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'Voorjaarsnieuws' in dit maartnummer. Jan van der Eijnde
schrijft over interessante ontwikkelingen bij de bestuiving van
vruchtbomen met amerikaans stuifmeel. Hij gebruikt daarbij
een 'Bee Booster' . In imkerpraktijken aandacht voor de
darrenraatmethode, een milieuvriendelijke manier van
bestrijden van de varroam ijt. Een methode die in de
voorjaarsmaand Apri l van start gaat. In het dagboek van de
beginnerscursus aandacht voor de voorjaarsinspectie.
Verder in deze Bijen een nieuwe rubriek: 'Van Heinde en Ver'
waarin Mari van lersel wetenswaardigheden uit de buitenlandse tijdschriften samenvat.
In dit voorjaarsnummer natuurlijk veel aandacht voor bijenziekten: De Ambrosiushoeve is meldpunt voor bijenziekten
(013-5425888). Verder aandacht aan Amerikaans Vu ilbroed :
hoe deze besmettelijke ziekte te herkennen en een samenvatting van het eindrapport van de werkgroep Amerikaans
Vuilbroed. Dick Vunderink vraag zich af hoe de bestrijding
van de varroamijt in de toekomst zou kunnen . Als laatste,
namens de redactie , een tip : het drachtplanten- aboretum bij
de Ambrosiushoeve is een bezoekje waard .
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BESTUIVING
onder de microscoop identiek aan stuifmeelkorrels van
appelbloesem en dus 100% afkomstig van appel
(Gala).
Het stuifmeel uit de boomgaard afkomstig van
Jonagoldbloemen kiemde slecht; minder dan 1%. De
kiemkracht van het Elstar en het Amerikaanse
stuifmeel was goed.

Handbestuiving
In de boomgaard zijn drie groepen bloemtrossen van
Jonagold kort voor de bloei ingehuld. Een groep
bloemen werd niet bestoven, een groep werd
handmatig bestoven met stuifmeel van Elstar en de
laatste groep bloemen werd bestoven met het
stuifmeel uit Amerika . Tijdens de bloei is in totaal drie
keer met de hand bestoven . Een klein fijnharig
68 penseel werd in de kartonnen koker met helmhokjes
en stuifmeel gedoopt of in een Elstarbloem, daarna
werd het penseel met daaraan de stuifmeelkorrels,
door het gaas heen voorzichtig op de stempels van de
Jonagold bloemen gedrukt.
Zender dat bij enbezoek mogelijk is, zet toch 18% van
de Jonagold bloemen . De meeste zetting bij Jonagold
kregen we met verse stuifmeel van de bestuiver Elstar,
nl. 33%. Bestuiving met het stuifmeel van Firm Yield
resulteerde in 26% zetting. Er heeft dus bestuiving
met het Firm Yield stu ifmeel plaatsgevonden . Na de
zomer zijn van de appels de pitten geteld . Van de
ingehulde bloemen zonder handbestuiving geeft
slechts 5% appels met pitten . Bestuiving met Elstar
stuifmeel en het Amerikaanse stuifmeel heeft
respectievel ijk 14 en 12,5% appels met pitten tot
gevolg .
In deze proeven is geen gebruik gemaakt van de
BeeBooster. Over de effectiviteit van de dispenser kan
met deze proeven geen uitspra.ak worden gedaan .

Uitvliegende bijen lopen en krabbelen door het stuifmeel en
nemen in hun haren wat 'vreemd' stuifmeel mee naar de
bloemen.

bijenkast werd geplaatst lieten zien dat het stuifmeel ,
dat in het apparaat wordt geschept, door de bijen
wordt verzameld en aan de paten rechtstreeks naar
binnen wordt gebracht. Ook worden helmhokjes door
de bijen opgepakt en verwijderd. Aileen bijen die
door het stuifmeel !open om te gaan foerageren
nemen stuifmeel in de haren mee. Na enkele uren is al
het stuifmeel uit de dispenser verdwenen .
Om een zo groot mogelijk effect van het stuifmeel te
krijgen zal regelmatig, om de paar uur de dispenser
van kleine hoeveelheden vers stuifmeel moeten
worden voorzien .

Conclusie
Het geleverde stuifmeel , afkomstig uit Amerika
bestaat voor 100% uit helmhokjes en is afkomstig van
appel. De vitaliteit van het stuifmeel is goed .
Handbestuiving van Jonagold met Firm Yield stuifmeel
heeft een hoger zettingspercentage tot gevolg dan
ingehulde niet-bestoven bloemen, maar minder dan
handbestuiving met stuifmeel van de bestu iver (Eistar).

Onderzoek 1997
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Dispenser Bee Booster
Waarnemingen waarbij de dispenser voor een
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Naar de werking van de Bee Booster als pollen dispenser is bij peren een onderzoek gedaan .
De bloei is in twee perioden verdeeld . Een periode
waarbij wei de Bee Booster voor de bijenkast was
geplaatst en een periode zonder Bee Booster voor de
bijenkast. Er zijn twee groepen bloemen gemerkt.
Naast bloemen met vrije bestuiving ook bloemen met
extra handbestuiving met aangekocht perenstuifmeel.

Resultaten onderzoek 1997
Een van de twee boomgaarden waar de vergelijkingsproef is gehouden had zware vorstschade. In de
andere boomgaard komt de zetting , in de periode
met de Bee Booster voor de bijenkast, in de buurt van

BESTUIVING
de zetting na handbestuiving (handbestuiving factor
1,7 beter dan vrije bestuiving) . In de peri ode zonder
Bee Booster blijft de vrije bestuiving verder achter bij
de handbestuiving (handbestuiving factor 5,7 beter
dan vrije bestuiving). Dit mag echter niet zonder meer
aan het gebruik van de Bee Booster worden toegeschreven, omdat ve~gel ijking met de tweede
boomgaard niet mogelijk is. In 1998 zal deze proef
worden herhaald.

Aanbevelingen voor de bijenhouders
Fruittelers die tijdens de bloei te weinig 'vreemd'
stuifmeel in de boomgaard verwachten gaan in
toenemende mate over tot de aankoop van dit
stuifmeel.
Het gebruik van een dispenser is niet nadelig voor de
ontwikkeling van het bijenvolk, te meer omdat deze
apparaten maar enkele dagen voor de kast bevestigd
zijn.

Vervliegen kan optrede n als niet aile volken van een
stand worden voorzien van een Bee Boost er. Een
dispenser wordt als een barriere gezien waardoor de
bijen afvliegen op kasten zonder Bee Booster.
Het stuifmeel moet bij mooi weer als de bijen op het
fruit vliegen rege lmatig met t usse npozen van enkele
uren in de Bee Booster worden geschept . Bij dit werk
moet men kap en handschoenen ter beschikking
hebben.
Er is geen gevaar voor overdracht van Amerikaans
Vuilbroed via dit aangekochte stuifmeel, omdat het
stuifmeel rechtstreeks van de bloemen is geoogst
zonder tussenkomst van bijen.
Jan van de n Eijnde werkt bij het Landelijk Proefbedrijf
voor lnsektenbestuiving en Bijenhouderij
'Ambrosiushoeve'.

AVB: hoe te herkennen, en wat zijn de symptomen?
Marleen Boerjan
Amerikaans Vuilbroe d (AVB) ligt nog steeds op de
loer, zo bl ijkt uit de recente uitbraken in Zeeland
(zie het Verenigingsnieuws NCB). ledere imker
weet zolangzamerhand wei dat AVB zeer

besmettelijk is en dat de sporen aileen maar door
hitte te vernietigen zijn. De vra ag is echter of
iedere imker een besmet vo lk wei herkend? Bij
deze een overzicht van de symptomen . A ls bron
van deze beschrijving heb ik gebruik gemaakt van
' Honey Bee Pathology' van L. Bailey.

De bacterie
Het Amerikaans Vuilbroed (AVB) is een zeer
besmettelijke ziekte van de bijenlarve. De ziekte
wordt ve roorzaakt door de bacterie Paenibacillus
larvae . De besmette larve sterft na de verpopping in
de gesloten eel. De dode pop verandert in een
slijmerige, dradende trekkende massa waaruit een
specifieke lijmachtige geur opstijgt.
De dekseltjes van de ge'lnfecteerde poppen worden
vochtig en zakken in (zie figuur (a)). De geinfecteerde
broedcellen zijn te herkennen aan de donkere kleu r
van het wasdeksel (figuur (b)). De bijen knagen de
dode larven aan om ze op te ruimen maar Iaten de
cellen uiteindelijk open . Met een lucifer kunnen we
vervolgens draden van de dode larven trekken (figuur
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De besmetting
De larven wordt besmet door de opname van
voedsel waarin sporen van de bacterie zitten.
Bijvoorbeeld in besmette honing. De sporen kunnen
lange tijd besmettelijk blijven. Larfjes jonger dan 24
uur worden al door 10 of minder sporen besmet,
oudere larven zijn minder gevoelig en moeten een
paar millioen sporen opeten.

De verspreiding
Uitbraken van AVB zijn niet afhankelijk van het
seizoen en kunnen op elk moment uitbreken zolang
er maa r broed in de volken aanwezig is. Een
besmetting met AVB is altij d dodelijk voor het gehele
vo lk.

(c)).
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De darrenraatmethode
Het voorjaar breekt weer aan. De broednesten van
onze volken zijn weer in ontwikkeling en daarmee
groeit ook de varroapopulatie . De varroamijt
bedreigt onze bijen en bestrij dingsmiddelen, d ie
gebruikt worden om de mijt te bestrijden, bed reigen de kwaliteit van onze honing . De darrenraat methode biedt uitkomst.

Bestrijding in twee fasen: de eerste fase
De eerste fase van de bestrijding begint al in april. Als
we dan een raampje met kunstraat voor darrenbroed
70 naast het broednest van een redelijk groat volk
hangen, wordt het door de bijen spoedig uitgebouwd
tot darrenraat. Een leeg raampje met voorbouw
bouwen ze oak goed uit met grof werk. De koningin
zal het uitgebouwde raam snel beleggen . Vee! mijten
zullen een atwee dagen voor het verzegelen deze
darrencellen binnentrekken. Zodra het broed dan
gesloten is kan het raam verwijderd worden. Zo
worden al vroeg in het seizoen veel mijten uit de
volken weggevangen. Omdat er nag teveel mijten in
het werksterbroed achterblijven, is er nag een tweede
fase . Deze vindt plaats als het broed van de oude
moer in het hoofdvolk uitloopt en voordat de jonge
moer gesloten broed heeft.

Praktische problemen
De eerste fase kent enige praktische problemen .

- De grootte van het bijenvolk. Als het volk te klein
is bouwt het weinig of geen darrenraat. De bestrijding
zal dan noodgedwongen later moeten beginnen.

- Het voorjaar. Door de wisselende
weersomstandigheden varieert de ontwikkeling van
het broednest sterk. Bij slecht weer wordt er niet
gewerkt aan de ingehangen darrenraten .
- Het uitbouwen van het raam. Onder gunstige
omstandigheden hebben de bijen een raat in een dag
t ijd uitgebouwd en belegd . Meestal gaat het niet zo
vlug. We zien vaak een raam waarbij de bovenste helft
vol zit met gesloten broed en de onderste helft nog
volop open broed te zien geeft. Als het darrenbroed
op uitlopen staat moet het raam er toch uit, ook al is
het niet geheel gesloten. Een horizontaa l latje,
midden in het raam, kan nuttig zijn. Men kan da n
gemakkelijker het bovenste gesloten dee! van het
broed verwij deren. lk heb een tijdla ng gewerkt met
raampjes waarbij het horizontale latje zo geplaatst
maandblad voor imkers maart 1998

was dat boven een velletje kunstraat van
honingkamerformaat geplaatst kon worden en de
onderste ruimte vrij was voor het aanzetten van
darrenbroed. Oat werkte heel goed . Maar voor een
bestrijding is er op die manier te weinig ruimte voor
darrenraat.
- Het reizen naar het fru it. Als de volken onbereikbaar ver weg zijn wordt de darrenraat een
kweekplaats voor mijten of ze worden verwijderd
zonder hun werk gedaan te hebben . Enkele warme
dagen kan het tijdstip van reizen vee! vervroegen en
de planning in de war sturen .
Desondanks is het Iaten uitbouwen en beleggen van
darrenraat een goed bestrijdingsmiddel. Het heeft
behalve het vangen van mijten nog een ander
voordeel. De bijen hebben daardoor minder behoefte
om op allerlei plaatsen hoekjes darrenraat te bouwen .
Zo blijven onze ramen met mooi fijn werk beter intact.

Fase twee en de Aalstermethode
In het volk moet een broedstilstand bereikt worden
waardoor aile mijten bij uitlopen van het broed op de
bijen terechtkomen. Zodra dat gebeurd is kan men
een darrenraat inhangen waarvan het broed binnen
enkele dagen gesloten wordt. De mijten stappen
meest een atwee dagen voor het sluiten van het
broed de eel binnen. Als het broed gesloten is, kan
het raam met de weggevangen mijten uit het volk
genomen worden.
De meeste imkers werken volgens de principes van de
Aalstermethode. De veger kan de darrenraten
beleggen terwij l in het het hoofdvolk het broed uitloopt. Moe ilijker wordt het als de imker geen vegers
maakt of bij de hoofdvolken aileen de oude moer uit
het volk haalt om het zwermen onder controle te
houden.

Vegers maken en bevrijden van varroamijten
Hang een week voor het maken van de veger een
raampje met darrenkunstraat in het hoofdvolk. Maak
op het geplande tijdstip op de gebruikelijke wijze een
veger zonder werksterbroed en geef hem de inmiddels uitgebouwde en belegde darrenraat uit het
hoofdvolk mee. Hiermee worden de mijten in de
veger weg gevangen. Schud ge rust de hele middenbak af want de veger moet redelijk st erk zijn om
straks darrenraten te kunnen beleggen . De raat die in
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IMKERPRAKTIJKEN
Schema voor een bestrijding met het maken van vegers:
dag 01 : Darrenraat (raat 1) in hoofdvolk hangen.
dag 07 : Veger maken zonder werksterbroed en raat 1 meegeven om de mijten uit de veger te vangen.
dag 14: De inmiddels gesloten raat 1 uit veger verwijderen en een nieuw raam met darrenkunstraat (raat 2) in veger
hangen.
dag 20: Dit is de 13e dag na het maken van de veger. In het hoofdvolk worden de doppen gebroken. Op hetzelfde
moment wordt de inmiddels belegde raat 2 uit de veger gehaald en in het hoofdvolk gehangen. In de veger
wordt een nieuw raam met darrenkunstraat (raat 3) gehangen.
dag 28: Raat 2 is gesloten en wordt uit het hoofdvolk gehaald. Raat 3 wordt uit de veger gehaald en in het hoofdvolk
gehangen.
dag 31 : Het laatste darrenbroed van de oude moer loopt uit.
dag 35: Vijf weken na het maken van de veger vindt de controle van de jonge moer plaats. Dat kan met het verwijderen
van raat 3 gecombineerd worden.
de veger wordt gehangen, is meestal een week later
gesloten en kan dan weggenomen worden. Op hetzelfde moment wordt dan in de veger een nieuw raam
met darrenkunstraat gehangen. Dit wordt in een later
stadium gebruikt om het hoofdvolk van zijn mijten te
verlossen. De raat wordt uitgebouwd en belegd en
gaat vervolgens een week later naar het hoofdvolk.
Op dat moment krijgt de veger weer een nieuwe
darrenraat om te beleggen .

aan de leg is haar nieuwe broednest op die 24e dag
gesloten broed kan hebben, met daarin mijten die we
niet meer wegvangen. Het vangen van die laatste
mijten gebeurt dus op een kritiek moment. Meestal
gaat de jonge moer in grate volken niet zo snel aan
de leg, maar nu hangen we broed in. Deze techniek
passen we toe als we er bij de controle van de jonge
moer geen broed te vinden is. Ze wordt gestimuleerd
om aan de leg te gaan. In een moergoed volk gebeurt
dat dan meteen. lk weet niet of het in te hangen

Het hoofdvolk vrij maken van varroamijten

darrenbroed ook een dergel ijk effect heeft. Het zou

In het hoofdvolk worden op de 13e dag de doppen

mij verbazen als dat niet zo was.
Een ander probleem is dat lang niet iedereen vegers

gebroken en dat is een goed moment om de belegde
darrenraat uit de veger te hal en en in het hoofdvolk te
hangen. Weer een week later zal deze gesloten zijn en
moet eruit. Op hetzelfde moment gaat de andere
darrenraat uit de veger in het hoofdvolk. Als deze ook
gesloten is, is het hoofdvolk bijna volledig van zijn
mijten bevrijd.

maakt. Men zou er dan voor kunnen kiezen een
hoofdvolk darrenraten uit te Iaten bouwen en
beleggen. Doordat men in zo'n volk in de zwermtijd
ramen in het broednest hangt, zal dat een remmende
werking op het zwermen hebben. Op een later tijdstip
moet zo'n volk alsnog mijtenvrij gemaakt worden.

Enkele praktische problemen

De gesloten darrenraten

Op papier werkt het allemaal heel mooi. Maar een
probleem is de sterkte van de veger. Vegers willen

De darrenraten waarbij men kunstraat heeft gebruikt
kan men opnieuw gebruiken. De gesloten darren-

nog wei eens zo sterk afvliegen dat ze voorlopig geen
darrenraat beleggen . Dat probleem is aileen

cellen worden ontzegelde met een scherp mes en
vervolgens spuit men ze met een waterstraal schoon.

oplosbaar door de veger zo'n 6 km verderop te

Een imker vertelde mij dat zij de raten invroor, daarna

zetten. Met elkaar een plaats voor vegers ruilen, lost

ontdekselde en er dan de bevroren poppen uitklopte.

voor twee imkers dit probleem op.
Een volgend probleem geeft het uitlopen van het
broed in het hoofdvolk. Tot 24 dagen na het verwijderen van de oude moer loopt er broed uit. Wie een
schema maakt van de tijdstippen waarop de darrenraten worden ingehangen en het broed daarvan zich
sluit, zal zien dat de tweede darrenraat in het
hoofdvolk zich rand de 24e dag sluit. Deze laatste
darrenraat voor het hoofdvolk wat later in de veger
hangen maakt het gemakkelijker ook die laatste mijten
te kunnen arresteren.
Uit zo'n schema blijkt ook, dat als de jonge moer snel

Bij deze laatste methode is het ook niet erg als er wat
achterblijft. de poppen en mijten zijn dood en niet
meer gevaarlijk voor de bijen die cellen openen en
schoonmaken.

Gebruikte /iteratuur: Bijen, juni en juli/ augustus 1994.
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Rode klaver (Trifolium pratense L.)
Zoetigheid uit vroegere jaren
Wie heeft het in de kinderjaren niet gedaan :
bloemetjes van de rode klaver uit het hoofdje trekken
en aan het ondereinde de zoetigheid er uit proberen
te zuigen . Het was meer het idee dan de smaak, want
proeven deed je niet veel.

Een bijenplant?
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Van de soorten van het geslacht klaver (Trifolium L.),
totaal ongeveer 300 stuks, van de vlinderbloemen famil ie (Leguminosae), heeft bij onderzoekers de rode
klaver wei heel erg in de belangstelling gestaan, als
we kijken naar de vele onderzoeksresultaten . Vaak
spitste het onderzoek zich toe op de rol die de
honingbij in de bestuiving speelt. Aan het begin van
deze eeuw werd algemeen aangenomen dat aileen
hommels voor de bestuiving konden zorgen. Maar
kooiproeven , en ook veldproeven, hebben uitgewezen
dat de honingbij een aanzienlijke bijdrage kan leveren
aan het bestuivingsproces. Bij klaverculturen zijn
bijenvolken voor de zaadvorm ing van eminent belang
gebleken. lmmers, rode klaver vormt aileen zaad bij
kruisbestuing en is voor de voortplanting volledig
afhankelijk van insectenbestuiving .

Diepe penwortel
Rode klaver is een kortlevende overblijvende plant,
die algemeen in ons land voorkomt in graslanden,
bermen en langs dijken. De plant heeft een diepe
penworte l, circa 60 em lang , en stevige zijwortels. Bij
het begin van de groei vormt zich voornamel ijk het
wortelgestel. Door het kri mpen van de wortels wordt
de worte lhals naar beneden getrokken, veilig
beschermd tegen winter en vraat. Uit de wortelhals
vormen zich in een roset de eerste bladen, uit de
oksel waarvan de stengel s groeien . O nder aan de
plant zijn de bladeren lang gesteeld . Naar boven toe
worden de bladstelen korter en staa n de bladen bijna
aan de stengels.
De gehele plant is aanliggend behaard .

Lange bloembuis
De bloemen staan in ronde tot eivormige hoofdjes
aan het einde van de stengels. Er kunnen 50-250
bloemen in een hoofdje staan. In een tijdsbestek van
6-8 dagen komen de bloemen van een hoofdje in
bloei, te beginnen bij de onderste bloemen .De
bloemkelk heeft 5 spitse tanden , waarvan de onderste
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duidelijk Ianger is. De bloemkroon is helder
karmijnrood . Aan het begin zijn de kroonbladen met
elkaar vergroeid en vormen samen een lange
bloembuis van 8-10 mm . Hierin liggen de meeldraden;
9 van de 10 zijn over een grote lengte met elkaar
vergroeid . De losse einden met de helmknoppen zijn
omsloten door 2 kroonbladen , die de kiel van de
bloem vormen . De stamper is iets Ianger dan de
meeldraden , waardoor de stempel voor in de kiel
komt te liggen.

Probleem voor de bijen
Om nectar te kunnen puren hebben honingbijen een
prob leem : de lengte van de kroonbuis. Ze hebben er
niet of in mindere mate last van bij droge en warme
periodes, want dan groeit de kroonbuis minder ver uit.
Ook niet als er veel nectar wordt afgescheiden, want
die kan in de bloemkroon zo ver stijgen dat de bij het
kan opnemen . Ook al kan ze er net bij dan kan door
capil laire werking toch de gehele hoeveelheid worden
opgenomen . Onze bijen zu llen er geen profijt van
hebben maar in zuidelijke streken heeft rode klaver
een kortere kroonbuis dan in noordelijke. Bijen maken
bij het nectar puren ook een dankbaar gebruik van
inbraakgaatjes die sommige hommelsoorten in de
bloemkroon maken.
Rode klaver is ook een belangrijke stuifmeelleverancier voor de bijen . Als ze de tong in de bloem
steken worden de onderste kroonbladen, die de kiel
en de zwaarden vormen , weggedrukt, waardoor de
meeldraden en de stamper te voorschijn komen en
tegen de onderzijde van de bij worden gedrukt. De
stuifmeelklompjes hebben een bruine kleur.

Een zaad per bloem
W il er zich zaad vormen dan moet een bloem binnen
2-4 dagen nadat hij is opengegaan bestoven worden .
Na bestuiving gaan de bloemen schuin omlaag
hangen en verandert de kleur in roestbruin . Er wordt
meestal maar een zaad per bloem gevormd .

BIJENPLANT IN BEELD
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Rode klaver (Trifolium pratense L)
A deel van de plant met bloeiwijze; B bloem; C doorgesneden bloem met meeldraden ; D stuifmeelkorrel: 1
polair, 2 equtoria al; E stamper; F stempel ; G kelk met vrucht; H vrucht; I zaad.
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Bijen voorkomen
schimmelziekten

schaal gelukt. Maar er blijven nog veel vragen over:
de universiteit Leiden neemt dit onderzoeksproject
van de Ambrosiushoeve over.

Bij een aantal gewassen kunnen bloemen worden
aangetast door bacterien en/ of schimmels waardoor

Verhuur bijen voor
bestuiving

deze bloemen gaan verwelken of rotten. Een bekend
voorbeeld is aubergine waarbij regelmatig bloemverwelking optreedt. De bloemen van aardbeien
kunnen worden besmet met sporen van de schimmel
Botrytis cinerea waardoor later vruchtrot op kan
treden . Om vruchtrot te voorkomen zijn tijdens de
bloeiperiode van aardbeien regelmatige bespuitingen
nodig. De middelen die hiervoor gebruikt worden
(fungiciden) zijn meestal niet gevaarlijk voor bijen . De
laatste jaren wordt ook onderzoek gedaan met de
toepassing van antagonisten, die tegen plantenziekten
werken , in dit geval zijn dat de micro-organismen .
Recent is in Amerika en Canada onderzoek gedaan
om antagonisten en fungiciden met uitvliegende bijen
en hommels mee te geven. Als de bijen de kast
verlaten worden ze eerst gedwongen een dispenser te
passeren waardoor ze in contact komen met een
fungicide of antagonist. Deze middelen komen dan
tussen de haren van de bijen . Tijdens het bloembezoek door de bijen worden deze middelen op de
bloemen gebracht waardoor deze beschermd worden
tegen infecties door schimmels. De hoeveelheid
bestrijdingsmiddel die nodig is, kan sterk worden
beperkt. In Amerika en Canada zijn met dit onderzoek
veelbelovende resultaten bereikt.
Dit jaar zal door de Ambrosiushoeve onderzocht
worden of bijen bestrijdingsmiddelen voldoende op
de bloemen kunnen brengen.

Onderzoek aan solitaire bijen
gestopt
De Ambrosiushoeve stopt met het onderzoek aan
solitaire bijen. Uit bestuivingsonderzoek in boomgaarden is gebleken dat het resultaat van het uitzetten
van Osmia rufa erg onzeker is omdat dit zeer afhankelijk is van de weersomstandigheden . Na een flinke
storm tijdens de bloei is vaak de gehele populatie
verdwenen . In de zaadteelt, in kleine afdelingen
worden deze solitaire bijen wei gebruikt. Voor toepassing in de zaadteelt is een jaarrondteelt van solitaire
bijen gewenst. In de afgelopen jaren is een jaarrondteelt met de solitaire bij Osmia Rufa op laboratoriummaandblad voor imkers maart 1998

Gebru ik bij verhuur van bijen voor bestuiving het
bestuivingsregelement. Door onderte kening va n de
overeenkomst van dit regelement worden de
voorwaarden voor verhuur van bijen vastgelegd. Dit
kan narigheid als schadeclaims voorkomen. Als bijen
verhuurd word en voor bestuiving is kennis over de
bloeiwijze en andere bestuivingsvoorwaarden van het
te bestuiven gewas noodzakelijk. Van aile leveranciers
van diensten worden immers service verwacht.
Controleer tijdens de bestuivingsperiode ook regel matig de ontwikkeling van de bijenvolken .

Amorosiushoeve servicepunt
Bij problemen met bijenziekten kunt u dit van
maandag tim vrijdag van 09.00-17 .00 uur mel den aan
de Ambrosiushoeve, 013-5425888 . Naar aan leiding
van het telefoongesprek kan een monster dode bijen
opgestuurd worden naar de Ambrosiushoeve. Het
monster dode bijen wordt onderzocht op bijenziekten
waarna adviezen worden gegeven om het probleem
op te lossen . Deze service is gratis.
Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen door de
Ambrosiushoeve niet worden vastgesteld omdat
daarvoor geen apparatuur beschikbaar is. Bij
vergiftiging van bijen altijd de A ID inschakelen (de
telefoonnummers vindt u achterin Bijen) . Ook een
spuitschadeformulier van de bijenhoudersvereniging
invullen . Dit is nodig om een goed overzicht in de
problematiek van spuitschade aan b ijenvolken te
verkrijgen .

RVD stopt uitleen films
Door de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag worden
geen films over de bijenteelt meer uitgeleend. Deze
service van de overheid is gestopt. Er wordt gewerkt
aan een andere mogelijkheid voor uitleen en/of
verkoop van voorlichtingsfilms voor de bijenhouderij .
Zodra hierover meer duidelijkheid komt zullen we u
hierover berichten .

Eindrapport Werkgroep vuilbroed:
Import van bijen is bron van besmetting
A. de Ruijter, Ambrosiushoeve

Door de werkgroep Amerikaa ns vuilbroed is een
rapport uitgebracht over de bestrijding van
Amerikaans vuilbroed (AVB) in Nederland. In deze
werkgroep zitten verte g enw oordigers van de
Landbouwuniversiteit Wagen ingen, ID-DLO
(lnstituut voor Dierhouderij en Diergezondheid),
Ambrosiushoeve, IKC {lnformatie Kennis Centrum),
Bedrijfsraad voor de bijenhouderij en RVV (Rijksdienst voor Vee en Vlees). In de komende maanden
zal in Bijen regelmatig gepubliceerd worden over
dit rapport. Hieronder de samenvatting van het
rapport.

Preventie
AVB wordt veroorzaakt door Paenibacillus larvae.
Deze sporevormende bacterie tast het broed van de
bijen aan . In Nederland komt deze ziekt e slechts
sporadisch voor. De preventie van AVB in de
Nederlandse bijenhouderij is in de eerste plaats
afhanke lijk van de bijenhouders zelf. Door het steeds
vaker uitwisse len van bijenteeltmaterialen wordt de
kans op verspreiding van AVB vergroot. Vooral door
de toegenomen belangstelling voor koninginneteelt
en verkoop van larven kan AVB zich razend snel
verspreiden. Besmettingen lijken vaak terug te voeren
op import van broed, bijen, koninginnen en
bij enteel t materialen . De afgenomen inzet van de
overheid met betrekking tot voorl ichting , onderwijs en
onderzoek voor de bijenhouderij hebben een negatief
effect op het kennisniveau waardoor de kans op
uit braken van AVB toeneemt .

Volledige vernietiging beste
De huidige methode van volledige vernietiging die in
Nederland momenteel wordt toegepast is de beste
methode om AVB t e bestrijden . Tot nu toe is
gebleken dat deze methode effectief is in de
Nederlandse bijenhouderij.
Voo r de im ker die AVB in zijn bijenvolken heeft is het
niet prettig dat zijn hele bijenstand wordt vernietigd .
Een vergoed ing van de geschatte waarde van de
vernietigde bij enstand is nodig , zodat de getroffen
imker met nieuw materi aal verder kan gaan imkeren .
De werkgroep wijst erop dat het snel melden van een
verdenking van AVB van g ro ot belang is voor de

tota le bijenhouderij en de daarvan afhankelijke
sectoren . Hierdoor neemt de kans op verspreidi ng af.
De schadeloosstel ling die de imker ontvangt bij het
opruimen van zijn bijenvolken en materialen is naast
de wette lijke verplichting een stimulans om snel te
meld en.

Buitenland
In het bu itenland worden ook andere bestrijdi ngsmethoden toegepast. Bij de kunstzwermmethode
worden aileen de bijenraten vernietigd, de bijen
worden weer op nieuwe raten gezet. Ook de kasten
worden na reinigen en ontsmett en weer opnieuw
gebruikt. Het resultaat van de ku nstzwermbehandelingen is sterk afhanke lijk van de intensiteit waa rmee
deze wordt uitgevoerd. De kans op herbesmetting is
groot. Vervoersverboden moeten daardoor Ianger
worden gehandhaafd en er is meer controle nodig.
Ook zijn er Ianden waar men de ziekt e met med icij nen
bestrijdt. Het gebru ik van medicijnen is kostbaar en
moet rege lmatig herhaa ld worden omdat de bacteriesporen niet kunnen worden gedood . Bovend ien zijn er
ris ico's voor residuen van de med icijnen in honing en
was. Daarnaast kan het gebru ik van medicijnen leiden
tot resistentie bij de verwekker van AVB.
Om de methode van volledige vernietigi ng te handhaven, is het nodig dat de Nederlandse imkers de
nodige discipline opbrengen om de besmettingskansen van AVB zo klein mogelijk te houden. De
imker zelf moet er voor zorgen dat ai le materialen die
in contact worden gebracht met bijen vrij zijn van
sporen van Paenibacillus larvae . In de voorlichting
naar de bijen houderij moet dit regelmatig de
aandacht hebben .
De natuurl ijke weerstand van bijen tegen AVB kan
verhoogd worden door het zorgen voor goede
drachtomstandigheden, het voork6men van roverij,
het tijdig vernieuwen van raten en zorgen voor een
goede hygiene.
Belangrijk is ook dat de bijenhouders bereid zijn om
verschijnselen die lijken op AVB te me lden aan de
RW.
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De westcirculatie
Luchtmassa's die ons land bereiken hebben nooit
dezelfde samensteiling als bij het vertrek uit hun
brongebied. Op de lange reis over berggebieden of
oceanen verandert de vochtigheidsgraad en
temperatuur. Er komt iets bij of er gaat iets af. Dat
geldt voor luchtmassa's uit aile windstreken. Stel je nu
eens voor dat luchtmassa's ook de laatste ontwikkelingen opnemen van de Ianden waarover ze strijken en
die via buien aan ons doorgeven. Bij de overheersende westcirculatie zouden we dan een positieve en
negatieve ontwikkeling op ons dak krijgen. De
positieve komt uit de Verenigde Staten. Volgens de
76 eindredacteur van 'Bee Culture' vindt er vooral in de
noordoostelijke staten een enorme opleving te
constateren in de belangsteiling voor de bijenteelt. Dit
is des te opmerkelijker, aldus de verheugde eindredakteur, omdat er de laatste jaren een duidelijke
afname was vanwege de mijtproblemen. Een totaal
ander geluid is afkomstig uit het Engelse blad The
Beekeepers Quarterly. De eindredakteur aldaar, John
Phipps, hoorde via de media tot zijn verbazing dat het
gemeentebebestuur van Aberdeen had besloten de
aanwezigheid van levende dieren in scholen te
verbieden. De reden? Van dieren in gevangenschap
zou er voor de kinderen een te negatief signaal
uitgaan. Voor het aanwezige beestenspul, zoals cavia's
en konijnen moest een ander kosthuis worden
gezocht. Ook bijenvolken in de schooltuin of het
observatievolk in de school vailen onder dit besluit. En
nu maar afwachten wat de westcirculatie ons brengt.
Water, dat is zeker en dat brengt me gelijk bij het
volgende onderwerp namelijk de

Waterbehoefte van bijen
In het voorjaar wanneer de ceilen als in een stroomversneiling met eitjes worden gevuld is de behoefte
aan water enorm . Bij redelijk vliegweer is het voor de
bijen geen probleem want er bloeit van ailes en nog
wat en de nectar vormt een welkome aanvuiling op de
waterbehoefte. Daarnaast blijven waterhaalsters aktief.
De lage luchtvochtigheid van de Iucht die tussen de
raten circuleert zou een nadelige factor kunnen zijn
voor het instandhouden van een hoog vochtgehalte in
de cellen waar de larfjes uit de eitjes geboren moeten
worden. Uiteraard is in het gedrag van de bijen hierin
voorzien op een manier die door ons niet direct als
zodanig is herkend. We weten dat bijen kleine
maandblad voor imkers maart 1998

druppeltjes water en nectar - als wasgoed te drogen aan de binnenzijde van de ceilen ophangen. De droge
Iucht tussen de raten strijkt er langs en er verdampt
wat water. Voor verdamping is warmte nodig en die
wordt aan de omgeving van het druppeltje
onttrokken . Aile druppeltjes tezamen zorgen er via de
verdamping voor dat de temperatuur in de woning
niet te hoog zal oplopen . Maar dat ailes wisten we al.
Er is echter meer. De stand van de ceilen loopt vanaf
het open uiteinde schuin naar beneden. Als er bij het
druppeltje water, opgehangen in een eel open broed,
verdamping plaatsvindt dan koelt de Iucht in de
naaste omgeving van het druppeltje iets af, wordt
daardoor wat zwaarder dan de warmere Iucht uit de
omgeving en rolt langs de wanden van de eel naar de
bodem waar het eitje is verwikkeld in haar strijd naar
het larvestadium. Tja en dan te bedenken hoe wij vaak
met glinsterende ogen op ons gemak een raat met
eitjes bekijken. Als je stil bent hoor je de bijen
kreunen van eilende.

Opnieuw: hulp gewenst?
Ook op de Ambrosiushoeve is een aantal jaren
geleden, in het voorjaar van 1986, aan een zestal
volken water via de voeropening gevoerd om te
onderzoeken, of en zo ja, welk effect het heeft op de
broedstand. De winter van 1986 was koud en ook het
voorjaarsweer liet lang op zich wachten. Bij het begin
van de voerproef- begin maart - was er nog geen
broed in de volken aanwezig. Ook eind april was er
nog nauwelijks broed aangezet en er werd door de
bijen geen water aangenomen . Toen het weer in mei
beter werd was er geen verschil tussen de grootte van
het broednest tussen de wei en niet gevoerde volken.
Het koude weer was spelbreker. Over een vervolgonderzoek heb ik niets meer gelezen. Dit proefje en
nog vele anderen zoals 'Het verenigen van bijenvolken
in het voor- of najaar, stuifmeelvervangingsmiddelen,
het voeren met suikerwater als stimulans tot het
verzamelen van stuifmeel, separeren'en nog vele
anderen zijn ailemaal terug te vinden in boekwerkjes
die regelmatig door het team van de Ambrosiushoeve
worden samengesteld en tegen zeer lage prijs
uitgegeven. Deze boekwerkjes horen in elke
verenigingsbibliotheek thuis.

Het bijenei centraal
Net als u ben ik een illusie armer. In een paar
woorden vertelt imkercollega Van lersel in Bijen 6(12):
352(1997) dat aan de stand van het ei in de eel niet is
af te lezen hoe oud dat ei is. Dus 'fini' het mooie
verhaal van staand, hellend en liggend ei op de
eerste, tweede en derde dag na het leggen. Maar dat
is nog niet alles . Doodleuk vertelt hij ons erbij dat
tijdens zijn onderzoek na vijf dagen nog steeds
dezelfde eitjes in dezelfde eel konden worden
gefotografeerd. Dus niet drie dagen eistadium of...
zijn in het nachtelijk duister de eitjes wellicht door
zusjes geconsumeerd en de cellen daarna opnieuw
door de koningin belegd? Net als Van lersel zeg ik
'machtig interessant allemaal ' maar vraag me gelijk of
er nog meer is gebeurd behalve het fotograferen,
waardoor deze vijf dagen oude eitjes, die blijkbaar
niet levensvatbaar waren, door de bijen niet zijn
verwijderd.
Nu we ons toch op de plek bevinden waar de
ontwikkeling van een bijenvolk gestalte krijgt 'de
belegde eel', heeft u zich misschien ook wei eens
afgevraagd waarom een koningin niet vaker meerdere
eitjes in een eel legt. Vooral bij jonge 'onervaren'
koninginnen komt dat regelmatig voor. Het antwoord
is vrij simpel en daar heeft u waarschijnlijk ook wei
eens aan gedacht. Elk gelegd eitje krijgt een geurtje
dat van de koningin afkomstig is. Via een omweg zijn
we aan deze kennis gekomen. Wat is het geval. In elk
bijenvolk komen werkbijen voor die af en toe een
eitje in een darrencelleggen. Noem ze voor het
gemak maar werkbijen d ie de zon niet in het water
kunnen zien schijnen en ook wei eens koningin willen
zijn. Er wordt van uitgegaan dat in een volk een van
de duizend darren een werkbij als moeder heeft. Dat
darretje dankt zijn Ieven aan onoplettendheid van
broedverzorgende bijen die de door werkbijen
gelegde eitjes oppeuzelen als ze daar tijdens hun
werk op stuiten. En terecht, want met een overvloed
aan darren met een werkbij als moeder zou het een
genetische janboel worden. De grote vraag is hoe de
door werkbijen gelegde eitjes worden herkend door
de broedverzorgende bijen . Om antwoord op die
vraag te krijgen zijn door werkbijen en een koningin
gelegde darreneitjes overgebracht in darrencellen van
een paar raten en in een later stadium in controlevolken gehangen. De door werkbijen gelegde eitjes
werden behandeld met een alcoholextract van de
Dufourklier die zich bevindt nabij de basis van de
angelkamer van de koningin. Uit allerlei proefjes met
een sterke en minder sterke oplossing van de geurstof

van de Dufourklier bleek dat door werkbijen gelegde
eitjes significant minder snel door de broedverzorgende bijen uit de cellen werden verwijderd naarmate
er meer geurstof van de Dufourklier op aanwezig was.
Ook werden de door werkbijen gelegde eitjes na
aanraking met een darreneieitje gelegd door een
koningin minder snel door de bijen uit de eel
verwijderd. Er wordt nu onderzocht of er ook nog
andere feromonen een rol spelen.

Het weer in maart
In de periode 1961-1990 bedroeg het landelijk
gemiddelde aantal uren zonneschijn 105, de
hoeveelheid neerslag 58 mm en de maximumtemperatuur 8,9°C. Hoe het weer zich in de afgelopen
vijf jaar gedroeg is in de tabel af te lezen .
IMaart-maanden
Jaar Zon
(uren)
1993 zr. zonnig (180)
1994 normaal
1995 zr. zonnig (182)
1996 zonnig

(135)

1997 zonnig

(132)

Neerslag (mm) Max. temp

(OC)

zeer droog (11) zeer zacht (10,4)
(92) zeer zacht (10,4)
zeer nat
( 9,2)
(85) zacht
nat
( 7,0)
zeer droog (14) koud
(27) zeer zacht (11 ,8)
droog

De §pecialist in bijz~

~o~e produkten.~ I

x

De Rit is de specialist op het gebied van zuivere
onverhitte honing; de beste honingprodukten als
koek, mede enz.; bijzondere bijenprodukten als
pollen, propotis, koninginnegelei en
cosmetica; wasprodukten als
, ./
/
kaarsen en raatveUen. ldeaal ( ~
voor verkoop aan huis en op /
/
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DAGBOEK VAN EEN BEGINNERSCURSUS 3

De theorie Ill
Peter Liefbroer
Dit dagboek volgt d e ' beginnerscursus' 1997 van
het AOC Clusius College in Alkm aar. Deze cursus
heeft een al ja renlang e t rad iti e en wordt geo rganiseerd in samenwerking met VBBN subvere nig ing
Noord-Hollands Midden. Cursisten komen uit heel
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en
Amsterdam.

In het februarinummer van Bijen heb ik puntsgewijs
aangegeven wat de inhoud van de praktijklessen van
de cursus is. In dit nummer ga ik daar wat dieper op
78 in. Vanaf het volgende nummer volgen we de
uitvoering van vorig jaar op de voet.

Voorjaarsinspectie
De voorjaarsinspectie is nodig maar vooral leuk. Als
het even kan zoek je daar natuurlijk een mooie
zonnige dag voor uit met een aangename temperatuur. De bijen zijn lekker actief en je kan ze eens
rustig bekijken. En het lijkt wei of de bijen dat ook zo
voelen: ze zijn zachtaardig zo vroeg in het jaar en je
zou bijna denken dat ze blij zijn om hun baasje weer
te zien.
Natuurlijk is het ook nodig . Het broednest beperkt
zich meestal nog tot de bovenbak en die bekijk je dan
ook. Hoeveel broed is er al (opschrijven), is er nog
voldoende voer (bij normaal inwinteren meestal in
orde, zo nodig een raam voer inhangen uit een volk
dat ruimer voorzien is) en zit het broednest in het
midden van de kast (zo nodig het broednest naar het
midden verhangen, zonder de volgorde van de ramen
te wijzigen). Als je de moer ziet, vang je haar en merk
en knip je haar. Nu is ze gemakkelijk te vinden en met
een fel gekleurde stip vind je haar later veel gemakkelijker en knippen kan je een voorzwerm schelen (zoals
we later in de cursus zullen ervaren op het fruit!).
Ook is het verstandig om de bodem van de kast even
schoon te krabben. Of nog handiger: je neemt een
schone bodem mee en die verwissel je met de
gebruikte bodem. Dan maak je die weer schoon en je
hebt een schone bodem voor de volgende kast.

Naar het fruit
In Noord-Holland is nog veel fruit. Er is onder fruittelers ook veel belangstelling voor bijen voor
bestuiving. Er zijn zelfs te weinig imkers die hun bijen
op het fruit willen plaatsen zodat jaarlijks veel bijen uit
maandblad voor imkers maart 1998

onder andere Noord-Brabant in Noord-Holland te
gast zijn.
Je moet de bijen in een ruime behuizing naar het fruit
brengen . Aan de ene kant omdat de bijen ruimte
moeten hebben om de honing te bergen, aan de
andere kant om het zwermen nog zoveel mogelijk uit
te stellen . Controle op zwermtekens is bij goede
weersomstandigheden wekelijks noodzakelijk. Je kan
daar ook echt van genieten, vooral als de appel in
voile bloei staat, een prachtig gezicht.

Kunstzwermen maken
Als je terug bent van het fruit moet je kunstzwermen
maken. De bijen puilen nu de kasten uit en ruimte
geven heeft nu geen zin meer. De bijen willen
zwermen. Als ik cursus geef zijn mijn kunstzwermen
voor de cursisten: de koningin met vier ramen bijen
gaan in de dichte, meegebrachte kast(jes) van de
cursisten. De haalvolken blijven op de stand achter,
worden nagekeken op doppen en kunnen
redcelmoeren gaan maken. Boven het rooster, dat
toen de bijen bij het fruit stonden gelegd is om de
bovenbak met honing broedloos te maken, begint de
honing al aardig verzegeld te raken .

Slingeren
Slingeren doe je bij voldoende dracht twee keer in
het jaar: eind mei en half augustus. De honing in het
voorjaar is goudgeel en bij mij versuikert deze honing
snel. Van deze honing doe ik een klein deel in patten
voor snelle consumptie. Het grootste deel ga ik een
week lang roeren met een roestvrijstalen 'worm' (te
koop bij het bijenhuis) op de boormachine. De honing
wordt dan lekker zalvig (cremehoning) en je mist de
dikke suikerkristallen uit de ongeroerde, versuikerde
honing.

Doppen breken
Dertien dagen na het kunstzwermen maken ga je
doppen breken . Natuurlijk let je, zeker bij mooi weer,
al vanaf de elfde dag op, of er zwermen afkomen (een
bijenhouder kan in mei niet op vakantie en moet dan
zelfs wei eens een dagje vrij nemen of hij/zij moet niet
op een zwermpje kijken}.
Natuurlijk niet eerder doppen breken dan voordat je
bij de meeste kasten tuters en kwakers hebt

BEGINNERSCURSUS 3
beluisterd! En wanneer veel redcelmoeren zijn

lnwinteren

geproduceerd altijd enkele moeren voor reserve in
kru lspelden opsluiten (een per krulspeld) . Deze
reservemoeren komen van pas bij kasten waarin geen
of aileen onrijpe moeren zitten .

Met het inwinteren begint het nieuwe bijenseizoen .
Met op tijd inwinteren zorg je ervoor dat je bijen
ongestoord en met een voile maag nog vee! jonge
bijen kunnen produceren voor een goede winterzit.
Half augustus is de meeste dracht voor honing in de
stad afgelopen. Met suikerwater als stimulans kan nog
wei vee! stuifmeel verzameld worden en dat hebben

Jonge moeren
Een maand na het doppen breken kunnen aile kasten
worden gecontroleerd op de aanwezigheid van
broed . Nu geen moeren gaan zoeken: ze zijn nog erg
onrustig en met de vele bijen en darren zijn ze vaak
niet te vinden .
Darre nbroedige volken moet je afslaan voor de stand,

jonge bijen nodig.
Natuurlijk niet vergeten om de varroamijt te bestrijden . Gebruik daarvoo r een goedgekeurd middel en
volg de gebruiksaanwijzing stipt op . Natuurlijk zou je
het liever volgens de darrenraatmethode van de

het zijn allemaal vliegbijen en ze bedelen zich wei in
bij de overige kasten . Moerloze volken kan je
verenigen met eventueel elders geschepte zwermen .

Ambrosiushoeve doen , maar dat is voor een beginnende imker nog net iets te ingewikkeld . Zo ga je het
volgend jaar doen, nadat je eerst nog eens de open

El ke imker krijgt die al snel : mensen bellen of je een
zwerm bijen wi l komen weghalen. Vraag altijd wei
even verder want vaak gaat het niet om bijen maar
om hommels of wespen . Die je overigens, zo mogelijk, ook weg moet ha len als je de mensen er niet van
kan overtuigen hoe nuttig ook deze insekten zijn.

dag van de Ambrosiushoeve hebt bezocht.
Dan zit het bijenjaar er al weer op en wordt het tijd
voor je eigen winterzit . ldeale huisdieren eigenlijk: je
hoeft ze niet uit te Iaten, van de mest en urine
verneem je (bijna) nooit iets, ze leveren meer op dan
ze kosten en je geniet nog meer van alies wat groeit
en bloeit. Laat ik het maar niet te hard zeggen , anders
wil iedereen imker worden ... sssst.

0

VAN DE MAAND

De heer L.M. Megens uit Berghem imkert reeds 55 jaar en zijn vrouw vond dat het maar eens tijd werd dat oak anderen van zijn
bijenstand genieten.
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EKTEBESTRIJDING

Varroamijtbestrijding:
toen, nu en straks
Dick Vunderink
Luister je naar imkers, dan lijkt de tijd aangebroken
voor een nieuwe fase in de varroabestrijding . De
grote zorg over beheersbaarheid van de mijt uit de
eerste jaren is afgenomen, maar een nieuwe zorg
neemt toe, over resistentie van de mijt en over
residuen in honing en was: ' Moeten we de

bestrijding niet anders aanpakken?' Uiteraard ook
verdeelde imkermeningen. Oat kan goed werken,
80 want discussie kan leiden tot bijstelling van je
mening en mogelijk tot nieuw beleid. Maar dan
moet er wei discussie komen en we moeten bereid
zijn kritisch naar onze eigen mening te kijken . Zoals
ik in mijn verkiezingsspeech zei: Het eigen gelijk is
de wortel van aile kwaad. lk probeer een aanzet te
geven tot deze discussie.
De meningen varieren door onze instelling. Haal je
graag veel honing, dan moet je sterke volken hebben
en verklaar je de oorlog aan de mijt. Stel je prijs op
handhaving van het natuurzuivere imago van bijenprodukten, dan zoek je naar alternatieven waarbij
geen giftige stoffen nodig zijn .

Even terugkijken
In 1983 drong de varroamijt Nederland binnen. Er
werd overal intensief gezocht naar passende
bestrijding, maar toen was nog nergens iets beters
ontdekt dan Folbex. Over residuvorming kon nog
nauwelijks iets bekend zijn . Veel imkers hebben toen
al met grote weerzin voor het eerst chemische
bestrijdingsmiddelen toegepast. Geleidelijk werden
gebruiksvriendelijker maar nog steeds giftige
middelen toegelaten . De Ambrosiushoeve heeft vanaf
die tijd ook altijd onderzoek gedaan naar alternatieve
middelen, eerst tabaksrook, later mierenzuur, melkzuur, Alant, eth,er, etherische olien en biotechnische
methoden.
In november 1993 - tien jaar later - verscheen de
eerste publikatie van de Stichting lmkerij Fortmond
(SIF) met de interessante suggestie dat bestrijding
wellicht niet in aile situaties noodzakelijk is,
bijvoorbeeld bij vitale volken in een omgeving met
gevarieerde dracht. Deze hoopvolle theorie van SIF
wordt niet algemeen bevestigd door ervaringen van
maandblad voor imkers maart 1998

imkers die de theorie als hoopvol hebben willen
testen, maar moesten ingrijpen om hun volken te
redden.
Sinds 1983 is het beleid van de bijenhouderij geweest
dat de mijt moest worden bestreden en hebben
bestuurders en onderzoekers met klem aangedrongen
uitsluitend de toegestane middelen te gebruiken . Dat
advies hebben de meeste imkers uiteraard opgevolgd .
Maar blijkens geruchten maakt een aantal anderen
nog steeds eigen recepten van niet-toegestane giftige
middelen . De slechte discipline van imkers is een blok
aan het been van bestuurders en brengt de bijenhouderij in discrediet. Terugkijkend rijst natuurlijk de
vraag of we het anders hadden moeten doen.
Maar welke keuzen had de Nederlandse
bijenhouderij?
1. In heel Europa - en daarbuiten - is in eerste
instantie en wordt nog steeds chemische bestrijding
van de varroamijt als het meest effectief
geadviseerd . De stelling bestrijding is noodzakelijk
staat helaas nog overeind. De relatief kleine
Nederlandse imkerij staat daarin dus niet aileen.
2. Waarop zouden de bestuurders van de
bijenhouderij het ontraden van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen hebben moeten
baseren zonder zich te vervreemden van de
sterk verontruste achterban?
3. Wat zouden de effecten zijn geweest van een
dergelijk advies:
a. bij opvolging advies: grootschalige afbraak van de
bijenhouderij met grote negatieve effecten op de
beschikbaarheid van bestuivende honingbijen?
b. bij het negeren van het advies: nog grotere
'zelfdoenerij' van de imkers en nog meer wild-west
in het ongecontroleerd gebruik van slechtgedoseerde niet-toegelaten middelen?

Zorg over effecten
Helaas maken nog niet aile imkers zich zorgen over de
effecten van chemische bestrijdingsmiddelen, maar
het aantal neemt snel toe. Anderzijds hebben veel
zorgvuldige imkers naarstig gezocht naar en gewerkt
met biotechnische bestrijding of middelen die
misschien minder effectief maar niet giftig waren . Zij
zijn daarvoor niet altijd met dank overladen, maar

ZIEKTEBESTRIJDING
darrenraatmethode van LUW en Ambrosiushoeve
verbreidt zich nu snel en wordt hanteerbaar voor 90%
van de imkers. De creatievelingen onder ons moeten
aan de slag met het bedenken van bedrijfsmethoden
waarin de darrenraatmethode is ge·l·ntegreerd . lk
moedig ze aan!

Nu de balans en onze discussie

krijgen nu toch meer waardering .
Om imkers bewust te maken van de risico 's van
residuvorming heeft de VBBN in 1996 het symposium
Natuurzuivere honing georgan iseerd .
Over de onwense lijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen in de bije nkast is vrijwel iedere rechtgeaarde
imke r het nu wei eens. AI is het maar omdat de mijt
ook niet gek is en resist ent wordt. Er bestaat nog wei
verschi l van mening over de noodzaak om wei, maar
schoon, of nfet te bestrijden. Beide opvatti ngen
vinden elkaar in hetzelfde doel: geen vervuiling van de
bijen-producten . Resteert dus de vraag naar de
effectiviteit .

Op zoek naar nieuwe wegen.
Th ans wordt ook in and ere richtingen gezocht in het
kader we i bestrijdi ng maar zonder chemie.
Koni ngin nentelers en wetenschappers zoeken naar
afweergedrag van de honingbij zelf. Zijn sommige
volken beter in staat de mijten aan te pakken en blijft
dat vermogen bij natee lt behouden? Op de universi teiten van Wageningen en Utrecht wordt het voortpl antingsgedrag van de mijt bestudeerd en wie weet
heeft dat betekenis voor onze bedrijfsmethoden . Dit
gebeurt deels met fina nciele en morele steun van de
Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij . Het project

Aanvankelijk zag niemand een andere uitweg dan de
destijds algemeen toegepaste chemische bestrijding
van plagen . Ondanks aile wereldwijde research is de
mijt nog steeds niet onder de duim te houden . Wei is
meer bekend over residuvorming in was. Het huidige
onderzoek richt zich nu enerzijds op de biolog ie van
de mijt of van de honingbij en anderzijds op
natuurlijke grondstoffen als mierenzuur, melkzuur of
oxaalzuur. Ook de aanvraag van de Bedrijfsraad voor
EG-subsidie is vrijwel geheel hierop gericht. De
Ambrosiushoeve zal daarover publiceren .
Wat moeten onze discussiepunten zijn? lk reik er
enkele aan in de vorm van stel lingen - let wei , geen
meningen .
1. Bestrijding van de varroamijt moet geen discussie
zijn; discussie over integere methoden des te meer.
2. Chemische bestrijding verdient geen
schoonheidsprijs, maar het negatieve effect wordt
overdreven . Ge.importeerde honing en was vormen
een grotere bron van zorg dan de Nederl andse .
3. Een bijenhouderij die de pers mobi liseert bij
spuitschade, is hypocriet als men zich niet maximaal
inspant om gifvrij plagen bij bijen te bestrijden .
4. Met ingang van 1 januari 2000 mag de varroamijt in
Nederland slechts op twee manieren bestreden
worden: biotechn isch of met natuurlijke
grondstoffen.
5. In deze t ijd van ieder-voor-zich moet de imkerij
sociale controle weer invoeren om collega -imkers te
corrigeren . Wie vervolgt?

advertentie

1e kwaliteit bijenproducten in bulk of afgevuld, met of zonder etiket
• Spaanse pollen: korrels,
tabletten en capsules.

• Koninginnegelei:
vers (in honing) en capsules.

• Propolis: tabletten,
capsules, tinctuur en zalf.

• Diverse honingsoorten,
kruidenwijn en honingbonbons.
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Grote sterfte bijenvolken

Apitherapie

Gunther Stecher, president van de Duitse bond van
beroepsimkers, zei eind oktober op een bijeenkomst
in Donaueschingen dat hij erop rekende dat 50% van
de bijenvolken in Duitsland als verloren moest worden
beschouwd . Na de winter zouden de verliezen nog
wei eens veel groter kunnen blijken te zijn .
De oorzaak van deze verliezen zoekt men in de
combinatie van varroabesmetting en slecht weer. De
besmetting met varroa veroorzaakte een toenemende
virusinfectie. De slechte drachtomstandigheden deden

De Duitse apitherapiebond weet te melden dat er een
Europese apitherapie bond (AEG) is opgericht.
(BeeNet/Apither. BIN) Het doel van dit gezelschap is
het om de organisatie, studie en verbreiding van

de weerstand van de bijenvolken tegen ziekten
afnemen . Daardoor konden de bijen het virus niet
82 meer onder de schadedrempel houden met de dood
van vele bijenvolken als gevolg. In andere jaren
zouden de bijen deze varroabesmetting goed
aangekund hebben. Dr. W. Ritter van het
Tierhygienisches lnstitut te Freiburg zei dat reeds
vroeg in het jaar een hoge virusbesmetting werd
geconstateerd . Omdat niet voldoende imkers bijen
voor onderzoek op ziekte aanleveren, kon men deze
waarneming niet als algemeen geldend beschouwen .
Het gevolg daarvan was dat er geen officiele
waarschuwingen aan de imkers is gegeven . Wie vroeg
in het jaar een varroabestrijding heeft uitgevoerd,
heeft bijenvolken d ie een gezond winterbijenbestand
hebben kunnen vormen . Om dezelfde redenen zijn
ook jonge volken en afleggers beter af. Doordat ze
door de imker gevoerd worden om tot grote volken
uit te groeien beschikten ze wei over voldoende
weerstand .
Bron: ADIZ, dec. '97.

El Nino
Wie heeft er niet van gehoord. Overstromingen ,
droogte, bosbranden en mislukte oogsten op het
zuidelijk halfrond zijn het gevolg . Voor de meesten
van ons is El Nino een ver van mijn bed show. Deze
komt een stuk dichterbij als blijkt dat dit
weersverschijnsel ook de bijenteelt be.invloedt. 'The
New Zealand Beekeeper' weet te melden dat het jaar
na de vorige El Nino voor de meeste landstreken van
Nieuw-Zeeland een bar slecht honingjaar was. Het jaar
daarop volgend was echter een absoluut record. De
imkers wordt aangeraden de opbrengst-statistieken
van hun landstreek te bestuderen en hun maatregelen
te treffen . Be re id je voor op het slechtste en hoop op
het beste. Weervoorspellers hebben soms ongelijk.
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apitherapie te ondersteunen . En verder om goed
gedefinieerde en gestandaardiseerde therapeutische
produkten te ontwikkelen die in de gezondheidszorg
kunnen worden ingezet.

De inlandse bij
Reeds jaren kweekt en selecteert men met carnica's en
buckfastbijen. De imker die met de inlandse bij wil
kweken en selecteren stond voor een schier
onmogelijke opgave om er op eigen kracht iets van te
maken . In die situatie komt verbetering.
In Duitsland kent men het Projekt Mellifera met als
doel informatie verzamelen en verspreiden over het
selecteren en telen van Apis mellifera mellifera,
oftewel de inlandse zwarte bij .
Ook in Belgie is men aktief met deze teelt bezig . Men
kent daar de Mellifica groep. Hiervan kan men lid
worden door tussenkomst van de 'Vriendenkring van
de bijenteeltschool van Zuid-Henegouwen",
(L'E.A.S .H.) p.a . P. Blanquart, Chaussee de Charleroi
157, 6511 Stree. Contributie BEF 250.
Bron: De Vlaamse lmker, nov. 1997.

Een oproepje
Ab Kuypers
Het afgelopen jaar heb ik in dit maandblad een
enkele maal mogen berichten over het
jeugdimkeren . Tevens heb ik enkele mensen aan het
woord kunnen Iaten die daarbij nauw betrokken zijn.
Bij cursussen voor de jeugd als ook bij de
zogenoemde kennismakingscursussen worden vaak
zelf gemaakte leermiddelen gebruikt. Graag zou ik
eens een inventarisatie maken van de beschikbare
lesmateria len. Behalve dat hierover mij een artikel
voor ogen staat kan er misschien ook nog eens een
aardige uitwisseling van ervaringen en kennis tot
stand komen . Daarom de volgende oproep aan allen
die zich bezig houden met bovengenoemde
activiteiten (jeugd en kennismaken) om hun
geschreven lesmateriaal op te sturen naar de
redactie van Bijen, Postbus 6720 AD, Bennekom.
Alvast hartelijk dank voor uw reacties.

r--------------------------------------------------------------------------------------- -DE BIJENPOORT

Een monument voor bijen
Ype Limburg

A ls de eerse bijen van Nederland deze poort in 'hun'
land aantreffen, zullen ze hun facetogen even moeten
uitwrijven , zoveel bijenwas is ongewoon. En wat voor
was; zuivere Tiroler-Aipenwas. ledere bij zal er een
stukje van afknagen, om het vervolgens naar hun volk
te vliegen. In grote vreugde over de gevonden 'wasmijn' wordt dan heftig gedanst en gezoemd, om allen
te duiden alwaar de poort staat en hoe omvangrijk
deze is. De als een stenen muur gevormde raten-zijde
van de bijenpoort ruikt nog naar hun Tiroler collega's,
in enkele cel len is zelfs nog honing . Bijen kunnen uit
de samenstel ling van was en honing zeer veel
informatie lezen; t ijdens het werken ermee aan hun
eigen be huizingen gaan onder het volk geruchten
over verre Ianden, alwaa r een enorm aanbod is van
naald- en loofbossen, bloemenweiden met kruiden en
lindebloesem waarvan j e dronken wordt. De andere
zijde van de bijenpoort toont de goud-gele was in
nog b ijna vloeiba re vorm, doch bijenwas is een
levende materie, ze zal spoedig van vorm veranderen;
t ijdens hittego lven willen gaan vloeien en bij diepe
vorst scheuren en barsten. Dan zijn er naast de bijen
vast neg andere wezens die er niet slechts aan gaan
ruiken, maar dat gaat aan de bijen voorbij.

Korte omschrijving van de uitgangspu nten :
Een monument voor de bijen van Nederland, dat
aktief hun natuur ondersteunt.
Omschrijving objekt
Een met zuivere bij enwas en honingraten gevulde
poort, vertikaal en vrijstaand onde r bomen .
Titel : De Bijenpoort
Materiaal: bijenwas, bijenraten, honing, hout en staal
Afmetingen: hoogte 220 em, breedte 96 em, dikte
6 em.

83
Het b eeld is m omenteel te b ezichtige n in het Bijenhuis in
Wage ningen .

Leve nsloop Yp e Li mburg
27-3-1959 in Winterswijk geboren ; opleiding als
boekdrukker, drukte in tal van drukkerijen water te
drukken viel
1980- 1983 lichttechnieker voor clowns op t ournee
door Europa
1986- 1991 galerist van galerie de Clou, Amsterdam
1989- 1991 assistent grafisch vormgeven een zeefdruk
aan de Gerrit Rietveld Akademie, Amsterdam, sinds
1991 uit liefde in lnnsbruck.
1993 De nkart, Otztale r Galerie, vier collega's zetten
samen een kubus op een berg. Wurfel-2, kubus-thema
tent oonstelling met dezelfde drie collega's in Landeck,
Tirol.
1994 Wate rpegel, met dezelfde colleg's een tentoonste lling in ln nsbruck. Presentatie van eigen werk in het
ehemal ige M useum fur Rahmen, lnnsbruck.
1996 Camera Obscura, tentoonstelling van
experimentele foto's in zeefdruk op linnen, St. Anton.
100 jaar lmkerei in lmst, tentoonstell ing van
bijenobjekten met Bob Bunck (Amsterdam).
1997 Between Trees and Waves, Avegoor.
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DRACHTPLANTEN

Unieke verzameling drachtplanten
in Arboretum bij Ambrosiushoeve
L.M. Opsteeg, excursiecoordinator
In de loop van de vijftig jaren dat het proefbedrijf
'Ambrosiushoeve' bestaat is daarbij een un iek
drachtplantenarboretum ontstaan . In d it 4,5 ha
grote arboretum staan meer dan 500 verschillende
soorten bomen, heesters en vaste planten,
waaronder een aantal bijzondere exemplaren .
Bijna aile p lanten zijn voorzien van de officiele latijnse
84 naam, waardoor het mogelijk is een en ander te
noteren.Vanwege de grote verscheidenheid is het
arboretum bijna het gehele jaar door zeer aantrekkelijk. In maart begint het met de bloei van de wilgen en
het eindigt eind oktober met de laatste vaste planten .
Daa rnaast zijn de besdragende bomen en heesters
ook de moeit e waard en deze vormen weer een
voedse lbron voor de vogels.
Het is aan te beve len om het arboretum in
verschi llende jaargetijden te bezoeken. Je kunt dat in
een jaar doen, maar ook door de bezoeken over
meerdere jaren te verdelen.
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Vrienden van Ambrosiushoeve
Om extra ondersteuning te geven aan het onderzoek
op de Ambrosiushoeve en het onderhouden van het
arboretum, werd in 1977 de vereniging 'Vrienden van
Ambrosiushoeve' opgericht.
In 1980 schonken de Vrienden een nostalgische
korvenstal, waarin verschillende typen korven een
plaatsje hebben gekregen . Een prachtige aanwinst
voor het arboretum. In 1994 werd een deel van het
oude kantoorgebouw in gebruik genomen door de
Vrienden en ingericht met een bescheiden tentoonstellingsruimte en een kantine .
Dit gebouw kreeg de naam van de oud-Rijksbijenteeltconsulent lr. J. Mommers en heet dan ook het
'Mommerspaviljoen' . Dit paviljoen wordt hoofdzakelijk
gebruikt om groepsexcursies te ontvangen. Er zijn
plannen om dit paviljoen uit te Iaten groeien tot een
volwaardig bezoekerscentrum.
Vanaf 1998 kunnen de Vrienden van mei tot oktober
op iedere eerste vrijdag van de maand op de
Ambrosiushoeve terecht om de handen uit de

DRACHTPLANTEN
mouwen te steken . Vooral op fitte vutters, gepensioneerden, enzovoorts wordt, bij deze, een beroep
gedaan. Er zijn talloze klussen waaraan het vaste
personeel niet toekomt.

- De open dag nam ± 25% voor haar rekening.
- De im kers en imkercursisten vormden ± 22% van het
aantal bezoekers.
- De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde (KMTP) en de overige tuinclubs kwamen

De excursies

aan ± 10%. Vooral bij de kleinere prive-tuinclubs
neemt de belangstelling toe.
- De vrouwenverenigingen nemen ± 5% voor hun
rekening. Vooral in 1997 was er een flinke toename.
- Bij de scholen zien we dat naast leerlingen van

Er zijn diverse mogelijkheden om dit prachtige
arboretum te bezoeken . lndividueel kunt u iedere
werkdag, dus van maandag tot en met vrijdag tijdens
de kantooruren (9 .00-17.00 uur) terecht. U moet zich
dan wei even melden op het kantoor.
Voor groepsexcursies moet u telefonisch contact
opnemen met de Ambrosiushoeve, 013-5425888 .
Groepsexcursies onder Ieiding van onze eigen
deskundige gidsen kunnen naast de eerder genoemde
tijden ook in de weekeinden plaatsvinden . Na 10 mei
kunt u op werkdagen ook 's avonds terecht.
De duur van de excursie is afhankelijk van de wensen
van de groep en neemt gemiddeld 2-2,5 uur in
beslag . lndividuele bezoeken zijn gratis. Voor
groepsexcursies wordt /3,50 per persoon in rekening
gebracht met een minimum van /40,- per groep
(exclusief consumptie) .
Om aile deelnemers voldoende aan hun trekken te
Iaten komen worden grotere groepen gesplitst.
Tijdens de pauze zal een van onze gastheren ofdames u tegen een geringe vergoeding voorzien van
koffie, thee of een glaasje fris. Zij zullen u dan ook wat
meer informatie geven over de Vrienden van
Ambrosiushoeve en zo nodig over de bijenteelt.
Wanneer u de excursie een feestelijk tintje wilt geven
door de deelnemers te trakteren op iets lekkers kan
dat, u moet er aileen zelf voor zorgen .
AI met al een prachtige gelegenheid om met uw
vereniging een leerzaam uitstapje te maken naar het
arboretum 'Ambrosiushoeve '.
Als u er een hele dag voor uittrekt en de dag nog
leuker wilt maken, is een combinatie met een ander
object in de omgeving van Tilburg zeer goed
mogelijk. Als u naar het likeurmuseum in Hilvarenbeek
wilt of de bierbrouwerij van de Trappisten in Tilburg,
raad ik u aileen aan om die objecten dan als laatste te
bezoeken .

Wie bezoeken er zoal het arboretum?
Om in beeld te krijgen wat voor soort groepen het
arboretum in 1992 t/m 1997 gemiddeld hebben
bezocht is daarvan een overzicht gemaakt. Om u niet
te vermoeien metal te veel cijfers beperk ik me tot
een aantal opmerkingen .
- Het gemiddeld aantal bezoekers per jaar bedraagt
± 700.

basisscholen ook studenten van de pedagogische
academie en groepen leerkrachten de Ambrosiushoeve hebben ontdekt. Vanuit het agrarisch onderwijs valt de belangstelling tegen . Tezamen kwamen
ze aan 15%.
- Het Milieu Educatief Centrum, heemkundekringen,
het IVN (Vereniging voor natuur en milieu educatie)
en de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging
(KNNV) namen gezamenlijk zo'n 15% voor hun
reken ing .
- Onder de groep 'overigen' bevonden zich allerlei
groeperingen , zoals de Robiniastichting, de Nederlandse dendrologische vereniging, boerenbonden,
familieuitstapj es en ouderenverenigingen .
Medewerkers van plantsoenendiensten maken veel
te wein ig gebruik van het arboretum. Tezamen
bestond deze groep uit ± 15% van aile deelnemers.

Tot slot
Ondanks de centralisatiewoede van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij hopen we dit arboretum
en het daarin functionerende proefbedrijf nog tot in
lengte van jaren te kunnen behouden . De combinatie
van deze twee is ju ist zo uniek. Wij kunnen daaraan
meewerken door de Ambrosiushoeve als geheel te
ondersteunen .
Betaal niet aileen uw financiele bijdrage, maar
profiteer ook van de kennis die het proefbedrijf in huis
heeft door jaarlijkse de open dagen te bezoeken .
Een uitstapje met uw vereniging naar het arboretum is
zeer de moeite waard. Nodig daarbij eventueel ook
medewerkers van de plantsoenendienst en andere
groenbeheerders uit. Je kweekt daarmee een heel
veel goodwill en dat hebben wij hard en hard nodig .
Ook in 1998 staan onze vrijwilligers weer klaar om u
een leuke en leerzame excursie te bezorgen in ons
arboretum in Hilvarenbeek.
Meer dan 500 verschillende soorten bomen, heesters en vaste
planten
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Deze keer een stukje uit de bijna oude doos, aangevuld met aandacht (hopelijk op tijd?) voor de thema ochtenden in Horst en tot slot een persoonlijke noot.

Ambrosiusviering, Boekel e.o.
Bijenhoudervereniging 'St. Ambrosius", afd. Boekel
e.o. , vierde 9 december haar jaarlijkse Ambrosiusviering. Secretaris mw. A. v.d . Linden, schrijft ons
onder andere: 'Voorzitter Raijmakers opende de
avond en heette allen van harte welkom, speciaal
breeder Theo van Wanrooij, voorzitter van de jury
voor de bedrijfswedstrijd en de heer Willem lven, die
dit jaar het gastoptreden verzorgde. Onder de niet
aanwezigen was o.a. de heer Jantje v.d. Wijst, oud
86 keurmeester. Hij vierde deze dag zijn 88ste verjaardag .
Daarna was het woord aan breeder Theo. Hij begon
zijn verhaal met aan de imkers goede adviezen te
geven hoe het bijenhouden wei en niet moet. Tevens
maakte hij de uitslag van de 'Bedrijfswedstrijd 1997'
bekend.
Nr. 1 werd de heer M . v.d. Heuvel, Beek en Donk.
Hij ontving de wisselbeker. Nr. 2 is de heer Janssen uit
Boeke! geworden, terwijl op de derde plaats werd
ingenomen door de heer Steegs uit Lieshout. Daarna
volgde een gezellig samenzijn, met tweemaal een
optreden van de heer lven met zijn lachvertelsels. Ook
werd er een bescheiden loterij gehouden, de
bestuursleden hadden hiervoor de prijzen verzameld.
Men kan terugzien op een mooie avond.'

Thema-ochtenden Horst
AI vele jaren wordt door imkersvereniging Horst e.o.
op verschillende manieren voorlichting over bijen, de
bijenweide, andere insekten en de imkerij gegeven. Zij
hebben daarvoor de beschikking over hun modelbijenstand, "t Zoemhukske'. (Zie ook Bijen 3(2} (1994)).
Tevens worden maandelijks op zondagmorgenbijeenkomsten met een bepaald thema georganiseerd. 'Wij
proberen op deze bijeenkomsten zoveel mogelijk
mensen te bereiken, om onze hobby bekend te
maken. Dit is gezien het wat teruglopende ledental
hard nodig,' aldus Sjaak van Meijel, secretaris van
Horst e.o., in zijn schrijven.
Het programma voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
5 april, voorjaarsborder
3 mei, solitaire bijen en hommels
7 juni, honing slingeren
5 juli, zomerborder
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2 augustus, honing slingeren
6 september, andere bijenproducten
4 oktober, herfstbloeiers
Het Zoemhukske is gelegen in de Kasteelse Bossen,
nabij de Kasteelboerderij , aan de Noordzijde van
Horst. Voor de thema-ochtenden is de bijenstand
geopend van 11.00 tot 13.00 uur. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met Sjaak van
Meijel, tel. 0478 589002.

Nieuwjaarsbijeenkomst, Oost
Flevoland
Een persoonlijke noot. Aan aile criticasters,
Over de kritiek bij het verschijnen van Wieb Top's
boek 'Honderd jaar imkeren", zoals de 'verspreide'
uitreiking en de vraag om een vrijwillige bijdrage het
volgende. Ook ik was niet echt enthousiast. Die
uitreiking spreekt mij nog steeds niet echt aan.
Tijdens de nieuwjaars bijenkomst van onze afdeling
hoorde ik meerdere negatieve geluiden over de
acceptgiro. 'Dat doe ik dus niet. Dan hoef ik het boek
niet, ik stuur het wei terug.' Zomaar wat opmerkingen
van mede gepikeerden. Verder overigens vooral een
tevreden gemompel van bladerende nieuwsgierige
imkers. Enig nalezen in oude maandbladen en notulen
heeft mij geleerd dat het ooit de opzet was de leden,
mede middels verhoging van de contributie een
jubileumboek tegen gereduceerde prijs te kunnen aan
bieden. Dus doe ik wat de bijdrage betreft er verder
het zwijgen toe. Nadenkende hierover heeft zich bij
mij een nieuwe kijk op de zaak ontwikkeld. Dat ieder
lid van de VBBN zonder voorbehoud het boek heeft
ontvangen, zonder verplichte (of voorgeschreven)
maar wei gewenste financiele bijdrage kan ik ook zien
als iets waaraan misschien wei een heel nobele
gedachte ten grondslag ligt. 'Ongeacht wat men kan
en/of wil bijdragen, iedere VBBN-er moet dit boek in
bezit kunnen krijgen.' De financiering moest
zodoende dan maar met enige onzekerheid en een
zeker risicovol 'God zegen de greep' worden
afgewacht. Zo bekeken vind ik deze presentatie aan
iedereen inderdaad een gezegende greep geweest
waarbij de VBBN een zeker sociaal gezicht toont en
betaal ik alsnog en graag vrijwillig mee aan de
geschreven Geschiedenis van de VBBN 1897-1997.
Ab Kuypers.

KORTE BERICHTEN

De bijenschans

Carnicamoeren van Schier

Rob Mol enaar

Jan Charpentier
Wie op zoek is naar zachtaardige, produktieve bijen

Hij is nog maar net 3 jaar als Opa hem meeneemt
naar de prachtige bijenschans aan de Woensberg in
Blaricum. De bijenschans is ruim 5 jaar geleden door
leden van de ABTB afdeling Blaricum tot stand
gebracht, met medewerking van het gemeentebestuur en een kleine aannemer uit het dorp.
Enthousiast aangemoedigd door onze toenmalige
vrouwelijke burgemeester, mw. Le Coultre, die
destijds ook de opening verrichtte en de naam
onthulde: 'Steegland' . Jan Ligter, oud-medewerker
groenvoorziening in Hilversum, neemt een belangrijk
deel van het onderhoud voor zijn rekening. En de
eerste zaterdag van de maand wordt door de leden
het restant van de onderhoudswerkzaamheden
moeite loos gladgestreken. Het is bijna te mooi om
waar te zijn. Mijn kleine knul van 'drie' met zijn
knuistje in Opa's hand, stapt dapper langs de op de
schans geplaatste bijenkasten . Voor aile zekerheid
heeft Opa hem natuurlijk wei een 'kap' opgezet. Hij
wi l weten waar die honing nu te vinden is .. . Dat
begrijpt Opa, want als bij hem thuis het potje leeg is,
wordt dat telefonisch door hem in zijn eigen
brabbeltaaltje aan mij medegedeeld. Hij noemt dat
zijn probleem . lk probeer hem uit te leggen dater
een heleboel bijtjes in die kasten zitten en dat zij
nooit slapen, maar altijd bezig zijn. Dat was van Opa
niet zo handig, want dat wil hij natuurlijk wei even
zien. En zo raakt Opa tach een beetje in de
problemen', samen met zo'n kleine man de deksel van
de bijenakst afha len ... Maar, we komen er uit. Opa zal
de pijp met tabak vullen en dan mag hij voorzichtig
blazen . Na enig oefenen lukt dat. En dan maken we
de deksel open ... Behoedzaam haal ik een raampje
uit de kast met bijen en hij is vol aandacht. Ziet nu
ook wie de vriend innetjes van hem zijn die de nectar
halen en de honing in de raat opslaan . Hij slaat die
bijenhuishouding zo gefascineerd gade, dat hij
vergeet een beetje rook te produceren .. . Als ik hem
daar op attendeer legt hij een stevig rookgordijjn,
waarbij we elkaar even uit het oog verliezen . Lachend
grijp ik in als ik die kleine rakker bezig zie.
Thuisgekomen vertelt hij in zijn eigen taaltje het
bijenavontuur aan zijn moeder. Heel even was hij de
jongste imker in het land. Hij vond het prachtig . En
Opa? Die genoot er misschien nog wei het meeste
van . Kinderen vroeg vertrouwd maken met alles dat
groeit en bloeit ... wie ben ik dat ik daar even
deelgenoot in mocht zijn?

kan een of meer moeren bestellen die geteeld zijn op
het carnicateeltstation Schiermonnikoog . Deze
carnicamoeren worden 'aan de leg' afgeleverd . Ze zijn
voornamelijk bedoeld om van na te telen (standbevruchting). In die nateelt ontstaan door het
heterosiseffect prachtige volken, die de zachtaard igheid van het moedervolk bewaren . Het afgelopen jaar
werden ca . 250 koninginnen onder imkers in
Nederland en Belgie verdeeld . Met dit aantal is de
capaciteit van het teeltstation zowat bereikt . Voor de
bepaling van het aantal te telen moeren en de
daarmee samenhangende werkzaamheden vragen wij
de ge'1'nteresseerde imker ons zo spoedig mogelijk
(uiterlijk 10 mei) hun bestellingen op te geven . De
moeren worden dan op zaterdag 11 juli op de
gebruikelijke manier op de NS-stations afgeleverd.
We zijn voor het bereiken van goede resultaten van
het weer afhankelijk. Mochten we moeren tekort
komen dan geldt: wie eerst komt, het eerst maalt.
Bestell ingen plaatsen bij : Jan Charpentier, Laar 45,
5258 TJ Berlicum, 073-5037030. De kosten zijn
!35 per moer, bij bestell ing te voldoen op
gironum mer 28 .59.193 t .n.v. Stichting Station voor
Carnicat eelt te Harlingen.

Duurzame varroamijtbestrijding
Ook dit jaar zu llen op enkele plaatsen in het land
curssusen worden gegeven. Duurzame
varroamijtbestirjding houdt in : darrenraatmethode en
toepassen van organische zuren. U kunt zich
aanmelden bij: Ambrosiushoeve, Hilvarenbeek, tel.
013 5425888, fax 013 5439155.

Dracht in de polders
M et inga ng van heden kan men zich weer opgeven
voor plaatsing van kasten op de dracht in de
Flevopolders in AI mere. Dit jaar ligt de organisat ie
b ij de lmkersvereniging Zuid-Fievoland en kunt u
zich me lden bij de heer C. Lanphen, 06-51222995
en met hem verdere afspraken maken. De gebieden
waarop geplaatst kan worden vallen onder
Stichting Flevo Rest, Stichting Flevolandschap en
aile Staatsbosbeheerterrei nen binnen de gemeente
AI mere.
VBBN-Ieden d ie uit kritische AVB-ge biede n komen ,
verzoeke n wij dit jaar niet naar de polders te re ize n.
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Excursie naar Belgie

Drachtplantencommissie

Rob Molenaar

] . Beekman

De lmkersbond van de ABTB organiseert voor haar !eden
een vierdaagse, geheel verzorgde trip per touringcar naar
Belgie. De reis is gepland in het weekend van vrijdag 22
tot en met maandag 25 mei, met twee overnachtingen in
Gent en een nachtje slapen in Han-sur-Le e in de
Ardennen. En uiteraard perfect voorbereid met een
interessante attrrakties:
Bijenteeltmuseum Kalmthout. met o.a. bezoek aan het
Arboretum;
• Fabrikage van imkersmateriaal en een blik in het proce
van honingverwerking te Kortrijk:
• Praktijkmuseum voor bijenteell n tuinen van de
Universiteit in Gent , met lezing van prof. Jacobs;
• Overnachting in Han-sur-Lesse, met bezoek aan Hassett
(koninginneteelt-station);
• Het bijenmuseum in Tilf wordt uiteraard niet
overgeslagen;
• Afscheidsdiner in een gezellig restaurant op de vierde en
laatste dag.
Kortom : Iaten we die paar vakantiedagen maar een
'break-out' noemen in de wereld van onze bijtjes. Aile
secretari ssen van de onderafdeli ngen van onze Bond,
hebben een inschrijvingsformulier gekregen. De kosten
bedragen voor deze bijzondetT reis: f550.- p.p. op basis
van een 2-persoons kamer. Yoor een 1-per oons kamer
bent u een toeslag verschuldigd. Leden van andere imkerorgani aties zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij
kunnen telefo tli sch een inschrijf-formulier met nadere
omschrijving aanvragen bij dhr. G. Hollander, telefoon:
0314-683329 te Kilder (na 20.00 uur).

Notitie overlegvergadering Dracbtplanten en
Ziektebestrijdinscommissie gehouden in de vergaderzaal
van Ambro iushoeve op 7 januari 1998. Aanwezig waren
3 1 verenigingen met gezamen lijk 70 !eden.

!! •

Vacature redacteur mlv
Het hondshestuur van de NCB is op zoek naar een
redacteur voor het maandhlad Bijen. Deze moet:
• interviews kunnen af nemen
• ke nnis hehhen van de moderne imkerij
• goede vers laggeving kunnen leveren
• samen kunnen werken met redacte uren van de andere
imkersorgan isaties
• goed hekend zijn in de regio Brahant.
lndien uw interesse gewekt is gclieve dan contact op te
nemen met het secretariaat. Bond van Bijenhouders
NCB . Spoorlaan J.'\0. Posthus 91. 5000 MA Ti lhurg.
0 I J-5XJ6."'.50.
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Opening
Dhr. C. Havermans opende de vergadering met allen een
goed en gezond 1998 toe te wensen. Gelet op de zeer
goede opkomst, lijken velen ervan overtuigd dat
besprekingen als deze noodzakelijk zijn. Hij wen te de
deelnemers een leerzame en goede vergadering toe.
Ontwikkelingen m.b.t. bestuiving
In/eider dhr. Clu: Smeekens
\Vaar hebben de imkers mee te maken?
- insec tenbestuiving in het algemeen.
- met de glas/groente- en fruitteelt.
- gebruik van bijen om bestrijdingsmiddelen over te
brengen op bloemen ter bestrijding van sc himmels. Dit
laatste is nog in onderzoek.
-de fruitteelt om met stuifmeel de kruisbestuiving te
verbeteren door middel van:
- een ysteem van borstels aan te brengen voor het
vlieggat. De bijcn worden dan gedwongen om door deze
bor tels te kruipen, zowel bij het uit- al invliegen van
de kast. zodat bij uitvliegen de stuifmeel die bij bet
invliegen achtergebleven is, uit de beharing. weer wordt
mee geno men. Zodat exu·a uitw isseling van stuifmeel
verkregen wordt. E.e.a. is nog in onderzoek bij de
Ambrosiushoeve.
- met een Beebooster: De inleider heeft met behulp van
dia's Iaten zien hoe dit apparaat werkt. De bijen gaan bij
het uitvliegen door een bakje waar vers stuifmeel in zit
(ieder uur bij te vullen door de fruitteler) en nemen aan
hun beharing her stuifmeel mee naar de te bezoeken
bloemen. Niet te vee! stuifmeel ineen in het bakje doen,
dit werkt averrechts. De bijen brengen het dan de kast
in. Er zijn al fruitteler die hier mee werken. De te
gebruiken stu ifmeel wordt gewon nen uit de
helmknoppen van bepaalde bloemsoorten en i
kiemkrachtig. Het , tuifmeel wordt uit Amerika
gei'mporteerd. Ook met de beebooster worden proeven
gedaan op de Ambrosiushoeve.

Bijen en gewasbescherming
fnleider dhr. C. Havermans
Chemische bestrijdingsmiddelen ver angen door aanplant
van diverse plantensoorten, zoals afrikaan0es tegen
aa ltjes in de grond. Dit zou bet mooiste zijn aldus de

in Ieider a.l s het voor I00% zou werken, maar in de
p raktijk zijn helaas nog steed chcmische midde len
nodi g.
Deze middelen onderscheiden we in 2 hoofdgroepen;
- contactmiddelcn (mee in aanraking komen).
- systemische midde len (worden opgenomen in de
sapstroom van de plant) .
Hoe ku n je zien dat bijen met deze middelen in aanraking
zijn gekomen? We onderscheiden vier vormen;
- een verkrampte houding (krom met gestrekte poten).
- een uitgestoken tong.
- de larve of de pop kan misvo rmd zijn.
- eitjes of meerdere larves tadia ontbreken.
De inleider laat zien, met behulp van sheets wat er op
flessen en bussen moet staan waar chemische middelcn in
bewaard worden .
Besproken is verder:
- het gebru ik van deze midclele n. Dcnk aan de veiligheid.
-de toe latingse isen en wat daar mee samenhangt.
- wie is verantwoordelijk dat de middelen goed gebruikt
worden (de opdrachtgever/baas).
-de verdeling van de miclde le n tegen ziekten en plagen.
Waartegen worden ze pecitiek ingezet.
- welke midd len de komende jaren weg moeten volgens
de lij t ' Gewasbescherming 1990' Veel stoffen zijn uit de
roulat ie voor hetjaar 2000.
-de onderzoek/contro le-instellingen. N.B. De decln emers
hebben e.e.a. op papier meegekrege n.

Amerika ans vuilbroed (AVB)
In/eider dh1: Clu: Smeekens
Wat is AVB?
- is een bacterie, die tegen hoge temperatuur kan en een
lange leve nsduur heeft.
Is men aangifteplichtig?
- ja. al de imker denkt dat hij/zij AVB hee ft. moet
aangif!e gedaan worden bij de RVV. Deze instantie
neemt dan de nodi ge maatregelen. Zoals het vergasse n
van de bijenvolken en verbranden van de kasten.
Gereed chap moet ontsmet worden .
Sporen van AVB zijn ni et te verni etigen met antibiotica,
wei is bestrijcling mogelijk, maar dan wei j aar.lijks. Dit
wordt in Amerika roegepast. De in Ieider gi ng in o p het
aantal uitb raken van de laa tste jaren en de vergoedingen
die de overheid betaald heeft. De vergoeding wordt in
overleg met de imker vastge teld. Bestralen van de bijenkasten is in ons land nog ni et aan de ord e. Besmetting
wordt meestal door de imker zelf overgebracht, denk aan:
- Koning innenimport (zonder gezondheidsverkl aring).
- uitl een imkersgereedsc happen aan collega- imke rs.
- raampjes uitwi sselen mer andere imkers.
- binne nbrengen van buitenlandse hon ing (voeren aan de
bijen).
Best.-ijding va n wespen
Per vereni g ing namen en adressen van personen die
aanspreekbaar zijn voor de bestrijding en her verw ijderen
van wespen en bijen. Dit om zoek- en telefoonwerk te
voorkomen bij melding van overlast. De verenigingen die
dit nog ni et gedaan hebben wo rden verzocht orn dit
alsnog te doen. Opgave bij het secretariaat te Tilburg.

Bestuivingsreglement opstellen
Dhr. C. Havermans stelt voor om
- het reglement aan te passen
- voor meerclere jaren af te sluiten
- voor de zomer de di scussie op te srarten
- prij bepalen in rede lijk overleg
N.b. uitnodiging voor dit overleg volgt nog.
Na diverse vragen beantwoord te hebben sloot dhr.
Havermans deze boeiende vergadering om ±22.1 0 uur.

Van de bestuurstafel
} . Beekman
Het bondsbestuur hee ft vergaderd op 8 januari 1998. De
volgendc zaken zijn besproken.
• Notulen bestuursvergadering 12-11- 1997
- Gewij zigd is: tbema studj edag J 998 was bekend n.l
Drachtplanten . De toegangsprijs voor de studi edag is
f l5,- in plaats van de verme lde f5,• Amerikaans vuilbroed
Uitbraak in de provincie Zeeland. De nodi ge maatregelen
zijn genomen door de RVV. o.a. vervoersverbod rondom
het getroffen gebied.
• De Bedrijfsraad
Moet de Bed rijL raad in deze vorm blijven bestaan ? Een
agendapunt voor 1998.
• Bestui vingsreglemeot
Overleg wordt gevoerd met de belanghebbenden. De
irnkers zull en in een aparte vergadering gev raagd worden
om zich uit te spreken over deze rna terie medio 1998.
• Tuinidee 1998
In een op korte termijn te houden vergadering zal e.e.a.
met de studieclagcommissie besproken worden. Om op de
studi edag a.ls bij Tuinidee hetzel fcle them a aa n te houd en.
Tuinidee wordt gehouden op 26 februari t/m I rnaart te
· -Hertogenbosch.
• Evaluatie studi edag 1997
Zie hi ervoor het vers lag in Bijen 7( I): 22-23 ( 1998).
• Spuitschade 1997
- Notitie overleg vergadering vereniging Boeke! met het
voltallige bondsbestuur i akkoord bevonden en zal aan
de betrokkene worden toegezonden.
- Overzicht spuitsc hade 1997 is met de PD
(Pi ante nziektenkundi ge Dienst) bes proken. Er wordt ee n
eenvoudi ger melclingsformuli er m.b.t. schade opges teld
door dhr. D. Vunderink. E.e.a. in overl eg met de PD en
de AID, tens lotte definitief vast te stellen door de
Bed rij fs raad.
• Maanclblad Bijen
Conclu ie rapport redactie Bijen wordt door het bondsbestuur onderschreven. De begroting 1998 voor Bijen is
akkoord. Wat betreft het opvullen van de vaka ture voor
een redacteur zal het bo ndsbestuur een oproep plaatsen in
Bijen. Verder de algemene vergadering van de bond afwachten begin april. In her huidi ge bonclsbestuur is geen
kandiclaat aanwezig. Misschien zit er tussen de nieuw te
kiezen bestuursleden we i een geschikte kandidaat. als de
vacature nog ni et is opgevulcl .
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Dick Vuuderin k
Het schijnt niet goed te zijn. ik weet het, maar ik kon me
ni et beheersen en heb op 15 februari vluchtig m' n volken
geco ntroleerd . Allemaa l in orde en gesloten broed. Ik heb
het niet bij gehouden maar zo vroeg heb ik het nog nooit
kunnen doen, dat weet ik zeker. En wat een teleurtelli ngen van wind, regen en mogelijk vorst krijgen we
nog te verbijten. Of zou het echt een mooi jaar worden?
Ik meld een personele mutatie op het secret<'lriaat. Heyta
Rynja i inmiddels vertrokken en op 17 febrmu·i is haar
opvo lger Catalijne Rauch begonnen en wij wensen haar
veel vo ldoening en succes in deze baan .
Langzamerhand begint het jubileumgevoel wat te tanen
en gaan we weer over tot de orde van de dag. Nog een
enke le regionale viering- die van Drenthe mocht er ook
weer wezen -en de afs luiting op de Algemene
Vergaderin g. Maar dan is het ook afgelopen en moeten we
onze enthousiaste voornemens voor de tweede eeuw gaan
ui twerken . 'Ik ben benieuwd", schreef Ja n Tempelman
ons al. maar ik ben ni et van het slag V<Ul hard ertegen aan.
maar van gestaag doorwerken en attent zijn op een kans
om hier en claar war te ver ne llen. Bovendien zijn weal
een tijdj e rusti !l: met vernieuwing op weg en niet aileen
het HB . Voor som mige zaken lijkt de tijd te rijpen.
Laten we er eens een paar op een rij ze tten.
De imagoverandering. anders gezegd. zorgen dat de
bijenhouderij meer en beter in de publiciteit komt. Oat
doe je naruurlijk niet aileen met persberi chten en onze
CO-rom. Ook met je dee! name aan twee projecten voor
natuurvrienclelijk tuini eren. waar je al participant de pers
in gaat. Waarvoor je naruurlijk weer werk moet leveren.
Zoals ook voor de Floriade 2002.
We moeten in Nederlan d het beeld uitdragen dat bijen
naast honin gprod ucent min stens zoveel betekenen als
eco no mi sch en ecologisch bestuiver en als snuffelpaal om
bespuitingen te signaleren.
Bij het imago behoort de zorg voor onze bijenproducten.
Hoe kunnen we plagen in de bijenka 1 bestrijclen zo nder
residuvonning. fk snijd dat onderwerp aan in een apart
artikel bedoeld als begin van een discussie die de weg
moet banen naar cluurzame bestrijding.
We moeten ons intensief inzetten voor vermeerdering van
insectenvri enclelijke planten in de woonomgeving en
zorgen dat we toegang behouden in natuurgebieden . En
dat zal ongetwijfeld een groot beroep doen op het veran twoordelijkhe iclsgevoe l van imkers. Bij natu urbeheer hoort
clat!
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We zullen de zachtaardigheid van onzc bijen moetcn
bevorderen en ik ben blij dat het overlarfproject nu door
de Koninginneteeltcommissie is uitgedragen en we de
organisatie verder met betrokkenen kunnen regelen .
Opdat er weer iets nieuws gebeurt na de radi.ostilte sinds
de Aalstermethode.
En als ik dat zo opsom, dan valt op datal die
onderwerpen elkaar raken . Konin gin11eteelr - AVBbestrijding - :::achtaardige bijen - imago - duur::.ame
va rroabestrijdin g - discipline - darrenraatmethode imago - bedrijfl'metlwdell - onderwijs - naruur in de ruin
en bijen in de 1zatuur - discipline. Je moet naar een
integrate aanpak van de noodzakelijke vernieuwing. Oat
is boeiend, \astig maar kan ons vee! opleveren. We zullen
ook intensief moeten zoeken naar nieuwe geldbronnen om
dit nieuwe beleid te kunnen uitvoeren.
Volgens mij hebben we nog wei wat te doen , mnar bij
veel onderwerpen zijn we al goed op we g. En je moe! er
toch niet aan denken dat we een tweede eeuw zouden
beginnen met achterover hangen. Wei makkelijker
mis chien. maar niet leuker, als variant op de
vo01jnarsslogan .

Even voorstellen
Mijn naam is Catelijne Rauch en ik ben vanaf I maart j.l.
de nieuwe bureausecretaris
van de VBBN te
Wagenin gen. Op dit moment
weet ik nog erg weinig van
bijen, maar dat zal vast heel
snel veranderen.
lk be n 35 jaar, getrouwd en
heb twee dochters. Tot m1 toe
heb ik in Arnhem gewerkt bij
de lnformati e Beheer Groep.
In die functie heb ik zowel
telefonisch als aan de balie
uitleg gegeven over o.a.
studi efinanciering. Mi sschi en
hcb ik u zelfs wei een te
woord gestaan. Ik heb erg veel zin o m aan deze ni euwe
uitdaging te beginnen en hoop ve len va n u te zien op de
Algemene Ledenvergaderi ng op 28 maart a.s.

100-jarig jubileum VBBN
Jan Bremmer, secrelaris VBBN groep Overijssel- West
Waar vier je bij uitstek het regionaal I 00-jarig j ubi leum
van de grootste imkersvereniging van Nederland? Precies,
in Wilsum, niet meer dan een hand vo l huizen en
boerderijen, een buurtsuper en een monumentale 12deeeuwse kerk aan de dijk.
De opkomst was groot, veel van de 26 I !eden van groep
Overijssel-West waren aanwez ig. De groep heeft !eden in
aile windstreken; Zwolle, Kampen/!J sselmu iden,
Steenwijk, Staphorst, Nieuwleusen. Heino, Ommen.
Dalfsen/Oudleu en en in de Noord-Oostpolder. Van heide
en verre streken ze zaterdagmiddag 13 december j.l. neer
in het vers tilde stadje. De hobby- en beroepsimkers
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hadden de bijen thuisgelaten. De feeste lijkheden vonden
plaats in het onunoetingscentrum 'De Meulenbelt' aldaar.
Om 14.00 uur opende groepsvoorzitter Marieke Mutsaerts
de jubileumbijeenkomst met een hartelijk welkom nan de
imkers en een bijzonder we lkom aan VBB -voo rzitter
Dick Vunderink en Hoofdbestu urslid Henk van den
Brock. Na het welkom van de groepsvoorzitter voerde
Dick Vunderink het woord. Hij gi ng in op het symposi um
dat re Wageningen gehouden is bij het landelijke eeuwfeest van de VBB N. Waren de vorige vier.ingen vooral
bedoeld om als imkers feestelijk same n te zijn om
geza menlijk terug te blikken. tijdens dir sym posi um ·tond
vooral de toekomst van de im.kerij centraa l. Her jubileumboek dar ter ere van her eeuwfeest geschreve n is. blikt
teru g op de voorbije honderd jaar. Maar de eveneens voor
dit feest vervaardigde CO-rom is geheel van deze tijd. De
CO-rom is toekomstgericht, zij heeft de bedoeling om het
bijenhouden in grotere kring bekendheid te geven. Ze is
dan ook voorn ame.lij k geri ch t op de komende generatie
die nu nog de sc holen bevolkt. Beide co mmu nicatiemidde len, bock en CO-rom, symbol iseren het roma nti sc he
erl eden en het moderne za.kelijke heden en toekomst va n
modern e techni eken en nieuwe wegen.
Ook werd het imago van de bijenteelt belicht. lm kers zij n
vaak eenlin gen. Oat er een vereniging bestaat. is soms
ni et bekend. De bij en vliegen nog op dezelfcle manier als
I 00 jaar geleden. Ook de imker is in de ogen van het
publiek niet vee] veranderd. Zijn imago is gemoedelijk
maar oubolli g. er zal gewerkt moeten worden aan het
imago. Her moer meer de kanr op van natuurontwikkeli ng
en de econom ische waarde van de bestuiving bij moderne
teeltmelhoden in de tuinbouw. Daarna gi ng de voorzi tter
over tot het uirreiken van hetjubileumboek aan aile !eden
van de groep. Mari eke Mutsaers nam als groepsvoorzitte r
het eerste exemplaar in ontvangst. Hiermee was het
formele gedeelte an de bijeenkomst voorbij . In de
daaropvolgencle pauze genoot een iecler van koffie of thee
met hon ingkoek. Ook was er gelegenheid om de CO-ro m
te bekijken. Na de pauze gaf Rob v.d. Kolk, medewerker
van het Overijs cis Landschap een schitterende dialezing
over het behoud en het beheer van de vele waarclevolle
landschapse lementen die Overijssel rijk is. Na dit
programma-onderdeel was er gelegenheid om onder het
genot van een hapje en een drankj e de soc iale imkersco ntacten te onderhouden . Hiervan werd druk gebrui.,
gemaakt. Verder was er gelegenheid om in verschillende
stand bijen- en natuurprodukten te kopen . Ohr. Meulenbe lt was aanwezig met een uitgebreid cala bijenprodukten. Verder wa er een tand met bo ren gereedschap, biologi ch gewasbeschermin gs middelen en
landbo uwprod ukten . Ook was Marieke Mut ncr met een
sta nd annwezi g betreffende tropische bij nteelt en ni etalledaag e bijenprodukten zoal bijengif en
propolismiddelen voor gezondheidsgebruik. De imkers uit
Overijssel-West kunnen terugzien op een zeer geslaagde
middag. Het be tuur va n de groep bedankt ook langs cleze
weg de beheerder va n centrum ' De Meulenbelt' alsmede
de fami lie Van ' t Oever voor hun gra te bijd rage aan het
slagen van deze middag.

AMILIEBERICHTEN
Op 10 december 1997 overfeed op 66-jarige leeftijd onze grote
imkervriend
THEI CLE VEN
De naam C leven wa en is een begrip in de bijenwereld van
Noord -Limburg. Groot was zijn li e fd e voor de bijen. groot was
z ijn cott eg ialite it en groot was zijn kenni . Met groot
enthousiasme en nauwkeuri gheid heeft hij de bij enteelt
beoefend . Met vuri g elan wist hij tijdens de vergaderingen zijn
coll ega's te boeien en de jongeren te bewegen zi h te
verdiepen in de prac htige hobby en bijen-ho uden.
Aan alles kwam plotseling een einde loen hij le ho ren kreeg
dat zijn Ieven niet meer van lange duur zou zij n.
Met grote moed heeft hij de laatste maanden met z ij n
tevensgcze llin Ri ek doorgebracht.
Wij zu lle n Thei erg mi sen.
Riek e n de kinderen wensen wij vee! sterkte toe met het
verwerken van dit verli es.
Bestuur en !eden
LLTB bijenvereniging ' De Peelkanters' Me ije l en
bijenvereni ging Horst e.O.
Op t 2 januari is op 76-j arige leeftijd overleden
MA RI NUS VAN EWUK
Bestuur en leden missen in hem een oprecht imkerscoll ega .
Van Ewij k was als fruittel er, oud-voorziner e n dra ger van de
vergulde verenigingsspeld zeer begaan met de subvereni ging
Heerde.
Yoor velen was hij een vraagbaak en promoter van de
bijenhouderij en verbeteri ng van de dracht.
'vVij we nsen zijn famili e sterkte met dit verli es.
Bestuur en Iede n
YBBN subvereni ging Heerde.
Op 23 december j. l. overf eed op de lee ftijd van 7 jaar te St.
M ichielsgeste l
TOON VAN GRINSVEN
Toon was mee r dan 50 jaar lid va n onze vereni gin g. Hij was
verknocht aan zijn bij en, de grond e n de he le natuur, die hij
benaderde met een e igen filosofie waarbij atte levensvonnen
een pl ant s hadden. Toon vormde het middelpunt van de
vereni gin g door zijn gastvrijheid e n zijn grote kennis van bijen.
bomen en planten.
On ze oprecht deelneming gaat uit naar z ijn fami lie.
Bestuur en leden
NCB bijenhoudersvereni gin g St. Ambrosius St. M ichielsge tel

maandblad voor imkers maart 1998 verenigingsnieuws

91

