het heideveld waar de honing is
gewonnen.

TO VAN DE MAAND

Bijenstal van de heer P.B.J. van den Dries uit He inkenszand. De Bije nsta l staat in een boomgaard net buiten zijn woonp/aats.
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HONINGKEURING

Worden de juiste produkten

beoordeeld?
M .J. van lersel

In imkerland worden grote gebeurtenissen vaak
door besturen aangegrepen om een honingkeuri ng
te organiseren. Er wordt daarbij in heel wat klassen
gekeurd : o.a. vloeibare en gekristall iseerde hon ing,
heidehoning en brokhoni ng. Waardoor wordt dat
bepaald? Traditie, zakelijke overwegingen?

geschikt zijn om te verkopen aan de Palestijnen voor
hun lntifadah. Ook kan deze honing kristallen bevatten
die de consument het idee geven dat hij zand eet in
plaats van honing. Een dergelijk produkt hoort niet op
een honingkeuring . Toch deze honingen op een
keuring toelaten geeft de imker het idee dat hij hier
een goed produkt aflevert.

Het doel van de honingkeuring
Een honingkeuring is niet ai leen een sportieve
16 wedstrijd . De honingkeuring biedt de imker de
- gelegenheid zijn honing te toetsen aan kwaliteitseisen .
Hij kan zo controleren of hij zijn werk goed gedaan
heeft. Er wordt daarbij voornamelijk getoetst op
zichtbare kwaliteit. Aileen de vaststelling van het
suikergehalte zegt iets over de kwaliteit van de honing
zelf. Belangrijke kwaliteitsaspekten zoals het enzymen HMF-gehalte worden niet gekeurd . Een tweede
doelstelling is het om via zo'n keuring kennis te
verspreiden omtrent het verwerken van de honing na
het slingeren . De derde doelstelling is het winnen van
een prijs en bevestigt te krijgen dat je een goede
imker bent.

De honingkeuring en de consument
De consument wil vloeibare honing of de zogenaamde
cn§mehoning. Deze laatste is een belangrijk produkt
omdat op deze wijze aan de consument een honing
verkocht kan worden die niet aan kwaliteit heeft
ingeboet door allerlei bewerkingen , zoals dat wei het
geval is bij gekristalliseerde en vervolgens vloeibaar
gemaakte honing, zelfs al gebeurt dit op een goede
manier. Het produkt cn'!mehoning verdient een plaats
op de honingkeuringen . Met zijn wensen bepaalt de
consument wat er op een honingkeuring gekeurt moet
worden . Bakkers wedijveren ook met elkaar. Zij
wedijve ren daarbij met produkten die de consument
wil hebben. Het gaat niet om het mooiste deeg, maar
om het fijnste worstebrood.
Zo is het voor mij steeds een raadsel waarom
kristall iserende honing op een honingkeuring ook
maar een b lik waardig wordt gekeurd . Deze honing is
vlees noch vis. Ook gekrista lliseerde honing is vaak
een onverkoopbaar produkt. Veel honingen die
spontaan gekristalliseerd zijn, zelfs met roeren door de
imker, worden in de pot vaak zo keihard dat ze aileen
maandblad voor imkers januari 1997

Herzi ening van klassen en normen
In dit Iicht lijkt het mij hard nodig de klassen waarin
gekeurd wordt te herzien . De klasse kristalliserende
honing dient te worden afgeschaft . Kristalliserende
honing is een halfprodukt, wat voor zin heeft het dit te
keuren? De categorie gekristalliseerde honing zou
normen moeten bevatten voor de viscositeit, anders
gezegd, de smeerbaarheid va n de gekristalliseerde
honing . Op deze wijze hoeft cremehoning geen
aparte klasse te worden . De klasse gekristalliseerde
honing bevat al normen voor de kristalgrootte . Te
grove kristallen geven aftrekpunten . Zo zou een
slechte smeerbaarheid, te hard of te vloeibaar, van

HON I NGKEURING
gekristalliseerde hon ing ook aftrekpunten moeten
opleveren evenals een te grate viscositeit. Misschien
moet het woord gekristalliseerde honing helemaal
niet gebruikt worden maar is het beter voor deze
klasse de term creme honing te gebruiken . Het woord
geeft dan aan aan welke kwaliteiten het produkt moet
voldoen.

Suikergehalte
Bij gekristalliseerde honing wordt meestal het
suikergehalte niet gemeten. Eigenlijk zou dit wei
moeten want bij spontane kristallisatie kan de
bovenste laag honing een te laag suikergehalte

het vaststel len van de herkomst van de honing. Met
het meten van de zuurgraad van honing kan een
uitspraak worden gedaan over zijn herkomst. De
zuurgraad is met een pH -meter op eenvoudige wijze
vast te stellen . De meeste Nederlandse honingen zij n
gemengde honingen en of de zuurgraadmeting ook
dan nog bruikbaar is weet ik niet. Voor de imker is het
een interessante uitdaging om op een honingkeuring
nate Iaten gaan of zijn Iinde honing ook inderdaad
die naam verdient. Pluspunten voor een juiste
tenaamstelling.

De Nationale Honingkeuring
Het bestuur dat een keuring organiseert zoekt een
jury die het werk moet gaan doen . Het bestuur laat
de jury zijn gang gaan en deze jury volgt de
gebruikelijke normen. De jury kan niet opeens op een
andere wijze gaan keuren . Het bestuur informeert de
leden niet over andere voorwaarden. Een soort patstelling die de ontwikkeling van een eigentijdse
keuring tegenhoudt. De verdeeldheid van de Nederlandse imkerij doet hier ook geen goed gaan . Op de
Open Dag van de Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek
werd dit jaar de Nationale Honingkeuring gehouden,
helaas nog niet helemaal zonder kinderziekten.
lk vind deze wedstrijd een goed initiatief op een
uitstekende plaats . Bij de Ambrosiushoeve kunnen aile
imkers terecht, ongeacht van welke organisatie ze lid
zijn. lk hoop dat deze keuring een vervolg zal krijgen .
De Nationale Honingkeuring zou een prachtige gelegenheid zijn om op nationaal niveau de keuringseisen
bij te stellen . Een inspirerende taak voor de Ambrosiushoeve. Misschien kan de Nationale Honingkeuring via
de pers ook nationale aandacht krijgen? Oat zou een
prachtige promotie zijn van Nederlandse honing.

lnbinden van 'Bijen'
hebben waardoor dit laagje tot gisting over kan gaan .
Ook als de honing geent is maar onvoldoende
geroerd, kan d it verschijnsel optreden. Het probleem
bij het meten van het suikergehalte is hier dat de
refractometer aileen voor vloeibare honing gebruikt
kan worden. Deze moeilijkheid is eenvoudig te
ondervangen door van aile gekrista lliseerde honingen
een monster te nemen in een klein potje en dit even
in de magnetron te plaatsen . Na afkoeling kan op
eenvoudige wijze het suikergehalte gemeten worden.

Het vakmanschap van de imker

Ma rga Canters

Wederom biedt de VBBN haar leden, maar ook nietleden, de mogelijkheid jaargangen van het maandblad Bijen in te Iaten binden. Wij hebben inmiddels
een boekbinder gevonden die dezelfde kwa liteit
Ievert voor ee n lagere prijs. Een enke le jaa rg ang
gaat ± /25 kosten, twee jaargangen in een band
± /30.
U kunt uw jaargang(en) v66r 1 maart 1997 sturen
aan: VBBN, t .a.v. M arga Canters, Grintweg 273,
6704 AP Wageningen.

Het vakmanschap van de imker komt ook tot uiting in
maandblad voor imkers januari 1997
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IN MEMORIAM

Huub van Gool
Op 14 november 1996 is op 79-jarige leeftijd Huub
van Gool plotseling overleden . In het themanummer van oktober stond nog een interview met
hem , nu een maand later moeten we afscheid van
hem nemen.
Voor de bijenhouderij heeft hij veel
betekend. Zo begon hij zijn loopbaan
in 1945 als leraar in algemene
dienst bij het toenmalige
Rijksbijenteeltconsu lentschap.
Vele fruittelers heeft hij in
18 die tijd de vakkennis van
het bijenhouden
bijgebracht. Hij was een
geboren leraar met een
enorme veelzijdigheid
en een ijzeren
geheugen. Zo gaf hij
onder andere ook les
aan de opleidingen
tuinbouwakte en
-praktijkleerkrachten.
Zijn verdiensten voor het
landbouwonderwijs zijn
dan ook van grote
betekenis. Het boek
'Bijenhouden met Succes',
waarvan maar liefst zeven
drukken verschenen, was
inderdaad een groot succes en was
een waardevolle aanwinst voor de
bijenhouder. De Bond van Bijenhouders NCB en de
daarbij aangesloten verenigingen deden regelmatig
een beroep op hem. In 1993 gaf hij zijn laatste

Gewasbeschermingsgids 1996
De Plantenziektenkundige Dienst (PO) heeft de
veertiende editie van de Gewasbeschermingsgids of
'Rode Gids' samengesteld. De gids biedt een
compleet overzicht van 'wat er mag' op het gebied
van gewasbescherming in Nederland. De in de
nieuwe gids verwerkte gegevens komen voor een
belangrijk dee l uit de Gewasbeschermingskennismaandblad voor imkers januari 1997

vervolgcursus bijenteelt in Reusel. Zo was hij ook
betrokken bij de honingkeuring op de jaarlijkse
Studiedag.
Bij het totstandkomen van de leskisten bijenteelt
verzorgde hij de handleidingen voor leerkrachten en
leerlingen. Samen met Nederlandse en Belgische
deskundigen werkte hij mee aan de samenstelling van de imkersencyclopedie.
Ondanks zijn slechte gezondheid
bleef hij zijn bekende humor
behouden. Hij had een enorm
brede belangstelling. De
ontwikkelingen in de
agrarische sector bleef hij op
de voet volgen, het blad
Bijen lag nog op zijn tafel.
Zo was hij ook nog lid van
een studiegroep voor
bijenteelt. Op de dag van
zijn overlijden zou de
groep bij hem thuis te gast
zijn. Hij keek er naar uit en
had alles met zijn zoon
Don reeds voorbereid.
Huub, we zijn in jou niet
aileen een groot vakman,
maar ook een goede vriend
verloren, waarop nooit
tevergeefs een beroep werd
gedaan.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe
om dit verlies te kunnen verwerken.
L.M. Opsteeg en J.J. Speelziek

bank. In deze databank van PO en lnformatie en
Kennis Centrum Landbouw (IKC-L) zijn de afgelopen
jaren aile gegevens opgeslagen van de in Nederland
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De gids
kost !65,- (ex. !12,50 verzend- en administratiekosten). U kunt de gids afhalen bij het hoofdkantoor
van de PO, Geertjesweg 15 te Wageningen, 0317496721 of aan de balie van de districtskantoren
(adressen bij de VBBN, Marga Canters).

IEDAG NCB-IMKERS

Bijenrassen centraal op boeiende studiedag
J. Beekman

De studiedag van de Bond van Bijenhouders NCB
werd gehouden op 9 november 1996 in de Middelbare Agrarische school te Boxtel. Thema van de
studiedag was ' Bijenrassen in verleden , heden en
toekomst'.
Een thema dat aansluit bij de viering van het 75-jarig
jubileum van de Bond . Bij een jubileum kijkt men
terug en in de toekomst. Van het traditionele programma dat gehanteerd werd tot 1995 is afgeweken . Een
lezing is komen te vervallen en daarvoor is, mede met
betrekking tot het jubileum een forum gehouden.
De dagvoorzitter, H. Weijenborg, opende de studiedag om ongeveer 10.00 uur. Hij heette iedereen van
harte welkom, in het bijzonder de inleider, maar ook
de ruim 200 imkers, somm igen vergezeld van hun
partners.

Kampioen bedrijfswedstrijd
Ieder jaar wordt door een jury volgens een bestaand
reglement de Kampioen van de Bijenteeltbedrijfswedstrijd via een keuring aangewezen . Deze keuring
vindt plaats op de stands van de imkers die het jaar
daarvoor kampioen van hun verenig ing waren. De
Bondsvoorzitter, C. Roelen, reikte op de voor hem
gebruikelijke manier de kampioenswisselbeker uit:
1. kampioen H. Joosen uit Teteringen
2. J. Golhler uit Asten
3. C. van Galder uit Etten-Leur

De Brabantse kampioenen van 1996.

Felicitaties
De voorzitter van VBBN, de heer D. Vunderink,
fe liciteert het Bondsbestuur en haar leden met het 75jarig jubi leum. Hij heeft een groat vertrouwen dater

altijd imkers zijn, daar zorgen de bijen wei voor. De
Bedrijfsraad wordt meer zelfstandig nu de overheid
teruggetreden is. De kwaliteit van de imkerij moet
behouden c.q . verhoogd worden. Bij bestuiving hebben we bijen nodig en dus ook onderzoek (denk aan
de Ambrosiushoeve) . Hij heeft vele jaren met genoegen samengewerkt met de BvB NCB, vele veranderingen en vernieuwingen komen er aan. De onderlinge
samenwerking zullen we moeten uitbouwen , aldus de
heer Vunderink.
De dagvoorzitter bracht hulde aan het huidige Bondsbestuur en merkte op dater kritiek geuit wordt op het
bestuur. Niet terecht, gelet op het vele werk wat
verzet wordt. Hij onderstreept e deze opmerking door
aan de leden van het bestuur een fles aan te bieden .

Forum
Ter inleiding van de forumdiscussie kreeg C. Roelen
het woord . Deze gaf een overzicht van de oprichting
van de Bond, de activiteiten die opgestart zijn en weer
verdwenen tijdens het 75-jarig bestaan . Hij memoreerde, dat er door de overheid subsidie verstrekt werd,
en dat men een bijenkast kreeg na het volgen van een
imkerscursus. Dit is allemaal verdwenen. Nieuwe
activiteiten dienden zich aan, en zijn nog lopende,
zeals ziektenbestrijding , drachtplantenoverleg en de
Studiedag . In de huidige ontwikkeling mag genoemd
worden de goede samenwerking van de vijf imkerorganisaties, het blad Bijen , uitgegeven door vier
imkersorganisaties, maar ook het teruglopende !edental bij de organisaties. Het is niet vanzelfsprekend,
aid us de voorzitter, dat het 100-jarig jubileum gevierd
wordt, gelet op het dalende ledental. Het zal de
komende jaren veel werk en creativiteit kosten om een
en ander op peil te houden . Het is noodzakelijk voor
de Bijenhouderij om de organisaties in stand te houden .
Tweede inleider was de voorzitter van de ANI, D. van
Houwelingen . De inleiding was gebaseerd op een
aantal onderwerpen, metals hoofdthema 'Is het
lidmaatschap van een bijenhoudersorgan isatie nu en
in de toekomst nodig om te kunnen imkeren?' .
- Het doel van de bijenhoudersorganisaties werd
uitgelegd, dat gaf meteen aan dat de vijf organisaties
niet veel van elkaar verschillen .
- Het ledenverlies kwam aan de orde, wat ook weer
bij aile vijf dezelfde neerwaartse trend te zien gaf
(2,5 % per jaar). Als oorzaken werden door dhr.
Van Houwelingen genoemd:
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- vergrijzing, financiele drempel
- stimuleren en voorstellen
jeugdigen, tijdgebrek en rust,
praktijkonderzoek
problemen met bijen, plaatsings- folders uitgeven
mogelijkheden, traditioneel (niet
- financieel draagvlak vergroten
meer opvolging van vader op
Zodoende kan de bijenhouderij
zoon).
behouden blijven, aldus de heer
Is het lidmaatschap nog nodig?
Van Houwelingen.
Wat mist de imker als er geen
De dagvoorzitter heeft na het
organisatie meer is? De gebovenstaande het forum voorvolgen zullen zijn, dat algemene
gesteld: forumleider F. P. Bohl belangen verdwijnen zoals:
meijer, de twee inleiders
- geen aandacht meer voor de
C. Roelen en D. van Houwelinimker
gen, C. Havermans m.b.t. onder- geen aandacht meer voor de
wijs en dracht, A. de Ruijter
Het forum, met v.l.n.r.: C. Havermans,
kleine verenigingen
A. de Ruijter, D. van Houwelingen, C. Roe/en namens de Ambrosiushoeve .
en F. Boh/meijer.
metals gevolg:
De onderstaande vragen werden
20 - bestuivingsvergoeding gaat weg
gesteld vanuit de zaal:
- - ziektebestrijding wordt niet meer uitgevoerd
- Moeten we nog wei zoveel bijenvolken in Nederland
- geen controle en overzicht drachtgebieden
hebben , gelet op de ruimte? Antwoord De Ruijter: ja,
- geen imkerscursusssen/ opleiding kennis
er kunnen er zelfs nog bij .
- geen lijn meer naar de overheid
- Prijsstelling honing en t eruglopen van de honing- idem in Europees verband
opbrengst in Nederland, waar komt de honing
- geen nieuwe ontwikkelingen meer
vandaan als het aantal imkers verder terugloopt?
- geen preventiemaatregelen (Amerikaans vuilbroed)
Roelen antwoordde hierop dat de Nederlandse imkers
Afzet honing komt in gevaar, evena/s de bestuiving en maar 5 % van de behoefte aan honing kan dekken ,
de dracht.
wat inhoudt dat de rest uit het buitenland komt en dat
bepaalt de prijs.
Conclusie:
- De imkercursussen zijn te duur bij de AOC's?
Lidmaatschap van een imkersorganisatie is nodig om
Havermans stelt dat men betaalt voor datgene wat
goed te kunnen imkeren, lid van een vereniging zijn
men vraagt. De cursus moet bestaan uit bepaalde
betekent:
handelingen z.g. eindtermen, en deze mogen niet,
- het vergroten van de vakkennis met betrekking tot
door minder te doen , de kwaliteit aantasten . Wei kan
de teelt, bestuiving en ziekten.
men in overleg met de AOC's bekijken en afspreken
- daarbij moet de imker leren om het eigen belang op
wat men zelf kan doen (praktijk) wat de prijs be'lnvloedt.
zij te zetten
Een grijs circuit is niet aanvaardbaar.
- actiever deelnemen van de leden aan
- Terugloop van het aantal leden, wat is hier aan te
verenigingszaken
toen? Antwoord Roelen, ondersteund door Vunderink :
- melden van calamiteiten zoals spuitschade
Het is per verenig ing/ kring verschillend, veel hangt af
Aandachtspunten organisaties:
hoe actief een vereniging/ kringbestuur is. Men wil niet
- meer bekendheid geven aan de bijenhouderij
meer (of nauwelijks nog) in een bestuur zitting nemen
- belemmeringen wegnemen om lid te worden (ook
(bij de NCB is een vacature voor een bestuurslid) . Het
financieel)
gevolg is dat vele verenigingen inslapen . We moeten
- promoten Nederlandse honing
de jeugd betrekken, zodat deze zich op latere leeftijd
- verbeteren drachtgebieden en ziektebestrijding
herinnert dat er een hobby imkeren is. Te benaderen
- zorgen voor standplaatsen om bijenvolken te
zijn mensen boven de 30/40 jaar.
plaatsen
Na deze vragen uit de zaal kwam er een einde aan het
- samenwerking met andere organisaties
forum , voortreffelijk geleid door Bohlmeijer. De dagAandachtspunten Bedrijfsraad:
voorzitter besloot dit gedeelte van de dag om 12.00
- positie versterken/slagvaardigheid verhogen
uur, waarna werd begonnen met de eerste serie
- bevorderen samenwerking
lezingen .
- centraal belangen imkerij behartigen
- lijnen uitzetten naar de overheid en andere sectoren
maandblad voor imkers januari 1997
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Workshops
De aula werd omgebouwd tot een workshop . In de
workshop werden diverse attributen voor de imkerij
en de verschi llende bijenrassenen tentoongesteld .
Ook was aanwezig een stand van de Ambrosiushoeve
met veel documentatie, bemand door Chr. Smeekens .
Het bijenras kan bepaald worden door middel van de
vleugelindex. B. Janssen gaf hier de nodige uitleg
over. Bijenboeken in het antiquariaat van de heer
Ligthart die zijn boeken had uitgesta ld in een van de
leslokalen trokken de belangstelling . De aula was versierd met diverse mooie beelden van onze beschermheilige St. Ambrosius. Natuurlijk was ook de stand van
de 'Vrienden van Ambrosiushoeve' aanwezig, bemand
door J. Bijsterveld . In de lunchpauze werd de lunch
weer als vanouds goed verzorgd door de dames van

voor de Carnicab ij en hoe za l die er uit zien?
- M. van de Zee 'De Buckfastbij en zijn bedrijfsmethode'.
De gesch iedenis van de Buckfastbij en de introductie
in Nederland. Wat zijn de positieve en negatieve eigenschappen van de Buckfastbij ten opzichte van de
'Nederlandse hon ingb ij'? Welke Buckfast is de echte
Buckfast? Hoe houden we de Buckfast bij op een
verantwoorde manier zuiver? Hoe staat het met de
zwermneiging van de Buckfast en hoe is de beste
bedrijfsmethode om dit te voorkomen? Is er toekomst
voor de Buckfastbij en hoe zal die er uit zien? ledere
inleider heeft zijn ras met verve gepromoot. Het sloeg
goed aan bij de deelnemers, gelet op hun aandacht.
Natuurlijk was er ook een para ll elprogramma, speciaal
voor de aa nwezige dames. Mevrouw D. LaunspachLindgreen gaf uitleg over bijenprodukten in de cosme-

de 'huishoude lijke dienst' . Deze groep maakt het
mede mogel ij k dat de studiedag goed verloopt, het is
lang geen kleinigheid om iedereen te voorzien van een
natje en een droogje. Tijdens de lunchpauze was de
honingzemerij 'het Zu iden BV' geopend . Na de pauze
om 14.30 uur vroeg de heer Baeten, voorzitter
Vlaamse imkersbond , het woord . Hij complimenteerde
de organisatie van de studiedag met de voorbeeldige
organisatie, feliciteerde het Bestuur BvB NCB met het

tica. Mevrouw T. van lersel gaf recept en met honing .
Bij beide dames was vee l belangst elli ng en niet aileen

75-jarig jubileum, en bracht een groet over namens de
Nederlandsta lige imkers in Belgie .

tificate n 'uitmuntend' aan de betrokkenen uitdeelde.
De certificaten zijn weer ingevuld, door mevrouw
N. van lersel uit Eindhoven . De bijenprod ukt en werden in de lunchpauze op een ste llage, gemaakt door
P. Sanders, tentoongesteld, wat veel d iscussie en

Lezingen
Daarna volgde de tweed e serie lezingen . Lezingen die
zeer de moeite waard waren om te volgen .
- Th. de Ronde 'De Nederlandse bij en zijn
bedrijfsmethode '. Hoe waren de eigenschappen van
de oude zwarte bijenrassen? Zijn deze authent ieke
eigenschappen voordelig of nadelig ten opzichte van
de buitenlandse rassen? Bestaat de Nederlandse bij
nog we i? Is het mogelijk een raszuivere Nederlandse
bij te fokken? Of is het voldoende om te imkeren met
de tegenwoordige 'huis, tuin en keukenbij'?
Hoe staat het met de zwermneiging van het ' Nederlandse' ras en hoe is het de beste bedrijfsmethode om
dit te voorkomen? Is er toekomst voor de Nederlandse bij en hoe zal die er uit zien?
- R. Kakes 'De Carnicabij en zij n bedrijfsmethode' .
De geschiedenis van het Carnica-ras in zijn oorspronke lijke biotoop en de introductie van de Ca rn ica in
Nederland. Wat zijn de positieve en negatieve eigenschappen van de Carnicabij ten opzichte van de
'Nederlandse honingbij'? Hoe houden we het ras op
een verantwoorde manier zuiver? Hoe staat het met
de zwermneig ing van het Carnicaras en hoe is de beste
bedrijfsmethode om dit te voorkomen? Is er toekomst

van dames.

Honing, was en mede-keuring
De bijenprodukten werden gekeu rd ver van aile drukte.
De Ieiding van deze keuring was in handen va n M. van
lersel. Er is zeven keer 'uitmuntend' uit de bus gekomen!
De kwalite it was hoog, vo lgens Van lersel, d ie de cer-

bewondering oogstte.
Na de loting van enkele drachtplanten liep deze dag
ten einde . De dagvoorzitter H. Weijenborg, die deze
dag voortreffelijk geleid heeft sloot de dag om 16.30
uur af door iedereen te bedanken voor zijn of haar
medewerking en wenst e iedereen een wei thuis toe
en tot volgend jaar. Een dag van en voor imkers.

Ge keeurde honing t e kijk in d e nieuwe uit stalkast.
maandb lad voor imkers januari 1997
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IMKERS GESPREK

Hoi Ab,
Waarvoor, zoals jij je laatst afvroeg, gaan we eigenlijk
ieder jaar naar Veenendaal? Te zoeken hebben we er
in letterlijke betekenis niets. Als we iets willen kopen
weten we meestal al van te voren wat dat is. We
verwachten ook niet nieuwe revolutionaire dingen

Hallo Harry,
Dracht genoeg! Daar ligt het volgens mij niet aan. Er
zal aileen verstandig moeten worden omgesprongen
met de mogelijkheden die er (nog) zijn. Als iedere
imker nu eens in eigen gebied de drachten zou
benutten, dan zou niet aileen de honing goedkoper

tegen het lijf te lopen. Wat we ook niet verwachten is,
dat de bijenvolken die we eventueel te koop hebben
zoveel geld zullen opbrengen dat we het gevoel

zijn vanwege het lagere benzineverbruik, maar zouden
we elkaar ook niet in de weg zitten . En dat is water
volgens mij mis is in de Nederlandse imkerij. Wat je
ver haalt is lekker, en nergens groeit het gras zo groen
als bij de buren. Als dolgeworden malloten rent men
van het ene 'paradijsje' naar het andere . Men maakt
elkaar gek. Wat je thuis niet hebt ga je elders halen.
Er is nog veel werk aan de winkel voor lokale
imkerverenigingen en landelijke organisaties.
Natuurlijk nemen de mogelijkheden bijvoorbeeld in
onze eigen provincie af. Daar is onderhand al genoeg
over geschreven. Ook de 'kwestie Almere ' is inmiddels
in Bijen besproken. Zoals het nu gaat lijken imkers
steeds meer op jagers. lk hoorde nu al dreigementen
dat die gaan stropen . En dat is wat imkers ook doen.
Ze stropen ten koste van anderen, van collega's.
Mooie collega's.

hebben een beetje 'handel' gedreven te hebben.
Dus, er gaan geen volken meer mee!
Traditie? Ja ik denk het wei. Veenendaal heeft een
22 bijenmarkt en die komt ieder jaar terug . Evenals die
van Kesteren , Uddel en noem ze allemaal maar op . En
dat is traditie. En wij gaan er ieder jaar naartoe om
een potje slap te o.h.-en met een paar oude
bekenden . Op het gebied van de bijen vliegen de
cliches over en weer, allemaal oud nieuws. Kortom ,
het is gewoon gezellig . En wij gaan er samen naartoe
om in de anderhalf uur heen en terug even te kunnen
bijpraten, omdat we elkaar ook niet elke dag zien .
Het is dus niet anders Ab, verwacht niets nieuws, je
zult je erbij moeten neerleggen.
lk wil nog even terugkomen op jouw gedachte dat
het teruglopende ledenaantal mede te wijten is aan
het zich wijzigende patroon van vrijetijdsbesteding.
Mijns inziens heb je daarin volkomen gelijk . Wat je
overigens niet moet onderschatten is dat de
aardigheid van een hobby staat of valt met het
gegeven of het allemaal een beetje wil lukken. Nu kan
je daar, ook als imker, natuurlijk zelf een hele boel aan
doen. Maar het zou toch bijzonder leuk zijn als er het
hele jaar door een beetje dracht zou zijn. Nu laat ik
even in het midden of dat er is of niet . Maar ais je
bijvoorbeeld ziet waar vandaan de imkers komen naar
een veldje phacelia onder de rook van Almere, dan
lijkt het erop dat het in Nederland droevig gesteld
moet zijn met de dracht. Tanks vol benzine worden er
verreden voor een paar pond hon ing (en soms
helemaal geen honing). Wat me overigens ook opviel
was dat er helemaal geen imkers uit Almere stonden .
lk weet niet wat, maar hier lijkt me iets mis te zij n.
Ab, de groeten aan iedereen ,
Harry.

Waar het de bijen betreft zitten we nu in de rustige
maanden. lk neem aan dat het inwinteren als vanouds
is verlopen. Deze keer wei aan de vlieggatverkleiners
gedacht? Je weet het he, muizen in de kast is 'eigen
schuld, dikke bult'. lk zit hem normaal niet zo snel te
knijpen hoor, maar vorig jaar maart begon toch zelfs
bij mij de vrees voor mogelijk voedselgebrek toe te
slaan. De kasten begonnen toch wei wat Iicht van
gewicht te worden toen de winterzit extreem lang
ging worden. Wonderbaarlijk genoeg zijn de meeste
volken niettemin goed uitgewinterd. Net op tijd
braken er goede weken aan en hebben de bijen
dankzij de wilgen veel ingehaald. Wei ben ik weer
eens volk kwijtgeraakt aan de verdwijnziekte. En begin
nu niet dat die niet bestaat. Want weet jij een betere
benaming voor het verschijnsel van een lege kast,
waarin nog ruim voldoende voedsel is achtergebleven,
maar geen ingewinterd bijtje, dood of levend, meer te
zien is? Een echte ziekte of niet, het is, denk ik wei
eens net als met aardstralen. Niet te verklaren, maar
het gebeurt wei. Harry, Iaten we hopen op een voor
ons gemoed rustiger en vooral sneller verloop van de
winter dan vorig jaar. Gegroet en tot ziens of schrijfs.
A b.

C

RSUS 'MODERN IMKEREN'

lntegratie koninginneteelt in bedrijfsmethode
Kees Gove rs

Afgelopen jaar vond in Berlicum een 'grijze' cursus
plaats. De cursus ' Modern lmkeren ' geheten, werd
niet ond er auspicien van een AOC georganiseerd en
week wat betreft de inhoud af van een beginnersof gevorderdencursus. Hoewel ongesubsidieerd w as
de deelnemersprijs laag omdat de docenten (twee
bevoegde bijenteeltleraren en een bioloog) uit d e
eigen vereniging afkomstig waren. Een van de
accenten van de cursus, d ie gericht was op imkers
met en ige ervaring , lag op het integreren van
eenvoudige koninginn eteelt in de bedrijfsmethode .
In de peri ode februari tot en met juli 1996 werd door
VBBN-subvereniging St. Ambrosius Berlicum een cursus
'Moderne bijenteelt' georganiseerd. Jan Charpentier,
Chris Hoefnagels en Noel Wijffels waren de opstellers
en enthousiaste verzorgers van de cursus, waarvoor 18
deelnemers intekenden. Onder de cursisten ruim de
helft dames, waarmee maar weer eens bewezen is dat
er in de imkerij ruim plaats is voor vrouwen. De cursus
was opgebouwd uit 14 avonden theorie, waaronder
een drietal lezingen door gastsprekers, deze lezingen
waren tevens open voor verenigingsleden. Daarnaast
was er een praktijkprogramma dat liep van medio april
tot jun i.
Tijdens de theorie-avonden was er in een collegiale
sfeer ruime aandacht voor o .a. koninginneteelt, bedrijfsmethode (moderne bijenteelt dus) en ziektebestrijding .
Eveneens kwam de biologie van plant en bij ruimschoots aan de orde evenals de historie van de (korf)imkerij. Het enthousiasme van de cursusleiders leidde
tot een overvloed aan informatie. Als naslagwerk werd
het 'Werkboek Bijen Houden ' van J.J. Speelziek
gehanteerd. De lezingen die in de cursus waren ingepast, werden verzorgd door Hayo Velthuis (koninginneteelt), Jan Trip (d iverse methoden van varroabestrijding) en Rene van Blaricum (zwermvertraging en
zwermverh indering). Ieder van deze experts bleek voldoende deskundig om een volledige cursus te vullen .
De praktijklessen werden verzorgd op landgoed
'Seldensate' te Middelrode met acht vo lken van de
vereniging. Hoewel de meeste cursisten ervaring
hadden met bijen liep het ervari ngsniveau sterk
uiteen . Desondanks wisten de docenten de cursus
zodanig inhoud te geven dater voor elk van de
deelnemers nieuwe ervaringen waren op te doen. Dit

niet in de laatste plaats door het in de cursus inpassen
van een programma koninginneteelt. Het gevolg daarvan was dat het merendeel van de deelnemers op de
eigen stand actief was met een of meer kernvolkjes
waarin de zelf-geteeltde moeren werden ingevoerd .
Voor de meesten van ons een eerste kennismaking
met koninginneteelt. Dit gold zeker ook voor een
aantal praktische oplossingen, zoals een 3 x 3 kast;
een 10-raams broedkamerbak, zodanig verdeeld dat
er drie onafhankelijke 3-ramers ontstaan. Bij de evaluatie
bleek dat de cursisten zich over het algemeen in de
richting van koninginneteelt verder willen bekwamen.
De toets van de cursus bestond niet uit een klassiek
'proefwerk', maar in groepjes van 2-3 personen werd
een scriptie geschreven. Daartoe kreeg iedere groep
de opdracht een periode van een of meerdere
maanden uit het bijenjaar te beschrijven. Hoewel dat
de nodige hoofdbrekens kostte, bleek toch dat velen
zich buiten het cursusmateriaal om informatie hadden
verschaft. Als resultaat werden een aantal werkstukken
voorgelegd, waarover de opstellers van de rest van de
groep kritische vragen konden verwachten.
Tijdens de feestelijke afsluiting kon aan 15 deelnemers
een diploma worden uitgereikt. Het bleek dat docenten en cursisten de cursus met zeer veel genoegen
hadden doorlopen. Er is dus duidelijk reden voor vervolg, en er is dan ook een vervolg in het verschiet. Te
gelegener tijd zal er ongetwijfeld in dit blad een aankondiging van die cursus worden geplaatst.

Extra bijeenkomst overlarfproject
In Bijen van decem ber 1996 is uitvoerig geschreven
over het zogenaamde overl arfproject. Dit ondermeer
naar aan leiding van de (ingekorte) voordracht van
dhr. Alex Bauters tijdens de LLTB-stud iedag op
28 september j l. Gebleken is dat er grote interesse
bestaat. Het regiobestuu r van de Bond van lmkers
van de LLTB heeft gemeend hieraa n een extra
voorlichtingsbijeenkomst te moeten wijden. Deze
wordt gehouden op dinsdag 14 januari in 'De Henkhof',
Clemensweg 1 (nabij de Kerk) t e Merkelbeek, aanvang 20.00 uur. ln leider: dhr. J.F. Charpentier. Dit
mag u niet missen, want hier is op unieke, eenvoudige
en ("last but not least") goedkope manier niet aileen
koninginneteelt voor iedere im ker mogelij k, maa r zij n
ook nog kwaliteitskoninginnen te verkrijgen.
ln l.: L.J. Leerssen, 0455-441884.
maandblad voor imkers januari 1997
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VOORLICHTING

Kinderen over bijen
Ab Kuypers
De gezamenlijke bibliotheken in Nederland hebben
1996 uitgeroepen tot 'Het jaar van de natuur'. De
afdeling Doetinchem van de VBBN heeft dit aange·
grepen om de bijenteelt te naar voren te brengen in
de plaatselijke bibliotheek werd een uitgebreide
tentoonstelling ingericht over het imkeren vroeger
en nu. Tevens werd het nut van de honingbij in onze

natuur duidelijk gemaakt. Van de heer Brugman ontvingen wij een kort verslagje. Bovendien een groot
aantal geschreven reacties van schoolkinderen na
een les in de expositieruimte. Het verslagje 'gekleurd'
24 met een korte bloemlezing uit de uiteenlopende,
- soms 'prikkelende' opmerkingen Ievert het volgende verhaal op .

Tentoonstelling
Alles was zeer overzichtelijk uitgestald met een bel<nopte omschrijving van de artikelen. Een publiekstrekker
van de eerste orde was de geheel uit plexiglas gebouwde 10-raamskast, met een verbinding met de buitenwereld, gemonteerd door Aart Docter. Een waar stukje
vakwerk. Voor de bibliotheek was het geen enkel probleem om de schilder het vl ieggat in de ruit te Iaten
snijden.

Schooljeugd
Veel waardering oogstte het initiatief van onze
vereniging om de gehele tentoonstelling nadrukkelijk
onder de aandacht van de schooljeugd te brengen.
Onze opzet was dit klassikaal als een soort biologieles
te presenteren. Liefst twaalf scholen toonden
belangstelling om een dergelijke les met tastbaar en
levend materiaal mee te maken . Elke klas we rd in
twee groepen verdeeld.
Een groep bekeek de veel geroemde film van 'Het
Klokhu is', de andere kreeg uitleg over de tentoon-
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stelling. Nadien kreeg iedereen een vragenlijst te
beantwoorden over hetgeen hij/zij gezien en gehoord
had. De beste werd beloond met een potje honing.
Gezien de reacties, die iedereen op schrift kenbaar
kon maken mogen wij concluderen dat het initiatief en
de opzet zeer geslaagd zijn geweest.

Nut en noodzaak
Voor informatie aan volwassenen was er iedere dinsdagavond een imker bij de tentoonstelling aanwezig.
Wij komen tot de slotsom dat nagenoeg iedereen
doordrongen is van het nut en de noodzaak van bijen
in de natuur. Gemeenten moeten rekening houden bij
het beplanten van lanen, straten en groenstroken om
de juiste drachtplanten te gebruiken. Rest ons aileen
een oprecht woord van dank uit te spreken aan Het
Bijenhuis en de VBBN in Wageningen voor het
kosteloos beschikbaar stellen van ontzettend veel
educatief en informatief materiaal. Hartel ijk dank!
En wat hadden de kinderen te vertellen? Vee/, te vee/
om alles te publiceren. Er waren zeer positieve en zeer
negatieve reacties, bijzondere opmerkingen die
nergens op sloegen maar daarom soms op de lach-

spieren werken, een enkele keer was de gebruikte taal
shockerend direct, zoals kinderen soms zonder
omwegen, hun waarheden kunnen verkondigen. We
hebben uit a/ die opmerkingen een kleine selectie
gemaakt. Lees en huiver en trek uw conclusies.

Positief
Over het algemeen werd er positief gereageerd. 'Het
was leuk', valt minimaal twintig keer te lezen in de
aantekeningen. Afgewisseld met (bijvoorbeeld) 'Heel
interessant en leuk, lekkere honing, de ballen,' en
'Hartstikke leuk jo.' Herhaling is de kracht van de
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reclame zullen we maar denken . Jonina vindt: 'Je kunt
er vee I van leren', terwijl Melanie toch nog wei enige
bedenkingen heeft : 'Ais de bijen nog hebben geleefd
in dat potje vind ik het stom .' Femke : 'Lief, maar als ze
prikken ... niet meer!' , Songul ervaart de liefde kennelijk niet als iets zonder grenzen . Anouk of Robert doen
het illustratief. Huub is in de ban geraakt van het
onderwerp. Hopelijk heeft juf of meester na afloop
van de les de koppen goed geteld want hij schreef: 'lk
ben er niet bij weg te slaan! '

Angst en afkeer
Niet aile kinderen zijn gecharmeerd (geraakt) van onze
lievelingetjes. Hun afkeer wordt in klare, voor imkers
misschien wei huiveringwekkende taa l genoteerd. En
dan blijkt dater ondanks alles nog vee! werk te doen
is om angst en afkeer uit te bannen . ' lk vind bijen
vieze beesten maar het is wei interessant,' aldus
vergoelijken M+E hun aversie. Laura is al iets minder
positief: 'lk vind bijen eng als ik er een buiten zie word
ik bang .' Corina Kaak windt er geen doekjes om en
gebruikt provocerende taal : 'Gadverdamme wat een
goor gezicht'. 'De bijen vond ik vies, voor de rest wei
mooi . Maar van de hommels vond ik het zielig ,'
Angelique en Melanie.

Bijzondere indruk
Voor verschillende deelnemertjes aan de lessen roept
het bijenleven bijzondere gevoelens op en verleidt
hen tot opvallende opmerkingen . 'lk vond het cool ',
schrijft Miriam , helemaal van deze tijd . Michel vo lstaat
met 'Yes '. Heel wat minder kort maar even krachtig is
de reactie van Bruni : 'Wij hebben laatst een zwerm
bijen ontdekt. Toen hebben wij een imker gewaarschuwd en toen hebben we een potje honing
gekregen! De foto's zijn erg mooi!'

Boodschap niet begrepen?
Dat niet bij ieder kind het dubbeltje goed valt blijkt uit
de volgende citaten . Anoniem : 'lk ben fan van GTST!
Jij ook??' Manon: ' Nee.' Volgende keer over paarden
of honden,' verzoekt Melanie. 'A ileen de dode bijen
waren leuk,' vond A nton. 'Het ruikt lekker,' ondervond
Koen . 'lk vond het geen kloot aan ,' bekent een
eerl ijke anonymus. Maar gelukkig wordt ook dit t ij van
onbeg rip gekeerd, want Kees en Jopie hebben als
voornemen: 'lk houd mijn spreekbeurt over bijen '.
Terwijl Anne door alles in lyrische sferen komt te
ve rkeren, gelet op haar poetische reactie : 'een koetje
en een kalfje, een fl inder en een bij, voor jou zijn ze
aan het dansen en aan het dansen in de wei.' Zodat er
aan deze bloemlezing toch nog een goed einde komt .

u!!!\
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Uit het Hoofdbestuur
B.A.H. Visser
De laatste vergaderin g van het bestuur van de Imkersbond
ABTB in het oude jaar werd vooral bes teed aan de voorbereid ing van het 50-jarig bes taan van de bond. Daarnaast
waren er uiteraard de meer gebruikelijke agendapunten
zoals het maandbl ad, de e igen f'i nanc ien, de samenwerking
mel de andere organi saties in de Bedrijfsraad en
Ambrosiu shoeve. spuitsc hade en bijenziekten.
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Terug naar het jubileum
a le oorlog 1940- 1945 nam de ABTB haar taak weer ter
hand. namelijk het behm·ti gen van de be langen van boeren
en tuinders. Daart oe werden ondermeer e igen diensten en
instell ingen in het Ieven geroepen. Zo ook voor de bijenhouders, die in een ee rsle al gemc;ne ve rgadering op
27 au gustus 1947 besloten tot opri chtin g van de lmker&bond van de ABTB. De !eden van deze ni euwe bond
waren vrijwel uit sluitend boeren en tuinders. Oat veranderde in de loop van de tijd en in 1982 vond een wij ziging
van de Statu ten plaats. Het lidmaatschapvan de ABTB
was voor de !eden van de lmkersbond niet Ianger bindend
voo nzeschre ven.
Amp~r 14 jaar later en we i op 2 maart 1996, werden de
Statuten opnieu w gew ij zigd . De binding met de boerenen LUinderso rganisati e werd . met wede rzijds goedv inden.
geheel beeindigd. Een hee l klein dee! van hetledenbes tand van de lmkersbond bes taat nog uit agrariers. De
hi storische band mel de landbouwo rganisa ti e is voor de
!eden van de lmkersbond reden gewees t om de letters
ABTB te handhaven. Op 27 augustu s a.s. bestaal de Bond
du s 50 j aar. Oat word! gev ierd op 6 se ptember a.s. in ' De
Lutte' bij Olde nzaal. Het Hoofdbestuur hee ft intu ssen een
ontwerppl an voo r de vierin g goedgeke urd en daarbij
waardering uitges1 rokcn voo r het e nth ou ias me van de
!eden van de at'deling Oldenzaal di e he t fecst voorbereiden.
In de komende numm ers zullen we ongetwij fe ldmeer va n
ze horen. We hebben zaterdag 6 september 1997 a!vast
genoteerd in de agenda.

Bijeenkomst NECTAR
Op 25 januari Utrecht organiseert NECTAR een
bijeenkomst over de bijenteelt in Vietnam . Spreker:
Mevr. Nguyen Thu Hang, Bee Research and
Development Center, Hanoi . Onderwerp:
'Bijenteelttrain ingsprogramma's in Vietnam '.
Tijd: 14.00-16.00 uur. Plaats: Centrum Gebouw Noord,
Padualaan 14 (De Uithof) Utre cht

··············· n;~~~d'bi~J "v~~; imk~r~ ·i~" ~~;i ·;997' 'v~r~~i9in9~ni~~:.;;~
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Algemene vergadering
Op de A lgemene Ye rg:tde rin g van 14 september 1996 is
tot voo rzitter v :~n de lmkersbond gekoze n de hce r
F. Heesse n. De ufgetreden voorzitt e r. de heer J. Curi s.
we rd be nocmd tot sec re taris.
De huid ige bes tuurssame n te lli ng:

F. Heesse n (voorzitler), J. Cari s (secretari s). L. Leer se n
(penn ing meester), J. Sl ots (v ice-voo rzitter). L. v.d. Goor,
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H.J. v. d . Be rg. H.J . Streukens e n B. Ru tten .
Door de bc noeming van dhr. Cari s ro t sec re turi s is de
<>an" va n zaken met betre kk in g tot he t secre tariaat

~ni ;szins gewijzigd. Het ad res va n het secretari a~r blij ft
Postbus 960, 6040 AZ Roermo nd. De sec retan s ts
be rcikbaar o p wocnsdag van 12.30- 16.30 uur, 0-+75-

38 1777 .
In dringende ge alle n kunt u op ande re d nge n o nde r
he tze lfdc numme r contac t o pne mc n met mw.
K. Ridde rbe ks.

la nde lijke probleem.
• Spuitschade Boeke ! e.o.
- Ve rgader ing d .d . 05.11.96 waar aanwezig ware n name ns
de BvB NCB vie r H B lede n (CR/JB/CH/JJ ). de AN I twee
pe rsone n (De he re n Hube n e n Ko rte kaas). de AH , ee n
pe rsoo n A. de Ru ijte r. kring T. O . Braban t 32 lede n
(voorzitter G . Hofm a n).
- Bes pro ke n is wie wat e n waarom gedaan heeft in deze
tri es te zaak van spuitschad e om de veroorzaker o p te
spore n. He laa. is dit ni e t ge lukt .
- afgespro ke n is 0111 een projectgroep te vorm e n va n
imke rs/ ID/AH 0111 de veroorzaker o p te s po re n.
Co nce prphln van aa npak bespre ke n in de vergade ring d.d.
09. 12.96 bij PD.
• Sp uitschade te Box te l: name ns de Bo nd gaat e r een bri ef
naar de ve rze ke raar 0111 uitl eg waaro m e.e.a. negati ef
verwoord is naar de imker m.b.t. de spuitsc hade.
• Jub il eum in Oe fe lt, 50 en 60 j aar lid. De voorz ine r gaat
er hee n.
• Jubil e um in Boeke ! e.o .. 60 j aar lid . De heer J . Janssen
gaa t er heen.
~ U itre ike n dipl o ma's bas isc ursus, georga ni seerd doo r
krin g Midde n Bra ba nt. 15 c ursiste n ontvin ge n he t
dipl o ma uit hande n va n de sec re taris.
• Studi edag 1996 d.d . 09. 11 .96 .
-de laatst; afs prake n zijn ge maakt voor inri chte n va n de
school e n bege leide n inl e iders.
• Drac ht plante noverl eg (vooraa nkondi gin g) op 09. 12.96
in deA H.
• Ei ndej aarss tukken worden aa ngepast en verstuurd naa r
de ve re ni gin ge n plm. e ind nove mbe r.
• He t leg itimatie be\ ij s wordt aa nge past met ni e uwe
gegeve ns e n za l in 1997 geel va n kle ur zijn .
• Er is een vacature voor ee n HB li d . Wie?
Voor vrage n c.q . opmerkin gen ka n me n te rec ht bij de
secre taris, J. Bee km a n. o p maa ndag va n 08. 15- 16.30 uur.

0 13-5836350.

..
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Van de bestuurstafel
]. B eekma11
Het vo ltall ige Bo nd sbestuur vergade rde op 7 november
1996 te T ilburg. De volgende zake n zijn aan de orde
ges teld:
o notule n va n de bes tuursvergade rin g d.d. 26.09.96.
Yergade ring redac tie Bije n/ Bes ture n ui tgevende
orga nisa ties
Enke le zake n uit deze vergade rin g:
- Begro tin g 1997 nangeboden en goedgekeurd
- Prijsverge lijking d rukke r e n ee n trajec t uitgeze t
waa rl a ngs c.c.a. moet ve rl open
- Pla n voor 1997 (nog ni et vas tges teld)
- Yoorzijde met drac htp lante nforo·s in 1997
- Stc un kleur gee l
o Honin gzeme rij, ve rgaderin g R. v.C.
o Jaarve rgade rin g ANI : door de voorziuer bezoc ht.
Geco mpl ime nteerd met de o nderzoe ksvoorste lle n A. H.
in gedie nd door de AN I. Oo k hi c r ledenverli es. Een
maandblad voor imkers januari 1997 verenigingsnieuws

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
Jk had co mac t met twee imkers die zich cch t voor de
bij e nh oude rij inze llc n e n die dcso ndanks hu n lid maa tscha p VBB N o pzeggen. En ni e t om de contri but ieverh og in g. maar o mda t zij vinden dat de YBBN te we inig
doet voor de incl ivid ue le imker. Het is hun goed rec ht om
dat te vin den en ik ben het met hen ee ns. A ilee n. zij vinden da t ni et goed e n ik wet. lk leg dat direc t uit. Wat mij
stoorclc in beide co nt acte n - en wij krijgen er mee r van
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die strekking- dat men maar op ccn manier kan kijken:
de ne!!.atief- kriti sc he. M en mi st kcnncl ijk iets. w ij t dat aan
de VBBN en tegelijk vc rvalt de nuanc~rin g en kan men
niets !!.Oeds meer zien. Dat betreur ik wa nt het is once rl ijk
en he~ maakt het gesprek Jasti g. Waarom is het oneerlij k ?
l k stel dat her 1-l oofclbestuur de helangc n van de YBBN
moet verzorgen en dat de besturen an de suhve reni gingen de be langen van de lede n moe ten verzorgen. Zo staat
het in beider Statuten en zo ka n het aileen maar goecl
werken . En natuurlijk raken di e verse hi II end verantwoordelijkheden elkaar. maar zij lopen nooit in elkaar over.
1-l et HB moet de grote lijnen ve rzorgen op het gebi ed van
g_ezondheidszorg, van preventie regen AVB , va n voorkomcn van spuitschade, het verbeteren va n de bij enweide.
her bevorcleren van alternatieven voor de huicl ige beslrij clin g van varroamijt, voor het bij en teeltonclerwij s en voor
opleicling van leraren. Dat kunnen verenigi ngsbecturen
ni et zelf doen, laat staan incli vicluele im kers.
Yereni gingsbesturen kunnen wei proberen de lecle nstond
op pei l te houden, zij kunn en met lezingen en kl eine
proj ec ten de kw aliteit van het bijenhouden ter pl ekke verb ~ r ren , zij kunnen werken aan de sfeer in de vereniging
of voorstellen cloen om de regionale dracht te verbeter n.
Dao r hebben zij soms hulp bij nodig. In de vorm va n
voo rlichting en daarvoor heeft de VBBN tal va n f olders
beschikbaar of pakketten sa men ges teld. Op het gebi ecl
an clrachtplanten. braakl egging, lede nwerv ing. bijen gczonclhcidszorg. De in formati e i er; zij kan gebruikt
worden. En w il men een spreker voo r nadcre inforrn ati e.
zij zijn beschikbaar.
A i leen na de voo rlichtin g moet men lokaal aan de g:lllg.
Her 1-1 B kan ni et ter plekke Ieden werve n of berm en
inzaaien. 1-let l-I B tracht door middel van overl eg met
overheclen de voorwoarclen voor bermbeplanting, bosaanp lant. braaklegging o f onderwij s te verbeteren. oms
met succcs. niet ~ ltijcl spec taculair. Waar het lukt, pro fiteren de imkers in die omgevi ng waa r men het resultaat
gebruikt.
Er stoort mij nog iets in cleze verwijten. U iterst zelclen
bereikt ons een voorstel , maar wij wo rden rijkelijk
overspoeld met gemeenpl aatsen als 'de YBB doet niets
voor de imkers· , 'de VBB moet meer betekenen voor de
!eden' en derg lijke. l k noem dat k laaggeclrag en clat ho n
bij onzelfslandi gheicl. Yolwassen geclrag uit zich in
probleemstelling en oorstel. Dan hcb j e hand va tten voor
aesprek. zo·n ges prek zal nier alt ijd tot succes leiden. Een
o oorstel om weer goecl kope suiker te ve rschaffen is ni et te
ve rwezenlijken en wij krijgen de minister er niet toe om
de Ambrosiushoeve geheel ze l f te financ ieren.
Waar pleit ik voo r '?
l k pl eit voor het goed onderscheiden van elkaa rs verantwoo rd elijkheden. l k pleit ervoor om moe ilij ke zaken niet
naar bo en te delegeren. l k pleit ervoor clat w ij zowel oog
houclen voor wat goed gaat als voor wat moet verbeteren.
l k pleit ervoor dat u het l-IB onder druk houdt met initi ati eve n en voorstellen. l k pleit ervoor het groepsbestuu r de
sehakel functie Iaten ervullen tussen leclen en en 1-113 . l k
pleit ervoor om de groepsvergaderingen tc gebruiken voor
dialoog over\ at wenselijk en wat haalbaar is. l k pleit .
erv or dat w ij gezamenlij k de problemen erkennen en d1 e
gezamenlijk aanpakkcn. ercleeld over het eigen

erantwoordelijkheidsgebied. Water ook nog niet goed
uaat in de VBBN het communicatiesystecm is op orcle en
~ten we clat co ns;ructi ef gebruiken .
Tenslott c. een co mpliment voor her 1-l on ingsy mposium .
een prim a voorbee lcl von centrale voorli chting. En ik
herh oa l hier de gelukwens eli ' ik uitsprak op de Stucl 1eclag
va n de NCB bij het 75-jari g b · staan.

Onderscheidingen VBBN 1996
Mar~a

Canters

Ook, in 1996 mochten weer vee l YBBN -leden een blijk
van waarclering ontva ngen. Yereni gingsspelcl en word en
uit!!ereikt bij lan gclu ri g lidm aat schap: !eden die 25 jaar lid
zij; ontva ngen een verzil ve rde speld , 40 jaar lidmaat- ..
schap betekent een vergulcle speld . Eresp Jelen knJgen ZIJ
die een bestuursfuneti e hebben uitgeoe fend o er een
peri ode va n I 0 jaar verzil v rde) en 25 jaar (vergulde).
Een oorkonde wordtuit ge reikt aan lecl en die zich op en
or andere w ij ze verd ienstelijk hebben gemaakt voor de
subvereniging, of die Ianger dan 60 jaar lid zijn .
Een erekorfje komt toe aan degenen die zich verdi enstelijk hebben gemaakt op meer clan pl aa tselijk ni veau.
1-let 1-loofclbestuu r van de VBBN wil de leden die
hiervoor in aan merking kwamen nog maals danken voor
hun inzet voo r de Yereniging.
De namen van ontvangers van een erespeld staan et en
di e va n ont va ngers van een erekorlje zij n bovendi en in
hoo fdl etters geclrukl.
Aa lten: J. Obbink , J . Yeerbeek
Apelcloorn: R. Boom. P.M . Ouclcleken (oork.).
J .J. Speelziek, C. Timmermans
Appingedam: J.B. J ansen-Uakker en
ssen: 0 . DE M EIJ ER
Baarn : O.A. de Bruin, G. \-\'egcrif
Beemst r: J. Ku yk
Boskoop: H. Heling
Dalfsen: E. Ganseboer. G .J . van Geenhui zen.
A. H . H arbcr s, F. va n Lenthe
Deventer!D iepenveen: W.A . Kl einbussink (oork .)
Eck & Wi el: M. den Haan
Gorinchem/M eerkerk: G .Streefkerk. J.D. v. d. Za lm (oork.)
1-l aren/Paterswo lde: G . Bazuin (oork .). H . Dijkema.
W.J . Faber. M. Siebe nga, K . Yeenkant
1-l arclenberg/G ramsbergen: A . W. Oostcrbroek
Holten: G .W. Aa ltink (oork .)
Hulst: P.R . va n A ssche. Th. D ' H aen , B . Kuijpers. Y. van
M ol. H. Pater. A. v.cl. Ree (oork .). E. Staa l. K . Wolfert
Kampen: J.M . Bakker
L eiden: A. Korper shoek, J. C. va n Welzen
Musse lkanaal : mw. A. Bellcr s
Nijmegen: G.J .H . Jansen
Oos tburg: l z. de Hullu. P. de 1-lullu. A.C. M odele.
U .A.C. va n Wacs
Putten: C. Doppcnbcr g
Oo sterbeek/Renkum: J . .d. Grijn
Rotterdam: G.L. 1-leijboer. P. Verburgh
Ruinen: . Benning. K . Kreulen. G. Yeurman. W. de ri eze
Ee mkwa nier: W.l-l .A. Steen
St. A mbros ius Berli cum : K. Bi ssels (oork .)

maandblad voor imkers januari 1997 verenigingsnieuws

27

VBBN

FAMILIEBERICHTEN

Stadskanaal: P.H.M. Crijns. J. an der Deen.
B. Groenendijk. L. Hillebrands
Yarsseveld: B. Goldewijk. G.J . Grond (oork.)
Wageningen: C. Dieck man. C.J. van Do rland. . . den
HarLOg. J.A.T. Hoogstede. P. Loo ijen. D. Lo uters,
E .W. Robbers, J.J .F.E. de Wilde
Wichmond!Yorden: L.H. Willink
Wolvega: N. Gorter
De Wijk : H. Benning (oork.), A. Brockert, A. Muller,
P. Pieters, j. Vos
Zel hem: H.J . Berendsen. H.B. Wolsink
Zulphen: j.W. Hoevers

Aanvulling sprekerslijst VBBN
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lie sec relarisscn van de subverenigingen va n de YBBN
hebben enke le maanden ge leden ee n sprckcrslij l
toeges tuurd gekregen.
Hierbij twcc aa nvullingen:
Leo van Geldet·en. Jozes lsraeL iaa n 447.22 2 TK
Rijswijk. 070-3900 170.
Ondcrwerpcn :
• Gc~chiedcnis van de bijenteell
• Wa. en wa verwerken
• Honing.
Marieke Mutsaers. oordermeerwcg 65c<" 0 . 8313 P
Rutten. 0527--62598.
• Bijcn en bijenhouden in igeria.
Yersprciding van bijcnsoorten en -ra sen o er de wcrcld,
tmdi ti onclc en moderne bijenteeltmcthodcn in Nigeria,
verschi llendc vegctatie en de bijbchorendc
bijcnseizoenen nan de hand van bijcnkastgewicht
(grafickc n). problemen van de bijenleelt. het voorkomen
van angclloze bijcn en de rol van bijcnteell en
bijenproduklen in de samenleving.
De lezi ng (het tweede dee! met dia's) bestaat uit tweemaal
drie kwart icr. Vcrgoeding f I00.- per lezing plus
rei skosten f 0.50 per km.

Toch nog onverwac ht is op 21 september 1996 van ons
heengcgaan onLc bijcnvricnd. de hcer

B.A. ,•.d. BEEK
De heer Van de Beck was cen echte Veluwse hcideimker. die
wij 7u ll e n mis,en .
Onze oprec hte deelneming gaa l uit naar Lijn 1 rouw en
verderc rami li e.
Bcstuur. leclcn en donateurs
VBBN sub1ereniging Hecrde

Op II november 1996 ovcrleed op 91-jarige leeftijd ons
ere lid

A RlJ

ORNELIS GERARDUS DE G ROOT

Hij was een van de oprichlers van o nLc subverenigi ng
Dordrecht en Omstreken. Tcvens hcefl hij aile
bestuursfuncties bek leed. zoa ls voorzitter. secre lari ' en
pcnningmeester. Op groncl claarvan is hij benoemd tol ere lid.
Hij bezocht ieder jaar onze bijenmarkt. De laalste markl in
!996 was hij niel mccr in staat om te bezocken. Op de andere
markten was hij de ti guur van hcrkenning voor velen . Kortom
de heer De Groot was het boegbeeld van on7e 1 ereniging en
een vraagbaak voor vclen van ons.

Wij zullen hem missen. wij wensen zijn familie vccl 'tcrk te.
Bestuur en !eden
VBBN ,ubvereniging Dordrecht e.O.

Op 4 november 1996 is op 7 1-jarige leeflijd ovcrleden

KEESSTORK
Hij was zes jaar lid van o nze verenig ing. De laat,le jaren
hield hij zich in hoofdzaak bezig met hel bijcnpark van onLe
vereni gi ng e n we zu lle n hem hier dan ook ech l wei mi,scn.
Wij wensen zijn familie vee! ste rkle toe met dil verlies.
Bestuur en !eden
NCB bijenhoudersvereniging St. Ambros iu ' Eindhoven

Op 15 no ember !996 is op 68-jnrigc lecftijd plolseling
overlede n

ARTJEA 1 TONI A VANDER

CHANS

Arljc was een ingetogen imkervrouw mel een warm han voor
rnen~en en was Yerstrengcld met de natuur. Vele jarcn was zij
lid van ontc 1·ereniging en altijd present op onze
vergaderingen en bijeenkomsten.
Drie dagen voor haar overl ijden hccft ze nog onLc
najaarsvcrgadering bezocht. Velen van ons hebben tocn met
haar gcsproken. Het bcricht van haar ovcrlijdcn gi ng dan ook
a is ecn schok door de gclcderen van onze vcrcniging.
Wij wen sen haar man Maanen e n haar ki nderen sterkte met
hct verwcrken van dit zeer grole ve rli cs.
Bestuur en lcden
VBBN 'ubvcreniging Bommelerwaard c .o.
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Op 12 aug ust us overleed op 67-ja ri ge leeftijd

PIETTRAA
s ind s 1949lid van de afde ling Esch-Boxtel. In 1980 mocst
Piet met zijn bcdrijf wijken in verba nd met stadsui tbreid ing.
Samcn met Lijn gezi n heefl hij in de Flevopolder een nieuw
veehouderijbedrijf opgebouwd. Piel is blijven imkeren . en
fungeerde bij koolzaad- en fruitreizen als vooruitgeschoven
stcu npunt van de afdeling Boxtel.
Wij wensen de ramilie veel sterkte mel dil verlies.
Bestuur en Ieden
NCB bijenhoudersvereniging Boxtel

