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Het maartnummer brengt ons niet aileen leesp lezier. Een
kevertje dat van oorsprong voorkomt in bijenvo lken in Afrika ,
heeft zich nu oak in het Zuid-Oosten van de Veren igde
Staten gemanifesteerd . Christ Smeekens vertelt e rover. Mari
van lersel preciseert de varroabestrijding nag eens in de
bedrijfsmethode. Ab Kuypers verzamelde een aantal
wetenswaard igheden, die zijn opgetekend.
En onze bijtjes worden alweer onrustig . Het voorjaar lonkt en
onze b ijen-hobby vraagt aandacht. Veel aandacht(!), omdat
wij in het afgelopen jaar opnieuw met Amerikaans vuilbroed
werden geconfronteerd. In de Flevopolder kunnen we met
800 kasten naar het koolzaad (4 kasten pe r ha), mits onze
bijen op AVB zijn onderzocht. Daartoe dient een eet lepel
honing/ bijenvoer uit iedere kast te worden ingezonden naar:
ID/ DLO in Lelystad (zie Bijen 7(11 ): 299 (1998). Het streven is
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om zoveel moge lijk monsters uit aile delen van ons land te
onderzoeken . U kunt dan moeiteloos naar de dracht met uw
bijen .
Gezamenl ijk aan het werk, maakt onze bijensta nd sterk.
Rob Molenaar

'Bijen' versch ijnt 11 keer per jaar omstreeks de 15e van de
maa nd (de juli- en augustusnummers worden gecombineerd).
Oplage 8.200
Tarieven voor handelsadvertenties: op aa nvraa g b ij de
redacti e secretaris.
Niet-commerciele advertenties in 'Vraag en aanbod':
f 20,00 per 20 woorden , elk extra woord f 0,50
Betaling bij opgave.
Ai le in 'Bijen' gepub liceerde meningen en inzichten blijven
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren .
Overname van artikelen en illust raties aileen met toestemming van de redactie en dan met bronvermelding .
Kopij , opgave en betaling van advertenties moeten
uiterlijk zes weken v66r de datum van verschijning aan de
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur
op een d iskette insturen. Zo mogelijk met foto 's of dia's.
Vormgeving en opmaak Grafisch Atel ier Wageningen
Druk Drukkerij Mode rn b.v., Bennekom
Bij de voorplaat: foto's genomen in het Bijenmuseum in de
Koloniehof. onderdeel van het themapark 'land van Weldadigheid te Frederiksoord. Hier wordt de bijenteeltverzameling van Baldi Dekker tentoongesteld.
A Is je een paar kunstmatige koninginnencellen nodig hebt,
doop je een doornat vormhoutje enkele keren in vloeibare
was . Heb je er erg vee/ nodig, dan kan het oak met tien
tegelijk . Uit gekleurd bladtin (zilverpapier) werden kleine
rondjes geponst om daarmee de koningin te merken.
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IMKERMETHODEN

'lmkeren met zekerheid
bestaat niet'
Dick Vunderink
Waren de voorzitters van de VBBN goede imkers?
Van de Ridder Van Rappard weten we dat zijn
tuinman kon imkeren. Van Jan Speelziek dat hij er
uitstekend over kan schrijven en ons heel instructief
materiaal heeft nagelaten. Piet Muntjewerf schreef
er minder over maar imkerde vernieuwend met
Langstrothkasten, een radiale slinger, eigen
percelen borage en pha ceiia, maar een vast geloof
in de Hollandse bij . En Vunderink dan?

nuchtere tips als gevolg van val len en opstaan leidend
tot mijn algehele conclusie: wat niet hanteerbaar is
voor een beroepsimker, moet je als amateur
vermijden. Ook koester ik een behoorlijk wantrouwen
tegen het heilig geloof in bepaalde bedrijfsmethoden
(bij mij werkten ze zelden en hoeveel zijn er overeind
gebleven?). in kasttypen of in bijenrassen. Als die mij
aanspreken, wil ik er zelf ervaring mee opdoen en dan
pas oordelen. Dit is verder aangewakkerd door Jaap
Kaal en door mijn functie in de VBBN waarin ik met

lk heb de uitnodiging van de redact ie van Bijen
opgepakt en mag de maandrubriek dit jaar
verzorgen. Wat voor imker zult u daarin
tegenkomen? Laat ik het maar typeren als een
zoeker. Mogelijk zegt u na afloop: een imker die
van aile walletjes probeert te snoepen en eindelijk
z'n ' mind ' maar eens moet opmaken . lk werk mijn
zoektocht uit.

zoveel nieuwe ideeen en ervaringen word
geconfronteerd. Oat inspireert om ermee aan de slag
te gaan . Zo wilde ik ervaring opdoen met de
Dadantkast (ondanks het dogma: geen ongelijk
materiaal op je stand). met de Buckfastbij, maar die
ook weer vergelijken met de carnicabij. En zo doe ik
nu ervaring op met de biotechnische varroabestrijding
omdat ik wei geloof in de noodzaak van het uitbannen
van gif in de kast.
lk wil u meenemen door mijn bijenjaar en u zult zien
dat ik niet werk met een strikte bedrijfsmethode maar
die aanpas aan de omstandigheden. Oat kan dus
verwarring brengen voor de beginnend imker die juist
zekerheid zoekt. Maar imke ren met zekerheid bestaat
niet. Wat mij boeit is dat je bijen je, zelfs na 50 jaar

lk heb drie bijenstanden . Een op het bijenpark in
Amstelveen. Tot nu toe met het bekende multiculturele gedoe . Volken in Spaarkasten en dit is mijn
reisstand.
Dan heb ik een Buckfast-stand midden in Amstelveen
in Dadantkasten. Nog steeds niet zuiver genoeg naar
m'n zin, maar er komt schot in . Grote honingproductie, waaraan zowel de Buckfast als de plek debet zijn.
Hier kan ik met Dadantkasten werken omdat ik er niet
mee behoef te reizen .
Tenslotte een carnicastand op het park bij ons tweede
huisje - in het vervolg bescheiden aangeduid als het
Landgoed - gehuisvest in Spaarkasten . Totaal 13 tot
15 volken .
Onm iddellijk denkt u, wat een al legaartje . Maar een
allegaartje met een gedachte. Met bijenhouden
began ik in 1946, maar in mijn imkerhouding heb ik
mij Iaten leiden door de rubriek van Jan van de
Veluwe en omstreeks 1960 door het boek 'Honey
Farming ' van R.O.B. Manley, die als amateur begon en
een beroepsimkerij opbouwde in Engeland. Daarin
staat ook onzin zoals zijn grote lofrede op heidehoning omdat een verpleegster in het ziekenhuis zei:
'it is so much more nourishing' (omdat deze vee/
voedzamer is). Waarom houden we de Ambrosiushoeve toch in stand? Maar dat boek bevatte een serie

imkeren, nog steeds op je tenen Iaten lopen .
Oefening in bescheidenheid. Bijenhouden betekent
voortdurend improviseren om in te spelen op het
onverwachte . Dus leren afwegen, keuzen maken, de
ene keer raak slaan en dan weer een misser incasseren
en proberen de oorzaak te achterhalen. Oat leidt tot
vakmanschap op en het vermogen om te oordelen .
Uiteraard moet ik vooruitschrijven over mijn plan maar
wanneer dat nuttig is, kijk ik ook even met u terug
hoe het werkelijk ging.
lk zal ook relativeren. Bovenstaande stelling over
beroepsimker en amateur is aan te vechten maar als u
dat doet, kom ik met mijn lijfspreuk 'niets is altijd
waar'. Bij bijen niet en zeker niet bij imkers. Als u mijn
rubriek leest, houd dus net als ik wat wantrouwen
achter de hand.

En dan nu de maand maart
In maart mag m'n imkerbloed weer gaan stromen.
Natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Hoe zijn ze de winter
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vluchtige inspectie. Lang geleden, toen ik nog
betaald werd voor m'n werk, moest zo'n dag wei in
het weekend val len. Dekplank eraf, hoeveel ramen
bezetten ze en even het middelste raam eruit om te
weten of de koningin aan de leg is. Als bijna aile
raten bezet zijn heb je een belofte voor het komend
j aar; bij zes ramen bezet, kan het wat worden; bij
minder moet je al aan verenigen gaan denken. Deze
norm geldt voor mijn volken op het Bijenpark waar
zo'n 80 volken staan . Ook even een kantraam
oplichten om zeker te zijn dater nog voer genoeg is.
Dan de kastkaart opzetten voor de moergoede
volken en eventuele moerloze en zwakke volken zo
snel mogelijk verenigen . lk gebruik ook dan voor de
zekerheid een krant. Waarom niet? Bezuinigen op
oude kranten? lk dood ook altijd voor het verenigen
een van de moeren om vechten te voorkomen . lk
geneer me als ik dade bijen zie door mijn ingrepen.
Ze hebben al last genoeg van me .
De wilg gaat bloeien, meestal zo eind maart. Nu ga ik
mijn standen verschillend behandelen . Want het is
opvallend hoe de volken op mijn andere standen
(zonde r concurrentie?) zich altijd beter en eerder
ontwikkelen dan de volken op het bijenpark . De
laatste beginnen altijd met een achterstand en
moeten aile zeilen bijzetten om op formaat komen
voor de fru itreis. Daarom houd ik deze volken
voorlopig op een broed- en een honingkamer en
daarom gaan ze naar de wilg, terwijl er random het
bijenpark veel wilg staat. Maar er staan ook veel
volken en als ik mijn volken wegbreng worden mijn
bijen en de achterblijvers er beter van . Stelling : een
bijenpark is prima, maar een kleine, goed beschutte
stand is verre te prefereren.
Deze eerste reis geeft het gevoel van 'nu gaat het
weer beginnen'. Misschien breng ik ze daarom wei
weg. Ze gaan naar een leuke stek met verschillende
soorten wilg. Als de volken al een beetje op gang zijn
gekomen, plaats ik de honingbak van beneden naar
boven . lk heb nog nooit kunnen slingeren van de wilg
maar soms zit er al een aardig begin in de
honingkamer. Bij een koud voorjaar wacht ik even en
laat ik de broedkamer nog maar even boven. Het
broednest is wat warmer en het kan tijdens de
wilgenbloei vaak heel koud zijn . lk heb vorig jaar
speciale reisstell ingen gemaakt, want ze stonden
eerst op maaiveldhoogte. lk wil ze liever iets hager
hebben . Of het versch il maakt? AI wat het maar voor
mijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel (en voor mijn
rug). In de praktijk kijk ik er elk volk op aan wanneer
het toe is aan de honingbak. Want het valt ook op
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dat de volken zo kunnen verschillen in het voorjaar
terwijl ik ze zo gelijkmatig mogelijk inwinter. Wanneer
is een volk toe aan de honingbak? Niet voordat ze
tenm inste zeven ramen goed bezetten met een
uitdijend broednest (veel open broed).
Meestal komen er nu enkele mooie vliegdagen voor
een grondiger inspectie. Volken met die zeven ramen
zijn dan al toe aan een raampje kunstraat en soms
moet je ruimte maken door een of meer ramen met
voer weg te nemen. Mooi, denk je, prima voor de
afleggers in mei, maar er zijn jaren dat ik ze in de
boomgaard al weer moet gebruiken om volken
tijdens de IJsheiligen in stand te houden .
lntussen blijven de volken op m'n Buckf ast- en
carnicastand gewoon staan . Die hebben veel betere
ontwikkelingskansen met stuifmeelaanbod in
overvloed . Bij de Buckfastvolken in de Dadantkast en
de carnicavolken op twee broedkamers wacht ik nog
even met de honingkamers. Ze hebben nog wei even
ruimte vooral als je overbodige voerramen verruilt
voor kunstraat, en het gaat nu nog primair om broed.
De ramen met kunstraat moeten nu klaar staan,
werkster- en darrenraat. Want april nadert en dan
gaat het bijenjaar pas goed beginnen .

Rectificatie
In Bijen 8(1 ): 18-20 (1999) 'Bijenhouden in de
oudheid', deel 3 zijn twee onderschriften foutievelijk
bij de illustraties geplaatst.
Op pagina 18 moet staan : Zo kan een Romeinse
bijenwoning eruit gezien hebben .
Op pagina 19 moet staan : Reconstructie van een
Romeinse bijenstal.
Met excuses aan de auteur.

Aan aile imkers van Nederland
Namens de Bedrijfsraad, Catherine Reker
Wij vragen met klem uw aandacht voor de bijsluiter
die u in dit nummer aantreft. Het gaat om het
grootscheepse onderzoek naar het voorkomen van
sporen van de ziekteverwekker van Amerikaans
vuilbroed. Om vast te kunnen stellen hoe de
verspreiding van deze sporen in Nederland is, is het
van groat belang dat vanuit aile delen van het land
voederkransmonsters worden ingestuurd. Als de
gezondheid van onze bijen u ter harte gaat en u
vindt dat aile imkers hiervoor mede-verantwoordelijk
zijn, doet u dan mee en probeer zoveel mogelijk
collega-imkers op te roepen hetzelfde te doen.
Wellicht kun u in verenigingsverband per regia een
informatieavond organiseren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....L ~lljlfifi't.'~'·''·'ffi':l;i•li"ii''·''il
... . . . . . . . . . . . .
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Christ Smeekens

Nieuwe parasiet voor bijenvolken in het
zuid-oosten van de Verenigde Staten
In een periode van negen maanden is in het zuidoosten van de Verenigde Staten een nieuwe bijenziekte ontstaan die in deze gebieden al veel schade
heeft veroo rzaakt. Door het reizen met bijenvolken
zijn grote delen van Florida, Zuid-Carolina en Georgia
in korte tijd besmet geraakt. De bijenhouders in deze
gebieden maken zich grote zorgen. Enkele bijenhouders hebben de bijenvolken die het zwaarst zijn
aangetast verbrand (behalve de bijenkasten). De plaag
wordt veroorzaakt door een kever, Aethina tumida, die
van oorsprong voorkomt in bijenvolken in Afrika. De
schade die deze kever aan bijenvolken in Afrika
aanricht is niet desastreus en is te vergelijken met de
aantasting van wasmotten.
In Amerika wordt deze bijenparasiet de Small Hive
Beetle genoemd. De volwassen kever is ovaal van
vorm, ongeveer zes mm lang en donkerbruin tot zwart
van kleur. Deze kever heeft opvallende knotsen aan
het einde van de antennes op de kop. De kevers
bewegen zich snel in het bijenvolk tussen de raten en
op de bodemplank. De kevers zijn hard en glad en
Iaten zich niet gemakkelijk vangen. Ze eten het broed
en de eitjes van de bijenvolken. De volwassen kevers
leggen ook eieren in de bijenvolken. De larven die uit
deze eieren komen lijken op maden van vliegen en
zijn zeer beweeglijk. Deze larven maken tunnels in de
raten, maar spinnen zich niet in zoals de larven van de
wasmot. De larven eten van het bijenbroed, het
stuifmeel en de honing in de raten . Deze vervuilen
met hun uitwerpselen de honing waardoor deze niet
meer geschikt is voor menselijke consumptie. Deze
honing wordt zelfs niet meer geroofd door gezonde
bijenvolken. In zwaar besmette bijenvolken kan men
honderden van deze larven vinden in de raten en in
de wasmul op de bodemplank.
De schade aan de bijenvolken is gering zolang het
zich beperkt tot enkele kevers per bijenvolk. Als er
eenmaal grote aantallen van de larven van deze kever
aanwezig zijn, daalt de kans dat het bijenvolk deze
aantasting overleeft sterk. De larve van de kever verlaat het bijenvolk om zich te verpoppen in de grond
(dus buiten de bijenkast). Onbekend is of deze kevers
zich ook op andere dieren of planten ku nnen ontwikkelen. De volwassen kever komt uit de grond en
dringt de bijenvolken binnen . Op enkele plaatsen is
gebleken dat de dag nadat bijenvolken behandeld zijn
er zeer veel van deze kevers in de bijenvolken worden
gevonden. Verondersteld wordt dat bij het openen

van de bije nvolken er extra geuren vrijkomen,
waardoor de kevers ook van grotere afstanden naar
bijenvolken worden gelokt. Er schijnt een verband te
zijn tussen de grondsoort en de ernst van de
aantasting. Bijenvolken in een zanderige omgeving
hebben schijnbaar meer last van deze parasiet dan bijenvolken in gebieden met zware kleigrond. Het schadeniveau in deze laatste gebieden blijft meestallaag.
Er is nog nauwel ijks onderzoek gedaan naar de
bestrijding van deze kever waardoor er geen kennis is
over de mogelijkheden om bijenvolken te beschermen
tegen deze parasiet.
Uit Europa zijn er geen meldingen bekend over de
schade aan bijenvolken door deze keve rs .
American Bee Journal, Vol. 138(12): 882-886 (1998).

Gratis onderzoek Ambrosiushoeve bij
problemen met bijenziekten
Bij de eerste voorjaarsinspecties kunnen afwijkingen
bij de bijenvolken worden aangetroffen. Het kan zelfs
zijn dat hele bijenvolken dood blijken te zijn. Wanneer
er geen pla usibele reden is voor de problemen, dan
kan het zijn dater ziekten of parasieten in het spel
zijn . Bij prob lemen met bijenvolken kunt u, van
maandag tim vrijdag van 09.00-17.00 uur contact
opnemen met de Ambrosiushoeve (013-S425888).
Naar aanleiding van het telefoongesprek kan een
monster dode bijen opgestuurd worden naar de
Ambrosiushoeve . Het monster dode bijen wordt
onderzocht op bijenziekten, waarna de bijenhouder
adviezen worden gegeven om het probleem op te
lossen. Deze service van de Ambrosiushoeve is gratis.
Afwijkingen in het broed van de bijenvolken, die lijken
op Amerikaans vui lbroed, moeten gemeld worden bij
de regionale kantoren van de Rijksdienst voor de
keuring van Vee en Vlees. De Ambrosiushoeve kan u
hierbij helpen.
Bij vergiftiging van bijen de Algemene lnspectie
Dienst (AID) inschakelen. Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen door de Ambrosiushoeve niet
worden vastgesteld omdat daarvoor geen apparatuur
beschikbaar is.
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Herfstleeuwentand (Le6ntodon autumnalis L.)
Waardevolle bijenplant
Bijenplanten die bloeien in een periode waarin de
dracht te wensen overlaat, zijn voor de bijenvolken
zeer waardevol. Zo een is de herfstleeuwentand die
de bijen in de nazomer volop nectar en stuifmeel
Ievert.

Een algemeen voorkomende plant
De herfstleeuwentand is een lid van de grote
composietenfamilie (Compositae). Het geslacht
waartoe hij behoort, het geslacht leeuwentand

70 (Leontodon L.), telt ongeveer 45 soorten waarvan het
-

verspreidingsgebied zich uitstrekt over Europa ,
Midden-Azie en Noord-Afrika . In ons land zijn drie
soorten inheems; naast de herfstleeuwentand nog de
kleine leeuwentand (Le6ntodon saxa/is Lamk.) en de
ruige leeuwentand (Le6ntodon hfspidus L.). Van die
drie is de herfstleeuwentand het meest algemeen in
ons land. Hij groeit op graslanden, in het bijzonder in
weilanden met een lage vegetatie, op bermen en
dijken, in duinvalleien en uiterwaarden. Ook in een zilt
milieu gedijt hij nog goed en we treffen hem daarom
ook vaak aan op hooggelegen schorren. De plant is
zeer goed bestand tegen betreding en kan zich
daardoor goed handhaven op delen van bermen
waarover regelmatig wordt gereden .

Vroege ontwikkeling
Herfst leeuwentand heeft een wortelgestel met een
aantal korte wortelstokken, waaruit zich nieuwe
planten kunnen ontwikkelen. Door de geringe
afmetingen van de wortelstokken, staan de planten
die zich daaruit vegetatief ontwikkelen dicht op elkaar.
De plant overwintert met een plat op de grond
liggend bladrozet. De bladeren daarvan hebben geen
last van eventuele vorstinvloeden, waardoor de plant
in het vroege voorjaar al een bladstelsel heeft en snel
tot ontwikkeling kan komen. Hierdoor is de
concurrentiekracht van de plant in graslandbegroeiing
groot. De bladeren varieren sterk in vorm van bochtig
getand, met ondiepe insnijdingen, tot veerdelig,
waarbij de insnijdingen bijna tot de hoofdnerf reiken .
Van de getande rand van de bladeren is de naam van
het geslacht afgeleid .

Allemaal lintbloemen
Uit het bladrozet ontwikkelen zich bloeistengels die
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bovenaan vertakken. Aan de zijtakken zitten kleine
schubvormige blaadjes . De bloemen zitten in hoofdjes
die aan het eind van de hoofdstengel en de
zijstengels staan . Het zijn allemaal lintvormige
bloemen ; de buisvormige bloemkroon loopt aan een
zijde uit in een lintvormige plaat. Naar het midden van
het hoofdje worden de bloemen kleiner. De
bloemkroon is heldergeel van kleur. Vaak hebben de
bloemen langs de rand een donkere streep aan de
onderzijde van het lintvormige deel van de
bloemkroon . De meeldraden staan in de bloemkroon
ingeplant. Ze hebben korte helmdraden en lange
helmhokken die met elkaar vergroeid zijn. Het
stuifmeel komt aan de binnenzijde van de helmhokken
vrij en wordt door de korte beharing van de Ianger
wordende stamper naar buiten geveegd .

Stuifmeel van juni tot oktober
Van juni tot oktober kunnen de bijen al vroeg in de
morgen op de bloemen terecht voor stuifmeel en
nectar. Ze moeten het ook van de voormiddag
hebben want in de namiddag sluiten de hoofdjes zich
weer. De stuifmeelklompjes hebben een heldere
oranje kleur. De stuifmeelkorrels hebben een bijzonder
mooi gevormde oppervlakstructuur die veel gelijkenis
vertoont met die van de paardebloem . Bijen worden
tijdens het bloemenbezoek geheel met stuifmeel
bepoederd . Aan de onderzijde en opzij zit de
beharing van een bij vol met stuifmeel, waardoor de
kans dat ze de bloemen bestuiven erg groot is. Blijft
bestuiving door insecten uit dan krommen de
stempels zich verder en komen met eigen stuifmeel,
dat eventueel nog aan de stamper zit, in aanraking .
Ook bij zelfbestuiving kan er zaad gevormd worden.

Vermeerdering
Behalve door genoemde vegetatieve vermeerdering
vindt ook vermeerdering door zaad plaats. Een plant
kan onder optimale omstandigheden wei 10.000
zaden vormen . De vrucht is een nootje. Aan het eind
daarvan staan wijd uiteen gespreid haren, de
pappusharen . Karakteristiek voor de plant is dat de
pappusharen geveerd zijn.
Het valt op dat de vruchten betrekkelijk lang in de
vruchthoofdjes blijven staan en niet zo gauw door de
wind worden meegenomen als bijvoorbeeld bij de
paardebloem .

BIJENPLANT IN BEELD
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Herfstleeuwentand (Leontodon autumnalis L.)

A habitus; B blad ; C bloeiwijze; D bloemknop; E bloem; F opengeslagen meeldraden ; G stuifmeelkorrel (polair);
H stempels; I vruchthoofdje; J vrucht met pappus; K pappushaar ; L .nootje
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DRACHTPLANTEN

Kijken naar vroegbloeiers op de
Ambrosiushoeve
mw. M.E.C. Vers paandonk-Schijvens
Salix caprea (bos of w aterwilg)
Zowel de mannelijke als de vrouwelijke boom staan in
bloei. De vele bloemetjes bestaan elk uit een
schutblaadje, een honingklier en of een stamper of
twee meeldraden en zijn verenigd in katjes. Om toch
voor insecten goed op te vallen bloeien ze al voordat
het blad verschijnt. lk zie geen enkele honingbij. Wei
slechts een zandbij op deze windbloeier. Deze bij
heeft een haarflosje aan zijn dijen, heeft stuifmeel aan
de achterzijde van zijn borststuk hangen en bovendien
72 aan de beharing van zijn achterpoten. Een pollen-

korfje, zoals we dat bij een honingbij kennen,
ontbreekt. Hij behoort tot een van de honderden
soorten solitaire bijen die we in ons land kennen.
Windbestuiving kan het stuifmeel van de mannelijke
boom naar een vrouwelijke van dezelfde of van een
geheel andere wilgensoort blazen. In dat laatste geval
kunnen hybriden ontstaan zoals bijvoorbeeld de
Duitse dot. De wilg heeft namelijk in tegenstelling tot
vele andere plantensoorten geen afweer tegen stuifmeel van een andere soort. Bij ontbreken van bloemvaste bijen kunnen dus bepaalde wilgensoorten
uitsterven. Ook voor bijen is wilgenstuifmeel in deze
tijd van het jaar belangrijk. Mijn zwakste bijenvolken
gaan elke lente naar de Biesbosch om op krachten te
komen. De vele wilgensoorten daar maken het
stuifmeel erg rijk. Elk jaar slinger ik smakelijke
wilgenhoning. Een deellaat ik de bijen behouden. In
1997 was het de enige honingsoort die ik dat jaar
slingerde. De planten uit mijn dorp produceerden
vorig jaar te weinig nectar. Vermoedelijk zijn de
verslechterende leefomstandigheden van de wortels
hieraan debet. Zonder hulp van de bijenhoud(st)ers in
mijn dorp zouden vele volken het dit jaar niet hebben
overleefd. Zo ziet u maar weer; er bestaat niet aileen
een wederzijdse afhankelijkheid tussen planten en
bijen maar ook tussen bijenhoud(st)er en bijen. Deze
wilgensoort groeit op de vrij droge bosgronden of
nabij een sloot, zoals bij ons aan het einde van de
straat. Na bevruchting ontstaan pluizige zaden die
door de wind worden verspreid. Het is vrijwel de
enige soort die niet gestekt maar wei gezaaid moet
worden.
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deel 2

Prunus
Van het Prunusgeslacht springen mij vandaag in deze
tuin direct een aantal bloeiende pruimen in het oog.
Hun grote sierwaarde ontlenen deze aan hun talrijke
witte of roze bloemetjes en soms kleurrijke ontluikende blaadjes. De bodem van elke bloem vormt een
soort schoteltje met nectar voor bijen en de bladeren
bezitten speciale klieren met nectar voor mieren en
wespen . Vruchten vormen voedsel voor mens en dier.
Voor de mens is er fruit en bladhoning.
• P. cerasifera 'Nigra' (roodbladige kerspruim)
Het betreft hier een laag vertakte, volgroeide boom
met ronde kruin. Nigra slaat op de iets donkerder
roze gekleurde bloemen dan de hierna volgende
beschreven rassen. lk zie pas-ontloken Iicht geelbruine
gekleurde blaadjes in vrolijke trosjes. Bij windstil weer
mogen honingbijen hun bestuivende werk doen en
kunnen kleine ronde pruimpjes worden gevormd. Ook
in mijn dorp staan op dit moment diverse van deze
bomen in de voortuintjes van particulieren in bloei.

• P. cerascifera 'Pissardii ' (possardpruim)
Getooid in witte bloemen. De nu Iicht geelbruine
bladtrosjes zullen straks dieppurper verkleuren en er
zullen talrijke vruchten worden gevormd die op supergrate purper glanzende kersen lijken. Van P. cerisifera
stammen bijvoorbeeld onze paarse ronde cultuurpruimen af met gee/ vruchtvlees.
• P. domestica (kwets of wilde pruim)
Rijk witbloeiend . Normaal Ievert deze boom blauwzwarte vruchten maar er zijn ook varieteiten met gele
en oranje vruchten. De vruchten van deze boom
kunnen worden gebruikt voor de tutti frutti . Ook onze
langwerpige cultuurpruimen stammen hiervan af.
• P. insititia (wilde kroospruim)
Op dit moment ook rijk witbloeiend. Vruchten: zeer
kleine ronde blauwzwarte pruimpjes. Onze Reine
Claude en Gele Mirabel cultuurpruimen stammen hier
vanaf.
• P. lauroceracus 'Otto Luyken' (laurierkers)
De opstaande ongeopende witte bloemtrossen staan
te popelen om straks met hun bittere geur van amandelen de honingbijen te Iokken. Als snoeien achterwege blijft zal hij in de herfst nogmaals bloeien.Voor
mijn huis staat een gemeentehaag van dit groenblijvende vorstbestendige ras aangeplant. Vanachter het
raam zie ik vaak dat er merels in schuilen en nestelen.
Ook de zwarte bessen zijn goede vogelbessen .

DRACHTPLANTEN
Ribes sanguineum 'Carneum' (rode ribes)
Dit ras met lichtrode bloemen en ruwe niet geurende

bevindt, dan neemt ze het stuifmeel met haar
bevochtigde lichaam op. Bezoekt ze tenslotte weer

bladeren, is in het Arboretum de vroegst bloeiende
ribessoort. Ribessen hebben aile kleine onopvallende
kroonbladen . De kelkslippen echter zijn groot en
veelal gekleurd en nemen de rol van de kroonbladen
om reclame te maken over. Onze inheemse Ribes
rubrum (rode aalbes) echter heeft voor ons oog
onopvallende groene kleine bloemen. Maar de
honingbij ziet de kleuren anders dan wij die zien en
bovendien zitten de bloemen met vele bijeen zodat ze
meer opvallen. De rode ribes trekt door zijn diepere
bloembodem langtongige bijen zoals hommels aan.
Hij wordt niet om zijn bessen maar om zijn mooie
bloemen gekweekt.

een bloemtrosje in het vrouwelijke stadium dan kan
buur of zelfs kruisbestuiving optreden. Ongelooflijk
mooi hoe onze natuur in elkaar zit!

Buxes sempervirens 'aureovarigata' (palmboompje)
Deze heester met groenb lijvend blad met gele
vlekken is het ras dat van aile Buxussen in deze tuin
het vroegst bloeit. De gewone groene inheemse
Buxus sempervirens is ook dit jaar weer de plant die
door Hollandse basisscholieren met boomplantdag
wordt geplant of verkocht. Bij niet -snoeien ontstaan in
de bladoksels trosjes een-slachtige, onooglijke en
geurloze onopvallende geelgroene bloemetjes.
Tegelijk gaat de plant iets stinken . Maar voor de
honingbijen zijn de bloemetjes wei opvallend en is de
plant heerlijk geurend . De middelste bloem is altijd
een vrouwelijke en bloeit het eerst. Pas nadat de
stempel is opgedroogd gaan de omringende lager
gelegen mannelijke bloemen bloeien . Een honingbij
bezoekt altijd eerst (alsof ze dit weet) de middelste
bloem en wordt zo aan haar onderzijde bevochtigd .
Daarna loopt zij al nectarzuigend over de nog niet
rijpe jongere mannelij ke bloemen. Bezoekt ze daarna
een bloemtrosje dat zich in het mannelijke stadium

Ook andere bloeiende drachtplanten trof ik aan, zoals:
nieskruid, botanische krokussen, hazelaar en Salix
sachalinensis Sekka , een sierl ijke wilgensoort met zeer
grote stuifmeelrijke katjes en bandvormig vergroeide
mooi rood aangelopen takken . De vroegst bloeiende
Berberis in het arboretum bleek B. julianeae en de
vroegst bloeiende kamperfoelie Lonicera hispida te
zijn . Deze laatste is geen klim - maar een lage
struikkamperfoelie met witte bloemen . Door hun
ondiepere bloembouw kunnen niet aileen vlinders
maar ook bijen de nectar bereiken .
Bij deze hoop ik dat ik u genoeg tips heb gegeven om
uw tuin in de prille lente zo vriendelijk mogelijk te
houden, zowel voor insekten als vogels. Of misschien
helpt het u om beter inzicht te krij gen in wat zich zoa l
op bijvoorbeeld een klein bloemetje afspeelt. Op zijn
minst mag het u helpen er beter naar te kijken en
wellicht meer van te genieten.
Het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve
kunt u bezoeken van 1 maart tot 1 november. Elke
maand zijn er weer andere planten die bloeien en
boeien . Excursies: individuele bezoekers: op
werkdagen 09 .00-17.00 uur, gratis. Wei uw
aanwezigheid even melden op het kantoor in het park.
Groepen op afspraak : ma . tim zo. overdag en vanaf
10 mei op werkdagen ook 's avonds. De kosten zijn
dan f 3,50 p.p . met een minimum van f 40,- per
groep. Sellen naar 013-5425888.

Amerikaans vuilbroed
Zodra de weersomstandigheden dit toelaten kan er
een monster genomen worden voor onderzoek op
de aanwezigheid van de sporen van Paenibaci//us
larvae, de verwekker van Amerikaans vuilbroed.
Hiervoor kunt u een monstersetje aanvragen bij het
ID-DLO te Lelystad, 0320-238238. Een beschrijving
van de monstername wordt bijgevoegd . De kosten
voor het onderzoek bedragen f15 ,-; deze dient u te
betalen m!dat u de uitslag van het onderzoek heeft
ontvangen.
De wilg is een boom van grote waarde voor de bijen.
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ONINGINNENTEELT

De zachtaardige carnica's
van Schiermonnikoog
deel 2
Pet er Liefb roer

Pleegvolken
Later kan zo'n geprepareerd volk oak heel goed
dienst doen als pleegvolk. In een pleegvolk kunnen
aangeblazen dopjes gehangen worden om deze te
Iaten uitbouwen tot gesloten koninginnencellen. Op
Schier worden koninginnen geteeld in de moergoede,
geprepareerde volken. Pas de volgende dag kunnen
de door ons gemaakte starters worden beoordeeld op
74 het aantal aangeblazen dopjes . Aileen die dopjes zijn

pleegvolken kunnen de gesloten moerdoppen geoogst
worden. Deze worden verder uitgebroed in de breedmachine in het zomerhuisje. Elke dop zit in een eigen
kluisje met een bolletje honingpoedersuikerdeeg.
Dagelijks worden er nu Kirchhainerkastjes gevuld met:
een carnicakoningin, twee bekertjes Apifonda en een
bekertje bijen . Bij voorkeur wordt de koningin ingevoerd in een krulspeld afgesloten met een propje
Apifonda . Maar anderen zeggen dat het oak wei lukt
zonder dat kluisje.

geschikt om in het pleegvolk gehangen te worden.
Natuurlijk blijft een aantal cursisten kamperen om oak
dit deel van de teelt mee te maken. Maar het vervolg
van de teelt vergt meerdere bezoeken aan Schier. En
het leuke van de groep vrijwilligers die actief zijn op
het koninginnenteeltstation is, dater niet aileen
ruimte is voor een excursie maar oak om mee te
werken . Dat is natuurlijk leren maar oak een bijdrage
leveren aan een gunstig teeltresultaat. En zo ben ik
sinds begin jaren '90 jaarlijks naar Schier geweest met
excursies, maar oak als medewerker op allerlei
momenten in de teelt en tijdens het oogsten van de
lamsoorhoning eind augustus.

Broedmachine en Kirchhainers
Vanaf 6 dagen (koningin: 3 dagen ei, 6 dagen larve en
7 dagen pop) na het inhangen van de dopjes in de

De kwelders van Schiermo nnikoog waar de lamsoor staat (nu
nog groen, in augustus paars). Foto: Peter Liefbroer
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Voor het gebruik van Kirchhainerkastjes is gekozen
omdat er weinig bijen nodig zijn om tach een volkje te
maken. Het kastje is gemaakt van tempex en het
volkje is daardoor goed ge·isoleerd. Er passen vier
toplatjes in die de bijen zelf voorzien van raat. Als de
bijen in het kastje zijn gedaan moet het kastje vijf
dagen in de schaduw staan. De koningin kan nu
verder rijpen en de werksters kunnen van de aanwezige Apifonda al wat raat maken. Dan worden de
kastjes verspreid over de duinvallei geplaatst en
geopend. De koningin kan nu op bruidsvlucht gaan.

Koninginnen oogsten
Half juli is er dan de vrijdag van de waarheid . In aile
vroegte vertrek ik naar Schier. We nemen de halfzeven
boot en vanuit Purmerend rijd ik dan om kwart over
vier richting Friesland. Soms nag iemand ophalen in
Hoorn of in een auto stappen in Middenmeer of
Harlingen. Ruim op tijd zijn we dan in Lauwersoog. We
genieten van de stilte en de boot vaart meestal aileen
voor ons en nag een handvol 'gekken'. Ondertussen is
de groep dan uitgegroeid tot rand de vijftien
person en .
Op het eiland aangekomen nemen we de bus naar de
jeugdherberg. Rand halfacht betreden we de bijenvallei . In groepjes van twee gaan we aan het werk.
Elke Kirchhainer moet gecontroleerd worden op aanwezigheid van een leggende moer met gesloten
broed. Aileen die moeren komen in aanmerking voor
levering aan de klanten in het land die een bevruchte
Schiercarnicamoer hebben besteld. Elk jaar worden er
250 tot 300 moeren besteld, en dat is zo'n beetje het
maximaal haalbare bij de huidige opzet van het
teeltstation.

KONINGINNENTEELT
Elke goede moer wordt in een verzendkooitje gedaan
met vijf verzorgende bijtjes. Spannend is het of er
voldoende moertjes zullen zijn. Met andere woorden
of de teelt in voldoende mate is gelukt. Verder
moeten aile kastjes waaruit de moer is verwijderd
worden samengevoegd om al het broed niet verloren
te Iaten gaan en geen redcelmoeren te telen. Kirchhainerraampjes met broed worden daartoe met bijen
en al in speciaal daarvoor gemaakte honingkamerraampjes gehangen. Speciaal aan deze honingkamerraampjes is dat de zijlatten van dunner hout gemaakt
zijn zodat er twee Kirchhainerraampjes naast elkaar
ingehangen kunnen worden. Honingkamers met deze
speciale raa mpjes worden verenigd met een krant met
bestaande moergoede volken of worden apart op
stapels gezet met een geteelde moer. In beide
gevallen is het de bedoeling dat de raampjes broed
kunnen uitlopen en daarna niet opnieuw belegd
kunnen worden zodat ze in het najaar kunnen worden
opgeruimd. Gebruik van normale broedkamers en
koninginnenroosters is dus noodzakelijk. Het lukt
steeds beter maar het blijft een lastige klus.
Op deze oogstdag worden ook aile volken nagekeken
op 'broed in aile stadia' . Een enkel moerloos volk
wordt voorzien van een nieuwe moer. Zo nodig worden de volken gevoerd. Niet teveel natuurlijk, want de
lamsoor komt eraan! Om halfdrie gaat de boot en
wordt de buit (de gekluisterde, zoemende bijen en
koni ngi nnen, een kartonnen doosje vol) gekoesterd en
verdeeld. Want de volgende dag zullen diverse mensen een treinreisQe) maken om de bijen te verspreiden
over Nederland. De langste reis is van Leeuwarden
naar Vlissingen . Onderweg staan op verschillende
stations mensen klaa r om koninginnen aan te nemen
en verder te verspreiden. Kortom een hele organisatie.

Bijkomende werkzaamheden
En zo is er veel onzichtbaar werk gedaan. Het
verzamelen van 'grijsjes' uit de volken om de
cubitaalindex van elk volk op Schier te bepalen . Het
bepalen van de teeltvolken. De regelmatige controle
van de volken op zwe rmcellen . Het bestellen en
vervoere n van suiker, Apistan (ook op Schier wordt de
varroamijt bestreden) en nieuw (kast)materiaal. Het
plannen van de teelt en het organiseren van de
bemensing tijdens de teelt, de oogst van de moeren
en van de honing. Eigenlijk is het een onmogelijke
klus die toch ieder jaar weer geklaard wordt!

Lamsoorhoning
Eind augustus wordt de lamsoorhoning geoogst.
Goudgeel van kleur met een wat groene glans,
heerlijk en sterk van smaak en soms in zulke grote
hoeveelheden aanwezig dat van overvloed sprake is.
In die jaren zijn drie dagen nodig om de oogst binnen
te halen . En dan worden soms nog volken ten dele
ingewinterd op lamsoorhoning. Maar dat is niet aile
jaren zo . Soms is het een dag lang zoeken naar
honing. Alles hangt af van het weer in de eerste twedrie weken van augustus .
In die mooie jaren wordt er een dag geslingerd door
Friezen en twee dagen achter elkaar door NoordHollanders. Die scheid ing is natuurlijk niet zo strikt,
maar er is een behoorlijke belangstelling uit NoordHolland voor een weekendje slingeren op Schier met
een gezellige avond bij Hotel Van Der Werf. Beroemd
om zijn Duvels, het bier waarvan wordt beweerd dat
er bij de gisting een zekere hoeveelheid lamsoorhoning aan wordt toegevoegd. Kortom prachtige
dagen met altijd slecht weer en meestal een mooie
oogst die ervoor zorgt dat de carnicamoeren
betaalbaar blijven.

Bestellen carnicamoeren Schier
Om de voorbereidingen voor de teelt doeltreffend
te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om te weten
hoeveel koninginnen er op zaterdag 17 jul i moeten
worden afgeleverd . Wij verzoeken u uw moeren zo
spoedig mogelijk te bestellen bij:
Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ Berlicum,
073 5037030 . De kosten bedragen f 35,- per moer.
Bij bestellen te voldoen op gironummer 28 .59.193
t.n.v. " Stichting Station voor carnicateelt" te
Harlingen .
De broedmachine met gesloten doppen in kluisjes en
uitgelopen koninginnen in kluisjes. Foto: Peter Liefbroer.
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Een universele verklaring
Nog even en mijn wintervrienden verdwijnen weer
naar... ja, naar waar. lk bedoel de tientallen mussen ,
spreeuwen, kwikstaartjes, kramsvogels, roodborstjes
en ga zo nog maar even door. Mocht ik het voeren zijn
vergeten dan Iaten ze dat merken door hun aandacht
trekkende aanwezigheid in de tuin. De straatschooiersmussen tweemaal per dag, rond negen uur in de
ochtend en in de namiddag. Toen ik ze zo bezig zag
moest ik er aan denken dat vijftig jaar geleden de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
werd opgesteld . Wat te denken over een Universele
Verklaring van de Rechten van het Dier? Tot die rechten behoren handhaving van een natuurlijk leefmilieu
76 en dat gemeenschappelijk belang staat behoorlijk
onder spanning . Doemdenken? Nee, niet meer dan
een overpeinzing. Het opwarmen van het klimaat
bijvoorbeeld kan ook positieve gevolgen hebben . Er is
gelukkig nog heel veel te genieten. Zojuist heb ik in
de avondschemering aan de rand van het bos op een
duin gestaan terwijl de ene na de andere sneeuwbui
overtrok. Sneeuwbuien, die door mijn ex-collega's
voor het zuidoosten van het land waren voorspeld .
Nog even brak de zon door de wolken en ik meende
wat leedvermaak te herkennen . Het kan verkeren .

Een zwermfestijn
Voordat de zwermneiging in onze volken z'n kop opsteekt zullen we de theorie afronden. Uit de vorige
bijdrage heeft u misschien het idee gekregen dat een
zwerm aileen bestaat uit reservoirbijen oftewel jonge
bijen boordevol voedsel. Zou dat in het voordeel van
het nieuwe volk zijn? Nee dus. In de jaren vijftig deed
Simpson onderzoek naar de leeftijd van zwermende
bijen. Hij kwam tot de verrassende conclusie dat een
zwerm veel bijen bevat die zich nog niet hebben
georienteerd op de standplaats van hun volk, maar
ook veel bijen die zich in een volk zonder zwermneiging al wei zouden hebben georienteerd. Uit
onderzoek van Nickel en Butler bleek dat het vooral
bijen zijn vanaf vier dagen oud , die met de zwerm
vertrekken . Aan een sterk volk werden dagelijks pas
uitgelopen gemerkte bijen toegevoegd tot dat volk
ging zwermen . Gemerkte bijen werden achtereenvolgens geteld in de zwerm en in het afgezwermde
volk. Toen bleek dat 95% van de gemerkte bijen van
vier dagen oud zich in de zwerm bevonden . Oudere
bijen waren in de zwerm sterk ondervertegenwoordigd. Slechts 5% van de bijen ouder dan 18
dagen bevonden zich in de zwerm. Achteraf bezien
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zijn deze uitkomsten een bevestiging voor het bestaan
van reservoirbijen die, in slingers verenigd, dagenlang
wachten op het moment van zwermen en ondanks het
bereiken van de juiste leeftijd niet aan orientatievluchten zijn toegekomen . Daarnaast treffen we in een
pas tot rust gekomen zwerm ook bijen aan met stuifmeel aan hun pootjes. En dat zijn niet per definitie
haalbijen van het eigen volk. Uit een gezamenl ijk
onderzoek van Gerig en Wille bleek dat tijdens het
zwermfestijn talrijke bijen uit de omgeving zich bij de
zwerm voegen. Zwermfestijn? Ja, dat is het voor de
bijen. Ze kennen op dat moment geen vijandige
gevoelens ten opzichte van vreemde bijen. Wat
zwermende bijen uitstralen is een een 'hoe meer hoe
liever' en dat wordt door bijen uit de omgeving
beantwoord door een 'zorg dat je erbij komt'.

Het zwermen en de rol van de koningin
We keren nog even terug naar het vroege voorjaar.
Ons volk werkt toe naar een maximale ontwikkeling.
Aanvankelijk merken we daar weinig van. Dagelijks
sterven er meer haalbijen dan er bijen geboren
worden. Naarmate de tijd verstrijkt slaat de balans
door naar de andere zijde. Er ontstaat een geboorteoverschot. Een volk met onbeperkte ruimte om te
bouwen , in een vitrine, holle boom of korf bouwt met
voile overgave. In eerste instantie werkstercellen . Het
bouwstadium is niet aileen eindig , maar het valt op
dat het ene volk eerder stopt met bouwen dan het
andere. Waarom? De bouwdrift wordt aangedreven
door binnenkomend voedsel en de aanwezigheid van
broed en koningin . Tijdens dracht komt er in elk volk
nectar binnen en er is broed aanwezig; deze omstandigheden zijn gelijk. Ook heeft elk volk een koningin,
maar de kwaliteit van de koninginnen onderling verschilt. Dit is af te lezen aan de hoeveelheid broed .
Waar het ene volk beschikt over een aantal in dubbele
cijfers, haalt een ander amper de acht belegde raten .
We hebben zojuist vastgesteld dat het bouwstadium
eindig is. Dat moment breekt aan als er onvoldoende
geurstof van de koningin in het volk circuleert. Geurstof die de bouwdrift bevordert, maar ook zwermonderdrukkend werkt. Uiteraard ontstaat dit gebrek in
eerste instantie bij bijen aan de randen van het breednest. Daar verschijnen dan darrencellen. Vervolgens
komt de bouwdrift tot stilstand en de onderzijde van
de raten wordt stomp. Voor de korfimker was dit het
sein dat de eerste zwerm kon worden verwacht. De
kwaliteit van de koningin , haar feromoonproductie
(signaalstof), bepaalt de totale oppervlakte te bouwen
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raat. Tijdens deze periode van maximale ontwikkeling
is er dracht. Nectar wordt opgeslagen in de vrijkomende cellen in het broednest. Voor de vele
duizenden borelingen is er onvoldoende werk in het
broednest. Bovendien ontstaat er ruimtegebrek voor
opslag van nectar en deze, van voedsel verzadigde
jonge bijen, verplaatsen zich naar de randen van het
broednest en trossen samen met de daar aanwezige,
nu werkloze, bouwbijen. Zo kunnen we het ons voorstellen in door ons niet gemanipuleerde volken. De
door ons verzorgde volken krijgen op tijd honingruimte en we hebben ervoor gezorgd dat zich geen voedselbarriere bevindt tussen broed- en honingkamer. Dat
zou eerder aanleiding kunnen geven tot ruimtegebrek
gevolgd door het ontstaan van reservoirbijen en
zwermneiging. Nu begrijpen we ook de redenatie dat
een moerrooster zwermbevorderend kan werken .

Verantwoording
Via verschillende invalshoeken hebben we gep .... o<:!erd
het zwermgebeuren te ontrafelen. Het geschetste
beeld is onderbouwd door praktijkonderzoek op
verschillende plekken verricht in de afgelopen
decennia. De delen werden een tiental jaren geleden
door Bernard Mabus in de 'American Bee Journal' in
verhaalvorm gepubliceerd. Door de gebeurtenissen in
een observatievolk, ook aanwezig in ons bijenmuseum, herinnerde ik me deze artikelen en het bijeengebrachte materiaal heb ik verder uitgewerkt.
Kunnen we het zwermen nu voorkomen? Natuurlijk
niet. Om als soort te kunnen blijven bestaan is voor de
bijen het zwermen even noodzakelijk als een goede
wintervoorraad voedsel. Nu is de praktijk weer aan
ons. Veel succes.

Een vitrinevolk

Ze zijn of waren er weer. Ze behoren tot de narcis-

Sinds 1997 bevindt zich in onze museumboerderij te
Lies op Terschellling een volk in een vitrine. Aan latjes
met een stukje voorbouw zijn de raten gebouwd. Via
een lange buis naar de buitenmuur !open de bijen naar
de vliegopening. Tussen de raten bevindt zich een
lange staaf met sensoren waarmee op verschillende
plekken de temperatuur en vochtigheid worden
gemeten. Deze waarden kunnen buiten het volk aan
de muur worden afgelezen. Dit jaar waren de raten zo
lang en was het volk zo groat dat de staaf bijna geheel
in het broednest was verdwenen . Het groeiproces en
het uiteindelijke zwermen was voor bezoekers prachtig
te volgen. En gezwermd werd er, uiteraard met de

achtigen. Ze zijn afkomstig uit de mediterrane streken
rand de Zwarte Zee. Middeleeuwse hoge heren hebben ze in ons land ingevoerd, waarna de klokjes, eenmaal ontsnapt uit parken en kloostertuinen alom
verwilderden. De bloem lijkt wit, terwijl ze feitelijk
geen kleur heeft. Als u het bloemblad fijn knijpt is het
glashelder geworden. De Iucht die zich tussen de
bladcellen bevond is dan weggeperst. Het waren deze
luchtbelletjes die het invallende Iicht weerkaatsten
naar aile richtingen.
Verstrooid Iicht zien wij als wit ... Vandaar.

nodige verrassingen. Zwermen die terugsloegen,
zwermen die na het afkomen zich splitsten in twee
delen. De eerste zwerm kwam af op 6 juni. Op de
22ste zijn zo vee! mogelijk doppen gebroken en hoewel
er de volgende dag nog werd getuut en gekwaakt had
het volk een punt gezet achter een verdere deling.

In de periode 1961-1990 bedroeg het landelijk
gemiddelde aantal uren zonneschijn 105, de
hoeveelheid neerslag 58 mm en de maximumtemperatuur voor het midden van hetland 8,9°C.
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Het weer in maart

Maart·maanden
Jaar

Zon

1994

normaal

(uren)

Neerslag (mm)
zeer nat

(92)

Max.temp

(•C)

zeer zacht (10,4)
normaal

1995

zeer zonnig (182)

1996

zonnig

(135)

zeer droog (14)

ko,d

1997

zonnig

(132)

zeer droog (27)

zeer zacht (1 1,8)

(88)

zeer zacht (11,0)

11998

normaal

nat

nat

(7,~

Geraadpleegd

Het vitrinevolk, foto genomen juli 1997. Foto: Ko Zoet
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Sneeuwklokjes

Tongeren, F. van , Sneeuwklokjes, De Vl iegplank 4
Nr.2: 19 (1993)
Simpson, J., Problems of swarming behaviour, Honey Bee
Biology: 116. Central Association of Beekeepers'
Publications
Mabus, B., The Swarm Dance and other Swarm Phenomena,
A.B .J. 127 4: 248, 5: 356 (1987).
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Verloting Ameland
Kortgeleden heeft het Teeltst ation Ameland, in het
kader van haar 10-jarig bestaan , een verloting
gehouden onder die imkers die in 1998 een koningin,
of larven, bij het teeltstation hebben besteld . De
directeur van het Natuurmuseum, dhr. J. de Jong,
heeft de winnende loten getrokken, waarvoor onze
dank.

De uitslag van de trekking is alsvolgt:
- een raszuivere koningin : W. Rekker, Oudwoude
- een dag te gast op Ameland: J. Stielstra,
Oosterwolde
- een standbevruchte koningin: D. Meinema,
Paterswolde
- een standbevruchte koningin: A. Kuperus,
Witmarsum.
Het teeltstation wenst een ieder een bijzonder
plezierig bijenseizoen toe .

Plaatsing bijenvolken in de Polder
In de gemeente Almere heeft Staatsbosbeheer (SBB)
een contract met de VBBN subvereniging Almere/ Zuid
Flevoland gesloten voor plaatsing op hun terreinen
volgens SBB-richtlijnen en afspraken .
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Links: de directeur van het Natuurmuseum, dhr. J. de J ong,
rechts: dh r. J . Kienstra.

Kosten zullen dit jaar f5,- per kast zijn , de kasten
worden in klusters van maximaal vijf kasten bijeen
geplaatst. De kasten worden, na afspraak, op vaste
dagen geplaatst, opgehaald en betaald .
Aile volken dienen i.v.m. Amerikaans vuilbroed een
gezondheidsverklaring te hebben .
Op aile andere terreinen binnen de gemeente Almere
gelden andere regels, prijzen en afsprakell .
Voor plaatsing kunt u contact opnemen met
dhr. C. Lanphen, 035-5312474 of 06-5 1222995.

FOTO VAN DE MAAND

De goedgevulde bijenstal van H. Pouts uit Rogge /, de pothouder van de imkersverenig ing Leudal. Op de voorgrond krokussen,
die in het vroe ge voorjaar voor oranje stuifm eel zorgen.
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Varroabestrijding in de bedrijfsmethode (1)
Varroabestrijding hoort een onderdeel van de
bedrijfsmethode te zijn net zoals voorjaarsinspectie,
zwermcontrole en honingslingeren dat zijn . De
bestrijding voeren we uit omdat we weten dat de
mijt aanwezig is en haar verwoestende werk
verricht. Een bestrijding met chemische middelen
zoals Apistan beroert onze bedrijfsmethode nauwelij ks, het milieu des te meer. Als we een bestrijdingsmethode kiezen als de darrenraatmethode wordt
onze bedrijfsmethode diepgaand be'invloed. In april
en mei zijn we bezig met de vangraten, in zomer en
herfst houden we de groei van de mijtenpopulatie
in de gaten door de natuurlijke mijtenval op de
onderlegger te controleren .

De kern van de darrenraatmethode
Mijten vangen kan ook met werksterraat of met het
regelmatig wegsnijden van darrenraat, maar dat is nog
geen bestrijding volgens de darrenraatmethode. Het
essentiele van de darrenraatmethode is ook niet het
maken van vegers en die vegers ramen met darrenbroed Iaten produceren . Het wezenlijke van de
methode is het vangen van mijten met raten darrenbroed in broedvrije volken. In een normaal broedend
vo lk gaat de mijt zeven keer liever het darrenbroed in .
In een volk zonder broed is die voorkeur veel sterker.
Daar heeft het darrenbroed een 12 keer grotere
aantrekkingskracht. Bovendien is bekend hoeveel
cellen darrenbroed er nodig zijn om bij een bepaalde
vo lksgrootte 95% van de mijten te vangen. De 12 keer
grotere aantrekkingskracht en de kennis over de
hoeveelheid darrenbroed die nodig is om voldoende
mijten te vangen zijn de twee eigenschappen die de
kern van de methode vormen . Deze kennis komt uit
het wetenschappelijk onderzoek van en W.J. Boot,
J. Calisen en J. Beetsma .

volken op een andere manier dan met het maken van
vegers moeten splitsen in een deel met en een zonder
broed.

Eerste fase
In april gaat het bijenvolk van nature darrenbroed
aanzetten. De voorjaarsontwikkeling bepaalt het
moment waarop dat gebeurd. Afhankelijk van die
ontwikkeling kunnen we in april het bijenvolk een
raam darrenkunstraat geven. Ze worden meestal prima
uitgebouwd en belegd. Bij het kiezen van het tijdstip
om de darrenraat in te hangen, kan het nodig zijn
rekening te houden met het reizen naar het fruit. Uit
mijn administratie over een periode van 15 jaar blijkt
de gem iddelde tijdsduur dat de bijen op het fruit
staan 16,5 dag te zijn. De kortste tijd was 11 dagen en
de langste 23. Dit laatste kwam twee keer voor in al
die jaren. De ontwikkeling van ei tot dar duurt 24
dagen. Als de kunstraat erin wordt gehangen duurt
het 1 a 2 dagen voordat deze uitgebouwd en belegd
is. De bloei van het fruit kan men aan zien komen en
zo een gunstig tijdstip kiezen voor het inhangen van
de eerste darrenraat. Het mag hiermee immers niet
zover komen dat de raat op het fruit gaat uitlopen.
Blijkt uit onze observaties van de varroabodem dat er
maar weinig mijten in de volken zijn dan kan deze fase
achterwege blijven .

Drie werkwijzen voor de tweede fase
Voor de darrenraatmethode is het nodig om het volk
te verdelen in een deel met aile broed, het hoofdvolk
en een ander deel met de oude moer en een aantal
bijen, de kunstzwerm . De meest bekende kunstzwerm
die we kennen is de veger. Er zijn er ook nog andere
manieren om kunstzwermen te maken. Een daarvan
lijkt me een beter uitgangspunt voor de
darrenraatmethode.

De darrenraatmethode variabel inzetten
De darrenraatmethode is tot nu toe gepresenteerd als
ee n kant en klaar medicijn. Een medicijn dat past bij
de imker die vegers maakt. Dat doet tekort aan zowel
de darrenraatmethode als aan de imker die op een
andere manier werkt. Een van de dingen die imkeren
interessant maakt is dat elk bijenjaar weer anders is.
Dezelfde bedrijfsmethode wordt steeds weer aan a!
die verschillende omstandigheden aangepast. Ook de
darrenraatmethode kan op vee! manieren in een
bedrijfsmethode opgenomen worden . We zullen de

Kunstzwermen
Men kan een kunstzwerm maken door:

1. Een veger te maken . Een veger bevat de oude
moer met jonge bijen omdat hij op een andere plaats
gezet wordt waardoor de vliegbijen af vliegen naar
het hoofdvolk dat met aile broed op de oude
sta ndplaats is blijven staan.
2. Een vlieger te maken . Een vlieger bevat de oude
moer met oude bijen omdat de vlieger gemaakt wordt
op de plaats waar het hoofdvolk stond. Het hoofdvolk
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krijgt een nieuwe plaats en de vliegbijen vliegen af op
de vlieger. Als er dracht te verwachten is krijgt de
vlieger ook de honingkamer mee.
3. Een tussenaflegger te maken. De tussenaflegger is
een veger of vlieger in een nieuwe bak onder het volk.
Deze bak wordt van het volk gescheiden door een
gesloten separator met een f linke vliegplank. Er zijn
twee soorten tussenafleggers. De tussenaflegger met
de oude moer en de tussenaflegger zonder moer
maar met een raampje broed. Voor de darrenraatmethode is het nodig een tussenaflegger te maken
met de oude moer.
Veger, vlieger of tussenaflegger worden gemaakt
zonder werksterbroed, maar met de darrenraat die
een week eerder is ingehangen . Met deze darrenraat
wordt de kunstzwerm mijtenvrij gemaakt, omdat er
80 voor de op de bijen zittende mijten geen ander broed
is waar ze in kunnen gaan. Zodra de raat gesloten is
kan hij verwijderd worden en is de kunstzwerm vrij van
mijten.

Het hoofdvolk mijtenvrij maken
Om het hoofdvo lk geheel mijtenvrij te maken, moeten
we wachten total het oude broed is uitgelopen.
Ondertussen produceert de kunstzwerm belegde
darre nrat en om die mijten te vangen. De eerste vangraat vanuit de kunstzwerm naar het hoofdvolk is de
belangrijkste vangraat uit de hele methode. Deze raat
vangt ongeveer 75% van de mijten, omdat hij wordt
ingehangen op een moment dat het gros van de
mijt en op de bijen is komen zitten. Hierna wordt nog
een tweede raat vanuit de kunstzwerm in het hoofdvolk gehangen om het niet te verwaarlozen restant
aan mijten weg te vangen . Ook hier is het mogelijk de
da rrenraatmethode naar behoefte te gebruiken. De
methode stelt dat er in totaal twee darrenraten vanuit
de kunstzwerm naar het hoofdvolk moeten. In theorie
kan men zelfs met een darrenraat volstaan om het
hoofdvo lk te ontmijten. Een goed belegde darrenraat

is daar groot genoeg voor. Aangezien de varroamijten
deze theorie niet kennen, is het in de praktijk beter
twee raten in te zetten. Als de kunstzwerm de
darrenraten niet belegt kan men ook raten met
werksterbroed gebruiken. Om dezelfde hoeveelheid
mijten te vangen heeft men vijf keer zoveel werkstercellen nodig, ook al worden deze aangeboden als er
geen andere instapmogelijkheid is voor de mijten . Zo
is het niet het einde van de bestrijding als de kunstzwerm zijn darrenraten niet belegt. Het naar behoefte
inzetten van vangraten brengt wei het nodige rekenwerk met zich mee. De imker moet precies weten
wanneer de vangramen hun werk doen en wanneer er
geen mijten meer in het broed van de oude moer of
alweer in het broed van de jonge moer zitten .

Veger en vlieger
De methode staat of valt met het wei of niet beleggen
van de vangraten in de kunstzwerm. Een natuurlijke
zwerm begint niet met het beleggen van darrenraat
en ook een kunstzwerm heeft daar weinig zin in. De
eerste zorg van een zwerm is het immers om jonge
werksters te krijgen . Pas na zo'n 6 weken denkt een
zwerm weer aan darren. Met de darrenraatmethode
kunnen we daar niet op wachten en daarom moet de
kunstzwerm sterk zijn . De kunstzwerm mo~t zo'n
15.000 bijen of anders gezegd 1,5 kg bijen hebben
om meteen de darrenraat te willen beleggen. A ileen
een sterk hoofdvolk met een doortastende imker kan
zoveel bijen afstaan aan de kunstzwerm. Bij het maken
van een veger moeten er flink wat bijen afgeschud
worden om dat aantal te halen. Hij moet zeker tot
buiten het normale vlieggebied verplaatst worden om
een te groot verlies aan vliegbijen te voorkomen. Ook
bij het maken een vlieger geeft de volkssterkte
problemen . Het weer moet meewerken omdat er
anders te weinig vliegbijen in de vlieger komen. De
vlieger komt dan niet op voldoende sterkte om de
darrenraat te willen beleggen . Een dag mooi weer is
niet genoeg om het volk voldoende af te Iaten
vliegen. De sterkte van veger en vlieger vormen de
achilleshiel van de darrenraatmethode.

Literatuurverwijzing
Aantal mijten op de onderlegger en het volk : Bijen 7(7/ 8):
208 (1998)
Zie ook tabel in het boek Einfach lmkern, Dr. G. Liebig, p.
142.
Tussenaflegger maken: Bijen 6(3): 70 (1997)
Het benodigde aantal darrencellen en de grootte van het
volk : Bijen 3(6): 164 (1994)
ADIZ, mei 1998, p .12-14, aug 1998, p.24
Deutsches Bienen Journal, juni 1997, p .12.
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Desinfecteren van bijenteeltmaterialen
Als in een bijenvolk Ameri kaans vuilbroed wordt
ontdekt, wordt het volk met kast en al opgeruimd . Als
bijenteelt beoefend wordt als hobby is dat erg
vervelend. De getroffen imker krijgt een redelijke
vergoeding en kan daarvan weer nieuwe materialen
aangeschaffen . Daarmee is het leed in belangrijke
mate geleden . In minder welvarende Ianden is dat een
grater probleem , zeker als de bijenteelt beroepsmatig
beoefend wordt. Sinds de jaren tachtig heeft
Amerikaans vu ilbroed ook in Argentinie zijn intrede
gedaan . Het was daar nodig desinfecterende
methoden te ontwikkelen omdat het verbranden van
materialen te duur was voor de getroffen imkers.
Vooral wegens het ontbreken van overheidssteun . Het
proces van ontsmetting moest goedkoop zijn, efficient
en veilig uit te voeren door elke imker. Technici van de
nationale universiteit van Buenos Aires hebben zo'n
methode bedacht.
Ze hebben een roestvrij stalen kuip ontwikkeld, zo
groat dater een complete bijenkast in kan . De kuip
wordt gevuld met 200 kg paraffine. In plaats van
paraffine kan ook plantaardige olie gebruikt worden .
De inhoud van de kuip wordt met industriebranders
verhit tot 160°C. Na een onderdompeling van 10
minuten van de te ontsmetten materialen worden er
geen levende sporen van Amerikaans vuilbroed meer
gevonden. Omdat de paraffine een groat aantal keren
kan worden gebruikt is de methode goedkoop en
komt op $1,05 per kast aan paraffine . Momenteel zijn
er in Argentin ie 300 van dergelijke apparaten in
gebru ik.
Bran : American Bee Journal, 1998(10).

Vervalste honing
In oude Nederlandstalige bijenliteratuur komt men
regelmatig iets tegen over middelen om vervalste
honing van echte honing te onderscheiden . Blijkbaar
was dat vroeger een probleem . Van vervalste honing
zelf hoort men tegenwoordig vrijwel nooit. Het is
wereldwijd wettelijk gerege ld wanneer een product
honing genoemd mag worden. Honing moet voor
100% door bijen gemaakt worden . Aan deze honing
mag niets worden toegevoegd of ontnomen. Honing
die niet aan deze eisen beantwoordt, is vervalst. In
China heeft men daar andere ideeen over. De Chinese
honingverwerkingsbedrijven zijn voor buitenstaanders
niet toegankelijk. Ook de afscherm ing van de
producent tegen nieuwsgierige bezoekers is goed
georganiseerd . Hoe en op welke wijze de honin g

vervalst wordt, kan men daarom slechts vermoeden .
Men gaat ervan uit dat de honing aan de volken
ontnomen wordt als deze nog niet rijp is. De honing
wordt daarna in vaten opgeslagen, vaak van slechte
kwaliteit. Opkopers transporteren deze roestige vaten
vervolgens naar een bedrijf dat de honing gereed
maakt voor export. De grate hoeveelheden gistcellen
die in Chinese honing worden gevonden zijn te
verklaren uit het tot gisting overgaan van de onrijpe
honing in de tijd tussen slingeren en verwerking. Bij
het verwerkingsbedrijf stopt men het gisten door
verwarming en indikken totdat de hon ing nog maar
19% water bevat. Men voegt ge·lnverteerde
suikersiroop toe . Op deze manier produceert men een
zeer gelijke kwaliteit 'honing ' ondanks allerlei
variabele dracht- en weersomstandigheden.
Bran : Schweizerische Bienen-Zeitung 1998(11 ).

Problemen voor Zuid-Afrikaanse imkers
In Zuid-Afrika komen de bijenrassen Apis mellifera
capensis (Kaapse bij) en Apis mellifera scutella voor.

Beide rassen hadden hun eigen leefgebied met een
zone van hybriden er tussenin. Op een of andere
manier is de Kaapse bij er in geslaagd zijn gebied uit
te breiden. Ze dringen Apis me//ifera scute//a volken
binnen , verh inderen de moer werkstereitjes te leggen
en nemen die taak zelf ter hand . De Kaapse bij
verandert het scutella volk geleidelijk in een capensis
volk. Het volk verliest zijn activiteit en gaat uiteindelij k
ten onder. Men heeft zich zeer ingespannen om de
Kaapse bij te bestrijden in de gebieden waar deze van
nature niet voorkwam. Tach is de strijd tegen de
Kaapse bij een onderdeel van het imkeren geworden ,
zoals bij ons de strijd tegen de varroamijt. De
honingproductie en de economisch belangrijke
bestuivingsactiviteiten worden in Zuid-Afrika ernstig
bedreigd. De huurprijzen van bijenvolken om ingezet
te worden voor bestuiving lopen flink op . Be ide rassen
zijn onder de Zuid-Afrikaanse omstandigheden door
hun goede hygienische gedrag van nature
varroaresistent. Ook hebben ze door een goed
poetsgedrag veel weerstand tegen andere
bijenziekten en plagen . Ook tegen de kleine
bijenkastkever, die de imkers in Florida momenteel
zorgen baart. De vermenging van beide rassen leidt
ertoe dat het aangetaste bijenvolk zijn hygienisch
gedrag opgeeft. U begrijpt de gevolgen : een extra
snelle ondergang van de volken .
Bran : Die Suid-Afrikaanse Byetydskrif, Vol. 69 No . 4
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INTERVIEW

Een eenzame liefhebberij
Ab Kuypers
Wat op twaalfjarige leeftijd begon met een
eenvoudige cadeau-gekregen microscoop, is voor
Ronald Bohm in de loop van ruim twintig jaar
uitgegroeid tot een tijdverslindende maar tegelijkertijd rustgevende bezigheid. De reden waarom
hij zich de laatste jaren ook met het inwendige van
de honingbij bezighoudt is een eenvoudige, zoals in
de loop van onze ontmoeting zal blijken. Voor ons
in ieder geval belangrijk genoeg hem op een
zaterdagmiddag in het winterse Tolkamer te bezoeken . Een spraakwaterval vertelt over een passie,
82 hetgeen mij een hopelijk aardig verhaal oplevert,
voor Mari van lersel binnenkort een mooie serie
anatomische foto 's van de honingbij en voor u een
inleiding op latere publicaties van Ronald 's werk.

Walhalla
We hebben ons amper aan elkaar voorgesteld of we
worden direct al naar boven doorverwezen, waar zich
het domein van Ronald Bohm bevindt . 'Zullen we
maar gelijk doorgaan naar mijn walhal la?'. De trap op,
de deur aan onze rechte rh and. We komen in een
laboratoriumachtig ingerichte kamer. Eigenlijk bedoeld
als kinderkamer. Nu staat het er ordel ijk volgepropt
met apparatuur, gereedschappen en een chemicalienkast. Nog maar net ruimte om er met ons drieen te
kunnen zitten . Dit Ievert, telkens wan neer Ronald ons
iets wil Iaten zien, een soo rt van stoelendans op om
hem dan weer dit, dan weer dat te Iaten pakken. In
sneltreinvaart worden Mari (van lersel) en ik in de
wondere wereld van de ruimschoots vergrote inwendige doorsneden van honingbijen binnen geleid. De
microscopische fot o's die ons daarbij worden getoond
zijn gemaakt van de uiteinde lijke coupe's . Een term
waarvan de betekenis me la ngzaam maar zeker in de
loop van de middag duide lijk wordt en ik bij deze aan
u probeer uit te leggen. Rona ld maakt namelijk, na
een langdurig proces van prepareren, met de nodige
precisie heel dunne 'plakjes' van de in pa raffine doordrenkte bij . Deze coupes, dwarsdoorsneden van het
bijenlichaam, Iaten ieder voor zich een 'verschuivend'
beeld van het inwendige van de bij zien .

Geduld
Enthousiast geworden door de geestdrift die hij
uitstraalt proberen we in de foto's iets van de
inwendige anatomie van moeren en werksters te

maandblad voor imkers maart 1999

herkennen . In eerste instantie blijft er meer
onopgelost dan wat we daad werkelijk kunnen thuisbrengen . Met het 'Anatomy of the honeybee' van R.E.
Snodgrass in de aanslag, proberen we later te ontdekken welke lichaamsdelen we zouden kunnen
herkennen . Dat valt allesbehalve mee, dat kan ik u
verzekeren . Soms sciencefictionachtige beelden gaan
door onze handen. Handen, gewend om voorzichtig
het kleine insect van onze liefde te hanteren, geven nu
buitenproportionele afbeeldingen daarvan aan de
ander door. Wij raken in de ban, zoals het ons imkers
soms lukt niet-ingewijden in de ban van de honingbij
te brengen. Mensen die hem (waarschijnlijk) onvoldoende kennen, kunnen zich maar moeilijk voorstellen
dat deze snelle prater zijn vrije avonduren zo geduldig
aan zijn microscopie kan wijden. 'Het verbaast menigeen, dat ik daarvoor het geduld heb. In het normale
Ieven bezit ik zo'n kalmte helemaal niet. Hier kom ik
echter helemaal tot rust. '

Zelfstudie
Bij zijn uitleg, zittend in Ronald 's werkkamer, terwijl
de koffie amper de tijd krijgt op redelijke temperatuur
te worden gedronken, vallen er vele technische
termen . Om het niet al te ingewikkeld te maken laat ik
de meeste maar aan mijn blocnote voorbij gaan.
Helemaal op eigen houtje, puttend uit een uitgebreide hoeveelheid boeken, heeft Ronald Bohm zich in de
loop van de jaren opgewerkt tot een specialist in het
microscopisch onderzoeken van bijna al wat leeft. Of
het nu om praktisch niet-zichtbare diertjes in het water
gaat, om allerlei rondvliegende insecten, of om de
navelstreng van zijn dochtertje, niets lijkt aan zijn
interesse te ontkomen om onder de microscoop
zoveel maal vergroot nader bestudeerd te worden .
Voor dit alles heeft hij zich veel kennis eigen gemaakt
over biologie, anatomie en de natuur. Hij wil tot in de
finesses weten waarover het gaat, wanneer hij zich
werpt op het 'inwendige van een nieuw slachtoffer'.

Samen doen
De microscopie is een liefhebberij die maar weinig
beoefenaars telt. Veel contacten in dit wereldje heeft
Ronald Bohm dan ook niet. 'Voor mij is het een
eenzame hobby. Er is weliswaar een landelijke
vereniging, deze telt zo rond de vijftig leden, maar
daarvan ben ik zelf geen lid. Deze vereniging is
gevestigd in Rotterdam en houdt daar oak haar

INTERV I EW
bijeenkomsten. Behalve de afstand is het oak nag
eens te vee! gevraagd om telkens zover met mijn
apparatuur op stap te gaan.' Tach is het niet helemaal
een solo activiteit. 'Een kennis van mij is al veertig jaar
bezig met microscopisch onderzoek. Met hem werk ik
wei veel samen. Hij is vooral bedreven in het zelf
vervaardigen van allerlei mechanische zaken. Vee! van
mijn hulpstukken zijn door hem ontwikkeld. Hij loopt
oak nag wei eens tegen bepaalde instrumenten aan
en geeft mij dan een tip. Zo ben ik al aan aardig wat
spullen gekomen, die ik voor een redelijke prijs kon
aanschaffen. Dat is maar goed oak, zo is het allemaal
nag een beetje te doen. Anders zou het eigenlijk
onbetaalbaar zijn, wat ik onderhand allemaal hier heb
staan. Daar tegenover maak ik voor hem vaak de
preparaten .'

Honingbijen
Bijna drie jaar geleden is Ronald Bohm met de
honingbij aan de slag gegaan . 'Een vriend van mij is
imker en vroeg me toentertijd of ik niet eens zin had
om met hem mee te gaan naar zijn bijenvolken. Hij
vond het wei leuk als ik eens wat bijenfoto's zou
maken. Hij moest toen doppen breken. Dat was voor
mij het moment om wat bijen mee te nemen.' Nu
neemt het bijenonderzoek zo ongeveer 20% in beslag
van aile microscopie-werk. 'lk onderzoek veel verschillende onderwerpen. In alles wat een mooie structuur
heeft ben ik ge·lnteresseerd.'
Voorlopig zal Ronald overigens nag lang niet zijn
uitgekeken op de bijen: 'De honingbij is in principe
een te groat onderwerp om daar zomaar eventjes
mee aan de slag te gaan . Het is een uitgebreid thema .
Het is vaak een treffen om een heel mooie coupe te
krijgen, met duidelijk herkenbare zaken. Gaat er
ha lverwege iets mis dan ben ik weken voor niets
bezig geweest. Alles moet van voren af aan worden
gedaan. Je weet immers nooit helemaal precies

waar je in het bijenlichaam zit met het plakjes
snijden. Mijn ultieme wens is het ooit met computeranimatie als het ware een reis door de bij gereed te
hebben.'

Uit de anonimiteit
Net zomin men dat imkers moet vragen , vraag ik
Ronald oak maar niet naar het waarom van zijn
liefhebberij, een bezigheid, die zulke mooie en
interessante resultaten oplevert. Velen zullen hem
misschien hebben ontmoet tijdens de Open Dag
(oktober 1997) in het Bijenhuis bij het honderdjarig
bestaan van de VBBN. 'Er was die dag veel interesse
voor mijn werk. Honderden mensen met vragen heb ik
te woord gestaan.' Dat moet een mooie ervaring zijn
geweest, want: ' De resultaten van mijn werk, de vele
microscopische foto's, komen in feite niet verder dan
mijn eigen archief.' Net als toen zou Ronald oak nu
wei weer eens naar buiten treden. ' lmkers die meer
willen weten, hetzij over de microscopie, hetzij over
de anatomie, of ge·l·nteresseerden in het pollenonderzoek, met hen zou ik best in contact willen
komen. Het zou mooi zijn mijn hobby en ervaring te
kunnen delen met mensen uit de imkers wereld. lk kan
lezingen verzorgen, aanwezig zijn op tentoonstellingen en Open Dagen . Reacties zijn welkom'
(adres bekend bij het redactiesecretariaat)
Met een hoofd val onbegrepen vaktermen en tach het
idee dat ik er iets van begrijp, neem ik afscheid. Mari
van lersel gaat naar huis met een aantal foto's. Na
bestudering en voorzien van een verklarende tekst,
zullen deze in de loop van dit jaar maandelijks in Bijen
worden gepubliceerd.

Kunstmatige inseminatie
De Selectie Werkgroep van de KVIB organiseert een
cursus 'Kunstmatige lnseminatie' te Kalmthout (B) .
De datum is nag niet bekend . Belangstellenden
worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te
mel den.
Het aantal deelnemers is beperkt.
lnformatie bij: Jan Charpentier, Laar 45,
5258 TJ Berlicum , (Ned.) tel 073 5037030.
Alex Bouters, Pachtgoedstraat 13, B-9220
Moerzeke, 052-479717
Ronald Bohm in zijn walhalla. Foto: Ab Kuypers
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De bijen en hun baasje
Toen ik maandagavond 13 juli 1998, twee volken wilde
verenigen om met een sterker volk naar de phacelia te
reizen, ging er iets mis. Hoewel ik mijn bijen altijd heb
gekoesterd, in die zin dat ik ze tot mijn kennissenkring
rekende waar ik altijd op kon vertrouwen, werd ik nu
geconfronteerd met een furieus aanvallende meute
die mij niet welkom was. Laten we het een foutje mijnerzijds noemen, met verstrekkend gevolg . Ze staken
dwars door mijn spijkerbroek heen en mijn handschoenen (op de bijenmarkt gekocht!). waren niet van
een kwaliteit om de 'Koningin' de hand te gaan
schudden .
Een reactie bleef niet uit:
84 1. mijn hartslag liep snel op: 132 /min;
- 2. er ontstond druk op de borst die langere tijd
aanhield; .
3. de darmen kwamen in opspraak, wat mij noodde
acuut langs de weg te gaan zitten;
4. ik gaf niet over, hoewel er een 'golfslag' in mijn
maag tot stand kwam, die volgens mij ca . 45
seconden heeft geduurd ;
5. de bijensteken veroorzaakten een vreselijke jeuk in
armen en benen, om gek van te worden. Krabben was
het enig beschikbare 'medicijn '.
lk veronderstel dat ik tussen de 25 en 40 steken
'toegediend' heb gekregen. Om 21 .45 uur meldde ik
mij in het Ziekenhuis 'Gooi-Noord' bij de eerste hulp.
Daar namen ze mij 'liefderijk' op. Een half-tabletje van
een medicijn (?) moest ik onder mijn tong Iaten
smelten. In verband met de verhoogde hartslag, werd
een cardiogram gemaakt.
Waarom teken ik dit incident zo nauwkeurig mogelijk
op? Omdat ik denk dat elke imker 'het omgaan met
bijen' moet leren en altijd bedacht moet zijn op een
overgevoeligheidsreactie. Zelf heb ik bijna 20 jaar
bijen! En tach overkomt het mij. Het betekent dat een
zorgvuldig omgaan met onze hon ingvriendinnetjes
noodzakelijk blijft.
Het leek wenselijk 's nachts in het ziekenhuis te
blijven, waarb ij ik aan de hart-bewaking werd
aangesloten. De volgende dag de 'fiets-proef', uithoudingstest, doorstaan . Prima! lk mocht naar huis.
Op 10 november 1998 had ik een afspraak met Prof.
Dr. A.K.M.Bartelink, internist/allergoloog in het ziekenhuis Eemland te Amersfoort. Omdat er in ons land
maar drie allergologen gespecialiseerd zijn in bijengif,
neem ik met hem contact op . Aardige man, weet echt
alles van bijen en hun natuurlijke geaardheid.
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Het is onbekend hoeveel mensen zich tot de huisarts
wenden bij een insecten-steek. Wei weten we dat in
ons land per jaar bijna 5000 (!) mensen medische hulp
in een ziekenhuis vragen na een steek van een insect.
Daarbij is een enkele keer het gevolg van die steek
wei eens fataal.
Bijen, maar ook hommels, steken aileen als hun
omgeving wordt verstoord, dan wei wanneer ze
worden bedreigd. De 'angel' bevindt zich aan het
uiteinde van het achterlijf van de vrouwelijke insecten.
Het gif dat bij een steek wordt ingebracht, bestaat uit
een aantal verschillende stoffen. Een of meer van die
stoffen kunnen allergie veroorzaken . Lokale reacties
door insectensteken blijken als regel hinderlijk, doch
meestal niet gevaarlijk. Attent zijn (!) blijft daarbij wei
geboden, omdat bijvoorbeeld zwelling bij een steek in
de luchtpijp tot ademnood kan leiden. Spoedopname
is dan noodzakelijk. Overgevoeligheid voor bijensteken blijkt overigens vrijwel aileen bij imkers en hun
gezinsleden voor te komen .
Uit opsomming van een aantal door mij aangedragen
fe iten, heb ik bevredigende antwoorden gekregen. Er
vond een bloed- en urineonderzoek plaats. Een
cardiogram zag er prima uit. Eind december bezocht
ik andermaal het ziekenhuis Eemland voor een
allergieonderzoek. lk werd ingespoten met bijen- en
wespengif. lk blijk allergisch voor mijn bijenvriendinnetjes te zijn . Wespengif geeft geen reactie!
Moet ik mij nu Iaten immuniseren (ongevoelig Iaten
maken) tegen bijengif dat de infectie veroorzaakt?
Hetgeen inhoudt: 8 dagen opname op de afdeling
Intensive Care! Daar zie ik vanaf! Vooralsnog kies ik
voor een 'Epipen ' (auto-injector) met 0,3 mg
adrenaline, als het mij nog eens in ernstige mate
mocht overkomen (inspuiting bij voorkeur in het
boven-been in een spierbundel) . Bij een minder sterke
reactie kan worden volstaan met 1 mg Tavegil,
zonodig 2 tabletjes.
Betekent dit nu dat geen stoffen in de bloedbaan zijn
achtergebleven? Dat is juist; het lichaam reguleert in
het algemeen zelf herstel. Er blijft geen residu in de
bloedbaan achter, tenzij een overmatige hoeveelheid
gif wordt ingebracht die niet tijdig door het lichaam
kan worden verwerkt en afgevoerd.
Met dank aan Dr.Bartelink en zijn collega Dr.
Flinterman, voor de prettige wijze waarop ze mijn
'bijen-incident' in het ziekenhuis 'Eemland' tegemoet
zijn getreden .
lk hoop met dit artikel aile imkers duidelijk te hebben
gemaakt dat een allergische reactie op elk moment
kan optreden . Het is niet van belang of je 5 of 20 jaar
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ge·lmkerd hebt.

Dit bovenst aande ve rhaal maakt je woest. Voora l

Verder wi l ik iedere imker waarschuwen die een cursus
bijenteelt ve rzorgt , of het nu volwassenen of
schoolkinde ren bet reft. Er is altijd een kans dat een
van de cursist en een allergische reactie vertoont. In
dat geval moet een van de begeleidende personen
deze cursist onmiddellijk onder medische behandeling
Iat en st ell en. En omdat de huisarts nooit thuis is, bij
voorkeur naar de Polikliniek van het ziekenhuis.
In geen geva l de cursist op eigen gelegenheid naar
huis Iaten gaan (zie Bijen 7(1 ): 15-16 (1998). want dit
kan fata le gevolgen hebben.

wan neer je hoort dat anderen onaangekond igd aan
jouw mat eriaal zitten met aile gevolgen van dien.

Rob Mole naar

Zwermen scheppen of
zwermen vangen?
Deze zomer ben ik verschillende keren door de
regiopolitie gebeld omdat er een zwerm bij mensen in
de tu in was komen aanvliegen. De meeste mensen
waren erg geschrokken en ook soms bang. Maar
wanneer je dan de zwerm geschept hebt en later de
mensen nog een potje honing brengt voor de schrik
en voor het melden van de zwerm, dan zijn ze vaak
wei onder de indruk van het bijzondere bijenleven.
In Nederland zijn al deze zwermen van collega-imkers
of soms zelfs van jezelf. Het toppunt dit jaar was het
volgende staaltje van collegialiteit. Een ouder echtpaa r had op zaterdagmiddag de schrik van hun Ieven
gekregen toen een zwerm zich nestelde aan en even
lat er in hun schoorsteen . lk heb ze voorgehouden dat
de bij en absoluut geen kwaad deden en dat ik bereid
was de bijen in een kast te doen die dan wei enke le
weken aan hun schoorsteen moest hangen. (een
bijenuitlaat tussen kast en schoorsteen en een raam
open broed in de kast als lokker).
Na enkele dagen zouden de bijen zich tach steeds
meer in de kast moeten gaan nestelen en zou de
moer, die nog niet over een te groat ratenbestand
beschikt e vanzelf moeten volgen.
Enke le dagen later belde ik de mensen op en deze
zeiden dat het kastje netjes in de garage stand en dat
de bijen door de gemeente waren doodgespoten
want een andere 'imker' had gezegd dat dit systeem
nooit zou werken en de bijen tach steeds rand het
huis zouden blijven vliegen. Dit was volgens hem de
best e oplossing en mensen die op deze manier
werkten wa ren aileen maar bezig zwermen van
anderen te va ngen.

Nu begin ik het volgende te bedenken en d it za l, ben
ik overtuigd, veel mensen in de pen doen klimmen en
misschien wei enke len behoorlijk uit de tent Iokken.
Maar vooruit, ik gooi de knuppel in het hoenderhok.
lk zou willen voorstellen dat iedere imker in zijn of
haar bijenstal, een of meerdere lege kasten wegzet
met de vliegplanken geopend en voorzien van
aan trekkelijke wat oudere raten. In de zwermtijd zullen
hier zeker de zoekende bijen uit een zwerm en ook
wei de bijen uit een nog niet gezwermd volk op af
komen. Deze zullen de informatie over de gevonden
stek thuis via de dans bekend maken en een zwerm
die niet binnen een dag geschept wordt zal hier
misschien intrekken.
Wanneer iedere imker dit zou doen zal dit vele
zwermmeldingen via de politie voorkomen en hoeven
we minder vaak weggevlogen zwermen te gaan
scheppen. Het is een natuurlijke drang van de bijen
om een nieuwe waning te zoeken en ik bied deze
liever aan dan dat ik zwermen moet gaan scheppen.
De reactie van wat een zwermendief, kan ik me
voorstellen, maar wa nneer u goed aan zwermverhindering doet hoeft er bij u geen zwerm weg t e
vliegen (op tijd een veger of een vlieger maken en
later goed de doppen breken, zonder er enkele te
vergeten voorkomt een boel zwermerij). ledere
naburige imker mag van mij zijn stal voorzien van
enkele lege kasten. Het is tach een uitdaging om te
zorgen dat je het zwermen voorkomt. De korfimkers,
zult u zeggen, moeten de volken Iaten zwermen .
Natuurlijk, maar de voorzwerm blijft net als anders de
eerste dag of in ieder geval de eerste uren zeker
hangen en is da n voor de imker zelf. De nazwermen
zullen ook echt niet regelrecht naar een leegstaande
kast of korf vliegen. Wanneer u de zwerm te lang laat
hangen wei, maar dat was anders ook gebeurd en dan
was het misschien de bewuste zwerm van de
schoorsteen, zoals ik hierboven beschreef.
Dus mede-imkers, ik nodig u uit om bovenstaande dit
jaar te gaan proberen en u zult zien dat wanneer
iedereen dit serieus doet (zwermverhinderen) u net
zoveel zwermen terugkrijgt als dat er bij u wegvliegen .
Bovendien houden we de bijen zo bij de imkers en
minder in de tuintjes van de nieuwbouwwijken.
Wie durft de uitdaging aan? Reacties op bovenstaande zijn van harte welkom.
Wilfred Muis, Epe.
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Doppenproject in de praktijk
Fra ns Rutten, Geldermalsen
Voor een van de winterse praatavonden van de
VBBN subverenigingen Driebergen en
Geldermalsen, werd Jan Charpentier uitgenodigd
voor het geven van een voordracht met als onderwerp ' koninginnenteelt volgens het doppenproj ect' .
Deze methode is ontwikkeld door de Selectiewerkgroep van de Kon inklijke Vlaamse lmker bond in
samenwerking met Nederlanse Koninginnenteeltgroepen. Een aantal imkers is hierdoor enthousiast
geraakt en heeft toen het plan opgevat om van
start te gaan met het doppenproject.

86
Geringe investering
Wat het doppenproject behelst is te lezen in het
boekje dat door de Selectiewerkgroep is gemaakt ter
ondersteu ning van het doppenproject.
Citaat uit de inleiding van dit boekje: 'Het grote
voordeel voor de beginnende koninginnenteler ligt
hierin, dat de eerst e, vaak zo moeilijke stap op dit
terrein (het werken met de starter) al is gezet! Het
verbeteren van de bijenpopu latie op eigen stand
wordt daardoor sterk vereenvoud igd en voor vee l
meer imkers mogelijk. Wei moet opgemerkt worden
dat een volgens deze methode gekweekte moer z.g.
nateelt is, want standbevrucht . Het zijn F1 moeren.'
lnvestering in materiaal en gereedschap is nauwelijks
nodig en bestaat voornamelijk uit in kunststof uitgevoerde combinaties overlarfdop/moerhuisje (Nicot)
Een ervaren koninginnenteler Ievert op dag 0 larfjes
die minimaal 24 uur in een starter hebben gezeten. De
larfjes zijn door de koninginnenteler in Nicotdopjes
overgelarfd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij
voorafgaand aan dag 0 (het ophalen van de larfjes)
een aant al handelingen verrichten. Als voorbeeld: op
dag -6 (6 dagen voor het opha len van de larfjes) wordt
het pleegvolk uitgezocht.

moest zijn met het ophalen van de larfjes maar dat er
een evaluatie moest plaatsvinden om van de opgedane ervaringen te kunnen leren.
Om achteraf een goede evaluatie mogelijk te maken
en om resu ltaten te kunnen rapporteren , werd
afgesproken om aile handelingen op een evaluatieformulier in te vullen. Er werd per subvereniging een
coordinator voor het project benoemd.
Op dag + 11 worden de koninginnen geboren.
Om te voorkomen dat de ene deelnemer moeren
moet doodknijpen en een ander om moeren verlegen
zit wordt er aan de coordinatoren gemeld hoeveel
moeren er geboren zijn en hoeveel er eventueel
over/tekort zijn. De coordinatoren zullen naar beste
kunnen voor de verdeling van eventueel overschot
zorg dragen
2. Het ophalen van de larfjes was op 2 mei 1998.
3. Op 2 september 1998 vond de evaluatie plaats. Er
was gekozen voor dit ' late' tijdstip omdat er dan meer
zekerheid zou zijn over het aantal leggende moeren.

Resultaat van het doppenproject
De elneme r Larfjes
Aangenomen
opg e haald
larfjes

Uitgelopen Moeren
moeren
aan de leg

1

10

2

0

0

2

10

5

4

0

3

9

8

4

3

4

10

0

0

0

5

10

7

7

4

6

8

6

0

0
0

7

10

7

4

8

10

9

7

4

9

10

7

3

0

10

10

Totaal

97

7

58=60%

3
32=55%

0
11 =34%

Drie fasen
Om het project goed te kunnen Iaten verlopen werd
het project in drie fasen uitgevoerd:
1. Het startsein werd gegeven op 6 april 1998 door
een bespreking met het t onen van een videoband van
de 'Selectie werkgroep van de Koninklijke Vlaamse
lmkersbond' en het bespreken van de te volgen
ha ndelingen. Tij dens deze bijeenkomst werden een
aantal afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste
voorwaarden was dat het project niet afgelopen
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Wanneer
A ls we bovenstaande tabel bekijken dan is het
aannemen van larfjes (bijna 60% van de opgehaa lde
larfjes) niet echt het probleem waarmee we te kampen
hebben gehad. Het grote prob leem zit hem in het
aantal uitge lopen moeren en het aa ntal moeren wat
uiteindelijk aan de leg raakt. Door het geringe aantal

KONINGINNENTEELT
moeren wat aa n de leg geraakt is, is het moeilijk om
uit bovenstaande cijfers conclusies te trekken .

3. O mdat in het vroege voorjaar het broednest
meestal onderin zit, kan dit dus eventueel in de

Samenvatting van de evaluatie
Om de teler op dag -1 in staat te ste llen gedurende

4. De activiteiten van dag -6 (moer onder het rooster

onderbak gehangen worden.

de dag de starter te vullen en over te larven, is het
wense lijk dat het afhalen, op dag 0, van de doppen in
de namiddag plaats vindt. (b. v. ± 16 uur). Omdat wij
de larven om ±10 uur opgehaald hebben, hadden de
la rven nauwelijks 24 uur in de starter gezeten . Dit kan
van invloed geweest zijn voor het 'geringe' aantal
uitgelopen moeren .
De capaciteit van de teler bepaalt het aantal
deelnemers. (Voor dit project had onze teler 144
doppen klaargemaakt.) Een aantal van 10 deelnemers
per teler lijkt het maximum te zijn.
Door omstandigheden was gekozen voor het ophalen
van de larfjes op 2 mei. Voorkeur is om dit een
volgende keer minimaal 1 week later te doen. Bij
verschillende deelneme rs zijn er uitgelopen koningin nen dood gegaan door verkleving aan het voer in het
Nicot kooitj e. Spaarzaamheid is in dit geval geboden.
Niet t e veel voer in het kooitje doen. Er zit een kleine
rand in het dekseltje. Als dit randje gevuld is en er
geen voer bovenuit komt, is dat ruim voldoende voor
hare majesteit. Gebruik geen Apifonda . Dit wordt vrij
sne l hard en is daardoor moeilijk op te nemen.
De opste lli ng van de kernvolkjes kan het best gebeuren in een open opstelling . Kernvolkjes opgesteld
onder stru iken of in hoog gras bemoei lijken het
te rugkeren van de moer van haar bru idsvlucht. De
afgehaa lde doppen zijn ingevoerd in moergoede
vo lken . In een paar gevallen zijn daarbij de doppen
afgevreten door het niet kunnen vinden van de moer,
of omdat de moer kans had gezien om langs het
roost er bij de doppen te kom en.
Door het goede weer en de goede dracht tijdens de
teeltperiode waren veel doppen ingebouwd . Het
uit snijden van de doppen om ze te kunnen kooien is
een hachelijk werkje .

Aanpassen?
Naar aanleiding van de laatste twee punt en is het
wel licht raadzaam om het doppenproject aan te
passen met een honingraampje met moerrooster. In
dit raampje worden de larfjes geplaatst. De bijen
kunnen door d it rooster de larfjes verzorgen en de
moe r heeft geen kans de doppen aan te vreten . De
voordelen van zo 'n raampje op een rij:
1. Er hoeft niet naar de moer gezocht te worden .
2. Het raampje kan midden in het broednest van een
willekeurig (sterk) volk gehangen worden .

plaatsen) en van dag -1 (het in de bovenbak hangen
van een raam met eitjes en een raam met larfjes)
komen hierdoor te vervallen . Hierdoor wordt de
methode mi nder bewerkelijk en de volken minder
gestoord.
5. Het inbouwen van de doppen za l niet plaatsvinden .
Voorwaarde is wei dater voldoende ruimte zit tussen
het moerrooster en de doppen , anders worden de
doppen alsnog ingebouwd. Het raampje moet daarom
minmaa l 25 mm breed zijn .

6. Het is een goedkope (zo zijn wij imkers) oplossing .
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Vervolg
De samenwerking tussen de verdeler en de deelnemers van beide subverenigingen is uitstekend
verlopen . ledereen was zeer enthousiast en gedreven.
Ondanks het wat magere resu ltaat vond iedereen dat
er veel geleerd is en dat dit project een vervolg
verd ient. We staan te springen om met de nu
opgedane kenn is, volgend jaar weer te starten met
een nieuw doppenproject.
Zonder het leveren van de larfj es en de vele adviezen
van Jan Trip was dit project niet mogelijk geweest!
Ge"interesseerden kunnen bij de redactiesecretaris,
Marga Canters, 0317-422422, het telefoonnummer
opvragen van Frans Rutten.

Reuma-onderzoek
Heeft U het reuma-enqueteformulier al
opgestuurd ?
Ook wanneer U nooit reumatische klachten heeft
gehad, toch meedoen !
U steunt hiermee het reuma -onderzoek

Open dag vervalt
In tegenste lling tot de aankondiging in het
februarinummer, gaat de Open Dag op 5 april bij de
Fa. Van Dam te Jubbega niet door.
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BEDRIJFSRAAD

Bestuivingsregeling 1999
LLTB

ANI

Uit de Bedrijfsraad
} . Beekman
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Tijdens de Bedrijfsraadvergaderi ng kwamen de vo lgende
onderwcrpen aan de orde:
- Amerikaans vuilbroed (AVB). De Beclrijfsraad zal de
hon ingverwerkende bedrijve11 verzoeken zo zorgvu ld ig
mogelijk met honi ng om te gaan zodat. zeker bij
buiten landse honing . LO weini g mogelijk insecten van
buitena fbij de ho ning kunnen komen. Dit i.v.m.
verspreid ing van AYB .
- Verplichte reg istratie van aile imker s. Lijk t voorlopi g
geen haalbare kaart. wie moet dat controleren? De
overhe id ') De imkersorganisaties? Hiervoor is geen
wetre lijk kader aanwezig.
- lnzet imkers bij screening AVB in 1998. Niet netjes
afgehandeld door de A ID (geen bericht van a fzegging
i.v.m. te vee! aanmeldingen van irnkers , d ie gevraagd
waren om mee te he lpen). E .e.a. wordt met dhr. Van
Schuppen besproken.
- Ambrosiushoeve. Financi ering door de vijf bije nhoudersorganisati es loopt nog niet optimaal. de secretaris
vraagt met kl em om de gemaakte afspraken in deze na de
komen zodat de financie le a fwikke ling zo soepe l mogelijk
kan veri open.
Voor wat betre ft de a fdracht jeugd- en gezinsleden,
moeten de destijds gemaakte afspraken nog ee ns goed
bekeken worden, zodat eventuele omissies bijgesteld
kunnen worden.
- Bestuivingsregeling. De inbreng va n de organisati es is
besproken en LTO Nederland is verzoc ht een overlegdatum vast te stellen . (Eind no vember 1998 nog gee n
reacti e ontvan gen) .
• De nota va n de Sti chtin g Bedrijfsma tige I mker s
(SBI). Aangaande haar opges tarte vooroverleg wordt niet
door de Bedrijfsraad betaald. Bijecnko rn sten zijn ni et op
initiatief van de Bedrij fsraad georga niseerd .
- Concept nonnen en j uryrapport honingkeur ing
Besloten is om de defin iti eve vers ie uit te werken in een
boekwerkje waarvoor 200x f 2 .- bij de Bedrij fs raad kan
worden gedec laree rd .
- Ad viesprijzen voot· honing per 450 gra m . Deze zijn
vastgesteld op II juni 1998;
Yoorj aars- en zomerho nin g f6 .Acaciahoning n .50
He idehoning fl 2 ,50
Bovenstaande prijzen zijn door de Bedrij fs raad
overgenomen.
- Voorstel instelling la ndelij ke PR-commissie. Na
uitvoeri ge disc uss ie is het volgende bes loten;
eerst het pl an ·Bed rijfsraad 2000 ' aan de orde stellen en
daarna het voorste l landelijk PR
In d e commissie Bedrijfst·aad 2000 hebbe n de volgende
personen zitting: . vel. Brink . F. Heessen, J . Janssen,
P.van Schaik en D. Yunderink.
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Dick Vunderiuk, voorzitter Bedriffsraad
Op lO febru ari vo nd het overleg plaats over de
bestuivingsregeling 1999. Te Inat, maar on eers te
verzoek om overleg gi ng aluit op 4 november 1998.
Wij hebben een aanta l wij ziginge n in het reglement
voorgesteld, waaronder het afdrukken van regleme nt en
overeenkomst op een vel. Over het reglement zijn we het
eens gewordcn en dat gaat nu naar de jurist. Daari n staan
nadere specificaties over de kwaliteit die wij als imkers
zull en bieden om een goed bestu ivin gs product te leveren.
Wij zijn het nog niet eens geworden over de bestui vingsvergoeding. Wij hadden een aan zienlijke verhog ing voorge te ld . nndat gedurende 8 jaar vrijwel geen wijziging
was aangebracht. Aan de andere z ijde bestond begrip voor
een zekere verhoging, maar men wilde ni et zo ver gaa.n
als wij . Dar lcidde tot een laatste bod onzerzijds:
• voor open teelten , zoal s de boomgaard : f55.- voor 3
weken + fJ,- per dag bij verlen ging.
• voor teelten onde r tunnel en glas: f55 ,- per week met
een max imum van f3 00 ,- per tee lt
De vakgroepen Glastuinbouw en Fruittee lt gaan zich llll
in tern beraden en binnen ee n maand krijgen wij bcricht.
Wij hopen dat d it tu sse ntijds ove rl eg alsnog tot ee n
oplossing leid t, zodat een geza menlijke overeenkom st tot
stand kan komen. lndien dit niet het geval is . zien wij
geen andere mogelijkhe id dan ons laatste bod als
ad vies prijs aan de imkers voor te houden.

Van de bestuurstafel
} . Caris
Het hoo fdbestuu r va n de imkersbond van de LLTB
vergaderde op 25 januari 1999. De be langrijkste
onderwerpen die aan de orde kwamen waren :
• De organisat ie van de studiedag 1999 door de regio
Zuid Ieve rt problemen op. De regio wil de o rgani satie ni et
op zich ne men. Het hoofdbestuurs lid de heer Vinck. zal
proberen om samen met de a fde ling Merge ll and . de
stu d iedag te organiseren . A Is dit lukt wordt de stud iedag
ge houden op zaterdag 25 septe mbe r.
• Een we rkgroepje bes taande uit dhh . De Vrede. Van
Hin sberg e n Caris zal proberen o m op korte termij n de
verde ling van de d isplays over de reg io ·s te rea liseren.
• De ondcrhandelingen ove r de verkoop van de aandelen
in de honingzemerij ' Het Z uiden · zijn met pos itief
resultaat afgerond . Enige in fo nnatie is aa n de
afde lin gsbes turen toegestuurd . Op de algeme ne

•

NCB I ZLTO

vergadering op 27 maart a.s .. za l door dhr. S lots een
toeli.chting worden gegeven.
• Voor de cursus ko ni nginnenteelt die door dhr. Van de
Berg word t gegeven. hebben zich 34 kandidaten
aangeme ld .
• Er za l co ntact worden opgenomcn met de Stichting
Limburgs Landsc hap over de invulling van het
~
zogenaamde Mille nnium bos.
• Op 2 maart a.s. wordt door de bijenhoudersbonden van
de ABTB, LLTB en NCB gesproke n over verdere vormen
an sa menwerking .
• .D e in onze regio werkzame honingkcurmee ters zullen
uJtgenod tgd worden om de instructiedag 'Nieuw
keuri ngsreglemenf op 17 apri l a.s. in Het Bijenhuis te
Wageningen, bij te wonen.

25-jarig jubileum
Tijdenc de jalu·lijkse feestavond. op zaterdag 7 november
1998 . heeft ons zeer gewaardcerd lid de heer Jan Janssen
uit JJ sselsteijn , uit handen van hoofdbes tuurslid T. van der
Aa. het zil veren Bondsinsigne voo r 25 jaar lidmaat chap
ont vangen. Ook zijn vrouw Nel werd tijclen deze avo nd
in de bloemetjes gezet. Jan i een aa ntal jaren bestuurs lid
van de Imkersvereniging te lJsselsteijn geweest. Na de
fusie met de Im kersvereniging Reg io Venray. waarbij Jan
een stllnulerencle ro l heeft gespeeld , heeft hij bij deze
veren ig ing nog e ni ge tijd eenzelfde functie bekleed . Ook
nu nog is Jan zeer betrokken bij iedere ontwikkelin <> van
"'
de vereniging en de bije nwereld.
Jan , va n harte gefeliciteerd. We hopen dat je nog lang in
ons mtdden zu lt ve1toeven.
Bestuur e n !eden van de Imkersve reniging Regio Venray

Rectificatie
ln Bijen 8( I): 26-27 ( 1999) ' Onderscheid in gen VBBN
1998 ', is bij subvereni ging Westerwo lde de ~n aam
weggeva llen.
Hier moet staan: F.P. Kuipers, ontva nger van een
erespe ld.
Met exc uses aa n sub vereniging Westerwo lde en dh r.
Kuipers.

Van de bestuurstafel
} . Beekman
Het Bondsbes tuur ve rgaderde op 14 januari 1999 . De
vo lgende zaken zijn aan de orde gewee t:
- Ziekte van de Bondsvoorzir.te r; Het staat er zo gewoon.
maar ik kan u verzekeren dat drie fl inke operaties (lwee
heupoperaties en ee n hartoml eiding) geen si necure is
zowel voor mij als voor mijn gezin. Ook na men mij n
vrouw dank ik u hartelijk voor uw belangstelling en
bezoek. het heeft ons geho lpe n om door deze moeilijke
penode te komen. Nu nog wat olie tus en de tandw ie len
(fys iothenp ie) en we ku nnen weer vooruit.
- Het secretari aat: nieuwe huisstijl. De NCB is opoegaan
in de ZLTO; dil betekent dat de afkotting NCB ni~t 7neer
be taat. Voor onze bond heert het ook consequ enti es. Er is
een voo rl o pi ge reacti e verzonden aan de directie ZLTO in
afwachiin g va n de reactie in onze alge mene vergaderi ng
d.d. 10 april a .s . waar dit pun t aa n de orde ges teld za l

~~~.

-

Fina nc ie le zaken met beu·ekk.ing tot secretaresse,
secretaris en de financiele afde ling zijn afgerond .
- Studiedag
De evalu ari e studi edag 1998 wordt naar een olge nde
bestuursvergadering verschoven. Het thema studiedag
~
1999 is ' Gezonde Bijen ook na 2000'.
- Algemene vergadering d.d. LO april 1999;
Besproken is wie wat doet voo r het jaarverslao 1998.
Uitnodigen van de ka comm issie en benoemi t~<>
kascommissie 1999. Rekenin o 1998 e n becrroti~cr 2000
opsrell en. Conu·ibutievoorstele n afdracht e
"'
Ambrosi ushoeve. De secretaris en de voorzi tter zu llen het
fi nancie le stuk verzorgen.
Bestuursverkiezing: aftredend zijn J . Beekman en J.
Janssen. Beide zijn herkiesbaar. Ni t herki esbaar is C.
Havermans. Dit betekenl dat wij twee vacatures hebben!!
Men ka n z ich aanme lden vo lgens de ge ldende procedure.
Voortga ngscontro le en aa nmelden van vereni g ings- of
k.nn gvoorstell en. lndienen van voors te llen ka n binnen de
bekende termij n t.w. 15 feb ru ari 1999.
- Vereni g ingsboek
Hieraan word t de laatste hand ge legd , dan staat alles op
chtJf. De LHtgave. onder voorbehoud, tijden de a.s.
algemene vergaderin g.
- Honingzemerij Het Zuide n
De verenig ingssecretari sen hebben een brief
ontvangen gedateerd 5 januari 1999 waarin de laat te
ontwikkelingen m .b.t. de verkoop zijn opge te ld door
onze onderh andelaar B.A. H. Visser. Ten overvloede: de
honingzemerij is verkocht.
- Bestuivingsregeling
Z ie ·u it de Bedrijfsraad·, roegelicht door
C. Havenna ns. Deze zal. ook na zij n aftreden als HB-Iid ,
deze zaak afhandelen.
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- Overleg met de drie zuidelijke bonden; Dit overleg zal
z ..m . weer op gang worden gebracht. E.e.a. is wat
vertraagd. zie aanhef van deze ' bestuurstafel '.
- Jeugdcursus
C. Havermans is het niet eens meL de uitspraak van de
Bedrijfsraad. Aanvraag subsidie door een lid van de
vereni ging Oosterhout. Er zijn kennelijk communicatiestoornissen . Hij zal verder overleg plegen met de
betrokkene.
- De aanvraag om de kosten van hel monstersetje fl5 ,- te
subsidieren is door het Bondsbestuur afgewezen. Het
Bondsbestuur staat wei achter de opmerking dat het voor
de controle op Amerikaans v uilbroed van belang i dat
zoveel mogel ijk verenigingen meecloen zodat een zo groot
mogelijk gebied gecontroleerd wordt. Zie Bijen 7(4): I06
( 1998).
Bovenstaand is een greep uit het scala van onderwerpen.
die in een Bondsbestuursvergadering aan de orde komen,
en waar meesLal beslissinge n over genomen moeten
90 worden, in het belang van de Bond en de imkerij .
Wie komt ons versterken!
Voor inlichtingen/opmerkingen over het bovenstaande
kunt u contact opnemen met het secretari aat van de Bond,
013-5836350.

-

<o
'( "&311 ·

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
Twee onderwerpen dit keer. het eerste met een big smi le.
het tweede met een fro ns.
• lk was bij het symposi um Bijenziekten in Kalmthout in
Ylaanderen. lk ging daat·heen met de houding:' Ach
Yunderi nk, doordat je overal je neus in steekt, zal dit je
weinig ni euws brengen.' lk heb echter aile voo rdrachten en het waren er twaalf- met gespitste ore n gevolgd. Er
werd vee] achtergrond aangevoerd uit het fundamenteel
weten chappelijk onderzoek, ge"illustreerd met prachtig
fotowerk uit de e lectronenmicroscoop.
De inleiders waren stu k voo r tuk zeer betrokken bij het
onderwerp en straalden enthous iasme uit hun bijdrage aan
dit symposi um te kunn en leveren . Oat enthous iasme vo nd
een weerklank in de zaal: grote aa ndacht maar vooral ook
ee n voelbare harmonie. Haas t ni et des imkers. zou je
haast zeggen met je voeten in het verdeelde Ylaanderen.
Een groe iende harmoni e tussen imkers en wetenschappers
uit Duitsland. Vlaanderen en ederland. De verschillen in
toepassing en bele id werden getoond en beoordeeld. Oat
leidde tot een sfeer van: dat moeten we toch tot een beleid
en aa npak kunnen maken. En de eerste stap is gezet. Een
besluit tot een plan van aanpak dat op termijn - maar wei
van enkele jaren - moet leiden tot een gemeenschappelijke beleid van diagnose, inclusief. het voederkransonderzoek, en bestrijding. Dar vergt een zorgvu ldige
benadering want er spelen Europe e richtlijnen en eigen
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verantwoordelijk hede n van de drie Ianden en verschil in
organisatie en overheidsbijdrage. En wat in een klein land
als Nederland wei mogelijk is. kan niet in Duitsland en
vice versa. Dit symposium was zeer geslaagd en ik heb
geen enkele andere mening gehoord. Dank aan Catherine
Reker. Frans Jacobs en Jan Chm·pentier. Slechts ecn
minpunt. de zaal kon s lechts 60 personen bevatten zodat
een aantal ge"interesseerden moet worden afgewezen. Oat
was erg jammer.
lk heb voortdw·end zitten clromen van een herhaling in
Zwolle maar je weet. de herhaling van een leuk feest
loopt ook vaak uit op teleurstelling . Wei staat vast dat we
iets dergelijks meer gaan organiseren.
Nude frons.
• lmkers en enkele van onze subverenigingen legden hun
zorg dat bijenvolken geweerd worden nil natuurterreinen
op ons bord. Een lastig problee m. Lastig omdat degene
die de honingbij een beclreigi ng noemt voor wilde bijen
dat niet kan bewijzen, maar wij kunnen ook het tegendeel
niet bewijzen. Het zal zeker zo zijn dater af en toe
voedselconcurrentie optreedt maar of dit de overlevingskansen van wilde bijen erg bedreigt is niet aangctoond.
Zie o.a. bet a1tikel van Arie Koster in het themanummer
Bijen van oktober 1998 . Door ontwijking en verschillend
foerageergedrag schijnt dat mee te va llen. Er zij n plannen
om via de Ambrosiushoeve nader onderzoek te doen,
maar her gaat weliswaar om een honingbij naast
honclerden soorten wilde bijcn met elk een ander leef- en
voedselpatroon . Het is iiTeeel van de VBBN nu ecn ferm
standpunt te verwachten.
Een volgend aspect is het gedrag van imkers, net zo
gevarieerd als dat van die wilcle bijen, mam· missc hien is
claar meer lijn in te krijgen. Ik hoor alom de erkennin g clat
imkers in het verleden fouten hebben ge maakt door
opeenhoping van volken op te kleine arealen. En het komt
nog voor dat bestuivingsimkers een groot aantal volken
Iaten "bijtanken' in geb ieden waar een aantal amateurs
hoopten op eni ge opbrengst. Concunentie tussen imkers,
zoals die ook plaatsvindt als lokale imkerverenigingen via
overleg en wat kosten bereidheid kweken tot in zaai van
phacelia via de braakregeling. De kosten moeten vergoed
worden maar dan verschijnen er plotseling kasten van
onbekende soortgenoten om kosteloos mee te profiteren .
Wij hadden in de zomer hierover een gesprek met enkele
groepsbesturen. Het HB heeft het standpunt dat dracht
waarvoor lokale imkers geen hand hebben uitgestoken.
niet door hen als H UN dracht gec laimd kan worden. Daar
moet wei via de lokale verenigi ngen een regu lering
komen om de excessen van vroeger te verm ijden en dat
mag be teen paar gu lden koste n maar niet zoveel dat men
een vermogen eraa n opbouwt.
Oat ligt anders in het geval van phacelia zoals ik noemde.
Daar kan men wei eerste rechten Iaten gelden en als er
plaats voor anderen is, mag dat ook wat extra beloond
worden.
Dan is er nog de kwestie van de naLUurterreinen. De
bevoegdheid tot regeling ligt meestal bij de beheerder en
dat kan aileen maar door reg ionale vereni gingen behandeld worden. Wij hebben voor dat overl eg een conceptbrief ter besch ikk ing waarin het concuiTentieprob leem
wordt gerelativeerd. o .m . met het argument dat , zelfs als
er enige schade zou zijn aan wilde bijen , het effect van
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bestuiving op het hele gebied wei eens ver daurboven
uit kan stijgen (de voedselketen) . VBBN- Ieden kunnen
die brief bij het Algemeen Secretariaat in Wageningen
opvragen , 0317-422422.
Maar ik doe een beroep op aile betrokkene n bij dit alles
ee n goede afweging te maken w ssen eigen belang en
algemeen belang .

Kandidaten
Hoofdbestuur VBBN

Jos Platzier
Toen her bestuur in Bijen 7(9): 244 ( 1998) kandidaten
voor de opvolging van Frans
Janssen vroeg . heb ik even
geaarzeld . Frans Janssen, met
zijn lange en goede Staat van
di enst , vervangen in de
VBBN. leek me geen
sinecure. Toch heb ik
gerengeerd. Behalve
belangs telling voor bijen heb
ik ook belangstelling voor het
~ erk in de orgnni sati es van
imkers op pla~tselijk , regionaa l en landelijk ni veau . lk
heb daar inmiddels eni ge erva ring mee.

l k ben 57 jaar. gehu wd . twee kinderen (zelfstandi g).
In het begin van mij n arbe idsza.me Ieven ben ik docent
soc io logic en p ychologie geweest in het hoger beroep onderwijs. De laatste .15 jaa.r ben ik werkzaam in de
lande lijke organisatie voor het HBO , waarvan gedurend e
de laatste ti en jaar bij de HBO-raad, Den Haag. In deze
pe riode heb ik vee! contacten opgedaa n met de hogesc hole n in het land . met werkgevers- en werknemersorg an isaties en met enkele mini steries. Op dit mo ment
be n ik werkzaa m bij de afdeling kwaliteitszorg van de
HBO-raad. Een afde ling bes taa nde uit 20 fun ctionari ssen
is be last met de opzet en uitvoering van visitatiecommissies in het HBO .

Henk van der Scheer
Tk ben geboren op 14 december 1939 te Zwolle. Sind
1962 gelukki g getrouwd met
M arian. We hebben twee
dochters die he iden
zelfstandig zijn . Na de
middelbare school (HBS-B)
te Zwolle heb ik ge tudeerd
aan de Rijksuni versiteit
Utrecht (biologic, met
specialisatie fytopatholog ie
e n bacteriegenetica) . Direct
na mijn afstuderen in 1967
rot aan de ' 55+-regeling '
werkzaam gewecst bij het Proe fstation voor de Fruitteelt
te Wilhe lminadorp.
Mijn interesse voor bijenhouden werd in 1975 gewekt
door een kenni smaking met bevolkte kasten in het
natuurpark ' De Peel' . In 1976 heb ik dan ook de beginnersc ursus gevolgd en ben lid geworden van de VBBN .
subvcreni ging Noord- en Zuid-Be veland. E ni ge jaren later
heb ik. de gevorderdencursus gevolgd . Gestart met vier
producti evolke n. de laatste jare n imker ik met ac ht
volken. Ongeveer 5 jaar geleden begonnen mer ca rni ca's
en Fl 's, dankzij de aanwezighe id van her bevruchtingsstatio n Kreverhill e in Zeeuws-VIaanderen. Deze volken
zijn duidelijk zachtaardiger e n dar moes t ook we i omdat
mijn vo lken o p het terrein va n her Psychi atri sc h Z iekenhuis ten zuiden van Goe staan . De drac ht daar is in de
mees te jaren prima. zodat ik ni et eel met de vo lken re is.
Sinds 1983 fungeer ik als voorz itter van bovengenoemde
sub vereni ging . In 1992 teven voorz itter va n de G roe p
Zeeland geworden, ui t d ien hoofde nee m ik regelmatig
dee! aan de vergade ringen van het Hoofdbestuur en de
G roepsafgeva ardi gden.
Naast een aJgemene interesse in de natuur en in het
bijenhouden gaat mijn be langstell ing war imkeren betreft
vooral uit naar onderzoek en pu blice ren over bijen en
bije nhouderij , naar bijengezondheid , ko nin ginnenteelt en
bijenteelt in het verl eden. Oo k heeft tuini eren e n her
bezoeke n van tuinen mijn belangstelling . alsmede
wande len tangs het strand en in natuurgebieden.
Tk wil graag tijd vrij make n om mijn kennis n erva.ring in
te zetten voor de lande lijk.e beharti g ing van imkerzaken.
Reden om mij beschikbaar te stellen voor het vervull en
van een functi e in het Hoofd bes tuur va n de VBBN .

La ng geleden heb ik de begi nners- e n gevorderdencursus
gevolgd en een jaar van de leraaropleiding. Deze laatste
op t iding heb ik ni et afgemaakt. Ik heb vij f bijenvolken
ingew interd en her zijn goede vo lken. Samen met Jann y
en Arie de Leeuw heb ik een bijenstal op een sc hoolbio log ieco mplex in Ut:r cht-west. Sinds 8 jaar be n ik bestuurslid van de Utrechtse bijenhouder vereni ging . sinds 5 jaa.r
voorzitter van de Groep Utrecht en inds 3 jaar voorz itter
va n de commi sie Onderwijs van de VBB N.

De Zoemlijst!

De VBBN heeft een start gemaakt met haar tweede eeuw
en ik stet mij voo r dar er vee! werk te doen is voor een
be tere profil erin g van de veren ig ing van imkers in
Nederl and. Dit word t ook sterk in de hand gewerkt door
de grote veranderingen in de Nederl andse landbouw. De
imker vereni ging zal meer en meer op eigen benen
moeten gaan staan en ee n e igen ona fh ankelijke koers
gaan varen. Enkele voor de hand ligge nde priorite iten
z ijn . naar mijn oordeel, een moderner imago van de imke r
en de bijenteelt en een samengaa n van de landelijk.e
imkerorganisaties .

Henk N oppe
S inds een kle in jaa r is er via Internet een mailing list (een
soort pu blieke e lektro nische ba bbelbox) actief die
gefinanc ierd wordt doo r de VBBN en waar touter aileen
imkers in lezen en sc hrij ven. De lijst is Nederl andstalig.
hetgeen bere ke nt dat aileen in d Nederl andse taal
beri chten ge chreven mogen worde n in deze mailing-l ist.
Uit aile hoeken van de we re ld blijken Nederlandse imkers
hun zegje . o f hun vragen kw ij t te kunnen: Canada ,
Nieuw-Zee land , Noo rwegen , Be lgie e n natuurlijk (het
merendeel) uit Nederl and ze lf. Het Bijenhuis schrijft
regelmat ig , maar ook een sc ri bent van de Ambrosius-
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hoeve laat zich niet onbetuigd. Jan Tempelman presteert
het zelfs om. helemaal vanaf zijn tijdelijk adres vanuit
Chili, zijn berichten op de lijst te droppen en af te hal e n.
om toch maar niets te hoeven missen.
Er vvas een moment clat ongeveer 150 e -mail-gebruikers
op deze lijst waren aanges lote n. Edoch op zaterdag, 30
januari j .l. gebeurde er een kleine ramp: De harde schijf
waar de software van de Li,·t-Server op draaide gaf de
geest. Het dullt·de tot woensdag 3 fe bruari daaropvol ge nd
voordat de software weer netjes draaide als voorheen.
maar niet a ile aanges lotenen konden in de software
worden t.eruggevonden. Thans (we sclu-ijven 8 februari
1999) zijn zo rand de 65 personen weer verbonden met de
Zoem lijst.
Yandaru· dit a.rtike ltje in Bijen: De lielbe bbers kunnen zic h
weer aanschakelen middels een e-mailberichtje aan:
listsc r v@lifen e t.nl waarbij op de eerste regel van de
tekst moet komen te staan: subscribe vb b n _zoem -1
Als dit commando is verwerkt door de listserve r, k.rij gt de
afzender een bevestig ing en vervolgens ook de berichte n
die door de deelnemcnde clu-ijvers in de mailingli t
worden geschreven.
Er passe ren bes list heel nuttige weten waardigheden de
revue . Van een bijzonde r bijenkastje tot een bepaalde
teeJtmethode.Yia de mailin g- lijst wordt door He t
Bijenhuis (De VBBN) het uitbreken van AVB direct
geme ld. Jan Tempelman weet de mailinglist altijd te
· voeden' met al le rlei informa ti e van verschillende
bij zo ndere Bijen-s ites op het Internet.
Al s er bij de deelnemers vragen zijn di e betrekking
hebben op het (technisch) funcrioneren van de mailing list ,
dan kan men een - mailtje chrijven aa n He nk Nappe
(henk @ life net.nl ). Deze laaue is de zogenaa mde
Postmaster van LifeNet.nl of anders gezegd: De
beheerde r van de Zoemlijst.

In Memoriam
Gerrit Jan Lensink
Onze e re-voo rzitter G .1 . Le ns ink is op
zondag 3 1 januari op 88-jari ge leeftijd
overleden.
Jare nl ang was hij een markante persoonlijkheid in onze
vere ni g in g. Nog maar kort lid va n de subve r ni g ing
Gor sel were! hij op de a lge mene ledenvergadering van 18
novembe r 1974 tot voorzitter benoemd. a is opvo lger van
de heer K.J . Nieuwenhuis.
Hij was de man die een ingeslapen vereniging weer ni euw
Ieve n inblies. Tot 24 novembe r 1986 heeft hij met strakke
hand in nauwe samenwerking met secreta ri s/pen nin gmees ter, A. Leffe rts, de Gorsselse imkers bestuurd. Daarnaast was hij de man die de con tacten met ' Wageningen ·
o nde rhi e lcl . Ook hie r wa hij . mede doordat hij depotho ud er wa va n Het Bijenhuis Wageningen. in deze regia
een man waa rn aar ge luisterd were!. Menig imker heeft
jarenlang zij n adres weten te vi nden als er bijenrnateriaal
nodig was. Regel mat ig steunde hij , bij een g unstig saldo
van zijn depot , financieel de vcreni g in gskas a l-ook het
ziek te bestrijdingsteam. Streng was hij voor de !ede n .
M e ni gmaa l hoo rde men van hem het verwijt tijden s her
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voorzitten va n een vergadering ·Heren. Ll hebt her
·Groemje · niet goed bestucleercl·!
De laatste jaren werden de contacten mede om gezonctheidsredenen met de subvereniging Gors ·el minder. Door
zUn hoge leeftijd werd het imkeren ook steeds moeilijker.
Wij zullcn ons hem blijven herinnercn als cen man wiens
contacruele eigenschappen niet zijn sterkste ka nt waren ,
maar die jaren lang met grote betrokkenheid orJZe
vereniging heeft ge leid. Wij wensen zijn familie sterkte
toe met dit verlies.
Bestuur e n !ede n. YBBN subvercniging Gorssel

FAMILIEBERICHTEN
Op I 2 oktober 1998 ovcrleed na een ernstige ziekte ons
verenigi ngs lid
HENDRIK BERGH UIS

Wij wensen zij n vrouw, kinderen en kleinkinderen vecl
sterkte toe in dit verlies .
Beswur en !eden
VBBN subvereniging Nunspeet

Op I december I 998 overleed ons lid
NICOLAAS ANTHONIUS DE BOE R

in de leeftijd van 63 jaar.
De heer De Boer is 21 jaar lang lid geweest va n onze
vereniging.
Onze oprechte deelnerning gaat uit naar zijn vrouw. kinderen
en kl einkinderen.
Bestuur en ledcn
VBBN subvereniging Beemster

Bij aanvang van onze jaarvergadering, op 2 januari j.l..
kregen wij het droeve bericht dat na een ernsti ge ziek te. op
50-jari ge Jeeftijd was overleden ons mcdelid
TINY VAN DER KRUIS

Als imker waren bijen een dee! van zijn Ieven. een Ieven
waar hij met volle teugen van kon genietcn .
Wij zullen ons Tiny hcrinneren als een echte bijenhouder en
natuurliefhebber in hart en ziel. OrlZe verenigi ng verliest in
hem clan ook een bijzondere fijn man en een gewaardeerde
en altijcl belangstell ende bijenvriend.
Wij wensen zijn vrouw en ki nderen vee l kracht en sterkre toe
om het verlie;, van hun ;,terke eik. waaronder zij altijd
konden sch uilcn. te kunnen dragen.
Bestuur en !eden
NCB bijenhouclersveren iging St. Ambros ius Someren

Brief aan de Nederlandse imkerij

Aan aile imkers,

De Bedrijfsraad vraagt uw aandacht voor het volgende:
De frequente uitbraken van Amerikaans Vuilbroed maakten 1998 voor de imkerij in Nederland een somber jaar.
De kosten van screening en stamping out stegen tot een welhaast onaanvaardbare hoogte. Het is daarom
duidelijk, dat de financiering in de toekomst slechts gehandhaafd kan blijven, indien vanuit de imkerij
voldoende inspanningen worden geleverd ter voorkoming en opsporing van AVB.
Dat houdt in
dat door de gehele imkerij serieus gewerkt wordt aan het treffen van maatregelen ter voorkoming van A VB
en de opsporing van besmettingen,
dat door de imkers in 1999 in de voile breedte wordt meegewerkt aan een honingonderzoek naar de
aanwezigheid van A VB-sporen in hun volken (de zg. "monitoring" of "screening").
Zoals bekend zijn deze honingonderzoeken van be lang omdat daarmee A VB kan worden aangetoond, voordat
de bijen klinisch ziek zijn (nog niet zichtbaar ziek). Omdat oak in deze, voor de imker nog "onzichtbare" fase
besmetting kan worden overgedragen, is dit honingonderzoek van groat belang voor het tijdig opsporen van
mogelijke besmettingshaarden ..
Hoofddoel van de screening is echter te onderzoeken in hoeverre A VB reeds in Nederland algemeen onder de
bijenvolken aanwezig is . Het resultaat van dit onderzoek kan van invloed zijn op het beleid en de wetgeving op
het gebied van bestrijdingsvoorschriften, onderzoeksubsidies en dergelijke.
In het afgelopen jaar konden imkers al op vrijwillige basis deelnemen aan een onderzoek naar A VB sporen
m1ddels onmgmonsters. Slechts een klein aantal imkers deed hieraan mee. mdat aan deze gegevens te weinig
conclusies konden worden verbonden, willen RW en ID-DLO samen met de Bedrijfsraad in 1999 een
grootschalig onderzoek starten. Aan aile imkers wordt met klem gevraagd om hieraan hun medewerking te
verlenen.
Wij wijzen aile bonden, subverenigingen. regia ' s, groepen en imkers op de noodzaak van deelname aan het
AVB-screeningsonderzoek (monitoring) en actiefte bevorderen dater per subvereniging zo vee! mogelijk
imkers meedoen.
Om bovenstaande soepel te doen verlopen stellen wij u voor om per subvereniging een kundig persoon aan te
wijzen die het vertrouwen geniet van aile !eden. Deze zou contactpersoon kunnen zijn tussen onze werkgroep.
de RVV en imkers . Oak zal deze imker vragen van imkers moeten kunnen beantwoorden. Wellicht kan dit een
herstel inluiden van de Ziekte-Bestrijdings-Teams.

Ret Monitoringsonderzoek met behulp van honingmonsters
Dit onderzoek vindt plaats bij het ID-DLO in Lelystad tegen een bedrag van fl. 15,- per verzamelmonster van
max. 6 volken. Dit onderzoek word! in 1999 nog gesubsidieerd, met het doe! deze screeningsactiviteit tot een
succes te maken. De werkelijke kosten bedragen ca. Fl. 50,- per onderzoek.
Naar informatie van de "Chief Veterinary Officer" zijn de randvoorwaarden voor de subsidiering de volgende:
De monitoring vindt plaats op vrijwillige basis.
Is er na onderzoek door het ID-DLO een negatieve uitslag (geen sporen gevonden), dan is er verder niets
aan de hand. De imker krijgt daarvan uiteraard bericht.
Worden er sporen gevonden (een positieve uitslag), dan krij gt uiteraard de imker h iervan bericht. Daarnaast
gaat de uitslag naar de RVV. De betreffende imker krijgt de "verdachtstatus". Hij ontvangt bezoek van de
RVV, zijn volken worden ingesloten (reisverbod), onderzocht en verder gevolgd.

Zijn er geen klinische verschijnselen, dan neemt de RVV individuele voermonsters van de volken uit het
positieve (verzamel)monster. Het blijkt dan, welke volken besmet zijn. De "verdachtstatus" blijft
gehandhaafd en de volken worden in het komend seizoen weer onderzocht. De RVV zal de imker mogelijk
wei adviseren de besmette volken te ruimen. Dit partieel ruimen wordt aileen toegepast bij
monitoringonderzoek.
Bij klinische verschijnselen worden de volken geruimd.
Over deze regeling zijn nog wei wat vragen gerezen. Die zijn door de Werkgroep AVB op 25 febr.99 besproken
en daar is een duidelijke regeling opgesteld. Deze regeling wordt nu besproken binnen de RVV en na accoordbevinding gepubliceerd in Bijen van april 1999.
Het is duidelijk dat met name koninginnentelers en andere verdelers van teeltmateriaal er voor dienen te zorgen
dat hun stand periodiek onderzocht wordt op aanwezigheid van AVB. Daarnaast willen wij sterk benadrukken
dat imkers die larven, doppen en/ofkoninginnen afnemen, bij de leverancier van dit materiaal vragen om het
onderzoekscertificaat van het 10-DLO dat de telers ontvangen na onderzoek van honingmonsters. Aileen zo
kunnen zij er zeker van zijn dat ze schoon, d.w.z. onbesmet teeltmateriaal ontvangen. In "Bijen" zal hieraan nog
aandacht worden geschonken.
Voor aile duidelijkheid wijzen we u op het volgende:
Imkers zijn wettelijk verplicht bij verdenking van AVB dit te melden en mee te werken aan het onderzoek door
de RVV. Dit omdat AVB een aangifteplichtige bijenziekte is. De gegevens van het onderzoek worden slechts
aan de betreffende imker medegedeeld. Aileen als de uitslagpositiefis wordt ook de RVV ingelicht. Na controle
door de RVV (samen met het 10-DLO) wordt bij een klinische besmetting de zaak gepubliceerd i.v.m. de
wettelijke voorschriften, reisverboden enz .. Als imkers de ziekte opzettelijk verzwijgen dan wei niet toegelaten
bestrijdings-methoden hanteren (b.v. medicijnen gebruiken) is sprake van een strafbaar feit.

Opmerkingen voor het screeningonderzoek
I. Gratis monstersetjes voor het opsturen van de voermonsters aan het 10-DLO zijn te verkrijgen bij:
10-DLO afd. Bacteriologie,
Postbus 65
8200 AB Lelystad.
Tel. 0320-238238.
Bij de monstersetjes wordt een gebruiksaanwijzing bijgeleverd.
2. De imker krijgt de rekening na het onderzoek toegezonden: fl. 15,- per ingezonden monster.
3. Er kunnen verzamelmonsters worden gemaakt van maximaal 6 volken per monsterpotje.
4. De imker moet weten van welke volken voor welk verzamelmonster voer genomen is.
5. Belangrijk: het voer moet uit de voerkrans rond het broednest worden genomen.
Namens de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij in Nederland,
De Werkgroep Amerikaans Vuilbroed
Contactpersonen:

Catherine Reker, tel. 020-4287536
Jan Charpentier, tel. 073-5037030

Een besmetting met Amerikaans Vuilbroed is geen schande
Je krijgt bet ongewild en onbedoeld
Help de getroffen imker met raad en daad
Niet melden maar knoeien is wei schande
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