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Van de redactie
Zander het van elkaar te weten hebben drie schrijvers ervoor
gezorgd dat dit meinummer een 'bijna themanummer' is
geworden. Johan Calis doet verslag van een Varroamijt
symposium, Mari van lersel beschrijft het gedrag van de mijt
in de broedcel en Ko Zoet reageert op eigen wijze op een
va n de onderzoeken met betrekking tot de varroamijt.Bij
elkaar vele pagina's varroamijt-nieuws.Nietttemin is er,
gelukkig, oak d it nummer van Bijen nog heel wat meer te
lezen. We maken o.a. kennis met een naar Canada
geemigreerde imkersfamilie. De hoofdbesturen herdenken
Joop Beetsma in een in memoriam.
U zult zien , afwisselend leesvoer in dit meinummer van Bijen
tach zullen enkele lezers hun ingezonden stukjes nag missen,
we hadden vee l kopij dat echt geplaatst moest worden en
daarom is de rubriek 'De lezer schrijft' eventjes
doorgeschoven.
Oproep: voor de rubriek 'foto van de maand' kan de redactie
weer bijzondere opnames van bijenkasten en/ of -stal len
gebruiken. Heeft u nag iets in de kast liggen, stuur ze dan
naar het bekende redactieadres en schrijf er een leuk stukje
bij; of u reist met de bijen, welke honing u oogst, hoe u met
bijenhouden bent begonnen, wat voor bijen u heeft enz.
Ab Kuypers
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IN MEMORIAM

Met inzet, hulpvaardig,
bescheiden en opgeruimd
Het plotselinge overlijden van Joop Beetsma wekt
een onwerkelijke sfeer. Het wordt niet verwacht,
het past niet dat zo'n vitale, energieke man, die
nog zoveel kon betekenen, ineens uit onze kring
wordt weggenomen . We rekenden nog volop op
hem want we konden immers altijd op hem
rekenen . Het verlies geeft een gevoel van onrecht
en onmacht. Hoe moet dat verder zonder Joop
Beetsma? Of moeten wij eerder denken aan een
voorrecht? Het voorrecht dat wij een integer mens
als Joop in ons midden hadden en dat wij hem
hebben gekend en hij ons kende.
Nadat wij hem kort herdachten op de Algemene
Vergadering, heb ik de aanwezigen opgeroepen de
besprekingen te voeren in de geest van zijn
persoon: met inzet, hulpvaardig, bescheiden en
opgeruimd. Het trof mij dat deze begrippen steeds
w eer opklonken in de toespraken tijdens de
crematieplechtigheid . Maar er werd een eigenschap
aa n toegevoegd: zijn gastvrijheid; die konden wij
uiteraard minder ervaren , maar natuurlijk hoort
gastvrijheid bij een man als Joop Beetsma.
Er zal een leegte zijn als Joop niet meer aanwezig is in
de vergadering van de Bedrijfsraad, van de
Werkgroep Amerikaans Vuilbroed. Het zal vreemd zijn
om hem niet meer tegen te komen in het Bijenhuis,
waar hij net zo goed thuishoorde als op de
Landbouwuniversiteit, waar Willem Jan Boot en Johan
Calis hem zullen missen . En wat goed dat hij niet
meer hoeft te treuren dat het bijenonderzoek op de
LUW is geschrapt en het treuren aan ons kan
overlaten.
Wij zullen de naam van Joop Beetsma nog vaak
tegenkomen. In augustus 1987 werd hij hoofdredacteur van 'Het Groentje' en van Bijen waardoor er
ruim 120 nummers door en uit zijn hand en zijn
gekomen . Als voortreffelijk beheerser van het Nederlands bewaakte hij de stijl en als bijenwetenschapper
de inhoud . Daarom zien we hem ook als lid van de
leescommissie van ons jubileumboek. Wij treffen zijn
naam aan bij tal van passages in de lmkers
Encyclopedie, het waardevolle naslagwerk. Zijn naam
is verbonden aan de darrenraatmethode die in
opmars is, nu gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en vertaald in een praktisch hanteerbare

methode. Joop Beetsma bracht de bibl iotheek van de
VBBN veilig en goed beheerd onder in de Bibliotheek
van de Landbouwuniversiteit en zou die verder
opgebouwd hebben als het HB niet zo zuinig was
geweest.
Joop Beetsma zal in onze herinnering komen als wij
terugdenken aan zijn lezingen, met name zijn
enthousiaste verhalen over Vietnam en andere
projecten in het buitenland. Ook als wij iets moeten
weten, maar bedenken wij dat wij de vraag niet meer
vanzelfsprekend bij Joop kunnen deponeren.
Zijn naam zal ook vaak opkomen als wij Bijen lezen.
Bijen werd het blad van vier organisaties van de
bijenhouderij en het is in hoge mate te danken aan de
houding van Joop dat wij zeker kunnen weten dat dit
gemeenschappelijk blad blijft bestaan. Vol respect
denken wij aan zijn houding - ook als wetenschappersteeds de belangen van de hele bijenhouderij te
verzorgen en aan zijn bekwaamheid om de verschillen
die zichtbaar werden - zeker in het begin van Bije n met begrip en tolerantie te accepteren en te
benutten . Hij stand midden in zijn redactieteam en
motiveerde het daarmee. De organisaties die Bijen
uitgeven , en daarmee duizenden imkers, hebben veel
aan de eerste hoofdredacteur, Joop Beetsma te
dan ken.
Voorrecht en respect zijn de woorden waarmee wij
hier van Joop Beetsma afscheid nemen.
Misschien dat deze waardering iets van hulp mag
geven aan Mevrouw Beetsma en haar dochter op de
moeilijke weg die voor hen ligt.
Dick Vunderink, mede namens de ABTB, LLTB en NCB

Tekening gemaakt door Fieke Bos uit Winterswijk
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lnternationaal congres over sociale insecten
Van 29 december 1998 tot 4 januari 1999 vond in
Adelaide, Zuid Australie, een internationaal congres
over sociale insecten plaats. Het was het 13de
congres georganiseerd door de IUSSI (International
Union for the Study of Social Insects). Een van de
thema 's was ' Het samenspel tussen varroa en de
bijen '. Gedurende een dag kwamen verschillende
onderzoeker s uit d iverse Ianden aan het woord . In
hun lezingen gaven zij de vo rderingen van hun
onderzoek weer. Johan Calis van de vakgroep
Entomologie, Landbouw Universiteit Wageningen
doet voor Bijen verslag.

-

132 Klimaat en voortplanting van de varroamijt
David de Jong (Brazilie) vertelde over een experiment
waarbij 15 jaar geleden een populatie ltaliaanse bijen
met varroamijten op een ge·isoleerd eiland was
geplaatst. De volken presteerden goed en vertoonden
in de loop van de jaren een steeds lagere besmettingsgraad. Een vergelijkbaar patroon van besmetting
was eerder bij de geafrikaniseerde bijen waargenomen. De Jong zoekt een verklaring voor de geringe
schadelijkheid van de mijten in het tropische klimaat.
In tropisch Zuid-Amerika is de mijt praktisch onschadelijk terwijl in gematigd Zuid-Amerika volken door de
mijten doodgaan. Recent onderzoek van Bernard
Kraus (Utrecht) heeft aangetoond dat mijten bij lage
temperaturen aan de rand van het broednest onder
onze gematigde condities meer volwassen nakomelingen kunnen krijgen dan bij de hoge temperatuur in
het centrum van het broednest. Wellicht kunnen de
bijen onder tropische omstandigheden het broednest
beter op temperatuur houden, en op deze wijze de
voortplanting van de mijten beperken. Het afnemen
van de besmettingsgraad in de bijenvolken zou verklaard kunnen worden door natuurlijke selectie voor
mijt-resistente bijen, zonder dat er sterfte van de
bijenvolken hoeft op te treden. Volken die veel last
hebben van mijten produceren minder en minder
gezonde darren.

Virusbesmetting en sterfte
In een gematigd klimaat kunnen volken erg verschillend reageren op besmetting met mijten. Stephen
Martin (Engeland) vertelde dat volken met veel mijten
in Ieven kunnen blijven, mits de met de varroamijt
geassocieerde virussen afwezig zijn. Bijenvolken
waarin naast mijten ook virussen aangetoond kunnen
worden sterven al bij veel lagere dichtheden aan
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mijten. Onderzoek aan de rol van dit virus en de
interactie met de varroamijt wordt voortgezet.

Verschillende varroamijtsoorten
Onderzoek van Daniel Anderson (Australie) wijst op
het voorkomen van verschillende mijt-typen en
mogelij k zelfs soorten. Toen oosterse honingbijen
door de lndonesiers op Irian Jaja werden ge·introduceerd, verspreidden deze zich snel naar Papoea
New Guinea. Toen de bijbehorende mijten ook in de
lokaal aanwezige volken van de westerse hon ingbijen
werden aangetroffen bleken ze echter geen nakomelingen te krijgen . Anderson vertelde dat nader genetisch onderzoek aan mijten uit volken van de oosterse
honingbij had aangetoond dat Varroa jacobsonii
wellicht uit tenminste drie verschillende biologische
soorten bestaat. De soort die op het vaste land van
Azie voorkomt is dezelfde die in Azie, Europa en
Noord-Amerika voorkomt in volken van de westerse
honingbij . Een afwijkend biotype van deze soort die in
Japan voorkomt is tevens aanwezig in de Braziliaanse
volken, zodat de geringe schade lijkheid van de
Zuidamerikaanse mijten ook een genetische achtergrond kan hebben . Zowel op Java als op de Filippijnen werden mijten aangetroffen die in volken van de
oosterse honingbij leefden en zich niet konden
voortplanten in volken van de westerse honingbij. In
deze volken van de westerse hon ingbij komt juist de
soort van het vaste land van Azie voor. Zo langzamerhand wordt het duidelijk dat er nog veel meer onder
de 'mijtenzon' is dan verschillen in gastheren of
effecten van omgevingsfactoren.

Resistentie
Werner Rath (Thailand) legde de nadruk op de
noodzaak de relatie tussen de oosterse honingbij en
de varroamijt te begrijpen, zodat het zoeken naar
mijtresistente westerse honingbijen succesvoller kan
zijn. Aanvankelijk nam men aan dat het poetsgedrag
van de oosterse honingbij en het opruimen van
besmette cellen een belangrijke rol zouden spelen bij
de resistentie van deze bijen . Rath denkt dat deze
eigenschappen slechts een ondergeschikte rol spelen
en dat het niet-voortplanten in werksterbroed en het
niet-openen van besmette darrencellen (oosterse
honingbij darren, moeten uit hun cellen geholpen
worden) een veel belangrijkere rol spelen bij de
varroaresistentie. Volgens Rath biedt onderzoek naar
fysiologische en zi ntuigelijke aspecten van de oosterse
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honingbij-varroamijt relatie veel perspectief. De visie
van Rath wordt niet ondersteund door onderzoek van
een Vietnamees-Nederlandse werkgroep (Wageningen) .
Deze toonde aan dat mijten uit volken van de westerse honingbij, die kunstmatig ge·i ntroduceerd werden in
werksterbroed van de oosterse honingbij , ook daar
eieren produceerden. Mijten uit volken van oosterse
hon ingbijen, bleken ook in het werksterbroed van de
westerse honingbij geen eitjes te leggen. AI dan niet
eiproductie in werksterbroed lijkt dus eerder een
eigenschap van de mijt dan van de bij . Hiernaast werd
het grootste gedeelte van de cellen waar 'westerse'
mijten ingestopt waren na een aantal dagen opgeruimd
door de oosterse werksters . Mijten zonder nakomelingen, die well icht minder schade aan de ontwikkelende pop toebrengen, bleven achter. Het opruimgedrag van de oosterse bijen kan dan ook een belangrijke
factor zijn bij het instandhouden van de exclusieve
voortplanting van mijten in het oosterse darrenbroed.

Eigenschappen van de bijen
Gilberta Moretto (Brazilie) stipte de eigenschappen
aan die een rol spelen bij resistentie van bijen tegen
mijten en die tevens een hoge mate van overerving
vertonen . Een korte duur van het gesloten breedstadium beperkt de voortplanting van de mijten .
Poetsgedrag van bijen verschilt sterk per volk, maar
de mijt-resistente geafrikaniseerde bijen poetsen in
sterke mate. Opruimgedrag van besmette broedcellen
zal de voortplanting van de mijten verstoren en een
relatie tussen dit hygienische gedrag en de grootte
van de mijtenpopulatie is aangetoond .
H. Sasagawa (Japan) vertelde dat het poetsgedrag
van de oosterse honingbij opgewekt kan worden door
ethyloleaat, geextraheerd van de cuticula van de
varroamijt. De westerse honingbij reageert niet op de
mijt of ethyloleaat.

Selectie op opruimgedrag
Marla Spivak (Verenigde Staten) heeft, na enige jaren
van selectie, bijen geselecteerd die gesloten broed,
dat ge·l·nfecteerd is met Amerikaans vuilbroed, opruimen voordat de ziekte infectieus wordt. Deze bijen
zijn dan ook resistent tegen deze ziekte. Bovend ien
ruimen deze bijen een groot percentage van de door
varroamijten besmette broedcellen op. lndividuele
bijen , uit volken geselecteerd op hygienisch gedrag,
vertoonden een sterkere reactie op geurbronnen van
dood, ziek of geparasiteerd broed . Yves Le Conte
(Frankrijk) gaf een overzicht van onderzoek naar door
signaalstoffen en temperatuur be.invloede gedrag van
varroamijten . Mijten kunnen in experimentele opstel-

lingen vaak goed reageren op stimuli, bijvoorbeeld
methylpalmitaat als attractieve stof, terwijl deze stof
echter in het bijenvolk geen effect had op het
instappen van mijten in broedcellen .

Modelsimulaties van de varroamijtpopulatie
Johan Calis (Nederland) vertelde over het Wageningse
onderzoek naar het instappen van mijten in
broedcellen . De snelheid waarmee mijten broedcellen
instappen , hangt af van het aantal broedcellen dat
beschikbaar is en het aantal bijen waarover de mijten
verdeeld zijn . Hierdoor is te voorspellen hoeveel
broedcellen er nodig zijn om effectief mijten te
vangen. Voorspelling van de vangeffectiviteit en de
effectiviteit van praktijkproeven, uitgevoerd samen
met medewerkers van de Ambrosiushoeve, kwamen
goed overeen . De kennis die vergaard is over het
instappen van mijten is gebruikt om diverse
vangraatmethoden modelmatig te beoordelen .
Aangezien de snelheid waarmee mijten broedcellen
instappen ook de snelheid van de voortplanting
bepaalt, kan kennis over de instapsnelheid ook helpen
de populatiegroei van mijten in bijenvolken onder
verschillende condities te voorspellen .
Ingemar Fries (Zweden) presenteerde modelsimulaties
van mijtenpopulaties in bijenvolken waarbij de
bovengenoemde instapsnelheid gebruikt werd . Zoals
te verwachten heeft het voortplantingssucces van de
mijten in de broedcel een belangrijke invloed op de
populatiegroei . Naast het percentage mijten dat
inderdaad eieren produceert, is opruimen van
besmette cellen en de duur van het gesloten
broedstadium hierop van grote invloed . Wanneer er
weinig darrenbroed aanwezig is, hetgeen door imkers
te bereiken is, is de populatiegroei in het noordel ijke
klimaat erg traag . De mortal iteit gedurende het
verbl ijf op de bijen, gedeeltelijk veroorzaakt door
poetsgedrag van de bijen, moet aanzienlijk verhoogd
worden voordat er een duidelijk effect op de
mijtenpopulatie merkbaar wordt. Wanneer de
hoeveelheid werksterbroed toeneemt ten opzichte
van het aantal darrencellen, zal de groei van de
mijtenpopulatie afnemen . Dit wordt veroorzaakt
doordat dan minder mijten in het darrenbroed , waar
een hoger voortplantingssuccess behaald kan worden,
terechtkomen .

Dankwoord
Deelname aan dit symposium werd mogelijk gemaakt
door bijdragen van de Stichting Fonds Landbouw
Export-Bureau 1916/ 1918, de Uyttenboogaart-Ei iasen
Stichting en lnbuzz, lmkersbedrijf Boot en Calis.
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IBRA bestaat 50 jaar

In kaart brengen van bijenstanden

Op 24 januari 1949 werd in Engeland de Bee Research
Association, de BRA opgericht. In 1975 werd daar het
woord International aan toegevoegd en werd het

De landelijke bijenhoudersvereniging van de Duitse
deelstaat Hessen heeft voor deze deelstaat in kaart
gebracht waar de 8000 Hessische bijenstanden en de

IBRA. De IBRA wil een organisatie zijn waar vanuit de
hele wereld aile informatie over bijen, zowel praktisch
als wetenschappelijk, maar ook commercieel, bij elkaar
gebracht wordt en waar deze beschikbaar is voor aile
wetenschappers en bijenhouders. Daarmee heeft de
!BRA een belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de bijenhouderij in derde
wereldlanden. Vanaf 1950 geeft de IBRA het tijdschrift
Bee World uit. Sinds 1950 worden onderzoeksresultaten en nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd in Apicu134 ltural Abstracts en Journal of Apicultural research.
De IBRA heeft in al die jaren vele boeken uitgegeven
en aan de uitgave van anderen meegewerkt. Daar zijn
beroemde boeken bij zoals 'The pollen loads of the
honeybee' door Dorothy Hodges en 'Anatomy and
dissection of the honeybee' door HA Dade. Zo

-

moeilijk als het in de begintijd van de !BRA was om
een overzicht te hebben over hetgeen er wereldwijd
op het gebied van bijen gebeurde, zo gemakkelijk is
dat met de huidige technologie geworden. De !BRA
kent momenteel grote financiele problemen en haar
t oekomst is onzeker. Maar wat er in de toekomst ook
met de organisatie gebeurt, ze was een halve eeuw
lang een geliefde instelling die een brug heeft
geslagen tussen het einde van de tweede
wereld oorlog en de huidige snelle, wereldwijde
informatie verspreiding.
Bron: Bee World, 1998, no.4

Bestrijding Amerikaans vuilbroed
Het vernietigen van besmette bijenvolken is de beste
maatregel om Amerikaans vuilbroed te bestrijden. Dit
is echter zo'n ingrijpende maatregel dat we ons soms
afvragen of hij zijn prijs wei waard is. Het volgende
praktijkvoorbeeld laat het nut hiervan duidelijk zien .
Een jonge imker uit Nieuw Zeeland nam zijn vaders
bijensta nd over met 2.500 volken . Het bedrijf was
enkele jaren lang enigszins verwaarloosd. Er waren
nogal wat volken met uitbraken van Amerikaans
vuilbroed. Het eerste jaar dat de jonge imker in dit
bedrijf werkte verbrandde hij 200 met AVB besmette
volken. Een zware slag voor een beg in nend bedrijf.
Het tweede jaar moest hij 50 volken opruimen en het
derde jaar nog slechts 2. Zijn imkerij was inmiddels
gegroeid tot 3000 volken.
Bron : American Bee Journal, november 1998.
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daarbij behorende aantallen bijenvolken te vinden zijn .
Dit gebeurde met een digitaal landkaartensysteem
(GIS). De benodigde gegevens werden door de
plaatselijke verenigingen aangeleverd. Het ging
daarbij niet aileen om plaats en aantal, maar ook om
gegevens als honingopbrengst, bijenziekten en rassen
waarmee ge"lmkerd werd . Het resultaat is een
landkaartensysteem waarop men gegevens kan
aflezen over bijendichtheid, flora en honingopbrengst
in een bepaald gebied. In geval van een besmettelijke
bijenziekte is snel te zien waar andere bijenstanden
zijn die in een onderzoek betrokken moeten worden .
Ook kan men zien waar de bijendichtheid te groot is
en waar nauwelijks bijen te vinden zijn. Op het
onderstaande internetadres zijn meer gegevens te
vinden: http:// stud-www.uni-marburg .de/I- Himmel/
Bron: ADIZ, januari 1999.

Zuivere bijenwas
Een Duitse imker gebruikte sinds 1986 geen
chemische bestrijdingsmiddelen meer voor de
varroabestrijding. 5inds 1991 maakte hij kunstraat van
bijenwas uit zijn eigen imkerij. Hij wist dat zijn was
waarschijnlijk residuen van bestrijdingsmiddelen zou
bevatten uit vroegere kunstraat aankopen . In deze
imkerij werd de wasvoorraad aileen maar grater met
was van de eigen bijen . De imker hoopte dat op deze
wijze een belangrijke verdunning van de residuen in
de was zou optreden. Toen hij dat in 1996 liet
onderzoeken, bleken coumaphos (Perizine) en
broompropylaat (Fo lbex) nog ruim aanwezig . Perizine
had hij zelf voor het laatst gebruikt in 1986 en Folbex
in 1981 . De gevonden residuen had hij dus
binnengehaald met de aankoop van kunstraat tot
1991 . Sinds het onderzoek van 1996 verwijdert hij de
oude was. In een wasmonster dat hij in 1998 voor
onderzoek aanbood waren geen residuen meer
aantoonbaar. Dit bericht toont aan dat residuen
hardnekkig in de waskringloop blijven en slechts te
verwijderen zijn door oude was in te zetten voor de
kaarsenproductie. Onderzoek heeft aangetoond dat
het branden van deze kaarsen geen gevaarlijke stoffen
in het milieu brengt.
Bron: Deutsches Bienen Journal, februari 1999.

Honingonderzoek
In 1998 zijn door de Ambrosiushoeve 135 monsters
honing onderzocht van Nederlandse herkomst. Aile
bijenhouders hebben een verslag van dit gratis
onderzoek ontvangen. Hieronder volgt hiervan een
kort verslag .
1. lnvertsuiker
Gemiddeld bevatten de ingezonden honingmonsters
69,7% invertsuiker (32,4% glucose = druivesuiker
+37,4% fructose= vruchtensuiker). Het gehalte aan
invertsuiker in honing dient minimaal 65% te
zijn.Afwijkingen hiervan kunnen duiden op een te
hoog vochtgehalte of op bijmenging van andere
suikers.
2. Droge stof en vochtgehalte
Gemiddeld bevatten de honingmonsters 82% droge
stof en 18% water.
3. HMF (hydroxymethylfurfural)
Gemiddeld bevatten de honingmonsters 3,6 mg/kg
(ppm)HMF. Deze waarden zijn ver beneden het
maximalegehalte van 40 ppm HMF. Langdurige opslag
en verhitting zorg en voor een aanzienlijke toename
van HMF waarden.
4. Diastase
De activiteit van het enzym diastase wordt uitgedrukt
in de diastase-index: dit is het aantal milliliter van een
1% zetmeeloplossing dat door het enzym diastase uit
1 gram honing in 1 uur omgezet wordt. De gemiddelde diastase-index van de ingezonden honingmonsters
is 37 ,6. Vol gens het honingbesluit moet de diastase
index voor honing meteen gering natuurlijk enzymgehalte en een gehalte van ten hoogste 15 dpm HMF
mini maal 3 zijn; bij de overige honingsoorten moet de
diastase index tenminste 8 bedragen . Het diastase
enzym wordt door de bijen aan de honing toegevoegd. Diastase is zeer gevoelig voor verhitting. Bij
een verhitting van 71 °( halveert de diastase-index in
4,5 uur. De enzymactiviteit vermindert ook door een
langdurige opslag .
5. Botanische herkomst
Van de ingezonden monsters honing is aan de hand
van het stuifmeel in de honing de botanische
herkomst bepaald .
Door dit onderzoek van de Ambrosiushoeve wordt
een duidelijk beeld verkregen van de kwaliteit van de
honing. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de
subsidie van de EU voor de verbetering van de
produktie en de kwaliteit van honing. Ook dit
jaar(1999) is voor dit onderzoek door de EU weer

subsidie beschikbaar gesteld. Bijenhouders kunnen
dus weer honingmonsters (minimaa l 200 gram
inonbreekbare verpakking) opsturen naar de
Ambrosiushoeve voor onderzoek. Omdat de
honingmonsters meestal in dezelfde periode worden
ingezonden en niet tegelijk kunnen worden
onderzocht is het niet mogelijk aile uitslagen op korte
termijn toe te sturen .

In de periode van bruidsvluchten bijenvolken
niet verplaatsen
Jonge koninginnen gaan op bruidsvlucht als ze
ongeveer 8 dagen oud zijn . Als door slechte
weersomstandigheden bruidsvluchten niet mogelijkzijn
kunnen jonge kon inginnen nog tot ze ongeveer 30
dagen oud zijn op bruidsvlucht gaan . Voordat de
jonge koninginnen op bruidsvlucht gaan, maken ze
gedurende enkele dagen korte orientatievluchten . In
deze periode de bijenvolken niet verplaatsen omdat
jonge koninginnen zich hebben georienteerd op de
standplaats van het bijenvolk . Veranderingen in de
omgeving kunnen ook een negatieve invloed hebben
op het slagen van de bru idsvluchten.

Acarapis mijtziekte
Acarapis mijtziekte is een aantasting van het eerste
paar tracheeen (de lucht-of ademhalingsbuizen) van
de volwassen bij door de mijt Acarapis woodi (Rennie)
1921 . De Acarapismijt voedt zich door in de
luchtbuizen van de bij te prikken en het bloed
(haemolymphe) op te zu igen. In de luchtbuizen van de
bijen produceren de vrouwelijke mijten ook eitjes
waaruit via diverse nymphe stadia weer volwassen
mijten groeien . Door een aantasting van deze mijten
raken de luchtbuizen van de bijen verstopt waardoor
de zuurstofvoorziening en de afvoer van koolzuurgas
wordt geblokkeerd. Geringe besmettingen van deze
ziekte kunnen onder goede drachtomstandigheden
verdwijnen . Een volk waarbij 20-30% van de bijen
ge"infecteerd is met Acarapis woodi, heeft een grote
kans om in het voorjaar ernstig te verzwakken en te
sterven. In Nederland en Belgie worden zelden
besmettingspercentages bereikt, waarbij problemen
optreden. In 1998 is bij de ingezonden monsterszieke
bijen op de Ambrosiushoeve geen enkele keer
Acarapis aangetoond . Dit voorjaar is tot nu toe bij een
imker een ernstige besmetting met Acarapis mijten
vastgesteld. Deze bijenvolken zijn ook gestorven.
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Zandblauwtje (Jasine mont na L.)
Het roept verwondering op, dat bezoek van bijen op
het zandblauwtje. Verwondering, hoe ze in de schrale
begroeiing van de duinen de hier en daar verspreid
staande bloesems, schijnbaar met gemak, weten te
vinden. Maar het loont voor hen blijkbaar de moeite,
want ze vinden er altijd nectar en stuifmeel, ook in
lange droge perioden.

Klokjesfamilie

-

136

Het zandblauwtje behoort tot de klokjesfamilie
(Campanu/aceae). Het geslacht Jasine L., dat 12
soorten telt, heeft zijn areaal van verspreiding liggen
in Europa, West-Azie en het Middellandse Zeegebied.
Het zandblauwtje is de meest verspreide soort in
Europa. In ons land is het een algemeen voorkomende
plant op de kalkarme zandgronden van de duinen en
in het oosten en zuidoosten.

Droogtebestendig
Zandblauwtje is heel goed bestand tegen langdurige
droogte. Dat heeft de plant te danken aan haar
wortelgestel, bestaande uit een penwortel en een
grote hoeveelheid zijwortels, die wei tot een halve
meter diep kunnen reiken. De plant is tweejarig, soms
meerjarig, en vormt, nadat het zaad in de herfst is
ontkiemd, eerst een stevig wortelgestel en een bladrozet, waarmee zij overwintert. Afhankelijk van de
groeiomstandigheden varieert de hoogte van 5 tot 50
em . In het volgende groeiseizoen vormen zich de
stengels, die zich veelal direct boven het bladrozet
vertakken. Aan het begin zijn de stengels bezet met
wisselstandig zittende bladeren. Ze zijn lancetvormig
en hebben een gave rand. Het deel van de stengels
dat met bladeren is bezet, alsook de bladeren zelf, zijn
behaard; overigens is de plant kaal.

Hemelsblauwe bloemen
Van juni tot augustus toont het zandblauwtje zijn
hemelsblauw gekleurde bloemen. Een heel enkele
keer kunnen we een plant met witte bloemen aantreffen. De bloemen staan in hoofdjes aan het eind
van de hoofdstengels en van de zijstengels, die in de
oksel van de bladeren staan. Die van de zijstengels
bezitten aanmerkelijk minder bloemen. Onder aan een
hoofdje staan een of meer kransen van omwindselbladen, de buitenste vierkant van vorm, de binnenste
langwerpig. De bloemen hebben een korte steel. De
bloemkelk is aan het begin klokvormig en heeft langs
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de rand 5 lange smalle slippen . Het klokvormige deel
is met het onderstandige vruchtbeginsel vergroeid. De
bloemkroon bestaat uit 5 smalle slippen die met
elkaar vergroeid zijn als de bloem nog in knop is. Bij
het opengaan van de bloem gaan ze van onderen naar
boven uit elkaar. Er zijn 5 meeldraden, ze staan tussen
de kroonslippen en voor de kelkslippen. De helmknoppen zijn aan het ondereinde met elkaar
vergroeid. In het knopstadium van de bloem vormen
de tegen elkaar staande helmknoppen een kokertje.
Tussen de helmknoppen staat dan de nog niet
uitgegroeide stamper, waarvan het einde knotsvormig
is verdikt en bezet met vele korte stevige haren. De
bloemen zijn proterandrisch (het verschijnsel dat de
meeldraden eerder dan de stempels tot rijpheid
komen). Reeds in het knopstadium gaan de helmknoppen aan de naar binnen gerichte zijde open en
komt al het stuifmeel in de beharing van de stamper
terecht. Als een bloem open is, zijn de meeldraden al
gedeeltelijk verdord en is de stamper tot zijn uiteindelijke lengte uitgegroeid, aan het eind dik bepoederd
met stuifmeel, gereed om door insecten te worden
meegenomen. In een later stadium van de bloei
worden de stempels rijp om stuifmeel te ontvangen.
Ze blijven tegen elkaar staan en wijken niet uiteen
zoals bij andere soorten van de familie .

Bijenbezoek
Dat het zandblauwtje lange droge perioden kan
doorstaan is ook aan het bijenbezoek af te lezen. In
droge zomers, wanneer andere drachtplanten het
Iaten afweten, is er op de bloemen van het zandblauwtje nog nectar te halen, die wordt afgescheiden
aan de bovenkant van het vruchtbeginsel. Omdat de
bloemkroon diep gespleten is, is het nectarpuren
geen probleem voor de bijen. Bovendien zijn de
bloemen prima stuifmeelleveranciers. In een honing,
gewonnen op de Boschplaat op Terschelling, trof ik
30% stuifmeel van het zandblauwtje aan. De stuifmeelklompjes hebben een roodachtig paarse kleur.

Verspreiding
In het vruchtbeginsel wordt een groot aantal kleine
glanzende bruine zaden gevormd. De vrucht is een
doosvrucht, die aan de bovenzijde met twee kleppen
opengaat. Het zaad wordt uit de vruchten weggeslingerd wanneer het vruchthoofdje door de wind
of langslopende dieren in beweging wordt gebracht.

BIJENPLANT IN BEELD
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Zandblauwtje (Jasine mont na L.)
A delen van in bloei staande plant; B bloemknop; C doorgesneden bloemknop met meeldraden en stamper;
D bloem; E doorgesneden bloem in vrouwelijk stadium; F stuifmeelkorrel: 1 equatoriaal, 2 polair; G rijpende
vrucht; H zaad .
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Geen poldermodel voor de bijen
Daar staan we dan achter een geopende kast. De
beroker aan, plantenspuit en schraapbeitel binnen
handbereik, drie-of zesramer vlak naast ons om ramen
met bijen in te hangen. We voelen wat spanning en
repeteren nog even water allemaal gedaan moet
worden. Je staat er natuurlijk niet altijd bij stil maar
het is niet niks, zo'n ingreep in het huishouden van
een bijenvolk. Dagelijks neemt het aantal bijen nog
toe. Ondanks dat worden aile werkzaamheden die
gedaan moeten worden, ook werkelijk uitgevoerd. En
dat al les in volkomen duisternis. Onvoorstelbaar, maar
het bijenverkeer verloopt gladjes, zonder ongelukken,
zonder wegbewijzering . Wordt al les geregeld door
138 geurstoffen? Stel je eens voor wat dat betekent in een
kast met twintig of dertig raten vol bijen . In de mensenwereld zou zo'n samengebalde drukte tot ongekende agressie leiden. Maar hoe is het dan mogelijk
dat in een bijenvolk alles verloopt zoa ls het verloopt.

-

Bijen zijn temperatuurgevoelig, dat weten we. Zouden
ze elkaar dan opmerken door warmte die ze uitstralen
of.. . Iat en ze gewoon over zich !open omdat er binnen
een bijenvolk geen 'mijn en dijn' bestaat?

Conclusies trekken
Je doet het bijna dagelijks. Je leest een artikel, denkt
er over na en trekt een conclusie . Vaak krijg je een
verhaal met daaraan gekoppeld 'de conclusie'. Te snel
een conclusie trekken lijkt het geval in het artikel over
het verdwijnen van de onbeheerde bijenvolken in de
Amerikaanse staat Kentucky door de varroamijt, terwij l onbeheerde volken met varroamijt onder tropische
omstandigheden zich wei weten te handhaven . De
conclusie die hieraan wordt verbonden is, dat de tropische omstandigheden een grotere rol spelen dan het
weersta ndsvermogen van de bijen. Een conclusie die
niet altijd geldt en dat blijkt uit een onderzoek met
een verrassende bijdrage in onze kennis over de varroamijt. O m dat aan te tonen gaan we weer op stap .

De varroamijt wereldwijd
Eerst iets vooraf. Hoewel er variaties zijn geconstateerd in de uiterlijke kenmerken van varroapopulaties
is er tot op heden nooit gesproken over het bestaan
van genetisch verschillende rassen of ondersoorten.
Niettegenstaande dat, bestaan er grote verschillen in
de mat e waarop varroamijten zich voortplanten in
volken van de Apis mellifera in enerzijds Zuid-Amerika, Papoea Nieuw-Guinea en lndonesie en anderzijds
Europa .
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In Zuid-Amerika werd de varroamijt in 1971 ingevoerd
met volken afkomstig uit Japan. Zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen bleek de schade die de
varroamijt aanrichtte in de volken van de
geafrikaniseerde bij mee te val len. Er werd gedacht
aan een zekere mate van resistentie tegen de
varroamijt, aanwezig bij de geafrikaniseerde bij. Om
dit te onderzoeken werden deze Apis mellifera bijen
overgebracht naar Frankrijk. Helaas werden ze daar
even zwaar geparasiteerd door de varroamijt als de
reeds in Frankrijk aanwezige volken .
In Azie komt de varroamijt voor als de natuurlijke
parasiet van de inheemse Apis cerana. Het is deze
varroamijt die door Oudemans in 1904 werd
bestudeerd en beschreven. Ongeveer veertig jaar
geleden was er in Azie voor de eerste maal sprake
van varroamijten in volken van de Apis mellifera nadat
deze volken daar waren ingevoerd. Door transport
van bijenvolken heeft de varroamijt zich vanaf die tijd
wereldwijd in Apis mellifera volken kunnen vestigen.

Varroamijt op Papoea Nieuw-Guinea
Op Papoea Nieuw-Guinea kwam de varroamijt
aanvankelijk niet voor. In de zeventiger jaren kwam
daarin verandering toen vanuit Java Apis cerana
volken, inclusief varroamijten, werden ingevoerd.
Later volgden Apis mellifera volken. Op Papoea
Nieuw-Guinea worden de mijten sinds 1991
nauwlettend bestudeerd. Er bleek dat varroamijten
die in de Apis cerana volken voorkwamen en deze
parasiteerden, zich niet in het broed van de Apis
mellifera volken konden voortplanten. Sterker nog, de
varroawijfjes legden zelfs geen eitjes. Voor z'n
voortbestaan was de varroamijt geheel aangewezen
op de aanwezigheid van Apis cerana volken . Op zoek
naar de oorzaak van dit opmerkelijk feit werden in
Australie Apis mellifera zusterkoninginnen gekweekt,
vervoerd naar Papoea Nieuw-Guinea en Duitsland en
daar ingevoerd in met varroamijt besmette Apis
mellifera volken. In Duitsland raakten deze volken
zwaar besmet. In Papoea Nieuw-Guinea was de
varroamijt niet in staat zich in het broed van de
Australische Apis mellifera koningin voort te planten .
Hieruit is de conclusie getrokken dat het zich 'wei' of
'niet' kunnen voortplanten van de varroamijt niet
wordt veroorzaakt door eigenschappen binnen het
bijenvolk. De mate waarin volken door de varroamijt
worden geparasiteerd, de veranderingen die daarin
met de tijd binnen een volk optreden en verschillen
tussen de volken onderling, lijken eerder
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'varroamijt'afhankelijk dan 'bijen'afhankelijk. In het
rapport wordt uitvoerig ingegaan op de methodiek
van onderzoek. Fascinerend interessant, maar ik zal
me beperken tot een aantal feiten.

Alles op een rijtje
1. De varroamijt, die op Papoea Nieuw-Guinea in

A. cerana volken voorkomt, is niet in staat zich in het
broed van de A. mellifera voort te planten.
2. De oorzaak van dit gedrag ligt niet aan de ter
plaatse voorkomende A. mellifera bijen.
3. Uit DNA-Onderzoek is gebleken dat de Varroa
jacobsonii, die zich op Papoea Nieuw-Guinea niet in
A. mellifera volken kan voortplanten, tot een andere
soort varroamijt behoort, dan de varroamijt die in
Europa in de volken van de A. mellifera voorkomt.
4. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat de V. jacobsonii
die voorkomt in bijenvolken van de A. mellifera in de
USA, Rusland, Marokko, Duitsland, Frankrijk, ltalie,
Spanje en Portugal tot dezelfde soort behoren als die
in Duitsland werden aangetroffen .
5. V. jacobsonii mijten afkomstig uit A. mellifera volken
in Japan, Brazilie en Puerto Rico vertoonden genetisch
grote gelijkenis met de in Japan voorkomende V.
jacobsonii.
6. De V. jacobsonii die in Zuid-Amerika voorkomt op
de geafrikaniseerde A. mellifera bijen, richt deze niet
te gronde.
7. De zich voortplantende V. jacobsonii mijten die
sinds 1993 'plotseling' in A. mellifera volken in
lndonesie voorkomen, behoren tot de Duitsland-soort
mijt en zijn waarschijnlijk ingevoerd
8. Op verschillende plaatsen in lndonesie komen in A.
mel/ifera volken zowel varroamijten van de Papoea
Nieuw-Guinea-als Duitslandsoort voor.
9. Tot 1998 werden op Java in A. cerana volken geen
individuele mijten gevonden van de Duitslandsoort.
Naar de reden kan aileen worden gegist. Wellicht kost
het meer tijd voordat deze mijten zich in de A. cerana
volken vestigen, komt het maar zelden voor of kunnen
ze zich niet voortplanten in A. cerana volken . Verdere
studie moet dit uitwijzen.
10. De door Oudemans in 1904 beschreven V. jacobsonii behoort tot het Papoea Nieuw-Guinea-type voor
komende op de A. cerana. De mijt die de A. mellifera
volken parasiteert is door hem nooit gezien.

Onderzoek en praktijk
Zal het resultaat van een dergelijk onderzoek ooit
praktische waarde krijgen? Net als u ben ik leek en
heb geen flauw idee. Toch vraag ik me iets af. Bij de
huidige bestrijding van de varroamijt gaan we uit van

................................................................ .

een soort varroa. Aile volken worden geparasiteerd,
maar af en toe lees je berichten over volken op
dezelfde stand die minder van de varroamijthebben te
lijden. Van deze volken met veronderstelde resistente
eigenschappen gaan we koninginnen natelen. De
eigenschappen proberen we te behouden . Maar stel
nu eens dat de geringere schade die de varroamijtin
deze volken aanricht niet ligt aan eigenschappen
binnen het bijenvolk, maar aan een gebrek bij deze
varroa, te denken valt aan een mutatie waardoor de
varroamijtzich slechts op beperkte schaal in het broed
kan voortplanten . Zou het dan mogelijk zijn op de een
of andere manier gebruik te maken van het geringere
voortplantin gssucces van deze varroamijt? Dus
koesteren die varroamijt en raten broed overhangen?
Niet zozeer het bijenvolk, maar de varroamijt komt
dan centraal te staan in de speurtocht naar een evenwichtige samenleving tussen de varroamijten de
A. mellifera bijen. Het doet heel sterk denken aan de
varroamijt met gering voortplantingssucces in de
volken van de A. mellifera in Zuid-Amerika. Naar
Frankrijk overgebracht bleef er van de veronderstelde
resistente eigenschappen van de bijen weinig over.
Dus een derde variant varroa? Nu ga ik als de
gesmeerde bliksem met de bijen verder. lk was bezig
een volk te inspecteren, weet u nog?

Het weer in de maand mei
Over de periode 1961 -1990 bedraagt het landelijk
gemiddeld aantal uren zonneschijn 200, de
hoeveelheid neerslag 52 mm en de maximumtemperatuur voor het midden van het land 17,1

oc
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Gedrag van de varroamijt in de broedcel
Gerard Donze, Peter Fluri, Anton lmdorf

lmkers worden door de unieke levenswijze van de
bijen gefascineerd . De uitgekiende wijze waarop bij
en parasiet samenleven is ook zeer interessant. De
mijten tonen t ijdens de levensfase van hun vermeerdering in de gesloten broedee l van hun waard
een hoogontwikkelde vorm van aanpassing . Dit is
te zien aan de man ie r waa rop de parasieten de
broedeel als leefruimte en de bijenla rf als voedingsbron benutten. Met hun gedrag sehijnen de mijten
er alles uit te halen wat erin zit om zieh met sueees
140 voort te planten . Daar hoort bij dat de waard niet
verder besehadigd wordt dan nodig is.
Als u als imke r de volgende keer een volk open
maakt, neem dan eens wat tijd om in enkele broedeellen te kijken. Een loep is daarbij heel nuttig . Met
wat geluk krijgt u iets te zien van dat zeer
georganiseerde Ieven in een kleine ruimte.

-

Doorzichtige broedcellen
Buiten de broedeellen Ieven de mijten op de bijen
waar ze tussen de eerste segmenten aan de buikzijde
een gat boren om zieh te voeden met het bijenbloed,
de haemolymfe. De voortplanting vindt uitsluitend
plaats in de gesloten cellen. Kort voor het sluiten van
de eel dringen de mijten binnen, sluipen onder de
larve door en zetten zich vast in het kleverige
voedersap, onbereikbaar voor de werksters.
Aangezien het niet mogelijk is de mijten hier te
o bserveren, zijn we op het idee gekomen,
doorzichtige, mobiele cellen te ontwikkelen. Daarvoor
werden doorzichtige buisjes van po lystyrol ter grootte
van een broedcel in een volk gep laatst. Ze werden
belegd en daarna verzorgden de werksters de larven

in de plastic cellen. In enkele ervan drongen
varroamijten binnen voordat ze gesloten werden . De
kunstmatige eel len werden uit het volk gehaald en in
een broedstoof geplaatst. De broedstoof was
voorzien van een loep en een videocamera, die het
observeren, fotograferen en filmen mogelijk maakten.

De varroamijt ontwijkt cocon van larve te
Kort na het sluiten van de eel beeindigt de made haar
ineengerolde, bewegingsarme houding. Ze begint aan
de fase van het zich inspinnen, waarbij ze veel
beweegt. Ze strekt zich en en maakt het voedersap
op. De mijt benut deze mogel ijkheid om zich uit het
voedersap te bevrijden: ze klampt zich aan de made
vast en laat zich uit de kleverige massa trekken. Nu
kan voor de varroamijt de voortplanting beginnen. De
komende 33 uur is de larve bezig zieh in te spinnen .
Bij de dar is dat 48 uur. Met heen en weer gaande
kopbewegingen bekleedt de larf de celwand met een
afscheiding zodat een fijn weefsel ontstaat. De mijt
bevindt zieh nu meesta l op de larf, om te voorkomen
dat ze tussen celwand en cocon wordt opgesloten.
Ook zu igt ze van het bloed van haar gastheer. Door
deze voedselopname ontwikkelen de eicellen van de
varroamijt zich snel. De voortplantingstijd wordt zo
optimaal benut; want zodra de larf zich tot bij heeft
ontwikkeld en de eel opent, wordt de voortplanting
definitief afgebroken.

De ontlastingsplaats
Na het spinnen van de cocon gaat de made languit
op haar rug liggen. De kop ligt bij het celdeksel. In dit
bewegingsloze ontwikke lingsstadium wordt sleehts
2/3 van de ruimte in de eel door de strekmade
gebruikt, zodat de varroamijt het bovenste deel van
de eel en zijkanten in de richting van de ce ldeksel ter
beschikking heeft. Ze ontlast zich voortdurend aan de
bovenkant van de eel in de buurt van de anaa lzone
van de pop. Daar ontstaat een wit hoopje ontlasting
dat bij het openen van de eel de besmetting met de
varroamijt duidelijk laat zien.

Het overleven van de waard veiligstellen
Sch ematisch zijaanzicht van een eel in het stadium van de
strekmad e. U = uit werpselenplaats, E = eerste e i.
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Geleidelijk aan verandert het gedrag van het varroavrouwtje: ze beperkt haar activiteit en blijft steeds
Ianger op de celwand zitten, waar het spoedig 90%
van haar tijd doorbrengt. Op deze manier wordt
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energie bespaard wat de lichaamsreserves van waard
en pa rasiet ontziet. Ze verlaat haar plaats aileen nog
om zieh te voeden. Na elke maaltijd keert ze zonder
aarzelen op de ontlastingsplaats terug . Opvallend is
dat de mijt nooit kop of borstsegmenten van de larf
aanboort maar altij d de zijkant van het achterlijf. Men
kan ervan uitgaan dat dit is om een beschadiging van
monddelen, voelsprieten, vleugels en poten van de bij
te voorkomen . De bij moet aan het einde van haar
ontwikkeling immers de ee l kunnen openen .

Keuze van de plaats van het eerste ei
Ongeveer 60 a 70 uur na het sluiten van de eel is het
hoopje ontlasting het uitgangspunt voor het zoeken
naar een plaats voor het afzetten van het eerste ei .
Hierbij wordt ook hier niets aan het toeval overgelaten. Ze kiest in het voorste deel van de eel bijna altijd
een van de drie bovenhoeken van de zeshoekige
ru imte. Voor het leggen kromt het varroawijfje de twee
eerste beenparen naar binnen in de richting van de
eiuitgang, die zich midden in haar buikpantser
bevindt. Met haar poten zoekt het wijfje een goed
houvast op de celwand, zodat ze het ei naar bu iten
kan persen en aan het oppervlak van de celwand kan
kleven . Wegens zijn aanzienlijke grootte schijnt het
baren van het ei niet gemakkelijk te zijn. Na het
leggen van het ei blijft ze 20 tot 30 minuten sti l en
houdt het ei met 4 poten tegen de celwand gedrukt.
Daarna gaat ze weg, maar controleert eerst of het ei
tegen de ce lwand blijft kleven . Na ongeveer 30 uur
komt de jonge mijt (protonymfe) uit waarbij ze zich
met de poten aan de celwand vasthoudt en zieh uit de
eiersehaal t rekt.

Orientatie in het duister
Het is de vraag hoe de ogenloze mijt in het donker de
plaats voor de eieren en de ontlasting uitkiest en
waarom . Omdat nooit uitwerpselen of eieren op de
larf zijn gezien, kan men aannemen dat de mijten de

Schema tisch zijaanzicht van een eel in het stadium van de pop.
U = uit werpselenh oop, Z = zuiggat voor voeds elopname, V =
verblijfplaats van de jonge mijten tijdens de verve/lin gen.

geur van de coeon van die van de opperhuid van de
waard kunnen onderscheiden. Ook stelden wij in
proeven met cellen die 180% gedraaid waren , vast,
dat de mijten zich orienteren met behulp van de
zwaartekracht en waarschijnlijk met chem ische
signalen uit de anaalzone van de bij .

Hoogste zekerheid voor het eerste ei
Dat de mijten steeds de plaats voor de ontlasting en
het eerste ei op de al genoemde plaats situeren, kan
als een strategie voor de veiligstelling van het voortplantingsresultaat gezien worden . Door het verbl ijf in
het achterste deel van de eel, wordt het voorste stuk
zelden betreden. Daarmee is de kans dat de plaats
van het ei door een aanraking veranderd wordt heel
klein . Dit is belangrijk omdat het ei een protonymfe
bevat van wie de benen tegen de celwand moeten
zitten . Zou het ei opzij of op de rug gedraaid worden,
dan zou de protonymfe niet meer in staat zijn, zich
met haar poten uit de eierschaal te trekken . Ook de
gedaanteverwisseling van voorpop naar pop is voor
het ei gevaarlijk. De groeiende mondde len en poten
van de pop kunnen het ei draaien. Omdat het ei voor
in de eel en in een hoek zit, is ook dit risico klein.

Mijtenmoeders maken ruimte en een zuiggat
De verpopping van de bij (verandering van voorpop in
pop) duurt 30 tot 40 minuten . Dit is verbazingwekkend kort, als men bedenkt dat niet aileen de huid
wordt losgemaakt en als een hemd uitgetrokken, maar
dater ook een nieuwe liehaamsbedekking groeit.
Gelijktijdig groeien monddelen, voelsprieten , vleugels
en poten . Het lichaam van de pop lijkt voor het eerst
op een bij. Daarbij verandert de leefruimte van de
mijten aanzienl ijk. De mijten worden door de bewegingen van de bij gestoord en van hun mesthoopje
verdreven. Ze keren daar echter snel weer naar terug .
Meteen na de verpopping stoot de moedermijt vaak
het derde beenpaar van de pop vaneen en verruimt
op deze wijze de ruimte bij het uitwerpselenpakket.
De volgende taak van de mijt bestaat eruit een
zuiggat te boren in de nieuwe huid van de pop. De
eerste zuigactie kan twee uur duren, terwijl ze op de
voorpop gemiddeld na 2,7 minuut al werd beeind igd.
Met veel inspanning onderhoudt de moederm ijt het
voergat. Het is de en ige plaats voor de maaltijden van
de mijten . De protonymfen kunnen zelf geen gat in de
pop boren . Daardoor zijn ze gedwongen de gemeensehappelijke bron van haemolymfe te gebruiken en
zich bij de groep aan te sluiten . Bij het openen van
oudere cellen ziet men dat aile mijten die niet met
een vervelli ng bezig zijn, zich op of in de nabijheid van
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het uitwerpselenpakketje bevinden. Als ze honger
hebben, kruipen ze op de pop en zoeken het maaltijdsgat. Na de maaltijd klimmen ze naar hun mestvaalt terug. Dit strak geregelde groepsgedrag is voor
de parasiet van belang: Enerzijds wordt de pop weinig
besehadigd, zodat deze aan het einde van de rit de
eel kan openen en anderszijds versperren de mijten
elkaar de toegang tot het voergat niet.

Doel: bevruchte jonge vrouwtjes

142

Gesloten broed stadium
De moedermijt legt ongeveer 70 uur na de sluiting
haar eerste ei en daarna elke 30 uur weer een. Uit het
eerste ei komt een mannetje, dat geslaehtsrijp is als
de eerste doehter volwassen wordt. Het mannetje
dekt haar meerdere keren, totdat de tweede doehter
geslaehtsrijp wordt en zo verder. Het aantal jonge
bevruehte vrouwtjes wordt door de duur van het
gesloten broedstadium beperkt. Niet aile nakomelingen worden volwassen of komen tot paring. Per

Het belangrijkste doel van dit groepsgedrag en van
de ruimtelijke aanpassingen van de parasiet is een
groter sueees te bewerkstelligen bij de paringen van
de jonge varroavrouwtjes. Het is niet vanzelfsprekend
dat het enige mannetje in elke mijtenfamilie en aile
doehters meerdere keren bij elkaar komen om te
paren. Het is een nadeel dat de eel door het derde
beenpaar van de pop in tweeen gedeeld wordt.
Zouden de jonge mijten rondlopen dan zou het nog
moeilijker zij n elkaar te vinden . Het loopt dan

moedermijt vindt men gemiddeld 1 tot 1,5 doehtermijt die tot voortplanting in staat is in de werkstereellen en 1,5 tot meer dan 2 in die van de darren.
Bewerkt en vertaald door M.J. van lersel, uit ADIZ
32(1 ): 12- 15 (1998)

verkeerd af, want elk wijfje dat bij het verlaten van de
eel nog niet gepaard heeft, blijft onvruehtbaar.

Bevruchtingsstation Marken

advertentie

ZATERDAGI9JUNII999
van 1o .oo to t

IJ . OO

uur wederom

KORTE BERICHTEN

Zea ls u in het artikel 'Overlarfdagen 1999' in Bijen
8(4): 116-117 (1999) gelezen kunt hebben, is 'Marken'
overgegaan op earniea. Dit is het gevolg van het gedrag van een groep Buekfastimkers die het niet te
nauw nemen met de maatregelen die op Marken
gelden ter voorkoming van Amerikaans vuilbroed
(AVB). Zij wensten hun volken niet te Iaten testen op
aanwezigheid van AVB-sporen bij ID-DLO Lelystad . Zij
hebben hun te bevruehten koninginnen, buiten het
bevruehtingsstation om, op Marken geplaatst. lk ben
van mening dat dit gedrag mij niet mogelijk maakt de
bezoekers van het bevruehtingsstation te vrijwaren van
de kans op AVB-besmetting. Het risieo van besmetting
op een bevruehtingsstation kan zeer groot zijn indien
het niet mogelijk is de inzenders te eontroleren of hun
bijen AVB -sporenvrij zijn. Dit risieo wens ik niet te
nemen en daarom heb ik besloten over te gaan op
earniea's!

OPEN BAG
bij imkersbedrijf De Werkbij te Rhene n

C

METO.A.:
)
( BIJENWAS SMELTEN )
KUNST-RAAT lilETEN
OBSERVATIE -BIJENKAST
BIJENWASKAARSEN liiETEN
( BIJENSTAL, O.A.MET SPIEtELKOR
( HONINt -SLINiiEREN EN ·AFVULLEN
(
KORFVLECHTEN, ENZ. ENZ.
Er ul dlvun millen un lt:ting wordrn grhouden ovrr propoHs.
Di vrrn st•nds t ijn unwnig: w ... rondtr dr bi jrnvertnigingtn VBBN en ANI, 'lltrkoop van
honing · rn imkcrsartiblen (met diverse S!)*cialr unbirdingrnl) rn de kindurn kunnrn ulf
biJtnwukurun rollrn. Vrrdtr is rr natuurlijlt nn httrlijk kopjr koHit of thtt vuktijgbur en
natuurlijk ontbrrktn dt frisdr.tnk , dt brood jts en dt oYtrhurlijh hon1ngkock nlttl
U bent 19 junl Vlon h.rtt wrlkom op de Noordrlijkr Mtrntstng 18 in Ah.ntn , tel. 0]17 61 3:9 42l

GRATIS TOE GANG!
maandbla d voor imkers mei 1999

De op te stellen darrenvolken zijn van de lijn Celie.
lndien u uw te bevruehten koninginnen naar Marken
wi lt brengen dient u zieh aan de volgende twee
voorsehriften te houten, te weten :
- u dient keuringsuitslagen van ID-DLO van g) uw
bijenvolken te Iaten zien. Deze keuringsuitslagen
mogen niet ouder zijn dan vier maanden.
- De bevruehtingsvolkjes dienen in Apidea- of in
Kirehhainerkastjes aangevoerd te worden.
Het bevruehtingsgeld bedraagt f 6,- per kastje.

In/.: dhr. E. Oortman-Gerlings, 0299-374114
(liefst op donderdag tussen 19.00-21 .00 uur).

INTERVIEW

Weg van de oprukkende snelwegen
Ab Kuypers

Een advertentie in Bijen in 1996, zorgde uiteindelijk
voor een ingrijpende verandering in het Ieven van
Leen en Ria van den Berg . Benauwd geworden voor
de oprukkende industrie, won ing bouw en snelwegen in de Zaanstreek leek de overname van een
imkerbedrijf in Canada wei wat. Van de zeven
gegadigden waren het Leen en Ria met wie de
eigenaar in zee wilde gaan . Nu, bijna drie jaar later,
noemt hij zich nog altijd een beginnend imker en
d at terwijl hij, de Nederlandse jaren meegerekend,
to ch al zo'n bijna dertig jaar 'in de bijen zit' . Een
bijzonder interview via e-mail, een snoepreisje naar
Canada zat er niet in.

West-Knollend am: tabee!
Nagezocht in de atlas. Het dorp bestaat echt. WestKnollendam, Zaanstreek. Nooit te oud om te leren
dus. Het begin van dit verhaal, verteld door Leen en
Ria van den Berg: 'Vanaf mijn zeventiende jaar heb ik
al bijen. In de loop van de tijd kregen we ook
schapen, kippen, een koe en een moestuin, een
beetje boeren dus. Terwijl ik als postbode voor een
basisinkomen zorgde, verzorgde Ria de kinderen . De
rest deden we altijd samen. Hoe leuk dat boeren ook
was, de omgeving en de omstandigheden in de
steeds voller wordende Zaanstreek ging ons tegenstaan. Die advertentie in Bijen, drie jaar geleden, ja,
dat leek ons wei wat. Er waren geloof ik nog zo'n
zeven anderen die wei interesse hadden in het
Canadese bedrijf, dat te koop werd aangeboden . Nog
diezelfde zomer in 1996 zijn wij daar samen gaan
kijken. Behalve de imkerij hebben we ook nog andere
boerenbedrijven bezocht. Gesprekken gevoerd met
niet aileen de bijenteeltvoorlichte r maar ook die van
de schapenhouderij. We dachten aan een tweede tak
voor 'ons' eventuele bedrijf. In september daaropvolgend werden we door Peter Gruys gebeld dat hij
met ons verder wi lde gaan. Toen hebben we ook
meteen de officiele immigratieprocedure gestart. Dat
werd overigens nog wei een spannende aangelegenheid. We hadden nog maar tien dagen te gaan toen
we eindelijk de toestemming binnen kregen.'

Op weg naar Alberta
Over hun aankomst in Canada schreven Leen en Ria:
'Nadat we in Calgary aankwamen werden we na de
formaliteiten hartelijk welkom geheten door een

doopsgezind echtpaar, dat wij van een internationale
gastgezinlijst hadden. Zelf stonden wij in Nederland
op die lijst. De man, een gepensioneerde automonteur, ging met ons een sofi-nummer halen, inschrijven
bij het ziekenfonds en hij hielp ons met het kopen van
een auto. Het werd een Chrysler Voyager; wij hebben
zes veiligheidsriemen nodig, vandaar een 'minivan ',
zoals men dat hier noemt. In twee dagen reisden we
naar het Noorden, via de nationale parken Banf en
Jasper. Onderweg sliepen we in Hinton, bij weer een
ander gastgezin. Zaterdagmiddag kwamen we dan
eindelijk bij de familie Gruys aan. Na een kopje thee
brachten Peter en Liesbeth ons naar het huurhuis op
ongeveer 25 km van het bedrijf. Het was een erg laat
voorjaar, de sneeuw was nog aan het wegdooien. De
kortste weg naar ons nieuwe huis was afgesloten
omdat er een stuk van de grintweg was weggespoeld .
Via een omweg, ook a! niet te best, kwamen we
uiteindelijk toch aan.'

De eerste dagen, ontberingen
'I n het huis was een houtkachel,' vervolgen Leen en
Ria hun e-mail , 'maar de schoorsteen bleek verstopt.
Een deel van het huis had we liswaar centrale verwarming, op propaan, maar deze werkte niet. Uit de
kraan kwam aileen koud, zwart, stinkend water. Het
was inmidde ls zaterdagavond, gelukkig hadden we
drinkwater voor onderweg gekocht. De kinderen
vonden het allemaal wei spannend. Na een snelle
maaltijd kropen we in onze slaapzakken. Zondagmorgen heeft Leen de schoorsteen zo'n beetje geveegd. 's Middags was er een buurtbarbecue waar we
door Peter Gruys aan iedereen werden voorgesteld.'
Tot zover het verh aal van aankomst, dat zich vanachter
de comfortabele kachel, thuis in Lelystad, als een
spannend verhaal laat lezen, een verhaal van
ontberingen. Dat emigreren alles behalve op de
lauweren rusten is blij kt uit het vervolg : ' Maandagmorgen gingen de ki ndere n naar school en wij naar
het dorp om o .a. een boiler te kopen. De school telt
totaal ongeveer 175 leerlingen , verdeeld over de
kleuterklas, de basis- en middelbare school. Onze
kinderen werden gastvrij ontvangen . In twee dagen
hebben we het huis een beetje schoongemaakt en
met hulp van Peter en Liesbeth Gruys de boiler
ge·J·nstalleerd. De buurvrouw kwam met een kano en
een hele lange stok om de invoer van de drinkwaterleiding van de bodem van het drinkwaterbassin op te
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vissen, en daarna hadden we redelijk schoon en warm
water. Later kwam de buurman oak helpen met het
repareren van de verwarming . Woensdag gingen we
aan het werk.'

kraantje). zodat we met z'n tweeen of drieen vrij
makkel ijk 40 volken op een vroege ochtend kunnen
verhuizen. We hebben op een zomerstand 32-40
volken staan .'

Aan de slag

Vijanden

'We hebben in de zomer van '97 in loondienst bij
Peter en Liesbeth Gruys gewerkt. Zij waren in 1981
vanuit de Betuwe geemigreerd en hebben het bedrijf
vanaf de grand opgebouwd, zij begonnen met 300

Wie ver reist kan veel verhalen . Oat geldt oak voor
Hollandse imkers 'in den vreemde '. Dan kan je,
bijvoorbeeld, behalve over de gebruikelijke bijenziekten , oak vertellen over beren. Wanneer echter de

volken . De overgang vanuit Nederland als hobby
imker was voor ons natuurlijk heel groat. Waren we
gewend om met vier vijf volken te werken, nu
hadden we de verantwoording over ruim achthonderd,
bijna negenhonderd volken. Nogal een verschil, he .
Maar oak het klimaat is hier heel anders. Alles bij
144 elkaar hebben we heel wat moeten leren over het
imkeren hier. Trouwens wij voelen ons eigenlijk hier
nag steeds beginnende imkers. Nadat we met de
nodige moeite een lening konden rand krijgen hebben
we in november 1997 definitief het bedrijf overgenomen van de familie Gruys. Drie weken na onze
aankomst, we zaten in de verste bijenstand, brak
Josine (toen 14) haar arm . Ze moest naar de stad om
geopereerd te worden (enkele reis 145 km). Haar
klasgenoten schreven allerlei bemoedigende teksten
op haar gips. Onze huisraad kwam in een grate
container op een vrachtauto vijf weken later.'

a

mijt het van Leen en Ria had gewonnen , was er over
beren nooit verteld . 'We hebben de bijenvolken in de
zomer liever niet bij huis, vanwege roverij op het
honinghuis aan het eind van het seizoen . Beren
maakten ons afgelopen jaar aan het eind van het
seizoen bijna wanhopig . Ze zijn dol op het broed en
kunnen een bijenkast totaal vernielen . Op de vaste
standen beschikken we over schrikdraad met zonnepanelen , maar verleden jaar gingen ze overal
doorheen. Dank zij intensieve controle hebben we
'maar' 13 volken verloren, schade was er aan 30. We
spraken een coli ega, die 100 volken was kwijtgeraakt.
Onze buren zeggen, dat er dit jaar uitzonderlijk veel
beren waren . Na twee natte zomers met veel bessen
(hun hoofdvoedsel) en ertussen een voor hier milde
winter werd '98 een droge zomer met weinig bessen .
De beren waren al vroeg heel hongerig en ze moeten
zich voor hun winterrust 'val eten '.

Op naar zelfstandigheid

De varroamijt

' In het begin van diezelfde zomer hebben we een
voorlopig koopcontract getekend, daarna konden we
op zoek naar een lening, dat lukte op het nippertje en
15 november waren we eigenaar. Peter en Liesbeth
Gruys vertrokken begin december met pensioen naar
Frankrijk. Vorig jaar (1998) was dan echt ons eerste
eigen seizoen . We hebben zelfs een vaste hulp
aangesteld . Keihard werken, hoor. Mede vanwege de
goede honingoogst die wij hadden. Half april gingen
we aan de slag, in de paasvakantie hebben aile

Toen in Nederland de varroamijt de kop opstak, was
dat voor Leen en Ria bijna de reden geworden om
met imkeren te stoppen . En was dit verhaal nimmer
geschreven . 'We hebben echter toen besloten eens te
kijken of wij misschien zonder te bestrijden tach
verder konden imkeren . In Nederland hebben we onze
bijen het varroamijtprobleem zelf op Iaten lassen.
Clubgenoten zeiden dat we onze volken binnen drie
jaar kwijt zouden zijn, maar na 12 jaar leken ze er juist
bovenop te komen. In de laatste Bijen die wij kregen

kinderen geholpen met het uitpakken van de bijen en
daarna kwam onze hulp Karen, die momenteel imkert
in Nieuw Zeeland . In de zomer hebben zo'n 860
volken honing voor ons gehaald. We hebben 's winters
15 vaste bijenstanden en 's zomers 25 . Boeren vragen
of we bijen naar de rode of alsike (een witte, die
honingt bij wat lagere temperaturen) klaver willen
komen, die ze voor zaad telen . Verder wordt er veel
canola (erucazuurvrij koolzaad) verbouwd en zijn er de
wei - en hooilanden, waar oak klaver en luzerne in
groeit. We hebben twee bijentrucks, een-tonners, met
'flat decks' . Op een staat een 'hive-loader' (kasten-

stond een stukje over de Texelse imkers, daar heeft de
ene imker er oak veel meer last van dan de andere, is
onze indruk. Wij probeerden de varroamijt onder
controle te houden door de bijen een keer te Iaten
zwermen, daarna luisteren naar tuten en kwaken en
resterende doppen breken, ze zo natuurlijk mogelijk te
Iaten Ieven en door aileen de honing aan het eind van
het seizoen af te hal en voor het voeren en zo min
mogelijk verstoren. Wij denken dat het werkt, maar
niemand wil eraan . Leen observeerde de bijen wei
eens door voorzichtig het deksel eraf te halen en door
de glazen dekplaat te kijken en zag toen een soort
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poetsgedrag, dat hij eerst voor dansen hield, omdat
de gepoetste bij zo zenuwachtig heen en weer liep.
We vroegen ons af of hier misschien de sleutel tot
'Ieven met varroamijt' zat en hebben daarover een
artikeltje naar Bijen ingestuurd. Niemand reageerde .
Later lazen we, dat ze in de VS en nog later in Duitsland via gedrag een soort resistentie hopen te vinden.'

een dikke tissue o.i.d . Er schijnt ook een gel te zijn.
Mierenzuur helpt ook bij tracheemijt, die in Canada
voor veel problemen heeft gezorgd. We weten niet of

de bijen hier met varroamijt kunnen Ieven, maar we
durven het gewoon nog niet aan. Hier geven we onze
bijen veel meer stress (extreme winters, explosieve
zomers en zo veel mogelijk honing afhalen). we
moeten er ons brood mee verdienen en de lening

Gedwongen

afbetalen, we durven (nog) geen risico te nemen.'

Ook in Canada kregen Leen en Ria met varroamijt te
maken en zijn nu wei aan het behandelen.
'Niet eens zo lang voor onze komst naar Canada stak
ook hier de varroamijt de kop op. In het Oosten van
Canada, in New Brunswick, schijnt een vallei te zijn
waar een soort voorkomt waarmee de bijen kunnen
Ieven. Maar, dat is dus bij ons niet zo. Ai le standen zijn

Canada, ooit zijn er veel Nede rlanders naar toe
getrokken om er een nieuwe, betere toekomst op te
bouwen dan in ons eigen vaderland mogelijk was.
Ook onder de imkers komen Leen en Ria nog heel wat
collega 's met Nederlandse wortels tegen. 'Wat ons

door Peter en Liesbeth Gruys in het voorjaar van 1997
behandeld met Apistan , i.v.m. de verkoop. Hoewel in
het najaar slechts enkele besmette volken op onze
standen voorkwamen hebben we toch weer moeten
bestrijden en testen. We hebben nu dus zeker varroamijt en willen, na testen en eventueel behandelen met
Apistan in het voorjaar, proberen met een 'slow
release ' mierenzuurmethode in de herfst te behandelen, maar we zijn er nog niet uit hoe. Ria vindt de

verleden jaar opviel tijdens de Alberta Beekeepers
Association Convention was, dat er veel bijenhouders
van Nederlandse afkomst zijn. Zo is bijvoorbeeld de
voorzitter, Barrie Termeers vader, een Nederlandse
immigrant. Hij heeft 2500 volken, de echt grote
bijenhouders hebben hier zo'n 3.000 tot 4.000 volken,
zoals bijvoorbeeld de uit Nederland afkomstige
Greidanus familie. Maar er zijn er meer. Allemaal met
rond de vier tot vijfhonderd bijenvolken. N iet allemaal

Nassenheimverdamper wei ingenieus, maar deze is
voor al die volken nogal duur en ingewikkeld en we
hebben voor de Canadese vorm veel extra lege
honingkamers nodig voor al de volken. We denken nu
aan de methode van een plastic zak met openingen en

in buurt hier, maar ja, Canada is ook wei een
uitgestrekt land, he.'
'Wij imkeren met een bij van het Carnica-type, volgens
ons het meest geschikt voor deze strenge winters.
ltaliaanse bijen houden 's winters een groot broednest

Niet aileen

Ria in actie tijdens het maken van de 'double queen colonies' (mei 1998). Foto: Van den Berg
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en verbruiken dus meer suiker; de (arnica's hebben
een explosieve voorjaarsontwikkeling en lijkt ons voor
dit klimaat het meest geschikt. We hebben bij ons
bedrijf ook nog 192 ha land, waarvan 114 ontgonnen,
de rest is natuur. Een tweede tak van ons bedrijf is
akkerbouw; een klein bedrijfsdeel voor Canadese
begrippen verhuren wij aan onze buurman als weiland
voor zijn vleesvee, een ander deel heeft klaver en het
derde deel hopen we dit voorjaar in te zaaien met
canola . We wonen in een schitterend gebied ,
landbouw afgewisseld met bos. Er zijn veel be ken,
onze buurtschap heet Fourth Creek, zelf wonen we
aan een bebost beekdal. De natuur is hier heel ruig , er
zijn vrij veel roofvogels en we zien herten, elanden en
veel prairiewolven . Het gebied is rijk aan olie en gas,
veel boeren werken in deze branches, naast de
akkerbouw en het vleesvee . We wonen op 60 km van
een dorp en op 145 km van de stad, er zijn twee
buurtwinkels, elk op ongeveer 20 km en Moonshine
Lake, een Provincial Park is ook op zo'n 20 km.'

Enkele foto's van de familie en het bedrijf zijn op
het internet te vinden op het volgende adres:
www. telusplanet.net/ publidbergapi/index.html

De stal van de Carnicavereniging Oost-Nederland

maandblad voor imkers mei 1999

Opening bijenstal (zie Foto van de Maand)
Op 19 juni a.s. zal de Carnicavereniging OostNederland een proefstand voor carnica 's openen op
het landgoed 'De Welle' in Lonneker bij Enschede .
De officiele opening vindt plaatst om 15.00 uur. De
proefstand ligt in een prima drachtgebied aan de
rand van de groene buitenwijken van Enschede, met
o.a. een prachtige lindelaan waar de bijen in juni en
juli hun honingmaagjes kunnen volstorten . De
vereniging gaat vanuit de hierboven afgebeelde
stand gratis larfjes voor leden verstrekken , een
koning innenteeltcursus voor nieuwe leden geven en
rondleidingen voor schoolklassen uit de omgeving
verzorgen. Op 19 juni zijn leden en belangstellenden
van harte welkom . lnl. : R. Waaijer, 053-4612416.

Polygoonfilm
l.v.m. onderzoek voor het Nederlands Audiovisueel
Archief zijn wij op zoek naar een oude Polygoonfilm
'De bijenwereld ' uit 1925. Het gaat om een
educatieve film over bijenteelt, die echter onvolledig
bewaard is gebleven. Wie kan mij verder helpen?
ln l. : NAA, dhr. Th . van Oort, 020-6652966 .

HmmH•
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Di c k vu n d e r i n k
............

Het is nu 17 maart. W e hebben als verademing
enkel e moo ie lented agen achter de rug , maar de
regen herstelt zich al weer. AI m' n volken vlog en en
dat geeft de imker w eer moed. lk wacht het
weerbericht af, als er een weersverbeteri ng
intreedt, gaan de volken naar de w ilg. Nu moet ik
ook al bedenken wat ik in mei ga doen. 'Eike
manager zou een cursus bijenhouden moeten
volgen' , luidde een St elling in een proefschrift. Dat
spreekt me aan , want net als een manager moet ik
het ongewisse gaan plannen. En net als hij bijsturen
als het zover en , helaas anders is.
Op basis van ervaring maak ik plannen.Die ervaring
leert mij dat de volken in de tweede helft van mei van
het fruit terugkomen op het Bijenpark. Een deel op
twee broedbakken, een aantal nog op de eerste. De
honingkamers zijn meestal nog niet helemaal vol maar
dan is er zo'n overvloedige dracht in Amstelveen dat
die in twee weken vollopen. lk grijp dan ook nog niet
in, maar benut de gunstige periode om de kleinere
volken een tweede honingkamer te Iaten beleggen.
Stopt de dracht dan komt de zwermverhi ndering . lk wil
niet teveel uitbreiding en ik maakte per twee volken
een nieuw volk, bestaande uit een broedkamer van
volk A en een honingkamer met broed van volk B met
de beste moer van A of B. Dan krijg ik dus twee
moerloze volken met broed en een aflegger met veel
broed en een moer. Sinds vorig jaar maak ik van twee
of drie volken een vlieger met oude moer en aileen
een sappig belegde darrenraat. Die vlieger moet zo
sterk zijn om over twee weken de belegde darrenraat
te kunnen leveren voor de nu moerloze volken . Op de
13de dag doppen snijden en dan alles naar de Iinde.
Wei wat vroeg, maar mijn inspanning is voorbij en
dient aileen nog 'copuleus' beloond te worden. Dat
kan net zo goed heimelijk op de Iinde gebeuren. Laat
ik ze thu is staan dan durf ik niet te reizen met volken
waarvan de jonge moer nog niet aan de leg is. De
praktijk leert me twee dingen : a. met deze methode
zijn aile volken in staat voile productie op de Iinde te
geven, darrenbroedigheid en dergelijke onvoorziene
narigheid daargelaten en b. de volken met de jonge
moeren geven meestal meer opbrengst dan de volken
met oude moer d ie veel opbrengst omzetten in broed.
Nu de Buckfaststand
Zwermverhindering met de Buckfast in Dadant heb ik
nog niet onder de knie. lk heb ook nog geen Buckfast
meegemaakt die niet zwermde, maar ik vertelde al, ze

HOH OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H
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zijn wellicht nog niet zuiver genoeg. lk heb overigens
ook Kl-moeren gehad die gek waren op zwermen. lk
vertrouw ze dus nog niet. Vorig jaar heb ik hetzelfde
gedaan als op het Bijenpark: twee Dadantkasten Iaten
afvliegen op een Spaarkast en die aflegger naar de
Iinde. Nadeel is, je hebt een broedpauze, terwijl de
dracht in Amstelveen wei varieert maar nooit stilstaat.
Maar ach , al dat potten wassen! Mooier zou zijn als ik
vroeg jonge moeren heb, wellicht lukt dat met de
Buckfastkweek die we op het Bijenpark gepland
hebben. lk ga hier dus niet zelf moeren kweken maar
doe dat via 'ons doppenproject' met prima materiaal
van een van de !eden .

De carnica's op het 'Landgoed'
Terwijl twee volken op de paardebloem staan, wil ik
van het derde volk doppen kweken . Als het kan zo
gepland dat er rijpe doppen of jonge moeren zijn als
de paardebloemvol ken terugkomen. lk kweek de
doppen in een moergoed volk (bak met de moer 'n
dag opzij om de doppen te Iaten aantrekken en dan
weer terug) en ik hoop op zoveel doppen dat ik acht
Apidea 's naar Lemmer kan sturen en ook de
paardebloemvolken kan voorzien . In die volken liggen
twee roosters met de moer in de middelste bak. Die
bak gaat met moer en bijen een eigen Ieven beg in nen
op de Iinde als reservevolken en de bak met gesloten
broed krijgt een dop of jonge moer die gaarne
geaccepteerd wordt. Misschien ga ik een van de
paardebloemvolken in een Dadant huisvesten als
proef. De enige goede manier om dat te doen is het
hele volk afslaan in een Dadantkast op lege
(ku nst)raat. De bakken met broed geef ik aan andere
volken, het nieuwe volk lij kt op een grote zwerm die
een hele kast moet volbouwen en de zwermplannen
wei vergeet. Werkt prima. Maar laat die regen nu toch
stoppen!

Ail e bijenteeltmateri alen voor de
moderne imker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

f
f

190,00 per ·stuk
170,00 per stuk

Geopend: Zarerdag van 8. 00 - 12.00 uur en na
relefoni sche afsp raak. Harremaatweg 36, 378 1 NJ
Voorthuizen, 0342-472837 I 0653 182006
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DRACHTPLANTEN

Niet-populaire drachtplanten (dee I 1)
Marion Verspaa ndonk-Schijve ns
Een publicatie in Bijen of een geleide wandeli ng in
het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve te Hilvarenbeek kan uitstekend aangeg repen
worden om 'aandacht te vragen voor de mooie
dingen ' uit de natuur. Via publicaties in het blad van
de IVN -afdeling , probeer ik via de invalshoek van
de wilde bijen en wilde planten aandacht te vragen
voor honingbijen en drachtplanten. Vooral onder
natuurgroepen moet het idee groeien dat de moderne bijenhouders, bijna allemaal hobbyisten, niet

uit zijn op het exploiteren van bijen als werkvee. En
ook dat de Westerse honingbij op natuurlijke wij ze
148 ons land is binnengekomen en dus niet minder belangrijk is dan andere nectarverzamelende insecten.

Het gevoel
De Westerse honingbij bestaat nog altijd als soort,
binnen deze soort zijn er hooguit wat rassen met
elkaar gekruist. Honingbijen zorgen evengoed voor
het voortbestaan van soms zeldzame planten; honingbijen en wi lde bijen vul len elkaa r dus aan en zorgen
voor vruchten en zaden voor mens en dier. Op deze
manier aandacht vragen is een andere dan protesteren
of met het vingertje wijzen. Het leidt naar verwondering en wei Iicht naar meer waardering. Het is het
gevoel bij mensen losmaken.

Samenhang
A ls gids laat ik graag kinderen proeven van zelf-geslingerde honing, luisteren naar een hommel die stuifmeel lostrilt, kijken naar de mooie vlekken in bloemen.
Het zijn vooral de gehandicapte kinderen die nog het
meest verstillen als ze een raam met bijen te zien
krijgen. lk voel hun binding met de natuur. Zij zijn niet
bang voor bijen en de bijen niet voor hen . Geen bij

die opvliegt, geen kind dat panisch wordt. Zij zijn
beter dan ik of welke bijenhouder of natuurgids in
staat hun familie en kennissen te overtuigen dat de
honingbij kan boeien en er echt bijhoort. Belangstelling opwekken voor de honingbij kan ook door aandacht te vestigen op kleine wonderlijke zaken die zich
afspelen bij minder-populaire planten. Voor mij is het
kijken naar water zich zoal op een simpele bloem
afspeelt al reden tot genieten.

Niet populair
Op het moment van dit schrijven zijn veel bosranden
wit gekleurd van bloeiende Drentse krentenboompjes.
Anders dan hun naam doet vermoeden zijn ze hier
niet inheems en ook hun snelle uitbreiding via de
uitwerpselen van krentenetende vogels ten koste van
andere planten maken deze struiken niet populair
onder IVN'ers. Mijn waardering verdient hij in ieder
geval wei. Als samen met het ontluiken van het aanvankelijk bruine blad de witte bloemenmassa
verschijnt, geeft dat voor mij al lopend langs een
naaldbos een echt lentegevoel. Als u denkt dat
insecten geen belangstelling tonen voor deze fraaie
witte bloemenpracht heeft u het goed mis. Om het
tegendeel te bewijzen moet u vroeger uit de veren
dan voor een standaard IVN wandeling . Op een
vroege warme ochtend wandelde ik onlangs met mijn
hond langs een gemeenteplantsoentje. Het was voor
het eerst dat ik zag dat deze plant insectenbezoek
kreeg . Honingbijen verzamelden er stuifmeel van een
heel ongewone kleur namel ijk. mosgroen . Ze veegden
het met hun middenpoten van hun behaarde lichaam
in de korfjes van hun achterpoten om vervolgens snel
een nieuwe bloem te bezoeken. Als de bloembodems
later in blauwpaars vruchtvlees gaan veranderen zul len
niet aileen de vogels maar ook ik er als de kippen bij
zijn om deze zoete lekkernij te verzamelen . Gedroogd
heerlijk in gebak, vers tijdens een wandeling nog
verrukkelijker. Laat wei genoeg voor de vogels over. In
de herfst kleurt het blad van het Drents krenten boompje fraai rood .

Eerst de hommels

Witte bloemenmassa van het Drents Krentenboompje.
Foto: Marleen Boerjan
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De eerste rhododendrons in het bos beginnen te
bloeien. Het betreft de Rhododendron ponticum,
letterlijk vertaald rozenboom uit Azie. De gehele
winter heeft deze plant zijn groene bladeren tegen de
vorst weten te beschermen door de vochtdruk in het
blad te verlagen . Toch zal hij af en toe wat blad

DRACHTPLANTEN
rododendronsoort bij elkaar staan , Ievert de giftige
nectar een honing op die in verse toestand giftig is
voor mens en dier. Andere niet-giftige soorten, te
herkennen aan het niet-vlakke blad, bevatten nectar
met veel enzymen en leveren een smakelijke milde en
Iichte honing. In ons land wordt de R. ponticum
nergens massaal aangeplant of bevlogen . Bijen
verzamelen hier ook nectar van andere planten zodat
vergiftiging niet voorkomt. Toen ik op een dag een
bloem openpeuterde om te kijken naar het nectarpeil,
ontdekte ik dat de stamper boven de meeldraden
uitstak. Nu pas begreep ik dat het voor de bloem
Een van de vele rhododendrons in het arboretum van
Wageningen. Foto: Marleen Boerjan

onmogelijk was zichzelf te bestuiven en dat zij
aangewezen was op insektenbezoek om zaden te

moeten vernieuwen. Omdat hij vanwege zijn giftig
bladstrooisel verstikkend werkt op ander Ieven is hij
minder geliefd onder IVN 'ers. Maar let u eens op een
afgevallen blad waarvan het bladmoes is weggerot.
Het lijkt net een gekantklost kleedje. Een enkele
hommel zit al op de kleurige bloemen. Zij is het die
met haar lange tong bij de nectar kan. De nectar zit zo
vroeg in het jaar onder in de trechtervormige
bloemen . Pas als het flink warm gaat worden za l het
nectarpeil stijgen en zullen ook de honingbijen de

kunnen vormen .

nectar kunnen oplepelen. Maar met dit koude
lenteweer zie ik dater voorlopig nog niet van komen.
Wist u overigens dat deze nectar giftig is voor bijen?
In het buitenland waar veel exemplaren va n deze

Bovengenoemde algemene bomen en struiken kunt u
samen met hun zeldzamere soortgenoten aantreffen in
het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve
te Hilvarenbeek. Deze is te bezoeken van 1 maart tot
1 november. Excursies: individueel op werkdagen van
09 .00-17.00 uur gratis. Wei even uw aanwezigheid
melden op het kantoor in het park . Groepen op
afspraak: ma. t/m zo. overdag en vanaf 10 mei op
werkdagen ook 's avonds. De kosten zijn dan f 3,50
p .p. met een minumum van f 40,- per groep . Bellen
naar 013-5425888.

Margari"la Batsis
Quali"lY Queens - Low prices
Queens from Greece. Selected from 1000 hives.
Race • CECROPIA &MACEDONICA, CARNICA,
CA UCASIA & LIGUSTICA. We ca n proYide also BUCKFAST
Queens mated with Cecropia & Mocedonica drones with \·ery good results.
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Prices for 1999

Euro
~Queens

are in

0-24

Queens
25-~ 9

No matetl Queens:
5,JEr;
4,6Eu
Tested mating:
13,5Eu 13Eu
Inst•·ument.al insemin>lted: 30, 5Eu 28Eu
Na tural mated in is land : 30,5Eu 28Eu
Instrumental inseminated
tested breede rs:
45Eu

Queen s
50-99
4Eu
12Eu

--

--

Queens
100-199

11,5Eu
---

Queens
200- ~ 99

10,5Eu

--

- -

MARGARITA BATSIS

Prices include postage.(e.xce.pt small orders
Parodos NeochorC>poulou 69
less tha n 49 gueens)Shipping season starts
45500 IOANN!NA GREECE
t1rst of April Dep nding upon spring
TeVFax: 0030 651 ~ 00 75 & "'2518 weather cond iti ons . A health cem licate is
Tel: 91067 email: abrosia~otenet.gr·
included \\•ith each shipment
NATIONriLB."-'\""KOFOREECE BankNo: 35961686207 *SIJecialiJI"iccs for bio orders (dealers)
...........

...............
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REDACTIE

Nieuwe hoofdredacteur Bijen
Dick Vunderink
In de voorjaarsvergadering van de redactie van Bijen
met de voorzitters van de vier organisaties die Bijen
uitgeven, stonden we uiteraard stil bij het overlijden
van de hoofdredacteur Joop Beetsma. Ook de vraag
van zijn opvolging was aan de orde.
Van de redactie kwam het unanieme voorstel Marleen
Boerjan tot hoofdredacteur te benoemen. Toen bleek
dat Marleen zich beschikbaar stelde, hebben de
organisaties dit voorstel gaarne overgenomen en is zij
in het volste vertrouwen benoemd.
Wij hebben weer een competente hoofdredacteur van
Bijen . Vanaf de benoeming van Joop Beetsma tot
150 hoofdredacteur van 'het Groentje' is zij redactielid
geweest en tevens 'maatje' van Joop. Steeds samen
opgetrokken ook met de inzet voor het gezamenlijke
blad Bijen. Zij is zonodig voor Joop ingevallen in de

vereniging Wageningen. Tijdens haar studie is zij
bezig geweest met onderzoek naar bijenvirussen en
als imker is haar grote interesse bijenziekten en de

-

eindredactie en heeft dus veel ervaring.
Marleen is ontwikkelingsbioloog en werkt bij ID-DLO
in Lelystad waar zij de vroeg embryonale ontwikkeling
van landbouwhuisdieren bestudeert. Maar zij is ook
imker en is voorzitter geweest van de VBBN sub-

Foto: Marcel Vos

biologie van het bijenvolk.
Marleen, we wensen je toe dat je de functie met voldoening en resultaat voor de bijenhouderij zult
vervullen .

adverten tie

Tweed e Pinks t erda g van 11.00 tot 16.00 u u r
'Het ielgat'
Amen 35, 9446 PA Amen
t elefoo n 0592 389349

Programma

• Verder diverse stands met o .a.: tweedehands
boeken, bijenfilatelie, verkoop van
drachtplanten, knoestkunst, pottenbakker
kunstraat en waskaarsen maken, demonstratie
nieuwe wassme lter, pollen-analyse enz.

' s Morgens: Overlarven van diverse
Buckfastlijnen en een carnicalijn .
' s Middags: Openbare verkoping van diverse
imkermaterialen en curio sa o.l.v. pander Jan
Tissi ng en 'notaris' Jan M ansier.

• Gratis entree Bijenteeltmuseum : 'De Bankorf'
• Gratis koffie

Diverse aanbiedingen , o.a. Trim 'o ' Bee voor
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26,-, inclusief honingemmer

BEDRIJFSRAAD
/- ~

--<' VBBN )
NCB
_/

Uit de Bedrijfsraad
J. Beekman
Het bestuur van de Bedrijfsraad vergad erd e op 15 maart
1999. De volge nde onderwerpen zijn aan de ord e geweest:
• Notulen BR-vergaderi ng 23-1 1-98
Deze zijn door de vergadering akkoo rd bevonden, met een
woord van da nk aa n de secretari s.
• lngekomen stukken en mededelinge n
Va n de voorz itter dhr. D. Vunderin k
- Rappo rt Engels monitoronderzoek ' Pesticide Po iso ning
of Anima ls 1996 '
Er is bij de Ambrosiushoeve ook ove r een derge lij ke
behoe fte gesproken voo r ederl and . Ook an be lang voor
andere 'g roen- en natuu rveren ig ingen: een onderzoek
waard?
- Symposium 'Bijenziekten' te Ka lmthout
In Vlaandere n i men, nu de mij te n resistent worden voor
Apistan, overgestapt op Amitraz ter bestrijding va n de
va rroa mijt. Di t is niet aan te be e len! De
darrcnraatm ethode is een goede vervanging. maa r wordr
nog niet vee ! toegepast. Mierenz uur i hier nog illegaa l!
Her zo u goed z ij n al er meer bele idsafstemming zou
komen tussc n Belgie. Du its land en Nederland met
betrekkin g to t Amerikaans vu ilbro d (AVB). Tusse n
we tenschapper op het geb ied van AVB zij n de eerste
stappen gezet om tot ee n sa menspraa k te ko men.
Van de secretari : uit gaa nde stukke n
- Dive rse brieven z ijt; doo r de ec reta ri s ve rzo nden e.e.n.
conform besluit Bes tu ursvergadering 23 -11 -98.
lnge komen stu kken
- Schrij en V BBN Co mmissie Hon ing inzake
in tructiedag Honingkeu rmeesters op 17-4-99 a.s.
- Schrijven va n de Ambrosiushoeve a ls derde reac ri e op
het onderzoe ksvoor te l va n de AN I.
- Schrijven van de Ambro iushoeve betreffende a fdrac ht
voo r chot.
- Afm elding van dhr. G. van Westhreenen voor deze
vergadering.
- Schrijven Burea u Lase r in zake aa npass ing
subsid ievoorwaarden E .
- Schrijven va n dh r. G . Hollande r betreffe nde
bestu ivingscursus.
- Schrij ven VB BN Co mmissie Onderwijs.
- Schrijven va n de Ambrosiushoeve betreffend e EU projecte n 2000.
- Schrij ven va n een im ker ui t Macedoni e om een im kerij
op te zetten in Nederl and.
- Vers lag va n de 'Werkgroep Bedrij fsraad 2000'.
• EU-projecten
inge le id doo r mw. Va n Winden van Burea u Lase r
-' Lase r' staa t voor: Lande lijke Service bij Regelingen.
De vo lgende projecten zijn aan de orde geweest en door
de Ieden Bedrij fsraad onderstreept:
- Experimenten om de varroamijt op dumzame wijze te
best:rijden.

- Cursussen voor imkers om nieuwe v indingen op bet
gebied van de varronmij tbestrijd ing te verspreiden.
- Het vervaa rdigen van informati emateri aa l over
bijenziektcn en du urzame bestrij di ng an de varroa mij t.
- Diagno tisch onde rzoek doo r de Ambrosiushoeve van
ingezonde n monsters dode bijen.
- Sti hti ng Ambrosiushoeve profileren ten opzichte van de
teun voor het labora torium van de mbro iu hoeve om
honingmonsters van imkers te analyseren op
kwa liteit a pe ten ( uikergehalte. fys isc he en chemische
eigensc happen en herko m t, gebaseerd op
stuifmee lana lyse).
-Welke tox ische tof in Dicentra-nectar ve roorzaa kt
bijensterfte.
De bovenstaande projecten zijn door een desku ndige, op
verzoek van Bureau Last: r, op de haalbaa rhe id bekeken.
Binnen twee weken wordt antwoo rd ve rwacht van Laser.
ventuele bijste ll ing zal door dhr. Vunderi nk en Roe len
gedaan worden . Het na tionale prog ramm a gaat eind maart
naar Brussel.
• Financieel ve rslag Bedrijt: t·aad en Bijen 1998
- Deze ve rslagen zijn in de vergadering ui tgereikt en
onder voorbe houd aan genom en. De boekencontrole, door
dhh . Van de Brink en Heessen, moet nog plaatsv ind en.
• A merikaans vuilbroed
- Het onderzoek van voederkransmonsters is besproken en
sterk aa nbevolen.
- De te vo lge n procedu re, nog goed te keuren door de
RVV;
Bij poren in het monster beri cht ID-Dl.O de imker en de
RVV De RVV co ntrolee rt aile volken .
* bij klini sche ve rschijnsclen: ruimen van de stand
* bij ni et-klinisc he verschijnselen: voermonster per volk.
a de uits lag van 10-DLO:
* volk met sporen wo rdt geruimd
* de rest krijgt een reisverbod ( inslu iting)
N a twee maa nden opni euw monsters per vo lk:
* indien in andere vo lken sporen: stand wo rdt geruimd
* indien geen poren: insluiting opgeheven.
ln de besmettin gs haa rd worde n volke n met sporen direct
geru imd .
• Amb.-osiu shoeve en onderzoek
- Aanvull end e reactie op ingedi ende ANl-voorste llen .
Voo rstel was: ve rontreini ging va n raathoning met
aca ri ciden, met name Apistan inza ke gezondheid. De
Ambrosiushoeve heeft een aantal monsters bij een Dui ts
laboratorium Iaten ond erzoeken met het vo lgende
resu ltaat. De tot nu toe gevo nden hoeveelheden (6 tot 10
m icrog ram per ki log ram) Fl uva linaat geven geen
aanleiding tot zorg over de gezondheidsri sico's.
- Besproken is ook her ingedi end e onderzoeksprogramma
opgesteld te r indiening bij de EU in het kader va n
verordening 122 1/97, dat een voortzetting is van projecten
di e momentee l in het kader va n het programma 1999
wo rden ui tgevoerd. Z ie hiervoo r ook de behande lde EUvoorstellen doo r mw. Van Winden va n Bureau Lase r.
• Cursussen
toege licht doo r dh r. J. Plaizier
- Cursus besluiving: hi ervoor is een boek in ontwikkeling,
waarvoo r bij de Bedrijfsraa d subs idi e en/of hu lp bij het
zoeken van sponso rs is aa ngevraagd . Dhr. Plaizier za l met
de opstellers va n bet boe k de beg roting vastste llen e n
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bekijken of het vo ldoet aan de hedendaagse manier van
lesgeven.
- Het bovenstaande is ook van tocpassing op de aanvraag
betreffende het opnieuw uitgeven van de
'Drachtp lantengids' van dhr. L. Hensels.
- Opleidingsplan voor leraren. Een be langrijk ke1m1erk
van dit plan is de opzct van een brede actuele
lerarenopleiding in eigen beheer. De Bedrijfsraad staat
acht r dit plan en verzoe kt de Commi ie Onderwijs
hiermee verder te gaan en voorstellen te doen.
• Bestuivin gs regeling bij het plaatse n va n bijenvolken
Het wachten is op de reactie van LTO Nederland.
• Werkgroep Bedrijfsr aa d 2000
Door deze werkgroep word t en rapport opgesteld en in
de volgende BR-vergadering aangeboden .
• Nation ale honin gkeurin g 11 september 1999
- De kosten, die als begroting zijn ingediend. worden per
imkerorganisatie omges lagen, dus niet ten laste van de
Bedrij ~ raad.
152 - Er zijn al een behoorlijk aantal aanmeldingen ontvangen
voor de lnstructiedag Honingkeurmeesters op 17 april a.s.
• Afscheid va n dhr. F.G .A. J a nssen (van de VBBN)
Dl1r. Janssen gaf aan dat deze vegadering zijn laatste was
en bedankte de Ieden va n de Bedrij fsraad voor de goede
amenwerking. De voorzitter, Dick Vunderink, verwee in
deze naar de ledenvergadering van de VBBN op 27 maart
a.s., waar hij hierop terug zal komen.
Yoor informatie m.b.t. deze ve rgadering kunt u contact
opnemen met het secretariaat va n de Bedrijfsraad,
Spoorlaan 350, 5000 !VIA Til burg, 013-5836350.

Algemene Ledenvergadering
Toegespraak gehouden door D ick Vu nderink op 27 maart
1999 in het IAC/W[CC-gebouw te Wageningen, aanvang
10.00 uur.
lk kijk met u niet terug op het vorige jaar. U hebt het
allemaa l meegemaakt en ik kan er weinig nieuws aan
toevoegen.
lk kijk voo ruit en ik ontkom er niet aan u een aan tal
zo rgen te noemen. Oat heeft te maken met de orientatie
over de toekomst va n de bijenhouderij in de Werkgroep
Bedrijf raad 2000 .
Die gesprekken verlopen in een goede sfeer en er wordt
intensief gewe rkt. Wij bieden binnenkort een tus enrapport aan de vijf organisaties aan, waarbij ik nog gee n
enke le voor pelling doe over de uitkomst. Welke uitkomst
de YBBN graag zou zien is bekend. maar wij hebben
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ma.kkelijk praten vanuit de positie van de grootste. Het
vereist inle.ven in de gevoelens van de kleinere
organisatie die een dee! van hun zells tandigheid zien
wcgvallen. Anderzijds dienen de kleinere organisaties zich
de vraag te stellen of die zelfstandigheid wellicht een rem
kan zijn op de aanpak van de vraagstukken die op ons
afkomen.
Want in het rapport staat uiteraard een op omming van
bek nde en nieuwe onderwerpen die op ons afkomen en
waarmee wij dus rekening moeten houden bij werkwijze
en organisatie van de bijenhouderij in de toekomst. Ook u
krij gt met de veranderingen te maken en ik noem er
enkele:
• /t el vraags111k van de concurrentie lllssen lt oningbijen en
wifde bijen en de neiging van natuurbelteerders om
bijenvolken te weren uit natuurgebieden
Hoe gaa n we daarmee om?
Simpele ontkenning omdat bet ons niet uitkomt. is dom .
Beter is om met deskundigen argumenten te verzamelen
die tenminste de ingenomen standpunten zullen
rel ati veren. maar die argumenten liggen niet voor het
grijpen. Een tweede moeilijkheid is de grote eigen
verantwoordelijkheid van lokale beheerders. Hoe kun je
die e lfectief bereiken als de landelijke organisaties geen
beleid opleggen?
Een derde mocilijkheid is bet vaak ongedisciplineerde
gedrag va n imk rs die gee n ander belang kennen dan het
eigen belang. Hoe krijgen we hen in het garee J? Op dit
moment hebben wij geen afdoende oplossing voor dit
nieuwe probleem.
• het vraagstuk van de overlteidsjinanciering van de
Ambrosiushoe1·e
Er komt maar geen rust op dat front. Het geheugen va n de
overheid heeft zelden indruk ge maakt en zo borrelen er
steed weer nieuwe suggestie op in st:rijd met eerdere
toezeggingen. Dat betekent voortdurend alert blijven en
dit za l niet makkelijker worden als door de reorganisaties
in bet jaar 2000 bet bestuur wordt ve rva ngen door een
bege leidingscommiss ie met minder vertegemvoordi gers
van de financiers uit de sectoren Fruitteelt, G lastuinbouw
en Bijenhouderij. Ook de elk jaar wisselende procedures
en interpretatie va n de EU-subsidierege ling is ons een
erge rni s en Aad de Ruijter verdient een groat compliment
voo r de inzet en inventiviteit om het maximale voo rdeel
uit de regeling te halen .
• ltet l'raagstuk 1•an gewasbestrijdingsmiddelen en de
ge1•olgen van genetische mod(ficatie van pfa111en
Enerzijds is het beleid om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en ten aanzien van
parathion en dimethoaat hebben we een succes geboekt.
Anderzijd verschij nen steeds meer genetisch gemod ificeerde gewa en juist gericht om sterkere middelen te
kunnen geb ruiken doordat die gewassen tegen de
middelen hestand zijn gemaakt. Met risico's voor insecten
die het bestreden onkruid bevliegen. Voor ons een ni euw
en on bekend terrein waarvoor ni euwe wete nschappelij ke
kenn is moet worden aa ngeboord.
• de bijenge:::ondheid:::org
Altijd de dreiging van Amerikaans vuilboed maar daar
over direct meer. Ook de zorg om de oprukkende
res istenti e regen nuvalinaat van de var roamijt. Als
Api tan straks is uitgewerkt. is er geen chemi ch
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bestrijdingsm idde l meer toegelaten. n d ma rl·;t is zo
kle in dat het zeer de vra ag is o f ee n producent van andere
middelen bere id is een toe lating aan te vragc n. ge let op de
hoge kosten daaraan ve rbonden. Maar we lk adv ies dan
aan de imke rs? Zoals de Stichtin g Fortmond de varroamijr
wei eens noemde: een zegen in e~n nare vermomming, zo
zou ik deze resistentie ook een zegen kunnen noemen.
Een grote kans zelfs om va n giftige middelen af te
stappen naar een duurzam e bestr ij dingsmethode. De
darrenraa tmethode vindt steed meer ingang en kan goed
worden gc'integ reerd in beclrijfsmethoden. 1-l et kost iets
meer werk maar dan kan de b ijenhouderij het predikaat
duurzaam weer in het vaa nde l voe ren. f-lct geeft ons de
mogelijkhe id teru g te keren tot de a loude n; tuurz uive re
producten van bet bij enh ouden. Wij bevelen dit va n harte
aa n. Bedenk eens hoc andere agrarische sectoren zich
moeten inspannen om aan milieu-eisen te kunnen
voldoen. lntuss n blijven wij poge n dat
mi eren zuurverdamping als behandelings methode za l
worden toege laten. Daarvoor wordt de ontwikkeling in
Duitsland scherp gevolgd.
• de consumentenrichtlijnen die \'an uit de EG op ons
cifkomen.
Op zich hee l begrij pelij k voo r een gewild voedings middel
al s honing. Maa r voor onze bijenhouderij een klemmend
keurslijf met de .! age verhouding van lokale producri e en
afzer via eigen netwerken van de imke r tegenover de
totale consumptie en het vee! wezenlijker belang in de
bestui ving.
• de nood:::akelijke ondenrijs J•emieulving
E n grote e igen inzet va n de bijenhouderij is noodzakelij k
en er liggen a l goede voorstellen en bijste llinge n van de
Cie. Onderw ij s op ta fe l. Daarb ij is eni ge prioritei t
gegeven aan de lerarenop leid ing en het str ven is om in
2000 de eer te opleiding te starten. De Bedrij f: raad is met
on va n mening dat wij die zaak waarschijn lijk in e igen
hand moeten nemcn. Oat geeft betere en fl ex ibele
moge lijkheden, voo ra l op het vlak va n actua liteit en
professionali te ir maar het betekent ook vee l werk in de
organi sati e. Met ee n go d lerarencorps ec hter is
voorwaa rd e oo r en goed onderw ijs en ons hestand aan
leraren is sterk ingekrompen.
• Ennu Amerikaan l'ltilbroed
1998 brac ht o ns weer dive rse uitbraken en even zove le
di cussie . De een wee t zeker dat de ko ningi nn entelers de
oorzaa k z ijn e n de ander wijst de Honi ngze merij in
Boxtel als schu ldige aan, maar de RVV, de officiele
onderzoeker kan de insleep niet traceren. En dat za l
moe ilij k blij ve n wa nt de ziekte kan jaren lang sluimeren
voo r de uitbraa k z ichrbaar wordt. Stop dat soort d iscussies
en kijk of j e e igen preve nti emaatregelen doo r de beuge l
kunnen. Vee! vruch tbaarder.
1-let was een triest jaar voor imkers waa rva n de stat werd
geruimd . De sc hrale troost is dar je je oude spu llen kwij r
bent en met n ieuwe kun t begi rmen . Maar j e was zo
gehecht aan die spullen waa rin je zovee l tijd en energ ie
had gestopt.
Di t jaa r vo lop aa ndacht voor het onderzoek van monsters
uit de voederkra n . Doet u a lstublieft allemaa l mee. Niet
va nwege de paniek maar om de statistiek. Wij w illen een
sporenkaart an ederl and. Dat leert on : zij n er vo lken
met AVB-sporen in ederland en zo ja, waa r en hoeveel?

Dan kunnen w verge lijkingen tre ffen m t andere Ianden
en mogc lijk conc lus ies trekken over het e ffe ct va n de bij
ons gehan teerde stamping-out methode. Jn Duitsland
hee ll m n in 7% va n de vo lken sporen aangetroffen en
3% va n de vo lken was z iek. I dar bij ons minder, da n kun
je in elk geval ni et zegge n dat stampin g-out slec ht
gewerkt heeft. Zo' n sporenkaa rt kan ons du s helpen bij bet
bepalen va n beleid.
Overi gens wa hi ervoo r een be le idswijzig ing van de RYV
nodi g en di e was daa rtoe bere id. Het ond erzoek wordt
door de RVV stevig ges ub idieerd.
Bij rege lmati g grote uitbraken ko mt de stamp ing-o ut
ve rgoed ing in gevaa r. Met di scipline, preventi e en hyg iene
is vee l te voorko men. De RVV wit weten of wij im kers
bereid zijn energ ie te steken in bet voo rkomen va n AVB.
Oat is ee n fik e uitdaging voo r onze sector, di e zo totaa l
anders gcorga nisee rd is dan de bedrij fssec toren waarm ee
men anders te maken heeft.
Wij moeten wei goed ondersche iden:
• het onderzoek va n voede rkransmon ters bij a lle imkers
heert slec hts ten doel om te weten hoe de zaa k ervoo r
staa t. Hoeveel en waa r worden sporcn aa ngetrofl'en? En
dat leid t tot keuze n over het verd er te voeren beleid .
• bet onderzoek doo r ko ning innente lers heeft we t ee n
preve nti edoel omdat her ui tw isselen va n brocd behoo rt
tot de grote re ri sicofactoren. Als de vo lken va n
koninginnetclers sc hoon zij n, kunnen ze wo rden ingezet
voor de koningi nnentee lt en het overl arven. Is er geen
nega ri eve AVB-ve rklaring, dan is ons advies daar geen
materi aa l te betrekken.
Wij ste ll en ui tdrukke lij k dat w ij geen reden zien de
im kerij pl atte legge n in de vorm van ee n algeheel
re isve rbod of verbod op ko ningi nnenteelt. Daartoe is nu
abso luut geen aa nl eid ing. Va ndaar dat w ij dit jaa r ook het
Doppenproject ondersteu nen. Des te meer verbaast bet
ons dat so mm ige ve reni gingen negati eve uits lagen va n
voedermonsters verl angen bij regul eri ng va n plaa tsing van
vo lken in hun gebied . Als preventiemaatrege l is het ni et
nodi g en het ri ekt naar een methode va n drac btbescherming en dar achten wij hoogs t ve rwerpelij k.
Als ik zo een aa nta l zo rge n op een rij zet, dan komen er
twee gevoelens bij mij op:
l . Je zou zo graag ee ns een tij d van stabi li te it hebben om
orde op zaken te ste llen, maa r de werkelijkheid is dare r
steeds weer nieuwe zake n op ons atkomen di e ee n
ge meenschappelij ke visie en vaak ee n snelle en fl exibe le
reacti e ve rgen. En dat beleid moet gedragen worden door
een helder imago en PR-beleid. En dat is een groot ma nco
van de huid ige orga nisa ti e va n de bijenhouderij.
2. A ls ik zie wat er gedaan wordt en gedaan moet wo rd en
doo r ve len in commiss ies, werkg roepen, tee ltcommi ss ies,
wetenschappers, groeps- en hoofdbesturen, dan zu lt u
ku nnen beg rijpen dat ik misselij k wo rd va n de kreet
'Wageninge n doet ni ets voo r ons' of 'i n Bijen staa t ni ets
voor de gewo ne imker' . Afgezaagde papegaaienpraat uit
het verleden. Toppun t van nosta lg ic. Het getui gt van een
beangstigend bekrompen bl ik op het e igen belang:
hoevee l krij g ik van mijn contributie terug? Met ee n
vo lslage n negeren van de kans dat ze lfs Nederland groter
is dan de eigen tuin. Bet getu igt ook van luiheid want
ove r a ll es wordt gecommuniceerd. Als me n niet de moeite
neemt om zich voor te stellen dater vee ! werk gaat zitten
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in de discussies met de RVV en ook vee! werk in
vern ieuwing van het onderwijs. in het organiseren van een
symposium in Kalmthout, het uitbrengen van een
viertalige CO-rom, het opzetten van een Doppenproject
dan is het zo nde van de tijd om dat uit te leggen.
In de bank noemden we dat onvolwassen klaaggedrag. Ik
weet dat lang niet iedere imker van al het werk profiteer!
tot het moment dat het werk ni et zo u worden verricht. En
iedere imker die even nadenkt kan dat beg rijpen.
Gclukkig zij n crook tal van ve reni gingcn en !eden die
zel f proberen op lossinge n te vinden of voorstellen voor
oplossing aan het HB voorleggen. Oat i een vo lwassen
man ier van omgaan mel e lkaars verantwoordelijkheden.
En dat is de stij l waarmee je samen verder kunt. Wij
stoppen onze energie du om over dit werk met hen nan
de slag te gaa n en in de voorlichting. Het is aan de imkers
om kennis te nemen van die voorlichting.

-

Wellicht een icts sombere toonzetting va n de opening va n
deze ve rgadering.

154 Anderzijds neem ik geen woord terug van wat ik eerder

ze i: ik ben onder de indruk van de grote inzet en
professio na liteit va n tal van vrijwilligers in de VBBN.
Daarop steunde de VBBN in de afgelopen eeuw en
daarop kan de VBBN haar toekomst in de volgende eeuw
bouwen. Er liggen ook al weer diverse goede ideeen op de
plank. Onze bijen blijken goede inspirators te zijn .
Alvorens de vergaderi ng te beginnen verzoek ik u op te
staa n en ee n oge nblik stil te staan bij hen di e ons in 1998
zijn ontvallen.
lk noem nu weer een naam. maar in die ene naam klinkt
bij e lk van ons een naam di e in het verl eden met ons
ve rbonden was. lk noem de beer R.P. Groenveld, oud sec retari s van de VBB en oud-hoofdredacteur van 'het
Groentje' en erel id van de VBBN. lk ontleen u it ' Honderd
jaa r im keren' dat hij na 14 jaar afscheid nam op 17 mei
1969 en daarbij een koni nklijke onderscheiding kreeg,
enkele cadeaus en vee ! woorden van waardering. l k citeer:
' Hij was dam·door zo verrast dat bet hem ni et mogelijk
was de hele vergadering bij te wonen het typeerde de zo
bescheiden Groenve ld dat hij na de pauze ongemerkt was
vertrokke n.'
En dat voor een man die jarenlang een stempel drukte op
bet maandblad, die secretari voorli chter was an bet HB
en ons ' Het Grote Bijenboek' na liet.
Wij gedenken hem en met hem de andere !eden die ons
ontvielen. lk dank u.
Nu verk laar ik de Algemene Ledenvergadering 1999 voor
geopend.

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vumleriuk
• De lgemene Vergadering begon met de schokkende
mededeling dat Joop Beetsma plotseling was overleden .
Een ziekbed van 14 dagen werd hem fataal. We hadden
zovee l mogelijk !eden tevoren ingelicht maar voor
somm igen kwam bet bericht onvoorbereid en hard aan.
Op woensdag 31 maart is hij gecremeerd na een stijlvolle
plechtigheid waari n met name de gerichtheid op anderen
en bescheidenheid van Joop Beetsma door aile sprekers
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benadrukt werd.
Marleen Boetjan sprak namens de redactic van Bijen en
de bijenhouderij en Willem Jan Boot sprak namcns de
Landbouw Univcrsiteit Wageningen. Seiden gaven zij een
tre1Te nd beeld van bet werken en samenwerken met Joop
die altijd naast hen en nooit boven hen stond. Dank
daarvoor.
In Bijen 8( 4): 99-100 ( 1999) staat een herinnering namens
de redactie en in dit nummer namens de VBBN en de
organisati es die Bijen uitgeven.
Uiteraard heeft dit bericht de besprekingen gedrukt en dat
is goed. lk vo nd het niet makkelUk om na de eer te
mededeling de ve rgadering 'gewoon · voort te zetten.
Bijvoorbeeld op momenten dat mensen in het zonnetie
moeten worden gezet. Die verdienen een vrolijke toon.
• Rob van Veldhuizen kreeg het erckorfje vooral \ OOr het
werk dat hij deed voor de bijengezondheidszorg. • Bas
van Kuijk ook het erekorfjc voor vier jaar lidmaatschap
van het l-IB waarmee hij moet stoppen wegens zwaardere
vera ntwoorde lijkheden in zijn baan. Frans Janssen werd
benocmd tot erelid en de serie redcnen heb ik al
opge omd in mijn vorige 'Uit de PC". Een welverdiende
plaats in de rij van ereleden. Ook dank aan de heer
Schippers die na een aa ntal jaren de Commissie Nazien
Boeken verliet. En uiteraard een welkom aan de nieuwe
HB-leden: Jos Plaizier en Henk van der Scheer.
• De A lgemene Vcrgadering zit trouwens vol van
di lemma's. lk ben me bewust van een race met de klok
sinds we besloten hebben de vergadering om kosten te
besparen tot de morgen te beperken. Oat noodzaakt soms
tot afkappen, wat ik niet prettig vind, maar wat nog sneller
had moeten gebeuren, hoor ik dan later. Een gevolg is ook
dater meer tot de zaa l dan vanu it de zaa l wordt gesproken
en de een vindt dat te passief maar een ander waardeert de
vaart. Stof tot nadenken over mogelijke wijz igingen.
Bijvoorbeeld aileen ingaan op schri ftelijke vragen, maar
dan wei een uur uittrekken voor discussie over
beleidsonderwerpcn. Trouwens we hadden een andere
opzet van de AV loch al op de agenda staan. Suggesties
zijn welkom.
• lntussen is het bijenjaar weer begonnen en dat sleept de
imker mee. Ook ik geef, volkomen onverantwoord, dan
we] eens prioriteit aan mijn bijenvolken boven het
imkersvo lk. Het spij t mij nauwe lijks. lk moet zeggen dat
na aile nattigheid de uitwintering mij meevalt en de
stralende week van begin april is een we ldaad voor bij en
im ker. lk ben altijd weer ge'imponeerd door de dynamiek
waarmee de volken zu lke kansen uitbuiten. lk heb ook de
voerkransmonsters genomen en beklaag de laboranten van
lD-DLO die aldie smurrie moeten behandelen. lk zou
even ruiken en een negatief-verklaring afgeven. Maa r nee.
zo mag ik meals voorz itter niet uitlaten. • Als voorzitter
van de werkgroep Bedrijfsraad 2000 moet me wei icts van
het hart. lk zie in de verslagen van de jaarvergaderingen
van de zuidelijke bonden en ik heb gehoord waar ik
aanwezig was. dar de voorzitters ferme tellingen
bet:rekken: geen fusie, hooguit een federatie. lk verbaas
mij dan. want in de Bedrijfsraad is de werkgroep ingesteld
met de uitdrukkelijke stelling dat aile modellen
bespreekbaar zullen zijn. Dan past het m.i . niet om tijdens
die opdracht al standpunten kenbaar te maken. Een vee!
voorkomende bestuurdersfout: opdracht geven een
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probl eem re onde rzoeken en tegelijk de oplossing
dicreren . Daarmee nee m j e de werkgroep niet serieus. Wei
serieus is: kcnnis nemen van de orientatic, bevindingen en
co nc lusies va n de werkgroep en daarop de voorstellen
beoordelen . Zo bepaalt de zwerm ook de keuze van de
ni euwe waning.

Onderscheidingen van de VBBN
De VBBN kent de volgende onderscheidingen:
-de veren igingsspeld
- de erespeld
- het ere childje
- oorko nd e
- het erekorfje
- het ere lidmaatschap

Ve renigingss peld
• 1vie komen hiervoor in aanmerking?
De ronde verzi lverde verenigingsspe ld is bedoeld voor
!eden die 25 j aa r lid zijn , de ronde vergulde
verenigingsspeld wordt toegekend aan !eden met een
lidmaa tschap va n 40 jaar of Ianger.
• aanvraag en beo01deling
De aanvragen worden schriftelij k gedaan bij het
ecretariaat. Het sec retariaat verstuurt de spe ld aa n de
aanvrager, na overleg met het Hoofdbesrum.
• uitreiking
De uitreiking geschi edt door een lid van het
Groepsbestuur.
Et·esJ>eld
• wie komen hiervoor in aanme1*ing
Be tuursleden va n een subvereniging krij gen een
zeskanti ge ere peld : verzi lverd bij een 10-jarig
bestuurslidmaatschap, vergu ld bij 25 jaar.
• aanvraag en beoo1·deling
De aanvragen worden schriftel ijk gedaa n bij het
secretariaat door het afdelings- of g roepsbestuur. Her
secretariaat verstuurt de speld aan de aanvrager, na
overleg met het Hoofdbestuur.
• uitreiking
De uitreiking geschi edt door een lid va n het
Groepsbestuur.
Ereschild
• wie komen hiervoor in aanmerking
Het ereschildj e i bedoeld voor leden di e 50 jaar lid zij n
va n de VBBN.
• aanvraag en beoordeling
De a an ragen wo rden chri ftelijk gedaan bij het
sec retariaat. Het secreta.riaat versnlllrt bet eresc hildj e na
overl eg met het Hoofdbestuur.
• uiireiking
De uitre iking geschiedt door een lid van het
Groepsbestuur.
Oorkonde
• 11·ie komen hiervoor in aan merking
De oo rk onde i bedoeld voor !eden die 60 jaar of Ianger
lid zijn, ofzich op ee n of andere wijze ond erscheiden

door hun ve rdi ensten op plaatsclijk nivea u.
• aanvraag en beoordeliug
De aa nvragen worden sch.rifte lijk gedaan bij het
ecretariaar door bet subve renigingsbestuur. Het
Hoofdbestuur be list of de aanvraag terecht is.
• uilreikin a
De uitre iking gesc hi edt door ee n lid van het
Groepsbestuur.

Hct crckorfjc
• wie komen hiervoor in aamnerking
Leden, bestuursleden of Hoofdbestuur Iede n die zich
onderscheiden door grate verdi ensten welke hct
plaa tse lijke ni veau overschrijden.
• aanvraag en beoorde/iug
R et erekorfje dicnt schrifte lijk te worden aangevraagd bij
het sec retariaat, vergezeld va n ee n duid elijke motivatie.
De aanvraag k an worden gedaan door het bestum van ce n
afde ling. door een groepsbesnlll r of door het
Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur bepaalt in o erl eg met het betreffende
groep sbestuur of een aanvraag gehonore rd kan worden.
• uitreiking
De uitreikin g vindt eem11aal per jaar p laats op de
Algemene Ledenvergaderi ng. In uitzonderlijke geva llen
(hoge leeftijd of een bijzondere ge legenheid waarbij het
erekorfje uitgereikt zou kwmen worden) kan het erekorfj e
eerder overhandigd worden, waarna officie le beve tiging
en de uitreiking in de AV volgt.
• sratus
Het erekorfj e staat ge lijk aan de onderscheiding 'lid va n
verdi enste'. De verdiensten dienen derha lve boven het
afde lingsniveau uit te stij gen.
H et et·elidmaatschap
• wie komen hiervoor in aanmerking
Leden die zic h ondersc heiden door grate verdi ensten
we lke het regionale nivea u over chrijden. Dit kunnen
!eden of bestuursleden va n ee n afdeling z ijn,
groepsbestuursleden of Hoofdbestuursleden .
• aanvraag en beoordeling
De aanvraag kan worden gedaa n door een a fd e ling, een
g roeps- of afdelingsbestuw·. een willekeurige groep
imkers of het HB. De aanvraag di ent chrift lij k te
worden inged iend bij het H B, ve rgezeld van een
duidelijke motivatie, ui terlijk 3 maanden voor de
A lgemene Ledenvergadering.
• uitreiking
Een ere lid wo rdt benoemd door de V, op voo rdracht van
het Hoofd bestuur. Bij de titel hoort ee n oorkonde.
• staflls
Een erelid wo rdt a is zodanig in de jaarstukken benoemd .
Hij of zij betaalt geen contri buti e, maa r telt we i mee a is
lid van een afde ling.
Alle ondct·scheidinuen (behalve het erelidmaa tschap)
moeten minimaa l 6 wekc n voo t· de gepla nde uitf·eiki ng
worden aangevraagd va nwege de beoordeling doot· het
hoofdbestu ur·.
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