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Van de redactie
Het hoofdartikel komt deze maand van Ch rist Smeekens
(Ambrosiushoeve), Barbara va n der Eerden (lnstituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Lelystad) en Henk van Schuppen
(Rij ksdienst voor keuring van Vee en Vlees) naar aanleiding
van de besmetting met Amerikaans vuilbroed op diverse
lokaties in ons land; omgeving Berl icum en Boxtel, inmiddels
ge ldt ook een vervoersverbod in het gebied rond Vlaard ingen . Het vervoersverbod rond Wijlre en Simpelveld is
opgeheven . In onze drift naar dadendrang en winstbejag (de
beste koninginnen komen altijd uit het buitenland ...) kunnen
aileen straffe maatregelen onze bijencultuur beschermen . lk
hoop dan oo k dat de ernst van de zaak door aile
bijenhouders wordt onderkend. En de uitslaande brand snel
wordt bedwongen . Het septembernummer Ievert gelu kkig
oo k nog leesplezier. De Ambrosiushoeve is opgenomen in
het Kennis Centrum Wageningen en in Duitsland teelt men
vijftig jaar carnica's. Ab Kuypers ontbreekt natuurlij k ook niet
in het septembernummer. Kortom , er is weer genoeg
informatie om onze hobby gestalte t e geven , c.q. te voeden .

Rob Molenaar
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Onderzoek Amerikaa ns vuilbroed
Christ Smeekens, Ambrosiushoeve, Barbara van der Ee rden ,

5439155.

ID-DLO, Henk van Schuppe n, RVV

Vanaf het voorjaar 1998 worden door het lnstituut
voor Dierhouderij en Diergezondheid van de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (10-DLO) te Lelystad,
honingmonsters onderzoch t op de aanwezigheid
van Paenibaccillus larvae de verwekker van
Amerikaans vuilbroed (AVB). De onderzoeksresultaten tot 10 juli van d it jaar zijn als volgt:
Er zijn in totaa l 124 honingmonsters onderzocht
afkomst ig van 80 imkers. Op de bijgevoegde kaart 1 is
aangegeven van welke plaatsen in Nederland de
honingmonsters afkomstig zijn . In de honingmonsters
van twee imkers is Paenibaccillus larvae aangetoond.
Deze twee imkers zijn door de Rijksdienst voor de
keu ring van Vee en Vlees (RW) verdacht verklaard van
Amerikaans vuilbroed en mogen hun bijenvolken niet
verplaatsen. De RW is de dienst die de maatregelen
voor de bestrijding van AVB uitvoert. Dit in het kader
van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren .
Door de RW zal herbemonstering van hun bijenvolken
plaatsvinden .
Door ID-DLO zij n ook 36 honingmonsters van 30
imkers uit Belgie onderzocht. In een honingmonster is
Paenibaccillus larvae aangetoond.

Uitbraken Amerikaans vuilbroed
Uit de drie gebieden waar Amerikaans vuilbroed is
uitgebroken (Berlicum , Boxtel en Wijl re) zijn door de
RW 32 1 monsters (hon ing of raat) ingezonden. Bij 55
monsters van 25 imkers is Paenibaccillus larvae aangetoond (zie kaart 2). Ondertussen zijn van 14 imkers
de bijenvolken vern ietigd . lmkers waar Paenibaccillus
larvae in hon ingmonsters is aangetoond maar waarbij
geen verschijnselen (luciferproef) van Amerikaans
vui lbroed zijn gevonden krijgen de ve rdachte status.
Deze worden na ongeveer een maand opnieuw
gescreend om te onderzoeken hoe de ziekte zich in
de bijenvolken ontwikkelt.

Aandacht voor Amerikaans vuilbroed nodig
Controleer het broednest va n uw bijenvolken grondig.
Bij afwijkingen van het broednest de lucifertest
uitvoeren. Als u afwijkingen vindt meldt u dit aan het
meldpunt voor bijenziekten de Ambrosiushoeve. U
kunt de Ambrosiushoeve bereiken van maandag tot
en vrijdag van 09 .00-17.00 uu r, 013-542588, fax 013-

Wanneer het een serieuze verdenking van Amerikaans
vuilbroed betreft, moet oak b ij de RW gemeld
worden .
W isse l geen materia len uit met andere imkers. Vraag
bij aankoop va n koninginnen of la rven een verklaring
van onderzoek va n honing op Amerikaans vuilbroed .
Koop geen materialen van imkers die geen honingonderzoek hebben Iaten uitvoeren .

Honingonderzoek
Door het ID-DLO is een monst erset ontworpen
bestaande uit een monsterpotje, een beschrijvi ng van
de monstername en een retoure nveloppe. Volgens
deze beschrijving wordt met een lepel suiker/ honing
verzame ld van de randen met verzege ld voer rond het
broednest. Er worden verzamelmonsters gemaakt van
Situatie in de vervoersverboden (med . RVV).
Bij het maken van dit artikel op 10 juli 1998 was
de stand van zaken als volgt:
Vervoersverbod Loosbroek/ Berlicum
Totaa l gescree nd : 57 imkers
Nog geen uitslag van ID-DLO : 4 imkers
Nog te screenen: 1 imker
Aantal negat ief: 49 imkers
Aa ntal verdachte imkers: 2
Aantal verniet ig de bijenstanden: 2
Vervoersverbod Wijlre
Totaal gescreen d : 20 im kers
Nog geen uitslag va n ID-DLO: 15 imkers
Nog te screenen: 1 imker
Aantal negatief: 1 imker
Aa nta l verd achte imkers : 3
Aanta l vern ietigde bijenstanden: 1
Vervoersverbod Boxtel
Totaal gescreend: 47 imkers
Nag geen uitslag van ID-DLO: 9 imkers
Nog te screenen: geen
Aantal negati ef: 19 im kers
Aantal ve rd achte imkers: 12
Aantal verni etigde bijensta nden: 7
Als gevolg van deze uit bra ken is het gebied Boxt el
uitgebreid met Liempde en O irschot.
maandblad voor imkers september 1998
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Kaart 1. Herkomst van de honingmonsters onderzocht door
ID-DLO. Totaal 124 honingmonsters afkomstig van 80 imkers.

Kaart 2. Herkomst positieve monsters. 2 monsters (grate stip)
afkomstig van 2 imkers. 55 monsters (kleine stip) AVB
bestrijding, afkomstig van 25 imkers.

maximaal zes bijenvolken . Dit monster wordt door
ID/DLO onderzocht op de aanwezigheid van sporen
van Paenibaci//us larvae. De kosten voor het toesturen
van het monstersetje en het onderzoek bedragen

/15,- te beta len nadat u de uitslag van het onderzoek
heeft ontvangen . Bijenhouders kunnen het monstersetje telefonisch bestellen bij ID/DLO: 0320-238238.

Mededelingen inzake vervoersverboden
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31
van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren,
besluit:
Regeling vervoersverbod bijen Vlaardingen 1998.
Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit
het gebied dat als volgt wordt begrensd : vanaf de
Maassluisse Trekvaart (Maassluis) de vaart volgend in
noordoostel ijke richting, overgaand in Noordvliet tot
Vlaardingervaart. Vlaardingervaart overstekend naar
Slinksloot. Slinksloot volgend tot Zouteveenseweg.
Zouteveenseweg volgend in zuidelijke richting,
overgaand in Breeweg tot Woudweg . Woudweg
volgend in oostelijke richting tot Harreweg. Harreweg volgend in zuidelijke richting tot Scheepvaartweg. Scheepvaartweg volgend in zuidwestelijke
richting, overgaand in Van Dalsumlaan, overgaand in
Mozartlaan tot Churchillweg . Churchillweg volgend
in zuidelijke richting, overgaand in Nieuwe Damlaan
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tot Burgemeester Van Haarenlaan. Burgemeester
Van Haarenlaan volgend in zuidwestelijke richting tot
Vlaardingerdijk. Vlaardingerdijk volgend in westelijke
richting tot A4. A4 volgend in zuidelijke richting tot
Nieuwe Maas. Nieuwe Maas volgend in westelijke
richting, overgaaand in Nieuwe waterweg tot
Deltaweg . Deltaweg volgend in noordwestelijke
richti ng tot La an 1940-1945. La an 1940-1945
volgend in noordoostelijke richting, overgaand in
Oude Veiling tot Maassluisse Trekvaart.
De Regeling vervoersverbod bijen Simpelveld 1998
wordt ingetrokken.
De Regeling vervoersverbod bijen Wijlre 1998 wordt
ingetrokken.
Deze regeling wordt op 28 augustus 1998 om 16.00
uur bekend gemaakt aan de media en treedt
onm iddellijk daarna in werking.

DE LEZER SCHRIJFT

Excuses
Alhoewel de inhoud van de bijdragen in de rubriek
'De lezer schrijft' niet onder de verantwoordelijk van
de redactie valt, is een bij drage opgenomen die niet
gepubl iceerd had mogen worden. Het gaat hier om
de bijdrage van de heer W. Nollet over 'Samenwerken
in Belgie' in Bijen 7(5): 148-149 (1998). Omdat er in dit
artikel beschuldigende en beled igende opmerkingen
over personen worden gemaakt , had het niet mogen
worden geplaatst . Voor het feit dat dit toch gebeurd
is bied ik mijn excuses aan aan de heer L. Baeten, het
Bestuur van de KVIB en de lezers van Bijen .
Joo p Beetsma, hoo fdredacteur.

Alles van goud
Hoewel zelf sinds kort toegetreden tot het 'imkersgilde', heb ik nu al bewondering voor de foto 's op het
omslag . Steeds iets nieuws en alt ijd iets met bijen .
Naast mijn belangstelling voor bijen ben ik verzamelaar van tegels van de 'Porceleyne Fles' uit Delft. Van
de serie wapentegels in mijn verzamel ing is een exemp laa r van de gemeente Hengelo. Bij navraag in Hengelo kon men mij over het ontstaan van het wapen
niets vertellen; wei kreeg ik een kopie van de toekenning van het wapen aan Hengelo d .d . 8 april 1870.
J.F. Takens, Bilthoven
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Pra kt ij ke rva ring
Naar aanleiding van Bijen 7(6): 176 (1998) 'De lezer
schrijft' .

Ja, ook fk had een heel bijzondere belevenis met mijn
bijtjes.
Bij de bijeninspectie half mei (13-5-1998) kon ik de
bijenkoningin niet vinden (ik heb haar niet geknipt en
niet gemerkt). lk ontdekt e ook geen een-, twee- en
driedaagse eitjes meer. Wei larven en poppen en
uitlopend broed . Enkele dagen later, weer in het vo lk
gekeken (16-5-1998). ja hoor, koninginnendoppen
aangetrokken.
lk bereken : driedaags eitje (misschien vier). zes dagen
larve, zeven dagen pop = 16 dagen, rij pe koningin.
25 mei: tot mijn verrassing waren aile doppen weg,
keurig opgeruimd door de bijen.
Vier dagen later: ik stand in het zonnetje (15 .00 uur)
voor mijn bijenkast en sloeg de bedrijvigheid van de
bijen op de vliegplan k gade. lk zag tot mijn grate
verbazing een mooie jonge koningin (nog Iicht van
kleur) op de vliegplank. Flanerend , op- en neerlopend
tegen de kast aan. Het leek alsof ze de weldaad van
de warmte en het zonl icht verkondigde. Enkele
minuten was ik geheel gefascineerd. Toen ben ik haar
uit het oog verloren. Was ze de kast ingelopen of
weggevlogen? lk weet het niet. Wei waren op 16 mei
aile stadia broed in het volk aanwezig .
E.E. van Baren-Schimmelpfennig, Wierden
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Hondstong (Cynog/6ssum officinale L.)
Stuifmeel van de hondstong wordt regelmatig in
Nederlandse honingen aangetroffen. Gelet op de
verspreiding van de plant in ons land zal het niet zo
gauw gebeuren dat de bijen hondstonghoning zullen
leveren. Toch overkwam dat een keer een imker uit
Noordwijk: in de voorjaarshoning die hij in 1988
oogstte, zat praktisch voor 100% stuifmeel van de
hondstong, en niet zo'n klein beetje, circa 5.000.000
korrels per 10 gram.

Enige soort in ons land
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Wie de plant van dichtbij bekijkt, zal het niet
bevreemden dat zij tot de familie van de ruwbladigen
(Boraginaceae) behoort. Het geslacht Cynoglossum L.
telt zo'n 50-60 soorten, waarvan de hondstong de
enige soort is die in ons land in het wild voorkomt. We
vinden hem in de duinen van Zeeland, Noord- en
Zuid-Holla nd, op Texel en op een gering aantal
plaatsen op rivierdijken en in Zuid-Limburg. De plant
gedijt het beste op een kalkrijke bodem.

Tweejarig
Hondstong is een tweejarige plant, die in het eerste
jaar een rozet van bladeren en een stevige wortel
vormt. In het eerste jaar worden in de wortel
voldoende groeistoffen opgeslagen voor de groei en
het vormen van zaad in het volgende jaar. Dan vormt
de plant een, soms meer, bebladerde stevige stengels.
De gehele plant is bezet met een korte wollige
beharing. De rozetbladeren zijn gesteeld, de
stengelbladen zittend. Aan het eind van een stengel
en in de oksel van de bladeren bovenaan vormen zich
de bloemen, die in schichten staan . Als de bloemen
nog in knop zijn, zijn de schichten als een spiraal
opgerold. Tijdens de bloeiperiode, dat is van mei tot
en met juli, wordt de stengel van de schicht steeds
Ianger. Bij het begin van de bloei is de kleur van de
bloemkroon bruinachtig rood, later verandert hij in
purper. De bloemen zijn 5-tallig. De behaarde
kelkbladen zijn tijdens de bloei korter dan de
bloemkroon, maar groeien later verder uit en
omsluiten dan de rijpende vrucht. De bloemkroon
bestaat uit een korte buis met een 5-lobbige holle
rand. In de bloemopening staan voor de lobben kleine
aanhangsels, de keelschubben, die de bloemopening
bijna geheel afsluiten. Nectar purende insecten
moeten met de tong tussen de schubben door en op
maa ndblad voor imkers september 1998

die plaats staan nu precies de korte meeldraden op
de bloemkroon ingeplant. Het bovenstandig
vruchtbeginsel is tweehokkig en wordt door valse
tussenschotten in vieren gedeeld. De korte rechte
stamper staat onderaan tussen de delen van het
vruchtbeginsel. Bij het rijpen van het zaad groeit de
stijl verder uit en steekt dan ver buiten de vruchten.

Nectar en stuifmeel
De hondstong produceert veel nectar die onder in de
bloem wordt afgescheiden. De nectar bevat gelijke
hoeveelheden aan saccharose, fructose en glucose. De
stuifmeelkorrels zijn re latief erg klein. Ze zijn
heterocolpaat, dat wil zeggen dat ze kiemopeningen
van verschillende vorm hebben. Van de zes openingen
heeft de helft een stervorm, door de lichtmicroscoop
gezien, en de rest een langgerekte vorm. Bij een
honinganalyse zijn de korrels gemakkelijk te
herkennen. Omdat ze zo klein zijn behoren ze tot het
type stuifmeelkorrels waarvan de hoeveelheid oververtegenwoordigd (tenminste 90%) moet zijn wil van een
soorthoning gesproken kunnen worden. Kleine
stuifmeelkorrels worden namelijk niet zo gemakkelijk
door het ventiel uit de honingmaag van de bij
gezeefd.

Giftig
De plant en in het bijzonder de rozetbladen bevatten
giftige alkalo'lden . In Amerika, waar de plant met
graanzaden uit Eurazie naar toe is overgebracht, is de
hondstong een schadelijk onkruid.

Vermeerdering
Hondstong vermeerdert zich uitsluitend door zaad. De
vrucht bestaat uit vier nootjes, plat en eivormig, die
aan beide zijden zijn bezet met korte stevige haartjes.
Ze hebben aan het eind weerhaakjes en blijven
daardoor gemakkelijk aan de vacht van dieren kleven,
waardoor verspreiding kan plaatsvinden.

Literatuur
Clarke, G.C.S. (1977): The northwest European pollen flora .
10. Boraginaceae. Review of Palaeobotany and Palynology,
24:59-101.
Upadhyaya, M.K., H.R. Tilsner en M.D. Pitt (1988): The
biology of Canadian weeds. 87. Cynoglossum officinale L.
Can. J. Plant Sci. 68:763-774
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Hondstong (Cynoglossum officinale L.)
A bovenste deel van plant met bloeiwijzen en rijpende vruchten; B bloem; C deel opengeslagen bloemkroon
met keelschubben en meeldraden; D meeldraad; E stuifmeelkorrel: 1 equatoriaal, 2 polair; F deel bloemkelk
met stamper; G nootje.
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Ambrosiushoeve opgenomen in Kennis
Centrum Wageningen
De financiers van de Ambrosiushoeve (Bedrijfsraad
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voor de bijenhouderij, het tuinbouwbedrijfsleven en
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij)
hebben een overeenkomst gesloten met het Kennis
Centrum Wageningen (KCW) waardoor de
Ambrosiushoeve opgenomen zal worden in het KCW.
Het KCW is een nieuwe overkoepelende organisatie
voor al het landbouwkundig onderzoek in Nederland.
Ook aile andere proefstations voor de diverse
sectoren in land- en tuinbouw en de onderzoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO) worden bij het KCW ondergebracht. Hierdoor
kan een optimale samenwerking tussen al het
landbouwkundig onderzoek worden bereikt.
Het onderzoek voor insectenbestuiving en bijenhouderij blijft in Hilvarenbeek gehuisvest.

Cursus biotechnische bestrijding varroamijt
Op de Ambrosiushoeve en in Laren zijn door
medewerkers van de Ambrosiushoeve en door Willem
Jan Boot en Johan Calis cursussen verzorgd over de
biotechnische bestrijding van de varroamijt met
behulp van de darrenraatmethode. De cursus duurde
tien uur waarvan twee uur theorie en acht uur praktijk.
In totaal hebben 63 bijenhouders deelgenomen. Over
het algemeen waren de deelnemers positief over
deze cursus. Een belangrijk probleem bij de voorgestelde methode is, dat men op de geplande tijden
niet altijd verzekerd is van be legde darrenraten.
Binnen de methode zijn echter alternatieven mogelijk
om tach voldoende belegde darrenraten beschikbaar
te hebben. Ook in 1999 zal een dergelijke cursus
worden verzorgd.

Onderzoek varroamijt
In Europa zijn tussen de verschillende onderzoekscentra die zich bezig houden met onderzoek aan de
varroamijt, afspraken gemaakt om dit onderzoek
beter op elkaar af te stem men en te voork6men dat
onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. Binnen het
kader van dit Europees onderzoek wordt door de
Ambrosiushoeve onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijke invloeden van varroabestrijdingsmiddelen
op bijenvolken. Dit voorjaar is de invloed van
mierenzuur op open broed onderzocht.
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van de
Burmeister mierenzuurverdamper die gedurende drie
weken naast het eerste broedvrije raam is gehangen.
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Er werd mierenzuuroplossing gebruikt van 65%.
Uit het onderzoek bleek dat bij larven uit het jonge
open broedstadium een gemiddeld hogere sterfte
optrad in vergelijking met onbehandelde volken .
De resultaten waren bij de vier onderzochte volken
sterk wisselend, waarschijnlijk veroorzaakt door het
verschil in verdamping van het mierenzuur van volk tot
volk. Door deze sterk wisselende resultaten is het
effect niet statistisch betrouwbaar. Op het oude
larvenstadiu m (celbodem bedekt) is geen effect van
mierenzuur gevonden. Conclusies over mogelijke
invloed van mierenzuur op het eistadium waren niet
mogelijk omdat de uitval bij de blanco ook sterk
wisselend is . Dit wordt veroorzaakt door andere
factoren dan de onderzoeksbehande ling.

lnvloed temperatuur op vermeerdering
De temperatuur in het broednest speelt een
belangrijke rol bij de vermeerdering van de varroamijt
(resu ltaten van het onderzoek van B. Kraus aan de
Universiteit Utrecht). Een temperatuur van 1 of 2°C
onder de opti mum broednesttemperatuur heeft een
aanzienlijk hager voortplantingsresultaat van de
varroam ijt tot gevolg. Vooral in het voorjaar kan de
imker de temperatuur met allerlei ingrepen be"invloeden .
Bij het onderzoek zijn twee groepen bijenvolken
vergeleken: 'koude' volken en 'warme' volken .
De 'koude' volken zijn in de schaduw geplaatst, de
bodemventilatie was helemaal open, de dakisolatie is
weggehaald en er zijn in het voorjaar kunstraten in
het broednest gehangen .
Bij het onderzoek werden net-gesloten gemarkeerde
broedcellen handmatig besmet met telkens een
varroamijt. Op het einde van de gesloten
broedperiode werd het succes van de voortplanting
bepaald.
Uit het onderzoek bleek dat de variatie in aantallen
volwassen dochters per werkstercel per varroamijt
groat is (van 0-3) . De tendens dat varroamijten zich
succesvoller voortplanten bij een lagere temperatuur
is aanwezig . Varroamijten in broedcellen naast een
kunstraat of aan de rand van het broednest hebben
een betere voortplanting dan mijten die zich voortplanten in cellen midden in het broednest. De variatie
in de aantallen volwassen dochters per varroamijt is te
groat om een significant verschil te kunnen aantonen.
Als een imker streeft naar harmonieuze volken die het
broed goed warm kunnen houden, wordt het
voortplantingssucces van de varroamijt beperkt.
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Bevruchtingsstation 50 jaar
In juni 1948 werd op het Duitse waddeneiland Sylt het
carnicabevruchtinsstation List opgericht en in gebruik
genomen. De moeilijke voedselsituatie in het naoorlogse Duitsland was een reden om de teelt van
productieve bijenvolken te bevorderen. Het kiezen van
teeltvolken en het kweken van koninginnen kan op de
dag van vandaag door elke goed onderlegde imker
uitgevoerd worden. Dat moest in die tijd nog allemaal
geleerd worden. Teelt betekent kijken of het
gewenste resultaat ook optreedt. Dit is paste zien aan
de nakomelingen . Door de korte levensduur van de bij
is het een race tegen de klok. In de imkerij kwam men
tot het inzicht dat men op overgeerfde uiterlijke
lichaamskenmerken mag afgaan om de productieve
eigenschappen te kennen . Men kwam tot overeenstemming over de kenmerken waarop men moest
keuren om de kwaliteit van een teelt te beoordelen.
Dankzij het bevruchtingsstation is de CarnicaTroisecklijn raszuiver gehouden. Teelt is hier nog
steeds kleine stapjes zetten om vooruit te komen .
Vooruit komen ten eigen bate en ten bate van de
gebruikers van het bevruchtingsstation. Een handicap
voor List blijft de vroege sluitingsdatum van het
station (20 juli). Daardoor hebben aileen vroege telers
het genot van deze prestatie . In de voorbije vijftig
jaren werden 39.628 koninginnen opgesteld en 30.004
koninginnen konden gepaard worden afgeleverd.
Bron: Deutsches Bienen Journal 1998(4).

De begeerlijke donkere bij
Se lectie en teelt als middelen om tot betere bijen te
komen, vragen een lange adem. Broeder Adam
werkte een Ieven lang aan zijn Buckfastbij en met de
Carnica is men ook al een halve eeuw bezig. Minder
bekend is het dat er ook al lange tijd gewerkt wordt
aan selectie en teelt van de zwarte bij. Een van deze
werkers is een imker met de poetische naam Michael
Mac Giolla Coda. Hij heeft zijn paringsstation in de
Galtee mountains in lerland, waar hij al zo'n veertig
jaar bezig is met selectie en teelt van de zwarte bij. In
een beschrijving van de resultaten komt men dezelfde
lyrische bewoordingen tegen die ook door (arnica- en
Buckfastfans gebruikt worden als ze over hun grate
liefde spreken. ledereen die deze bijenstand bezoekt
is onder de indruk. Men heeft geen enkele vorm van
beschermende kleding nodig. De bijen produceren
veel honing. Ze bieden weerstand aan elke ziekte en
zijn perfect aangepast aan het koude en natte klimaat

lersel

met zijn korte drachtseizoen. Het zijn krachtige
vliegers met een lange levensduur. lmkers die met
deze bijen gaan imkeren zijn daarover zeer
enthousiast en proberen de hele omgeving hiervan te
voorzien zodat men op eigen stand een raszuivere lijn
van deze bijen in stand kan houden. Momenteel wordt
er ook gebruik gemaakt van kunstmatige inseminatie
en DNA-onderzoek om de raszuiverheid vast te stellen
en te behouden . Helaas geeft het artikel geen
adressen zodat een bezoek aan deze imker tijdens
een vakantie in lerland enig speurwerk vereist. Het
artikel eindigt met waarderende woorden voor elke
imker die er hard aan werkt om zachtaardige,
productieve en gezonde bijen te kweken van welke
kleur, ras of lijn dan ook. Door dit dit doen Ievert men
een waardevolle bijdrage aan de imkerij.
Bron: Beekeeping, mei 1998.

Broedafleggers zijn
toekomst van imkerij
Wie in Nederland zegt dat hij imkert volgens de
principes van de Aalstermethode wordt een beetje
meewarig aangekeken en dan lees je in een buitenlands blad dat broedafleggers de toekomst hebben .
Ze werken immers zwermverhinderend. Zou die
Aalstermethode dan toch de moeite waard zijn?
Verder lezend blijkt dat de redcelmoeren uit de
broedaflegger later vervangen worden door koninginnen uit een teeltprogramma en dat de imker zo goede
jonge volken beschikbaar krijgt. Het zwermverhinderende effekt van de broedaflegger blijkt een
bijkomend voordeel te zijn en niet de hoofdzaak. De
schrijver doet wegens t ijdgebrek zelf niets aan selectie
en teelt. In zijn vereniging kan men moerdoppen halen
bij een imker die daarvoor teeltvolken beschikbaar
heeft. De imker die daarvan gebruikt maakt vult zelf
zijn paringskastjes met bijen en krijgt van de teler de
nodige doppen. De moeren uit deze teelt worden
later in grotere volken ingevoerd. Die broedaflegger is
daarvoor dan heel geschikt. Wat zou de Nederlandse
bijenteelt erop vooruitgaan als wij een dergelijk
systeem ook zouden kennen. Elke vereniging heeft
enkele imkers die zorgen voor het teeltmateriaal en
iedereen kan daar zijn larfjes halen . Onze Belgische
collega's kennen dit systeem al met hun
overlarfprojekt. Volgen wij ook? Dit lijkt me een goed
onderwerp voor de najaarsvergadering.
Bron : Schweizerische Bienen-Zeitung 1998(5).
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0 ver vakantie en honingetiketten
Het besluit is gevallen , we gaan met vakantie en dan
volgt een hele reeks van voorbereidingen. Het
reisdoel staat vast, maar voor de imker begint dan het
wikken en wegen. Wanneer en hoe lang, met aan de
ene kant van de balans een goede verstandhouding
met de ega en aan de andere kant de bijen met op
het draaipunt van het geheel. .. schuldgevoel. Het
vroege voorjaar? Kan eigenlijk niet, want de volken
moeten in orde worden gebracht voor de voorjaars-
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een bij of bijen groot stonden afgebeeld hadden een
schrik- en afweerreactie bij het publiek tot gevolg . Een
bij werd duidelijk geassocieerd met steken . Wellicht
iets om reken ing mee te houden als u een eigen etiket
ontwerpt.

dracht. En stel je voor dat het mooi weer blijft,
zwermneiging de kop opsteekt en/ of honingkamers
moeten worden bij geplaatst, je moet er niet aan
denken! Met de maanden mei en juni staat of valt het
bijenseizoen (imker-ego) en die vallen dus af. Juli zou
kunnen, koninginnetjes net aan de leg, maar dan
beginnen de oude moertjes weer met een inhaalrace
z.wermneiging . Dus liever niet. In augustus kan je als
imker furore maken met prachtige raathoning, maar
daar moet je dan wei bij zijn! Bovendien, bij slecht
weer moet er worden gevoerd, want we willen
winterbijen in de volken . September dan? Ligt hier
niet de basis voor het volgende jaar? Enfin , het is
uiteindelijk half april geworden tot in de eerste week
van mei. De volken in orde gebracht voor de
kruipwilgdracht op een broed- en honingkamer en de
heel sterke volken voor aile zekerheid nog een
broedbak er onder. Bij terugkomst bleek met de
volken uiteraard niets aan de hand . Ze hadden goed
hun best gedaan en gemiddeld 15 pond heerlijke
voorjaarshoning voor deze imker apart gezet. De
vakantie voerde naar Sicilie en behalve een schitterende flora was het een geweldige ervaring te dwalen
tussen de overblijfselen van machtige Griekse
nederzettingen uit een ver verleden . Tussen de vele
taferelen op fresco 's heb ik nog gezocht naar
afbeeldingen met betrekking tot bijen, maar helaas. lk
vond deze wei op de kuipjes met honing op de
ontbijttafel met op de bovenzijde in veelkleurendruk
bloemen en het woord honing. Geen in het oog
springende afbeeldingen van bijen . En dat past weer
helemaal in het resultaat van een Amerikaans consumentenonderzoek. In een warenhuis was groepsgewijs
een uitstalling gemaakt van een grote hoeveelheid
potten hon ing met verschillende etiketten . Een groep
waarop bijen centraal en groot stonden afgebeeld en
een groep met andere afbeeldingen uit de bijenteelt.
Bij beide uitstallingen werden de reacties van het
publiek geobserveerd. Wat bleek? Etiketten waarop
maandblad voor imkers september 1998
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Grootimker Piana
De honingkuipjes waren afkomstig van de ltaliaanse
grootimker Piana, die ook bekendheid geniet als
koninginnenteler. In het blad Apiacta vertelt hij iets
over zijn werkmethode.
'Het is van het grootste belang dat in de honingkamers nieuwe raten worden gebruikt zonder pollen
of restantan van reeds eerder geslingerde honing . In
geslingerde raten blijven altijd kristallen achter die een
snelle kristallisatie van de volgende honing bevorderen. Er kan dan ook niet meer gesproken worden
over een zuivere honingsoort, wellicht belangrijk bij de
beoordeling tijdens een honingkeuring. Bij de honingproducerende volken worden geen moerroosters
gebruikt. Om te voorkomen dat de koningin de
honingkamer bij het broednest betrekt worden daarin
slechts acht of negen raten gehangen. Door de
grotere onderlinge afstand ontstaan spekraten die de
koningin er van weerhouden deze raten te beleggen .
Het vergemakkelijkt ook het automatisch ontzegelen
omdat de raat buiten het raampje uitsteekt. Het is een
algemeen aanvaard begrip dat honing rijp is als
tenminste tweederde van de raat is verzegeld. Dit
behoeft niet altijd waar te zijn . Aan het eind van de

VAN IMKER TOT IMKER
dracht kan de opgeslagen hon ing wei degelijk rijp zij n
ondanks de nog niet geheel gevulde cellen . Drachtomstandigheden spelen ook een ro l. Bij overvloedige
dracht worden de gevu lde cellen snel verzegeld en is
het vochtgehalte nog vrij hoog . Vooral bij honing uit
spekraten kan dan gisting optreden. De voorjaarshoning Ievert het laagste vochtgehalte op. Slechts
onder optimale omstandigheden zal het watergehalte
van geslingerde honing minder zijn dan 18%. De te
sl ingeren raten worden bij voorkeur 's morgensvroeg
van de kasten genomen , voordat de haalbijen massaal
zijn uitgevlogen . De laatstgehaalde honing is dan nog
een nacht door de bijen bewerkt. Is de dracht nog in
voile gang en moeten er extra honingkamers worden
gegeven dan komen die onder de bestaande . Een
aantal dagen later worden de voile bovenste bakken
afgenomen .'

Najaar, bouwen en afbouwen
De prikkels tot bouwen zijn een gezond volk met een
vitale koningin, de aanwezigheid van broed, een
sterke instroom van voedsel en wellicht een toenemende daglengte. Maar pas op . Bij de laatste
voorwaarde denk ik toch dat we onszelf op het
verkeerde been zetten , want ook in het najaar wordt

werd verwacht (een veel voorkomend verschijnsel),
want de raten werden nauwelijks belegd. Nu speelde
de afnemende daglengte wei degelij k een rol! Het is
tegenwoordig een algemeen aanvaarde regel dat de
bijen in het najaar hun krachten moeten sparen om
een eiwit/vetl ichaam op te bouwen en om oud te
kunnen worden. We zouden ze het liefst stuk voor
stuk in folie willen rollen. Gekheid natuurlijk, want ze
hebben in het najaar wei degelijk extra aandacht
nodig en vooral in gebieden waar dan weinig
stuifmeel voorhanden is. Het terughangen van een
eerder uitgenomen raat stuifmeel is een goede zaa k.
Afgezien daarvan kan het najaar ook een feest
worden. Bij goed weer tijdens de heidedracht bouwen
de bijen met een ongekend elan raampje na raampje
vol met prachtige raat en worden de voile cellen later
verzege ld. Die krachtsinspanning lijkt weinig invloed
te hebben op de uitwintering! En daar sta je dan met
aile kommer en kwel om de bijen te sparen en veel
winterbijen in de volken te krijgen . Laat de bijen in
het naj aar maar zoveel mogelijk met rust. Ze formeren
hun wintertros en staan minder open voor onze
goede Gawel , goede) bedoel ingen . Het zij zo.

Najaarsvereniging

er gebouwd als het nodig is . Denk maar aan de
heidedracht met de productie van raathoning en nog
later als het wintervoedsel wordt verzegeld. Zelfs
tijdens de winterzit wordt was geproduceerd . Bekijk in
februari maar eens de varroalade, tussen al het afval
vindt u de minuscule wasplaatjes. Uiteraard bestaat er
geen denkpatroon bij de bijen dat hun ingeeft op een
bepaald moment waste gaan produceren . Het lijkt er
op dat de wasproductie automatisch op gang komt bij
bijen die zich hebben volgezogen met voedse l. Dus:
tijdens dracht en het afvoe ren als het voedsel na
bewerking wordt verzegeld . Ook in de wintertros

Alvorens te verenigen wordt vaak het oudste of
slechtste moertje verwijderd. Een heel gedoe dat
opzoeken bij veelal narrige bijen . Laat het maar
achterwege. Door toeval kwam de Duitse g rootimker
Schehle er achter dat de bijen na het verenigen zelf
selecteren op kwal iteit. Van een duizendtal verenigde
volken met jonge en oude koningin bleken het
volgende voorjaar overwegend jonge koninginnen in
de volken aanwezig te zijn, wat hij zag aan het versch il
in kleur waa rmee de koninginnen waren gemerkt.

zullen er altijd bijen zijn met veel voedsel op zak.
Noem ze de reservoirbijen . Deze vinden we ook terug
in zwermen met als resultaat wasrestanten als een
zwerm na een paar dagen is vertrokken naar haar
defintieve woonplek. In een ver verleden kwam ik op
het idee dater tijdens de aanloop tot het afvoeren ,
medio augustus, voor de bijen een dracht werd
gesimuleerd en dat er dan ook best gebouwd kon
worden. Tijdens dat langzaam voeren hing ik twee- of
driemaal een vel kunstraat aan weerszijden van het
broednest. De achterliggende gedachte was dat de
koningin de pas uitgebouwde raten sne l zou beleggen, zodat met veel jonge bijen zou worden ingewinterd . Er werd gebouwd, maar niet van harte.
Bovendien begreep de kon ingin niet water van haar

Voor de periode 1961 / 1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 mi llimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 18,3°C. In onderstaande tabel een overzicht van
de afgelopen vijf septembermaanden.

Het weer in september

Septemberm aa nd en
Jaa r

Zon

Neerslag

(mm)

Max.te mp (0 C}

1993

somber

(11 6)

zeer nat

(129)

kil

(17,1)

1994

somber

(103)

zeer nat

(140)

kil

(1 7,4)

1995

normaal

zeer nat

(111)

norm aal

1996

zon nig

1997

zeer zonnig (182)

( 3 1)

normaal

(uren)

(16 5)

vrij droog
droog

kil

(17,1)
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DAGBOEK VAN EEN BEGINNERSCURSUS 8

Jonge moeren en darrenraatmethode
Peter Liefbroer
Dit dagboek volgt de 'beginnerscursus ' 1997 van
het AOC Clusius College in Alkmaa r. Deze cursus
heeft een al j arenlange trad itie en wordt georganiseerd in samenwerking met VBBN -veren iging
Noord-Hollands Midden. Cursisten komen uit heel
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en
Amsterdam .
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moeren aan de leg. Vijf volken zijn moerloos, inclusief
de twee volken die 'op een dop ' waren gezet.
Gelukkig beschikken we nog over vijf zwermen,
daarvan zijn er vier moergoed . Van de zes moerloze
volken zijn er twee darrenbroedig. Deze volken
nemen we uit de rij en later zullen we de bijen uit
deze kasten allemaal afslaan , ze zul len zich moeten
inbedelen bij de andere volken .

Jonge moeren

Krantenmethode

Een maand na het doppen breken gaan we de volken

De kasten zonder moer verenigen we volgens de
'krantenmethode' met een moergoede zwerm . Aile

inspecteren op gesloten broed . Op deze indirecte
manier stellen we vast of de volken moergoed zijn .
We doen geen pogingen om de moer te zien . De
jonge moeren zijn moeilijk op te sporen omdat er
begin juli veel bijen in de kast zitten en ook de vele
darren ontnemen het zicht op de jonge kon ingin .

volken staan op twee broedkamers, van elkaar
gescheiden door een koninginnenrooster. We slaan
van de moerloze volken aile bijen af in de onderbak,
we verwijderen het rooster en leggen een krant boven
op de onderbak. Dan zetten we de bovenbak, nu

Merken en knippen is een klusje voor in het vroege
voorjaar.
Er zijn dertien volken en vijf zwermen te inspecteren.
Van de volken blijken er acht moergoed , waarvan een
oude (1996) Sch iercarnica-moer, dus zeven jonge

zonder bijen, op de krant, we nemen drie ramen af uit
de bovenbak (zonder honing) en geven drie ramen
met bijen, broed en koningin (een zwerm) daarvoor in
de plaats. Bij het slingeren zal blijken dat van deze vijf
volken nauwelijks geslingerd kan worden : ai le hon ing

Ko ninginne nrooster vergemakkelijkt honing slingeren. Foto: P. Lie fbro er
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zit boven het broed in de bovenste broedkamer,
waarmee het nut van een koninginnenrooster maar
weer eens bewezen is.
Nadat we ook nog twee volken met elkaar verenigd
hebben houden we twee zwermen over. Daarvoor
hebben twee cursisten belangstelling . Uiteindelijk
hebben we een moer tekort. Die halen we uit de
observatiekast. Die is toch toe aan zwermen en op
deze manier gebruiken we de koningin nuttig en kan
de observatiekast doppen trekken. Later zet ik de
observatiekast 'op een dop' omdat ik op vakantie ga
en ik nazwermen wil voorkomen . In de tweede helft
van augustus is de observatiekast moergoed. 'Op een
dop zetten' mislukt dus niet altijd!

Resultaat
Uiteindelijk kunnen we de balans opmaken:
- zeven volken bij eerste inspectie met jonge moer,
- twee volken verenigd met een moergoede zwerm en
met een moerloos buurvolk,
- een volk voorzien van een oude (1996) moer uit de
observatiekast,
- een volk heeft nog een oude (1996)

Schiercarnicamoer en krijgt ruimte om zwermen te
voorkomen,
- een korfvolk heeft niet gezwermd en heeft nog voldoende ruimte in een eronder geplaatste
broedkamer,
- twee darrenbroedige volken afgeslagen voor de
bijenstand .
Totaal twaalf moergoede bijenvolken op de
bijenstand.

Darrenraatmethode
Tenslotte hebben we op deze dag van jonge-moereninspectie nog een klusje te doen: het koppen van de
in het vroege voorjaar ingehangen, belegde en
verpopte darrenraten. Deze raten had ik in de
diepvries opgeborgen . lk heb ze nu Iaten ontdooien.
Buiten experimenteren we hoe de darren uit de raten
verwijderd kunnen worden. We snijden eerst met een
broodmes de dekseltjes van de eel/en af. Daarna
spuiten we de raten leeg met een krachtige
waterstraal uit een tuinslang. De schone raten zetten
we te drogen, zodat we ze volgend jaar opnieuw
kunnen gebruiken.

Winteropname van de bijensta/ van dhr. H.J. Rensink uit Berkel en Rodenrijs.
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ONINGINNENTEELT

Vijftig jaar carnicateelt in Duitsland
Sinds meer dan vijftig jaar wordt in Duitsland
overwegend de teelt van de carnicabij beoefend .
Een goed moment om de balans eens op te maken
en te zien hoe succesvol de inspanningen zijn

overtuigden vooral door hun bijzondere zachtaardigheid en goede prestaties. Bij onderzoek (Sud-Ost
Versuch) door bijeninstituten naar de prestaties van
bijen waren de resultaten van carnica's uit Oostenrijk

geweest.

en Slovenie, waarmee al tientallen jaren teelttechnisch
gewerkt werd, zeer overtuigend (Figuur 1). Zo werd
de carnica in veel middeneuropese Ianden tot een

Hobby of bijverdienste
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Het grootste deel van de imkerij wordt als kleine
bijenhouderij bedreven om in de eigen honingbehoefte te kunnen voorzien met een gemiddelde van
elf volken per imker. Pas bij een toenemende bedrijfsgrootte (nevenverdienste) winnen rentabiliteitsoverwegingen aan betekenis, die tot uiting komen in
een hogere opbrengst per volk. Tegenwoordig zijn de
imkers in aile lagen van de bevolking te vinden. Veel
imkers houden hun bijen in woongebieden. Oat
dwingt tot het houden van zachtaardige volken, zodat
dit doel van de teelt hoger gewaardeerd moet
worden dan een bovengemiddelde honingopbrengst.

Klein deel imkers bezig met teelt
Teelttechnisch zijn de imkers in drie groepen te
verde len:
• Slechts een betrekkelijk kleine groep imkers werkt
aktief aan de teelt. Deze houden zich bezig met de
zeer arbeidsintensieve beoordeling van de
prestaties, de selectie en de controle op de paring.
• Voor het leeuwendeel van de imkers is deze
inspanning te groot. Ze kopen raszuivere moeren of
hal en teeltstof bij instituten, proefstanden of telers.
Met dit materiaal kweken ze standbevruchte
productiekoninginnen en benutten zo met een
geringe inspanning de genetische vooruitgang.
• De derde - en grootste - groep van imkers neemt in
het geheel geen deel aan enigerlei teelt.

'afgod' voor veel imkers. De beslissing ten gunste van
de carnica gebeurde, onafhankelijk van elkaar, op
duizenden bijenstanden zonder ook maar enige
dwang van een organisatie.

Carnica in middelpunt selectiewerk
Het vredig naast elkaar bestaan van verschillende
rassen in een gebied is aileen mogelijk als paringen
absoluut gecontroleerd verlopen en aile imkers zonder
uitzondering moeren van een gecontroleerde paring
in hun volken gebruiken. Door de struktuur van de
imkerij is dit en onbereikbaar ideaal. ledereen die met
vreemde rassen werkt, moet weten dat hij wei zijn
eigen materiaal raszuiver kan houden, door bijvoorbeeld kunstmatige inseminatie. In de omgeving
ontstaan er niet-raszuivere volken die agressief en
zwermlustig zijn vanwege de ongecontroleerde
paringen. De massa van de kleine imkers krijgt
hierdoor het 'negatieve afvalproduct'. Dit resultaat kan
door de organisaties en de verantwoordelijke imkers
niet gewild zijn. Om deze redenen werd in de vijftiger
en zestiger jaren in Duitsland voor de landelijke

Tee ltre sulta ten
250 -

c

g

Ontevredenheid aanleiding
Voor de oorlog werkte men in Duitsland overwegend
met de donkere bij. Na de oorlog kwam een grote
omslag. Met het aanwezige materiaal van de donkere
bij was men niet meer echt tevreden. De bijen waren
tamelijk steeklustig en zaten weinig vast op de raat.
Ook kenmerkten ze zich niet door een bijzondere
zwermtraagheid. Oat kan heel goed veroorzaakt zijn
door de ongecontroleerde importen van vreemde
bijenrassen (italianen, carnica's, kaukasieers, cyprioten)
sinds het midden van de vorige eeuw. De uit Oostenrijk en Slovenie ingevoerde carnica's daarentegen
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Figuur 1: Op aile proefstanden lagen de opbrengsten van de
teelttechnisch bewerkte lijnen uit Oostenrijk en Slovenie
duidelijk boven de gemiddelde opbrengst van de stand.
(Resultaten van het Siid-Ost Versuch, 1966).

KONINGINNENTEE LT
bijen t eelt overal overgegaan op de carnica . Het doel
was om het verkruiste landras ten gunste van de
economisch waardevollere en vooral zachtaa rdigere
carn ica te verdringen . Dit voornemen werd door het
werk van de b ijeninstituten, door een idealistische
inzet van veel telers en niet het minst door financiele

van 2,5 kg gemiddeld bij de dochters rekenen . Door
voortg_aande selectie wordt de aan leg van de dieren
steeds meer gelij k. De nog mogel ij ke vooruit gang
neemt van generatie tot generatie af. De prestatie van
een doorgefokte populatie of lij n bin nen de carn ica
stabiliseert zich op een hoog niveau, voor zover er

onde rsteuning van de deelstaten, aanzienlijk
bevorderd. In grot e delen van Du itsland vindt men
tegenwoordig een landras met overwegend carn ica karakter.

geen teruggang door inteelt optreedt.

Verstandig e basis verzekert succes
De Duitse imkerbond kent teeltrichtlijnen. Het doel
van de teelt is het voortbrengen van bijenvolken die
prestaties kunnen leveren , zachtaardig zijn en waarvan
de gewenste eigenschappen erfel ijk overdraagbaar
zijn . Ook al worden de econom ische eigenschappen
(honingopbrengst en zwermtraagheid) het ee rst
genoemd , t och wordt hier al duidelijk tot uitdrukking
gebracht, dat voor de imkerij in Duitsland de
zachtaard igheid van doorslaggevende betekenis is.

II

'

Resistentie tegen ziekte wordt als teeltdoel niet
uitdrukke lijk genoemd. Doo r de varroabesmetting
heeft deze eigenschap als teeltdoel zeer aan
betekenis gewonnen. Deze richtlijnen hebben vooral
betrekking op de carnicateelt. De teeltrichtl ijnen
worden mettertijd opnieuw bewerkt. Er moeten ook
andere t eeltrichtingen (Buckfast) wo rden toegelaten.
Het in verkeer gebrachte bijenmateriaal mag evenwel
bij de kruising met het la nd ras niet tot een verslechtering van het bijenmateriaa l leiden. Dit kan door de
bijen instituten worden nagegaan .
Het is de taak va n de teelt uniforme volken te kweken
en in st and te houden waarbij speciaal reke ning wordt
gehouden met hoge en evenwichtige opbrengsten .
Het gaat daarbij in de ee rste plaats om selectie
binnen een popu latie op bepaalde klimaats- en
drachtomstand igheden. Ook de bedrijfsmethode is
va n belang .
Onder selectie verstaat men de keuze van de beste
dieren voor de nateelt. De betere prestatie van de
geselecteerde volken wordt evenwel niet in zijn voile
omvang aan de volgende generat ie doo rgegeven,
maar slechts tot een bepaald percentage, dat we met
erfel ijkheid aanduiden. Voor de honingprod uctie en
andere economisch belangrij ke eigenschappen ligt dit
percentage rond de 25%. Wat betekent dat voor de
praktij k? Als we bijvoorbeeld een teeltvolk uitkiezen,
dat 10 kg boven het gemiddelde presteert en de
nateelten Iaten paren met darren van wie de moeder
ook 10 kg boven het gem iddelde oplevert, dan
mogen we in de volgend e generatie op een stijging

De resultaten van de teeltarbeid
Het eerste voorbeeld komt uit Lunz am See . Hier werd
een get ee lde lijn vergeleken met twee lijnen van het
niet-geteelde landras. Er was niet aileen een
bovengemiddelde prestatie te zien van de geteelde
lijn , maar bij de lijnen van het landras wa ren bovendien de prestat ies heel versch illend en het percentage
volken zonder prestatie lag wezenlijk hoger (Figuu r 1).
Het tweede voorbeeld toont de ontwikkeling van de
honingopbrengst bij de volken van telers in Noord
Duitsland. U ziet duidel ijk een gestadige toename van
de honingoogst sinds 1962 met 397 gram per j aar
(Figuur 2). Een dergelijk beeld geeft ook de honingopbrengst in het gebied van de nieuwe bondsstaten
va n 1971 tot 1992 . (Figuur 3).
Het derde voorbeeld toont de ontwikkeling van de
zwermneiging bij het volkenbestand van het bijeninstituut in Celie. Hier werd elk jaar het aandee l van
de volken gereg istreerd dat zwermcellen aanzette en
waarbij maatrege len tegen de zwermdrift genomen
moest en worden . U ziet dat door selectie het aandeel
van de vol ken met zwermneiging t ot 10% en minder
teruggebracht kan worden (Figuur 4).

Teeltdoelen veranderen in de loop der jaren
Selectie is natuurlijk altijd een inperking van de
erfelijke variatie voor wat betreft dat bepaalde
teeltdoel. De te lers waren vaak zeer conservatieve
imkers die in betrekkelijk klei ne kasten hu n selectie
bedreven en weinig veranderden . Ze hadden voor hun
bedrijfsmethode een bij nod ig d ie tot niet al t e grote
volken uitg roeide. Daardoor hadden beroepsim kers,
die met g rote kasten werkten en het hele seizoen
door va n de ene dracht naar de andere reisden met
Tab el 1. Ve rgelijking van prestaties van een te elte chn isch (A)
en 2 tee/ten (8 en C) van het landras waarop geen sele ctie is

toegepast.
Teelt

aantal
volken
63
A
B
24
9
c
Totaal 96

volken zond er
gemiddelde in %
opbrengst
van totaalgemiddelde
122
6 (9,5%)
5 (20,8%)
62
2 (22,2%)
51,5
13 (13,5%)
100
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deze bij weinig succes en probeerden in de zestiger
en zeventiger jaren met andere afstammingen,
speciaal met hybriden, te werken. De telers hebben

Ontwikke ling van honingdracht in
Nedersaksen
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Figuur 2: Bienefeld/Tiesler, 1995
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Resultaten van prestatieonderzoek
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Figuur 3: Resultaten van prestatie onderzoek in het gebied
van de nieuwe bondsstaten 1971 - 1992 (Pritsch, 1993).

Verrnindering van de zwermneiging

evenwel hun teeltdoelen aan die eisen aangepast en
nu ontwikkelen de in Duitsland geteelde carnica's
grote volken, zijn zachtaardig, zwermtraag en geven
hoge opbrengsten.
Binnen het ras zijn de erfelijke eigenschappen heel
gevarieerd aanwezig, zodat ook teeltmethoden , die
berusten op het benutten van het heterosis effekt,
met succes met carnica's uitgevoerd kunnen worden .
Zo is in het kader van de raszuivere teelt het maken
van verschillende lijnen en hun kruising mogelijk. Het
nut van zulke kruisingen kan het verhinderen van
inteeltdepressies of het bereiken van een
heterosiseffekt zijn, die geen uitsplitsing van de
rassentypische kenmerken tot gevolg heeft. Vooral dat
systeem van lijnenteelt en lijnenkruising heeft al
tientallen jaren in Noord Duitsland goed voldaan. De
kruising van de Troisecklijn 1075 uit Lunz met de
Peschetzlijn is hiervan een goed voorbeeld. Het
voordeel van de teelt binnen een geografisch ras
bestaat daarin dat ongewenste eigenschappen (vooral
agressiviteit) zoals die bij de kruising van verschillende
rassen optreden, vermeden worden en dat het
materiaal van de bijenstanden van de buren niet
nadeling wordt be.invloed.
AI bijna 50 jaar hebben deze uitgangspunten in
Duitsland voldaan en er mee toe bijgedragen, dat
bijenmateriaal, ook op standen waar geen
doelgerichte teelt bedreven wordt, aanzienlijk is
verbeterd. Het landras is heden wezenlijk
zachtaardiger, zwermtrager, zit vaster op de raten en
Ievert gelijkmatigere volken dan in de vijftiger jaren.
Oorspronkelijk artikel '50 Jahre Carnica-Zucht in
Deutschland' door Dip/. lng. FK. Tiesler, Zuchtbeirat im
Deutschen lmkerbund, vertaald en bewerkt door
M.J. van /erse/.
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Figuur 4: Met gebruikmaking van een paringsstation op een
ei/and, midden jaren 60, is een duidelijke vermindering van de
neiging tot zwermen bereikt. (Tiesler/ Dustmann, 1993).
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Van tijd tot tijd wordt er in artikelen in Bijen terloops
de opmerking gemaakt dat een bepaald melliferaras of de Buckfastbij resistent is tegen bijenziekten
en parasieten. Voordat deze opvattingen een eigen
Ieven gaan leiden, wordt het hoog tijd hierover een
opmerking te maken. Geen van de Europese
mellifera-rassen en noch de Buckfastbij zijn resistent tegen Amerikaans vuilbroed of de varroamijt_
Joop Beetsma

STUDIEDAG NCB

Drachtverbetering en bestuiving
J.H . Janssen, vz. studiedagcommissie
De jaarlijkse studiedag van de NCB wordt op 14
november gehouden in het schoolgebouw van de
Helicon, Schouwrooij 2 te Boxtel. Het gebouw is om
9.30 uur open, de studiedag begint om 10.00 uur.
Thema van deze studiedag is 'Drachtverbetering en
bestuiving'. De bijenteeltbedrijfswedstrijd wordt dit
jaar vanw ege het Amerikaans vuilbroed niet
geh ouden .

Lezingen
• Lezing 1 (aula) : Dhr. E. Bakker 'Natuurbehoud en
natuurbeheer in Noord Brabant'. Een gezamelijke
lezing en bedoeld als inleiding op de andere
lezingen. Wat is het beleid met betrekking tot het
aanplanten en beheren van natuurgebieden en in
hoeverre wordt er rekening gehouden met de
levensomstandigheden van insecten, waaronder
natuurlijk de honingbijen, vogels en andere
diersoorten? Wat is het beleid met betrekking tot
het plaatsen van bijenvolken in natuurgebieden?
Verstoren bijenvolken het evenwicht van andere
insectensoorten? Wel ke subsidiemogelijkheden zijn
er waarvan men als particulier gebruik kan maken?
• Lezing 2 (lokaal 150): Dhr. J. Hop 'Drachtverbetering
in eigen stad of dorp'. lnventa risatie van het openbaar green geeft een goed beeld van de drachtmogelijkheden voor honingbijen. Welke factoren
spe len een rol bij de keuze ~ beplantingen? In
hoeverre wordt daarbij rekening gehouden met insecten waaronder hon ingbijen, vogels en andere
diersoorten? Op welke man ieren kan een
bijenhoudersverenig ing invloed uitoefenen op de
beplantingsplannen en het beheer van openbaar
groen in eigen gemeente?
• Lezing 3 (/okaa/108): Dh r. L.A. Kamerling 'Bestuiving
door de bijen onder glas '. Niet aileen hommels,
maar ook bijen worden vaa k en veel ingezet voor de
bestuiving onder glas en in tunnels. We moeten bij
het inzetten van onze bijen voor de bestuiving onder
glas en in tunnels er wei re kening mee houden dat
het extra aandacht van de imker vraagt, niet aileen
voor zijn bijen, maar ook voor de kweker. De tempe ratuur, de luchtvochtigheid, het stuifmeel , wei of
geen nectar ten aanzien van de bijen, wei of niet
vliegen in verband met spuiten e.d . Ook de standplaats en de hoogte is van b elang en de hoeveel

bijenvolken per m 2 , het kasttype. Met name de
opkweek van de volken voor de diverse tijden
gedurende het jaar is van be lang.
• Lezing 4 (/okaal 149): Dhr. Chr. Smeekens 'lnsectenbestuiving in land- en tuinbouw (niet onder glas)'.
Hon ingbijen zijn vooral van betekenis voor de
bestuiving van veel land- en tuinbouwgewassen . Het
is moeilijk om de exacte economische betekenis van
bijen voor de bestuiving in land- en tuinbouw aan te
geven omdat d ie van jaar tot jaar en van gewas tot
gewas verschillend is. Wat moet de imker weten
over de bestuiving in land- en tuinbouw om de teler
van de nodige informatie te kunnen voorzien en
hem van het nut van het inzetten van bijen bij
bepaalde gewasse n te kunnen overtuigen .
• Lezing 5 (/okaal 151 ): Dhr. M. Asperges: 'De najaarsdracht in voorbereiding op het inwinteren van de
bijenvolken '. Wat is de invloed van een goede
stuifmeelvoorziening op de gezondheid van de bijen
in het najaar? Welke gewassen komen in aanmerking
en wanneer moeten die gezaa id worden? Is het
aanbieden van meerdere soorten aan te bevelen?
Hoe hebben de imkers in Belgisch Limburg daarop
ingespeeld? Enkele vragen die verband houden met
dit onderwerp zijn : Heeft drijfvoeren een gunstige
invloed op het verzamelen van stuifmeel of wordt
het stuifmeel dan j uist te snel verbruikt door veel
open broed? Is vroeg inwinteren gunstig in verband
met de plaats van het verzamelde stuifmeel in het
broednest?

Workshop
Mede ter ondersteuning van de lezingen zullen tijdens
de workshop diverse activiteiten plaatsvinden:
Een demonstratie van scheuren , enten en oculeren van
planten , struiken en bomen .
Er wordt informatie gegeven hoe er zaad gewonnen
kan worden van drachtplanten en tevens zullen drachtplanten en -zaad te koop worden aangeboden .
Bekeken kan worden van welke bloem een bepaalde
stuifmeelkorrel afkomstig is .
Dit jaar zal voor het eerst informatie worden gegeven
over het reizen met bijenvolken naar het buiten land
o .a. aan welke regels is de imker dan gebonden.
Ook is er weer een demonstratie honingkeuren.

Postersessie
De Ambrosiushoeve zal actu ele informatie over allerlei
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onderzoek, ondermeer over de verschillende soorten

secties voor keuring in aanmerking . Meer inzendingen

bijenvoedingsuikers, geven. Tijdens de pauze zal een
van de medewerkers vragen beantwoorden.
Ook de 'Vrienden van Ambrosiushoeve' zullen niet
ontbreken om allerlei informatie te verschaffen over
de prachtige drachtplantentuin van de hoeve.

van raathoning stellen we erg op prijs.
Een jury zal de inzendingen beoordelen op suikergehalte, zuiverheid, netheid, rijpheid, kleur en smaak.
De inzendingen worden na de keuring tentoongesteld, voorzien van de uitslag onder nummer.

Tentoonstelling bijenboeken

Medekeuring

Veldbiologisch antiquariaat 'De Stokroos' zal een
tentoonstelling inrichten met tweedehands bijenboeken en deze ook te koop aanbieden

Een inzending bestaat uit drie flessen mede, afkomstig van een partij . De jury zal de mede beoordelen op
smaak, helderheid, kleur, zuiverheid en verpakking.

Markt

Waskeuring

Voor de tweede keer zal er in lokaal 69 een 'markt'
worden gehouden. ledereen, behalve handelaren,
kunnen hier bijenspullen ruilen of verkopen. In
234 verband met Amerikaans vui lbroed mag geen
materiaal aangevoerd worden dat in aanraking is
geweest met bijen.

Tentoonstelling zelfgemaakt handwerk
Ook wordt weer de mogelijkheid geboden om zelfgemaakt handwerk ten toon te stellen.

Videofilms
Tijdens de studiedag zijn er op twee plaatsen drie
videofilms te bekijken: 'Patrijzen op de rand', 'Parels in
het landschap' en een actuele videofilm over
resistentie.

Er worden drie verschillende categorieen
onderscheiden:
- zelfgezuiverde was: per inzender mag slechts een
blok was aangeboden worden. Het stuk moet
minstens 500 gram wegen.
- zelfgegoten kunstraat: per inzender een serie van
drie vellen . De jury zal de zelfgezuiverde was en de
zelfgegoten kunstraat beoordelen op kleur, geur,
structuur en verontreinigingen en tevens op sterkte,
gewicht en oppervlaktemaat.
- siervoorwerpen en kaarsen van bijenwas: het aantal
inzendingen per deelnemer is onbeperkt. De beste
inzendingen van de diverse klassen worden met een
certificaat gehonoreerd.

Etikettering

Wedstrijd drachtplanten

Patten, flessen en was mogen niet voorzien zijn van
een etiket of ander merkteken.

Ook kan er deelgenomen worden aan een wedstrijd
om drachtplanten te raden waarmee enkele prijzen

Ontmoetingsruimte

zijn te winnen.

Honingkeuring
Er worden vijf categorieen honing en twee
categorieen raat onderscheiden:
- vloeibare voorjaars- of zomerhoning,
- geent e voorjaars- of zomerhoning (ook wei 'pasta'
genoemd),
- gekrist all iseerde voorjaars- of zomerhon ing
(spontaan gekristalliseerd),
- heidehoning,
- raathoning in een flacon;
- zomerraat,
- heideraat
ledere inzender mag per categorie een serie van drie
patten inleveren ter beoorde ling.
Bij de heidehoning het keuringsrapport van het RIKILT
of va n de Keuringsdienst van Waren voegen. Bij de
raat honing komt aileen honing in de zogenaamde
maandblad voor imkers september 1998

U hoeft niet het programma de gehele dag te volgen.
In de aula bij de bar is er gelegenheid om met uw
collega-imker van gedachten te wisselen onder het
genot van een kop koffie of een ander drankje.

Loterij
Om de onkosten van deze studiedag te bestrijden
wordt er weer een loterij gehouden waarmee waardevolle imkersartikelen te winnen zijn.
De loten kosten /1,- per stuk en u mag zoveel Iaten
kopen als u wilt. U kunt de prijzen van tevoren
bewonderen.

Toegangsprijs
Voor leden van de bond van bijenhouders NCB met
lidmaatschapskaart f15,- en voor niet-leden !20,-.
Meer informatie over de 'markt' en de 'handwerk'-

tentoonstelling volgt.

VOORJAAR

Krokussen en sneeuwklokjes geed voor bijen
Ger Londo
Wanneer in de na-winte r d e tem peratuur boven de
1 0°C komt, zoals in februari 1998 op veel dagen
het geval was, gaan de b ijen v liegen. Er is dan nog
niet veel nectar te halen; d e natuur verkeert nog in
winterru st en ook in de meest e tuinen is niet veel te
beleven . Maar na een paar dag en zacht weer gaan
de eerste sneeuwklokj es en krokussen bloeien en
de bijen weten die meteen t e vin den . Het is dan
een gezoem van belang , wa nt deze planten vormen
in die tijd de belangrijkste nect arbron . Het is dus
zeker nuttig om d eze soorten in de tuin aan te

kaalgeschoren gazon . Oat laatste kunnen we dan
beperken tot de plekken waar we veellopen en zitten.
Omstreeks eind juni, als de meeste graslandplanten
uitgebloeid zijn, maaien we het grasland en onderhouden we het verder als gazon . Een dergelijke
begroeiing staat tussen hooiland en gazon in en wordt
daarom hooigazon genoemd . Een andere mogelijkheid is om na het maaien omstreeks eind juni het
grasland weer te Iaten groeien zodat allerle i soorten
voor de tweede keer in bloei kunnen komen . In dat
geval hoeven we pas weer in de herfst te maaien .
Maar na het maa ien moet u er wei aan denken het

planten . Dat moeten we in d e herfst doen ; de
diverse soorten bol- en knolgewassen zijn dan volop
verkrij g baar.

maaisel of hooi af te voeren; anders vindt er geen
goede ontwikkeling naar bloemrijk hooi land plaats!
Hoewel er meer soorten sneeuwklokjes en krokussen
gekweekt worden , lenen de volgende soorten zich het
best voor verwildering.
Het gewone sneeuwklokje (Galanthus nivalis) is
overbekend en behoeft nauwelijks nadere toelichting .
Deze soort heeft smalle blauwgroene bladen en is
daardoor te onderscheiden van enkele andere soorten
met brede b laden .
Van de krokussoorten is vroege krokus (Crocus
chrysanthus) de soort die het eerst in bloe i komt,
ongeveer tegelijk met het gewone sneeuwklokj e. Het
is een kleinbloemige soort met bloemen die in kleur
kunnen varieren van wit en lichtgeel tot donkergeel en
lichtblauw. Dewilde vorm is geel (daarop duidt ook
de wetenschappel ijke naam); de andere kleuren
betreffen gekweekte varieteiten . Bij bollenhandelaren
worden de knolletjes vaak te koop aangeboden onder
de naam 'botanische krokussen ' of 'kleinbloemige
krokussen '.
Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) is eveneens een
vroeg b loeiende soort die vlak na de vroege krokus in
b loei komt. De naam boerenkrokus dankt de soort aan
het feit dat hij nogal eens verwilderd aangetroffen is in
boerengrasland, o .a. in Friesland . De wilde vorm is
lichtlila, maar er zijn ook gekweekte donkerder
varieteiten, tot paarsblauw toe. Mede door de bij
zonnig weer stervormig uitstaande langwerpige
bloemdekbladen is de soort goed van de vroege en
de bonte krokus te onderscheiden; de laatste twee
soorten hebben meer eironde bloemdekbladen d ie
meer naar boven gericht zijn .
Bonte krokus (Crocus vernus subsp. vernus) is van de
voorjaarsbloeiers de soort die het laatst in bloei komt.
Het is de soort met de grootste bloemen d ie in kleur

Behalve voor aanplant in de border lenen sneeuwklokjes en diverse krokussoorten zich ook goed voor
verwildering. Na aanplant breiden ze zich spontaan
uit, zowel vegetatief als door zaad . De vegetatieve
uitbreiding houdt in dater uit een bol (bij sneeuwklokjes) of knol (bij krokussen) een groep bolletjes of
knolletjes ontstaat. Vooral sneeuwklokjes kunnen op
deze wijze grote pollen vormen met vele tientallen
bloemen . Door zaad kunnen de soorten zich over
g rotere afstand verspreiden.
Sneeuwklokjes groeien bij voorkeur onder bomen of
struikgewas. In grasland of gazon hebben ze het liefst
enige schaduw, maar ze kunnen ook wei in de voile
zon groeien . Krokussen kunnen wei Iichte schaduw
verdragen, maar groeien bij voorkeur op open
zonnige plekken . Ze zijn zeer gesch ikt om er gazons of
hager opgroeiend grasland (bijvoorbeeld bloemrijk
hooiland dat zo vroeg in het jaar nog gehee l zonder
b loemen is) mee op te fleuren. Maar voor een goede
groei en bloei moeten we er wei voor zorgen dat
sneeuwklokjes en krokussen hun levenscyclus kunnen
voltooien; na de bloei moeten ze aan de vorming van
zaad en van nieuwe bollen of knollen kunnen
toekomen. Daarom mogen we het blad niet te vroeg
afmaaien . Omstreeks half mei verdort het blad en
mogen we het gazon pas maaien .
Als er in uw gazon gedeelten zijn waar u weinig loopt,
kunt u daar het gras ook gedurende de rest van het
voorjaar ongemaaid Iaten zodat er boterbloemen,
gewone ereprijs, margriet, rode klaver en andere
graslandplanten in bloei komen . Ook zo'n begroeiing
vormt een belangrijke nectarbron, veel meer dan een
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KORT
varieren van wit tot paars en van effen tot gestreept.
Deze krokus wordt het meest in tuinen gekweekt.
Bonte krokus is ook door de aanzienlijk bredere
bladen (meestal 4 - 8 mm) goed te onderscheiden van
de vorige twee soorten met zeer smalle bladen
(vroege krokus meestal 1 - 2 mm en boerenkrokus
meestal 1,5- 4 mm breed). Aile krokussoorten
hebben (vrij) smalle grasachtige bladen met op de
bovenzijde een witte middenstreep .
Knollen van de bonte krokus worden vaak aangeboden onder de naam 'grootbloemige krokussen'. Als
we daarvan een mengsel (van diverse kleurvarieteiten)
bestellen, zitten er in de regel ook krokussen bij met
grote oranjegele bloemen. Oat is de gele krokus
(Crocus {favus). De bloeitijd valt vrijwel sa men met die

Jessica hartelijk dank!
Tijdens het zwangerschapsverlof van Marga Canters
heeft Jessica Netto van februari tot juli het
redactiesecretariaat waargenomen. Voordat Jessica
aan het werk kon, heeft Marga haar gedurende enkele
dagen kunnen inwerken. Toch was het een lastige
opdracht voor Jessica want het begin van het verlof
van Marga viel samen met de wisseling van het
verenigingssecretariaat. Gesteund door het team van
de afdeling Handel heeft zij zich geweldig van haar
taak gekweten. Jessica, namens de redactie hartelijk
dank voor de fijne samenwerking.

van de bonte krokus.
236 In mijn tuin hield de gele krokus na aanplant in
(hooi)gazon en hooiland wei jaren lang stand, maar
breidde zich niet door zaad uit. Op den duur liep de
soort terug en is nu na ruim dertig jaar vrijwel uit mijn
tuin verdwenen. Terwijl de overige hier genoemde
soorten zich enorm hebben uitgebreid, waardoor mijn
hooigazon en ook diverse hooilandjes wei een alpenwei lijken met een overvloed aan krokussen! Voor
verwildering hoeven we de gele krokus dus niet aan te
schaffen.
Oorspronkelijk kwamen zowel de sneeuwklokjes als
aile krokussoorten niet in Nederland voor. In het wild
groeien ze in berggebieden van M idden- en ZuidEuropa (o.a. de Balkan) en in Klein-Azie. Een eind uit
de buurt dus. Daarom is het verwonderlijk dat diverse
soorten zich hier goed thuisvoelen en vaak verwilderd
voorkomen zodat ze tot onze wilde flora zijn gaan
behoren. Voor de bijen kunnen we er ons voordeel
mee doen!

Sneeuwklokje
Vroege krokus
Boerenkrokus
Gele krokus
Bonte krokus

Januari
vvv
vvv
v

Februari M aart
xxo

XXX

April
000

XXX

XOO

0

vxx
vvx
vvx

xxo
xxo

000
00

XXX
XOO
De b/oei is per decade (periode van tien dagen) aangegeven
en is gebaseerd op waarnemingen in de natuurtuin van de
auteur.
v bloei in (zeer) zachte winter
x periode waarin soort meestal in bloei staat
o bloei in koude winter en voorjaar

Tabel 1. 8/oeitijden van de diverse soorten.

maandblad voor imkers se ptember 1998

Rectificatie
In Bij en 7(6) : 164 (1998). rechter kolom, onderaan de
pagina, staat een lnternetadres foutief vermeld. Het
goede adres luidt:
http://www. wvu .edu/ -agexten/varroa

ONDERKOMEN

VBBN Enschede betrekt 'Koetshuis'
Ab Kuypers

'Ja, eindelijk, op deze prachtige dag en op deze
prachtige plek zijn we dan bij elkaar voor de
opening van ons nieuwe verenigingsgebouw. Het
was een lange weg voordat het zover was,' aldus
de welkomstwoorden van toen nog voorzitter
Jasper Latte. Twee weken later, op dezelfde
prachtige plek, maar op een beduidend minder
prachtige dag breng ik een bezoekje aan 'Het
Koetshuis' , het nieuwe verenigingsgebouw van de
subvereniging Enschede van de VBBN . Een stukje
geschiedenis en een primeur, aangevuld met veel
' drama' zijn de hoofdingred ie nten van mijn verslag
van een verregende zondagmiddag.
De bijna 90-jarige imkersverenig ing Enschede bezit al
sinds de vijftiger jaren een sta l in het Ledeboerpark.
Na twee eerdere verbouwingen en uitbreidingen
stand er enkele jaren geleden wederom zo'n klus op
het programma . Deze laatste plannen, zes jaar
geleden ontstaan , vormden uiteindelijk de basis voor
het nieuwe onderkomen voor de vereniging . Het
voormalige Koetshuis in het Ledeboerpark, in eigendom van de gemeente, is sinds ju li 1998 het unieke
verenigingsgebouw voor de immer actieve imkersvereniging . Oat het allemaal een beetje lang heeft
geduurd heeft te maken met onaangename tegenslagen en aangename wendingen . AI met al werd het
een zaak van lange adem. De uitkomst echter zal in de
tijd aile tegenslag doen vergeten.

Wending en

Er werden ontwerpen gemaakt, sponsoren gezocht,
een arch itect gevonden, kortom, het echte werk kon
beg innen. Zeker toen de diverse gemeentelijke
commissies hun fiat gaven aan de voorstellen en een
gebruiksovereenkomst met de gemeente kon worden
afgesloten . 'En toen begon een periode die wei een
gebed zonder einde leek,' herinnert Jasper Latte aan
het moeizaam verlopen proces.

Zelfwerkzaamheid
Voor de uitvoering van de verbouwing was contact
gelegd met de stichting 'het Schip' , die met moeilijk
opvoedbare jongeren de verbouwingen zou gaan
uitvoeren. Voor een dergelijk project had genoemde
stichting voldoende geld in huis, dus wat leek mooier
dan aldus aan de slag te gaan . Jasper Latte: 'Winter
'95, voorj aar '96 zat er maar geen schot in. Men bleek
de klus niet aan te kunnen . In mei van '96 kwam het
voorstel om de ingrijpende bouwkundige klussen door
een aannemer te Iaten uitvoeren. Maar oak het
kleinere werk schoot niet op. Afspraken werden niet
nagekomen .' het bestuur besloot de samenwerking
met 'het Schip' te beeindigen.
De situatie van dat moment, verwoord door Jasper
Latte: 'We zaten inmiddels met een groat project waar
half aan was begonnen. We besloten op eigen kracht
verder te gaan en er een langetermijnproject van te
maken. In augustus gingen we met vereende krachten
puinruimen.'
Zo hebben tegenslag en voorspoed elkaar gedurende
zes jaar afgewisseld met uiteindelijk een uitkomst
waarop men meer dan trots mag zijn .

Het oorspronkelij ke plan bevatte onder andere een
uitbreiding van de bestaande ru imte. Dit nu juist werd
door de gemeente afgewezen . Oat was de eerste
damper. Niet aileen was er een behoefte ontstaan aan
meer opslagruimte voor de diverse eigendommen,
t evens was er de situatie ontstaan dat men de vele
bezoekers niet meer naar behoren kon ontvangen .
Het was Eric Bestebroer van de milieudienst van de
gemeente Enschede, die met het voorstel kwam het
Koetshuis te gaan inrichte n als verenigingsonderkomen . Het gebouw stand als gemeentelijk monumental geru ime tijd leeg en verkeerde in slechte
staat. Helaas heeft hij door zijn plotseling overlijden
het eindresultaat niet meer mogen meemaken .
De inmiddels ingestelde bouwcommissie nam met
groot enthousiasme de te kla ren kl us onder handen.

Voorlichting bijenhouden Foto: Ab Kuypers
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OP TELEVISIE
Monument
Op een Twentse historische plaats, het Ledeboerpark
te Enschede, een monument in gemeentelijk eigendom, dat herinnert aan de textielbaronnen die hier
zolang de dienst hebben uitgemaakt, bezit de 'bijenhoudersvereniging Enschede' nu een uniek gebouw. Is
er intern heel veel verbouwd, aan het uiterlijk van het
oorspronkelijke Koetshuis is weinig veranderd. Slechts
een buitenmuur mocht worden opengebroken, dit
voor het uitvliegen van de bijenvolken. In het Koetshuis bevindt zich immers een door glazen wanden
afgescheiden bijenstal. Bezoekers kunnen, veilig voor

-
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Oosterhouts bijengilde
5 oktober in Waku-Waku
In jun i van dit jaar zijn in de omgeving van de
bijenstal van het Oosterhouts Bijengilde aan De
Buurstede opnamen gemaakt voor het populaire
t elevisieprogramma Waku-Waku .
Presentator Siebrand was vooral ge'lnteresseerd in de

bijensteken, de werkzaamheden van imkers op de
voet volgen. Een ruime ontvangstru imte biedt de
mogelijkheid grote groepen bezoekers te ontvangen.
In de royale keuken/slingerruimte is het goed werken .
Een invalidentoilet heeft de toegankelijkheid van dit
gebouw optimaal gemaakt. Een groot magazijn tot
slot geeft de vereniging de mogelijkheid al hun
materiaal, waaronder een demontabele kraam voor
voorlichtingsactiviteiten op te slaan . Van de
bijenvolken die in de stal staan opgesteld zijn er vier
bestemd voor de cursussen die hier jaarlijks worden
georganiseerd. De overige tien volken moeten vooral
voor honingproductie zorgen. 'Doordat we in deze

Jeugdcursus lmkeren die al voor het vijfde achtereenvolgende jaar door het Gilde wordt georganiseerd .
Aangezien het die ochtend rond negen uur inktzwart
werd en het even later pijpenstelen regende, waren
de omstandigheden om in de bijen te gaan werken
verre van rooskleurig. Dapper zetten Siebrand, de
regisseur en de cameramensen speciale bijenkappen
op, wat de nodige hilariteit opleverde ... de cameraman met die grote neus zou toch wei gestoken
worden, ondanks de bijenkap!
Een drietal jeugdcursisten hebben toen Siebrand eerst
wat 'bij' -gepraat, waarna de echte opnamen konden
starten. Eerst werd een kijkje genomen rondom een

locatie met meer kosten zitten is de opbrengst uit
honingverkoop een goede aanvulling op ons budget,'
aldus Jasper Latte. 'Deze volken worden door een
vast team van drie van onze leden beheerd.'

demonstratiekast, waarin de gemerkte koningin netjes achter glas- snel gevonden werd. Ook werden
dansende bijen waargenomen. Daarna began het
echte werk; een beroker werd door de jeugdcursisten
aangemaakt teneinde de bijen rustig te krijgen; dit
lukte heel aard ig, want tijdens het filmen van het werk
in de bijen werd niemand - ook onze cameraman niet-

Een primeur
Bij de opening van het nieuwe gebouw heeft een
aantal leden gemeend iets aan hun verenig ing te
moeten schenken . Een geldinzame ling zorgde ervoor
dat er een groot keramieken kunstwerk in de gevel
kon worden aangebracht. Misschien een nog grotere
verrassing kwam van het erelid Nico van Daalen. 'Een
bijzonder mens,' zegt Jasper Latte. 'Nico is oud-bijenteeltleraar en in de lange loop der jaren nestor
geworden voor veel van onze leden. Altijd staat hij
klaar voor wie om zijn hulp vraagt. Hij vond, dat hij
ons iet s moest schenken.'
Het cadea u va n Nico van Daalen werd een primeur
voor Nederland: de 'Neue Honigerutemaschine'.
Ofwel een nieuwe manier van honingslingeren . Na een
uitgebreide uitleg en een korte demonstratie van dit
apparaat, neem ik afscheid van mijn gastheer. Het
Koetshuis en zeker de nieuwe 'honingslinger' zijn, ook
voor u nat uur lijk, iedere zondagmiddag te bekijken.
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gestoken.
Als toetje werd een raam met honing bekeken waarbij
een der cursisten vertelde hoe je honingcellen moet
ontzegelen en uiteindelijk de honing moet slingeren .
Nadat de cameraman nog enkele opnamen nam van
de schitterende omgeving waarin de stal zich bevindt,
gingen de pakken uit en haalde iedereen opgelucht
adem. Een ding is zeker: Siebrand is nu helemaal BIJ!
Het Oosterhouts Bijengilde en de hoofdrolspelers
kijken nu gespannen uit naar de uitzending, die op
maandag 5 oktober zal plaatsvinden.
Voor informatie: H. Stadhouders, 0162-429802.

Bijgepraat van de bestuurstafel
} .B eekm an
Het bondsbestuur vergaderde op 22 juli 1998 . De
vo lge nde zaken zijn nan de orde geweest:
• Notulen bestuursvergadering d.d.l 0 juni 1998.deze z ijn
onder dankzegging aan de opste ller (s) goedgekeurd.
• Concept notu len jaarvergadering d.d. 4 apri l 1998,
besloten is deze notulen , na enkele aanpassingen , z.s. m.
naar de ve re nig ingen te sturen.
• Amerikaans vuilbroed:
-de informatie-avond 16/06 j.l. is erg positief beoordeeld
waarbij ook de voortreffelijke medewerkin g va n de RVV.
in het bijzo nd er diu. H. van Schuppen , zeer gewaa rdeerd
werd . Er waren die avond meer dan 200 bezoekers.
-De bondsvoo rzitter is op 22/6 j.l. aanwez ig geweest bij
een scree ning, doo r de RVV. Le Box te l. Helaas is deze
stand positi ef bevo nden en geru imd .
- een na-vergadering, (vervo lg van 16/6) in de Kle ine
Aarde te Boxtel is bezoc ht door 21 imkers. Deze
vergadering is gehouden op verzoek va n de verenigingen
Box tel en Liempde d.d. 20/6 j. l. De bondsvooczittcr
fungeerde bier als voo rzitter. Namens de RVV waren
aanwezig dhh . Pee len en Van Schuppen. nam ns het !KC
dhr. Chr. Smeekens. De vergaderi ng kenm erkte zich door
de vo lgend e vragen; Na screen ing hoe verder en na
ontruiming wat dan ~ Eveneens was het een probleem dat
afgesproken tij den overschreden werden, men weet ni et
wanneer de vo lgende acti e door de RVV za l starten. z.a.
tweede controle, ontsmettin g va n de sta nd . De vragen di e
ges te ld zijn werden zo goed mogelijk bea ntwoord door de
genoemde heren va n de RVV. Ondersc hat mag ni et
worden de emoti onele kant van de zaak.
- het bondsbe tuur heeft besloten om de Bedrijfswedstrijd
1998 ni et doo r te Iaten gaan , gelet op de hoge
be mettingsgraad va n deze bije nziekte. De betrokkenen
hebben hi erover be richt on tvangen.
• Co ncept bestui vingsregeling bij het plaa tse n van
bijenvo lken:
- co nceptregleme nt is aangeboden aan het bondsbe tuur
en een verslag van de werkgroep die vergaderde d.d. 1417
j .l. te Kesteren.
- de door de bond van bijen houders NCB georgani seerde
bij eenko mst d.d. 7/7 j.l. is erg goed ges laagd met een
zin vo lle di scus ie over het concept-reglement n de
daarbij behorende tari even. De noodzaak werd aangegeve n om te zorgen voor een goede rege ling. A is vertegenwoordi ger voor de imkersbonden ABTB , LLTB en NCB
is dhr. C. Havermans aanges te ld om mede de onderhande linge n met LTO te voeren.
• Studiedag 14/1 1/1 998. voorbere iding door de werkgroep

is vrij we l afgerond . de begroting is aangeleverd (nog niet
goedgckeurd). Mappen met uiltreksels en inform atie van
deze dag worde n in ove rl eg met de commissie studi edag
sa m en ge~ t lei door de sec re tari s. deze mappen worde n
uitgereikt aan de deelnemers van de studi edag.
• Verenig ings boek.
- er is een verdeling gemaakt per pag ina en per
bestuurslid om de pag ina's nan te pa sen, om zodoende
het traj ecr te bespoedigen m.b.t. de wijzigingen di e
omstaan zijn door bestuursw isselingen.
- stukken moete n voor 16/9 a.s. aange leverd worden
waarna het boek compleet gemaakt wordt en weer de
juiste gegevens bevat. De vere ni gingen krijgen t.z.t. de
aan vullin ge n toegesruurd .
- er word t nog te weinig gebruik gemaakt van het 'Boek'
wat tot gevolg heeft dat de secretari s vele onnodi ge te lefoon tj es en brie t] es moet afwerken. Ontlast de sec reta ri s,
kijk eerst in het vereni g ingsboek, daar is het voo r.
Ve le kl eine maar zeker zo be langrijke zaken z ijn in deze
vergadering aan de orde geweest o.a . sub idieverzoeke n.
PR-activite iten. honin gzemerij. co ntributie. uitbeta ling
bestui vingsvergoeding (r stant). her Rode boe kj e van de
bibliotheek. ondersteunin g bouwen bijenhal en dec laratie
van de secretari s.
Heeft u vragen c.q. opmerkingen over deze rubri ek clan
kan u co ntact opnemen met het sec retari aa t: Spoorlaan
50, Postbus 91.5000 MA Tilbu rg, 01 3-5836350.
fax 0 13-5435579. Staa t ook in het verenigingsboek.

Prach.tig sm eedwerk. Ontw017Jen en uilgevoerd door de
heer ].M. van Hem erl uit De Bill.
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Voorlichtingsbijeenkomst
Amerikaans vuilbroed
M.]. mn Terse/
Op dinsdag 16 juni 1998 heefl de bijenhouder~bond NCB
voor haar leden en belangstellenden een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over Amerikaans vuilbroed
(AVB). De recente uitbraken in het werkgebied van de
bijenhoudersbond NCB waren de aanleiding daartoe.
Bij de opening van deze druk bezochte vergadering. door
de heer J. Beckman. voorzitter van de bijcnhoudersbond
NCB. was er een woord van welkom aan de vertegenwoordigers van Rijksdienst van Keuring van Vee en Vlees
(RVY). Dienst Landbouw Yoorlichting (DLV). Yereniging
tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) en
de Ambrosiushoeve.

-
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•

Op het moment van deze bijeenkomst waren er al besmette Standen geruimd en vervoersve rboden ingesteld.
De heer H. van Schuppen van de RVV gaf een uiteenzetting over de RVY. de werkwijze hiervan. de wetgeving
met betrekking tot besmettelijke dierziekten zoals opgenomen in de Gezonclheids- en WelzijnsWet voor Dieren
(GWWD), de taxatie van de de waarde van de imkerij
indien tot ruiming door de firma Rentokil moet worden
overgegaan en de instelling van een crisiscen trum . Dit
centrum is bereikbaar op maandag. woensdag, vrijdag van
I 0.00-11.00 uur onder telefoonnummer 0413-255727.
lnformatie is ook verkrijgbaar via internet: www.minlnv.nl
Naast informatie over de formele gang van zaken
kwamen de olgende praktische punten aan de orde:
• Een croede administratie van water met moeren. volken
en kas7en gebeurd is, is bclangrijk.
• De RVV ~kent de imkers slechts via de ledenadministratie van de organisaties. Het achterhalen van niet-georganiseerde imkers kan aileen gebeuren metmedewerking van
imkers die met de plaatselijke situatie bekend zijn.
• De voornaamste besmettingsbron is de imker zelf met
het aanschaffen van buitenlandse koninginnen. aankopen
van tweedehands bijenteeltmateriaal zoncler te weten waar
het materiaal vanclaan komt en het voeren van honing van
onbekende herkomst, met name geldt dit voor buitenlanclse honing.
• Er is meldingspl icht voor deze zi kte. Officieel moet de
ziekte gemeld worden bij de burgemeester van de
cremeente waarin de ziekte wordt aangetroffen. Het is veel
;raktischer om dit te melden bij de Ambrosiushoeve
omdat dan onm iddellijk door ter zake kundigen de juiste
procedure in werking kan worden gezet.
• Het is geen wettelijke verplichting maar wei van
organisatorisch belang de ziekte ook te melden bij het
hoofdbestuur van uw organisatie.
• Hygienisch werken. met name waar het beu·eft het voorkomen van contacten van gereedschappen en materialen
met andere bijenstanden. Elke bijenstand zijn eigen
gereedschap en geen spul letjes meenemen om daarmee
een andere imker te gaan assisteren.
De bijeenkomst werd besloten met het uitdelen van
formulieren waarop de imkers uit gebieden die een
screening vereisten hun volken konden vermelden zodat
zo snel mogelijk hiermee begonnen kon worden.
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Zo begon bet!

Vlak voor het zalig einde.

Toch nog revanche
De inmiddels teruggetreden bondsvoorzitter C. Roelen
kreeg na 22 jaar toch nog zijn revanche. Wat was het
geval? Op II eptember 1976 overhandigde bondssecretaris J. Lauwers aan !mea Marina een tles . aJs dank
voor haar medewerking. Oat leverde hem een spontane
zoen van !mea op. In het verenigingsorgaan 'Bijenteelt'
van september 1976 werd hiervan bovenstaande fororeportage afgedrukt. onder de titel ' Bondssecretaris
Lauwe1·s is Voorzitter Roelen te glad af'.
De revanche vond plaats op 15 mei 1998 tijden. een
feestavond van het Bedrijfspensioenfonds van de
Landbouw (BPL). !mea Marina herinnerde zich de
lmkersdag nog goed en werkte graag mee aan de
revanche en de publicatie ervan.

VBBN

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vzmderink
Wat moet je Loch oppas en met wat je schrijft. lk began
mijn vorige ' it de PC met het enthou iasme over dit
bijenjaar en prompt slaat het weer om en worden imkers
en bijen even chagrijnig . Om maar nie t re spreken van de
jonge maagdjes die hunne 'kui se sraat' in aile preutsigheid
hm·clnekkig wisten te beschermen. De zomerdracht naar
de knoppen, maar dit is een wat verkrampte beeld praak.
Tk heb de zaak maar vlot naar hui gehaald, vereni gd wat
ni et beter verdiende, het eerste wimervoer toegediend en
zel f zoek ik nog even de zon op. De bijen moeten thuisb lijven want ik heb gee n gezondheidsverklaring aangevraagd. En deze hele aanl oop had ik nodig om die
gezondheidsverkJ aring aan de orde te tellen.
We hebben weer Amerikaans vuilbroed (AVB) en hoe we
er aan komen is niet bekend. Er wordt gegist en wat
geroddeld maar we weten ail een hoe her is verspreid,
namelij k door kontakten van imkers ond erling. Samen
rei ze n of elkaar even helpen met bes met materiaal. een
leeg kastje of een raampje broed van die kanjer an een
n10er. Uiteraard all emaal onbewust op het moment dat de
besmetting nog niets eens werd vennoed . Verwijten
pas en dus niet. behalve dar we weten dat het ri skant i .
maar we Iaten ons in slaap zakken al s VB een tijdj e
onder de roos blij fr. We weten ook d it keer niet hoe de
insleep plaat vond . Mogelijk door de konin ginnentee lt ~
Helaas ook weer zo'n medaille met twee kanten. Prima
dat het gebeurt. betere bijen di e ook nog minder steken en
soms ze lfs zulke ongeevenaarde eigenschappen schijnen
te bezitten dat een ni euwe OOitnaam nodig is, Apis

mel/ifera miraculosa.

wandaad.
AI een heel stuk anders wordt het als de buitenlandse Leier
gedegen werk maakt van het onderzoek van honingmonsters en even serieuze con equenlies verbindt aan de
uitslag. Oat zegt al een stu k meer over de gezondheid van
de stand of zelfs her teeltvolk.
Maar ook dit biedt geen honderd procent zekerheid. want
mogelijk is een Iichte be metting niet gecon tateerd maar
intussen wel toegenomen . Bij aile uitbraken van de laatste
jaren was er sprake van koninginnent e lt en vaak van
import. U begrijpt. ik vind die import een griezeli ge zaak.
Ook al omdat voor de ·oort pi s mellifera miraculosa
grate bedragen moeten worden neergeteld, zodat de
verleiding voor de minder integere verkoper om een
flinke om zer te maken. gro t is.
Wat ik zou willen·? lk droom hardop dat we met elkaar
eens zouden af preke n tenminste een jaar lang niet te
importeren. Vallen onze teelrprogranuna's dan echt
helemaal om ? Terwij l ik zulke enthousiaste verhale n hoor 241
over de schitterende lijnen di e we hebben ? l k begrijp best
dat de serieuze koning innentelers idea len hebben die ze
niet graag op een zacht pitje zetten en mijn droom een
nachtmerrie noemen. Maar mag ik dan wei van ze vragen
zich voortdurend bewust te zijn van een moreel
verantwoorde lijkheidsbesef voor de 1 ederl andse imkerij
bij het nastreve n van hun idealen'> En voor het reizen naar
drachtge bieden in Duitsland heb ik geen goed woord
ove r.
En zo heb ik me dit keer wee r eens minder popul air
gemaakt.

-

Nieuwe video's VBBN
Marga Canters
Vanaf heden heeft de VBB de video ' ederl ands fruit ,
dag in dag uit' en 'Bijenhouden met succe ' in de uitlee n.
De eerstgenoemde tilm duurr ± 15 minuten e n geeft een
vrij o ppervlakki g bee ld van af de aanplant van fruitbom en.
via bestui ving, be trijding en veiling, rot verkoop in de
winke l. In de film wordt ni et echt di ep ingegaan op de
afzo nderlijke onderde len.

Oat is de mooi e kant. De minder mooie kant is her ri sico
van de import van teeltmateri aal uit het buitenl and. In het
De tweede film duurt ± 44 minuten en laat de acti iteiten
buitenl and is mee ta l meer AVB dan bij ons, wat dee!
met de onwang va n dat buitenl and heeft te maken. Het
zien gedurende een jaar. De film is van enke le ti enta llen
jaren ge leden, maar de werkzaamhede n zijn nog precies
ri ico van import va n be met broed of bijen is dan
aanwezig . 'Nee· . hoar ik al roepen,' want we importeren
dezelfde. Het begint met her maken va n vegers, reizen
naar de zomerdracht, plaatsen moerrooster e n uitl aatbord ,
aileen met gezo ndhe id verkl arin g'. Oat is het minste.
want zonder zo' n verkl aring zou het mij ns inziens grenzen afnemen honing, ontzegelen en slingeren. inwinteren,
aan een more le mi daad . Maa r helaas heeft de gezondvereni gen in het voorj aar en re izen naar de
he idsverkl aring s lec ht de bete keni s dat je juridi sc h
vootjaarsdrachten koolzaad en fruit. Aan het e inde van de
gedekt bent. Ik heb va n verschillende kanren gehoo rd hoe
film nog een korte amenva tting van een jaar ra nd.
ondes kundi g in Nederl and en in het buitenl and gezondLeden va n de VBB kunn en deze video's grati lene n.
he id verkl aringen worden afgegeven en ve len van u
kenn en di e verhale n ook. In fe ite zegt het aileen dat er ter eventue le portoko te n zijn voor reke nin g va n de
aanvrager. iet-VBB1 -Ieden kunnen de vi deo's lenen
pl ekke gee n rei sverbod wegens AVB ge ldt. Maa r de beregen betaling va n een gering bedrag.
smetting kan al lang aanwezig zijn, maar nog ni et geco nlnlichtin gen: sec reta ri aat VBBN , 03 17-422422 .
sraree rd. Zo krij g je een klein beetje bes metting grati s erfax 03 17-424 180, E- mail : bijenhui s@tip.nl.
bij. fk ste l dat het importeren van (teelt)materi aaJ en het
reize n naar dracht in het buitenland op bas i van aileen
.e.e.~~ .. ge.:z.<:l.ll~.~.<:.i~.. Y.e.!·.~.l.a.r.i .llg_gr.<:.ll~~--l\l\.I1 _ e.e.I_1...rt~<:)r.e..Ie. ............................................ .
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Heropening stal Stadskanaal
L,f. Hi/lebrands, Jloorzitter VBBN subve1: Stadskanaal
In het maandblad Bijen 5(9): 244-245 ( 1996) presenteerde
de jubilerende (50 jaar) subvereniging Stadskanaal vnn de
VBBN haar 'trots' in het recreatiegebied 'Pagedal ' : de
demonstratiebijenstal in het bijenpark ·rmmendal '.
Ruim een jaar later haalden wij het maandblad weer,
Bijen 6( II\ 305 ( 1997) maar nu met het trieste verhaal
van een door brand volledig in de as ge legde stal!
Oat artike l eindigde met het positieve nieuws. dat de
aemeente en het bestuur de mogelijkheden tot herbouw
~an een nieuwe stal op deze lfde plek zouden
onderzocken .

Maar daarmee konden wij nog niet echt aan de s lag. Door
de brand was vrijwel al ons demonstratiemateriaal in
vlammen opgegaan. De geerfde antieke honingpers, de
boogkorven met roebehoren, de infonnatie-panelen, een
fotoserie, de verenigingshoningslinger, gereedschappen,
demonstratiekastjes. de marktkraam. foldermateriaal ,
kortom a lies, waarmee we de bezoekers van on park de
diverse kanten van het bijenhouden konden
verduidelijken, was weg.
Oelukkig bleken de verzekeringsmaatschappijen, van
zowe l de VBBN. al s van de Gemeente Stadskanaal e n de
particuLiere imkers, bereid de opgegeven schade coulant
te vergoeden. Daardoor waren wij in staat om de nieuwe
stal weer naar behoren in te richten .
Natuurlijk zijn wij spullen met ecn zekere gevoe lswaarde
voor altijd kwijt en is het zien verbranden van
bijenvolken een nare herinnerin g, maar desondanks gnan
wij gemotiveerd verder.
Zaterdag 20 juni j.l. hebben wij. in de vorm van een
' Open hui s', de nieuwe ~ tal aan de Kanaalstcrs getoond.
Wethouder Ben Heller. zelf imker en lid van on:ze
vereniging, heeft het nieuwe naarnbord ·Immendal"
onthuld . Hij heeft de doek , die het naambord bedekte, a ls
ware het een zwerm . in ee n schepkorf 'geschept' en
daarmee de stat heropend.
Bij deze heropening waren vcnege nwoordi gers van
regionale zusterverenigingen. van het groepsbestuur
.
Oroningen, !eden en hun partners e n be langstell e nden ult
de buurt aanwezig.
De VBBN subvereni g ing Stacl. kan aal hoo pt vanaf nu nog
ve lejarcn ' in aile ru st' ve rder te kunnen imkeren in het
' lmmend al' en za l de educati eve opdracht, di e men ons
gegeven hee rt. naar beste kunn en uitvoeren. En mel zo'n
stal zal dat waarachti g we i gaan .
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Facelift Expositie Bijenhuis
Frans Janssen

Wethouder Ben Heller, ze lf imker en lid van subvereniging
Stadskanaal, heeft het nieuwe naambord 'lmmendal' onthuld.

Die mogelij kheden bl eken aanwezig te zijn e n nog voo r
de bouw vakvakanti e van de zomer 1997 werd met de
herbouw bego nnen.
Was le vori ge stal uit hout opgetrokken. nu is ge kozen
voo r stenen wanden. Maar voo r het overi ge heeft de
ni euwe tal dezelfde vorm en afmetingen gek regen al. de
vo ri ge.
In s;ptember werd de stal door de aa nnemer opge leve rd.
De sub vereni g ing Stadskan aa l had weer een
de mon· trati estal en het bijenpark was weer co mpleet.

maandblad voor imkers september 1998 verenigingsnieuws

Met behulp van een kl ein budget. maar met een overmaat
aan enthousiasme en in zet zijn de vrij willige rs van het
Bijenhuis er in ges laagd de permanente expo ·itie een
nieuw gezicht te geven.
Deze tentoonstelling is zesti en jaar geleden ontstaa n uit
een initiati ef van Jan Will ems. Peter Schreuder. Wim
le rke ns en de inmiddels overl ede n Hendrik Evenboer.
Links en rechts we rd en imkersa ttributen bijeen gezoc ht en
hi ervan we rd een tentoonste lling gemaakt. Een museum
vo nd en de initiatie fn e mers een te groot woord'
De be langste lling is in de loo p der j aren fors toege nomen,
eve nals de benodi gde rondl e iders. nu al veerti en in getal!
Toch was er bij di e laatste groep onvrede, omdat de
ex pos itie gee n ec hte ·routin g· bezat. Oat is nu ve randerd 1
De huidi ge inrichtin g is gebaseerd op ti en thema's. Bij het
o nderwe rp anatomi e kunn en ze lfs enke le stereomi crosco pen worden gebruikt. Andere thema's zijn 'hui svestin g.
vroeger en nu ', 'honingwinnin g', 'bijenprodu cten' en heel
be langrijk 'de bestui ving'. Naast deobservati e kast is de
vitrinekast met een ec hte zwe rm enn ee n leuke b l!kvan ge r. Deze kast werd reeds in de derti ger jaren gebruikt

VBBN
Een bezoek aan de imkersshop vonnt meestal de
afsluiting van een leuk en voo ral leerzaam dagje uit.
Leden van de VBBN hebben op vertoon van hun
lidmaatschapskaart grati s toegang tot de exposi tie. Voor
een bezoek aan onze expost ie graag tijdi g even een
belletje.

Symposium over bijenziekten
Catherine Reker (VBBN), Roeland Vaes (KVIB)

op her Openlucht Museum in A rnhem. Hij is onlangs
geschonken door imker Wim Jacobs uit Oosterbeek.
wiens vader een fervent ve rzamelaar was va n oude
imkersmaterialen en beheerder van de afdeling Realia op
voornoemd museum . B ovendien was hij een
buitengewoon begaafd imker. ln ' Het grote bij enboek'
van de on langs overl eden R. Groenveld, kom en we hem
heel war keren tegen en wordt de methode 'Jacobs'
geroemd om zijn doelmatigheid!

Het gehele jaar· open
Enkele j aren gel eden is de expos itie voo rzien va n
verwarm ing waardoor deze nu voor groepen het gehele
Jaar, na afspraak, ~ezoc ht kan worden. Het Bijenhuis mag
z1ch al verh ugen 1n een aantal 'vaste' k lanten. zoals de
LUW en vele andere onderwij sinstellingen die elk j aar op
bezoek komen. Ook bijenteeltleraren met hun cursis ten
behoren tot de trouwe klanten. Aan buitenlands bezoek
geen gebrek. Gelukkig spreken verschillende rondleiders
wei enkele vreemde talen. hoewel het met Ru ssen en
Chinezen. ja die kom nook. we leens moeilijk is! Het
keu~entje is ook verni euwd, waardoor we nu in staat zijn
koff1e. thee en gekoelde frisdranken met natuurlijk
hon111gkoek te serveren. En voor de ki nderen is het altijd
leuk een eigen kaarsje te rollen met een opprikbij tj e.
Naast rondl eiding en de fi lm ' De Honingbij' is er in het
se,zoen een wandeling door de drachtplantentuin en een
bezoek aan de grote verenigingsbijensta l. A is u geluk
hebt. kunl u ook de productie zien van de onvolprezen
Bijenhui skun straat. M::1ar de machine loopt niet altijd!

Zoa ls u in hetjuli -augustu snummer van Bijen hebr
kunnen lezen, organiseren de commiss ie Gezondheidszorg va n le VBBN en de Koninklijke Vl aamse Jmkersbond (KVfB ) een tweedaags symposium over bijenziekten. In tegenstelling tot deze aankondi ging indt het
symposium pl aats op zaterdag 6 en zondag 7 febru, ri , in
hel Bijenteeltmu seum te Kalmthout. vlakbij de Nederlandse grens. We ku nnen daar gebruik maken van de
faciliteiten van het Natuur-Educatief-Centrum.
Drie thcma's staan op het sympo ium ce ntraal :
1-\merikaans vuilbroed, arroa en nosema. De beste
wetenschappelijke sprekers uit Vlaan leren . Nederl and en
Duitsland zijn uitgenod igd om te vertellen over de
nieuwste ontwikkelinl!en en inzichten
Een greep uit het programma:
.
- Wat weten we van Amerikaan · vuilbroed. hoe werk t de
bacterie;
wat zijn de theori een over de besmettinasen d
•
•
b
res1stent1 e- mechani smen in het bij envolk? Hoe taat het
met de verspreiding va n AVB-sporen in Nederland en
Belgie: wat zijn de res ultaten va n de screening? Welke
kant moeten we op met de be trijdin g en welke
ervaringen deed men in het bu i tenland op'~
- Hoe gaan we om met de varroamijt in het tijdperk va n
de toenemende resistenlie an de mijl tege n harde
chemische middelen. H et uebruik va n orl!anis he zuren
.
etheri sc he alien en b iotecl~1ische methoclen
respectievelij k co mbinaties daarvan wo rden prakti ch en
theoreti sch bel icht.
- Wat is nosema, hoe ontdek j e het, \ at kan j e doen aa n
preventie en bestrijding?
- Wat is acarapis en hoe bes trijd j e deze parasiet?
- Welke rol pelen de veerkracht en v italiteit va n bijenvo lken bij het voorko men va n ziekten en wat onwatten
die begrippen? Welke rol speelt de hygiene?
Het sy mposium zal voo r de Nederlandse en V laamse
imkers uniek zijn : niet aileen vanwege het ni vea u van de
SJ rek rs, maar zeker ook door de sfeer en de uedachtenwis elingen.
~
We hopen de elementen wetenschap, vri endschap.
gastronomic en cultuur le Jaten harmonieren in het kader
va n de bekende Vlaamse gas tvrijheid . Noteert u alvast de
(gewijzigde) data: zaterd ag 6 en zondag 7 februari 1999
Nadere gegevens over het definitieve programma, de
deelnemings- en verblij fkosten en de wijze van
inschrijven vo lgen in het decembernummer.
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Eerste Euregio Honingkeuring Carnica en/of Buckfastclub
van Groep Achterhoek
Op 16 oktober a.s wordt de eerste Euregio honingkeuring
in het Westfaals-Nederlands lmkermu seum te Gescher
gehouden. Alle Nederlandse imkers en all e !eden van de
Kreis Borken kunnen hieraan deelnemen.

-
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Gekeurd wordt naar de richtlijnen van de Deutsche Imker
Bund (DIB) en de Vereniging. tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland (VBBN).
Er wordt alleen gekristalliseerde honing gekeurd.
vloeibare honing wordt niet toegelaten . ledere inzender
mag met maximaal 3 x 3 potten honing deelnemen .
Aanbevolen wordt de patten honing te verpak.ken in
Styropor-doosjes. met vermelding van naam en adres van
de inzender.
De deelnemerskosten bed ragen DM 5,- of f5,- voor
iedere inzending van drie potten. Betaling bij
aflevering. De KlV Borken is niet aansprakelijk voor
schade ontstaan tijdens u·ansport of keuring.
lnleveren van honing op zaterdag en zondag van J0.0012.00 uur en van 15.00-17.00 uur of v66r de keurino op
16 oktober in het Imkermuseum, LindenstraBe 2 te "'
Gescher. De prijzen worden beloond met een oorkonde.
Terugga e van de honinginzendingen geschiedt op
zaterdag en zondag tijdens de genoemde openingstijden
of mi afloop van de keuring.
Inlichtingen
Kreisimkerverein Borken. Dr. Klau Mella. voorzitter
EschsrraBe 47. 48712 Gescher. tel. 00-49-25425600 of R.
Waaijer. 053-4612416.

Een aantal imkers van de Groep Achterhoek heeft de
medewerking van het groepsbestuur gevraagd bij het
opzetten van een dergelijke club. Deze club(s) zullen een
zelfstandig bestaan moeten gaan leiden. Voelt u er voor
zich in verenigingsverband meer in een van deze rassen te
verdiepen, meldt u zich dan v66r 15 oktober aan bij
H. Halfman, W. Alexanderlaan 14, 7261 WK Ruurio.
tel. 0573 453244. Wij zijn van plan ruim voor het nieuwe
bijen ·eizoen te beginnen. Zij die zich al eerder aangemeld
hebben hoeven dit nietnogmaals te doen.
~

FAMILIEBERICHTEN
ln de leeftijd van 87 jaar. maar toch geheel onverwacht, is o nze
gewaardeerde mede-imker
FRIEN BECKERS
overleden.
Fri en was 17 jaar lid van onze vereniging. Gaarne bedanken
we hem voor wat hij voor onze veren iging betekende.
Wij wensen zijn vrouw Til, evenals zijn verdere famili e, veel
sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.
Leden e n Bestuur
LLTB bijenvereniging Ween

Op 6 juni j.l. overleed op 80-jarige leeftijd ons zeer
gewaardeerd medelid
ANTOON VAN DER VLEUTEN

Openingstijden secretariaat VBBN
Met ingang van heden is het Algemeen Secretariaat
van de VBBN op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar
van 09 .00-15.00 uur en op woensdag van 09.00-12.00.

Vakature Hoofdbestuur VBBN
In het Hoofdbestuur van de VBBN ontstaat voorjaar
J999 een vakature voor een bestuursl id .
Gegadi gden. die bij voorkeur besc hikken over eni ge
kennis van drachtplanten. worden verzocht te reageren.
U kunt uw reactie sturen aan:
Het Hoofdbestuur van de VBBN,
Postbus 90, 6720 AB Bennekom .
Fa.xen of E-mailen mag ook: 0317-424180
re pectievelijk : bijenhui @tip.nl
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Nog geen twee maanden na het overlijden van ons bestuurslid
Willem van der Vleuten, is nu ook zijn vader Antoon van ons
heengegaan. Antoon is 62 jaar lid geweest van onze
vereniging.
Twee jaar geleden heeft hij de oorkonde behorende bij zijn
diamanten jubileum nog in o ntvangst mogen nemen.
We zull en Antoon mi ssen met zijn onverwachte bezoekjes
maar ook met zijn stekjes zij n zaadje en zijn planrjes.
Wij wensen de familie Van der Vleuten vee! sterkte toe.
Bestu ur en Ieden

