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De langste dag is gepasseerd als ik de drukproef voor het
juli-augustusnummer op foutjes naloop. In dit nummer wordt
u uitgenodigd voor de opendag op de ambrosiushoeve, leest
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u over de bestrijding van de varroamijt en over het
verwijderen van wespennesten en wordt u geconfronteerd
met de vraag : ' kunnen afgedankte hommelvolkj es een bron
van AVB besmetting zijn'. In het verenig ingsnieuws vindt u
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Zambia, land van was en honing
Jan J. Speelziek en Ad Vermaas
In het februarinummer van Bijen schreef ik (J.J .S.)
een reisverhaal over Zuid-Afrika. Wat me daar
ondermeer opviel was dat dat zo ' n insectenarm
land bleek te zijn. Uitgezonderd in de Kaapprovincie, had ik daar nauwelijks honingbijen gezien.
Maar dat voor imkers teleurstellende beeld geldt
lang niet voor aile Ianden in zuidelijk Afrika . Dat
bleek uit gegevens over Zambia. Mijn bevindingen
daaruit zijn aangevuld door Ad Vermaas, iemand die
drie jaar in Zambia woonde en werkte, en daar zelf
ook bijen hield .

ldeaal klimaat, goede dracht
Zambia is een groot land, met 21 keer Nederland nog
iets groter dan Frankrijk en de Benelux samen. De
ligging op een hoogvlakte 10 a 15 graden ten zuiden
van de evenaar zorgt ervoor dat er voor de bijen een
ideaal klimaat heerst: heel vee! zon (ook in de
regentijd duren de buien er niet al te lang) en
temperaturen die een groot deel van het jaar tussen
20 en 30 oc liggen . Voeg daarbij de uitgestrekte
bossen met prima drachtmogelijkheden, en het zal
duidelijk zijn dat het Zambiaanse landschap de
honingbij heel wat te bieden heeft.
En inderdaad heeft de bijenteelt al eeuwenlang een
plaats in de Zambiaanse plattelandssamenleving.

Voor een klein deel betreft dat nog het 'honingjagen ' .
Maar veel belangrijker is het houden van bijen in
kasten of ande re won ingen . De bijenwoningen zijn
gemaakt van materialen die lokaal voorhanden zijn .
Soms is dat hout, maar vaak ook boomschors, riet of
riet vermengd met klei . Ook wordt wei gebruik
gemaakt van een uitgeholde, grote kalebas. Meestal
wordt zo'n bijenwoning dan opgehangen tussen palen
of in een boom . Dat ophangen vermindert de overlast
van mieren en een boom zorgt tevens voor voldoende
schaduw en zo voor een gelijkmatige temperatuur.
De plaatselijke imkers blijken vaak uitstekend op de
hoogte van de mogelijkheden die de natuur in die
streek biedt en ook van de manier waarop de
inheemse hon ingbij (Apis Mellifera Adansoni) zich
daaraan heeft aangepast.

Toplattenkast
Een apart onderdeel van het Ministerie van Bosbouw
stimuleert de bijenteelt. Zij bevorderen het overgaan
naar de zogenaamde toplattenkast. Dat is een ca . 1 m
lange kast waarin geen complete raampjes, maar
aileen toplatten worden gegeven . Die toplatten zijn
gedompeld in was of zijn voorzien van een klein
strookje voorbouw.
Er passen zo'n 30 raampjes naast elkaar in een kast.
Men wekt dus niet met stapelkasten , maar met een

'Tanzanian Top Bar Hive' op een modelstandplaats m e t extra bescherming tegen de zon. Let op de vele kleine vlieggaten en de
blikjes m et olie rand de paten tegen de mieren.
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uitbreiding naar de zijkant. Dit omdat de Adansoni de
gewoonte heeft om de honing naast het broednest op
te slaan.
Er is een kasttype waarbij de zijwanden taps toelopen
(het Keniaanse type) en een met loodrechte zijwanden
(Tanzaniaanse type). De laatste is eenvoudiger te
maken, maar de eerste heeft het voordeel dat de
bijen de raat niet vastbouwen aan de zijwanden. In
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plaats van een vliegspleet zijn er vaak een aantal
kleine vlieggaten. Dan is de woning voor de bijen
gemakkelijker te verdedigen tegen indringers.
Kunstraat wordt niet gegeven. De bijen hebben een
enorme bouwdrift en de was is een zeker zo profijtelijk artikel voor de imker als de honing .
Voorts is de bijenafstand verschillend van de onze.
O mdat de Adansoni een kleinere bij is, is de afstand in
natuurlijke bouw niet 35-38 mm, maar 31-34 mm . Men

ten zuiden van de evenaar is er jaarlijks zowel een
droge tijd (mei tot oktober; vrijwel de hele dag zon)
alsook een regentijd (november tot april; regelmatig
een bui, maar daartussendoor veel zon). In het
'koudste'deel van het jaar (mei tot juli) wordt het toch
elke dag nog meer dan 20
Zo op het oog zou er
dus voor de bijen geen reden zijn voor een broedstop .
Toch is er tweemaal per jaar een tijd dat de koningin
niet legt: in november-december en in mei-juni .
Bij nader inzien is dit een goede aanpassing aan de
omstandigheden, niet zozeer aan het klimaat, maar wei
aan de dracht. De twee belangrijkste nectarbronnen
bloeien namelijk aan het eind van de droge tijd (half
augustus tot oktober) en aan het einde van de
regentijd (maart-april). Zie ook onder het kopje dracht.
Enkele maanden voor zo'n nectardracht begint het

oc.

volk het broednest op te bouwen. Dit maakt het volk

zorgt er daarom voor dat de toplatten 32 mm breed
zijn, zodat die direct tegen elkaar geschoven kunnen
worden.
Naast de al genoemde verschillen tussen onze bijen
en de honingbijen daar, zijn er nog een aantal
opvallende zaken die een Nederlandse imker vreemd
voorkomen. Het betreft onder andere het jaarverloop
en het verschijnsel van absconding. En verder werkt

rijp om te zwermen (vaak net voorafgaand aan de
dracht). Zo'n zwerm kan dan tijdens die dracht nog
voldoende voorraad opslaan om de schaarsteperiode
daarna te overleven. Het achterblijvende volk (de
zwermen zijn vrij klein; het merendeel van het volk
blijft achter) vermindert z'n broedactiviteit tijdens de
dracht en kan een flink surplus aan honing opslaan.
Tijdens zo'n broedperiode is uiteraard stuifmeel

een imker daar heel anders dan hier, omdat hij niet
aan zwermverhindering doet en te maken heeft met
heel andere natuurlijke voorwaarden. Die verschillende
aspecten zullen hieronder nader worden belicht .

nodi g. Rond januari zorgt vooral de Eucalyptus
daarvoor, in de droge tijd zijn het veelal bloeiende
kruidachtige planten en lokaal ook citrusaanplant.

Absconding

Men werkt nauwelijks in de volken en doet ook niet
aan zwermverhindering. In plaats daarvan worden
zwermen gelokt in zogenaamde lokkastjes. Oat is de
geeigende manier om aan nieuwe volken te komen .

Zwermlokken
Adansoni -bijen zijn van nature migranten. Regelmatig
komt het voor dat een heel volk de woning verlaat, om
kilometers verderop helemaal opnieuw te beginnen.
Absconding (letterlijke betekenis: stilletjes ervandoor
gaan) is dus iets heel anders dan zwermen. Bij
absconding verlaten aile volwassen bijen de kast, met
achterlating van het eventueel nog aanwezige broed en
de honing. Dit verhuisgedrag kan worden veroorzaakt
door allerlei stressfactoren, zoals een uitblijvende
dracht, watergebrek, bosbranden, een inval van mieren
of van de honingdas (zie verder). Absconding is dus
steeds een 'overlevingsgedrag'. Ook onzorgvuldigheid
van de imker kan een oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een te
ruwe behandeling, of wanneer de bijenwoning
onvoldoende beschaduwd is. Ook praktijken die bij ons
heel gewoon zijn, zoals bijvoorbeeld het reizen, of het
houden van bijen in stapelkasten (wordt wei toegepast
in commerciele imkerijen), leiden tot meer absconding.

Men gebruikt vrij kleine kastjes met daarin toplatten,
ingesmeerd met wat was en eventueel propolis.
Tijdens de zwermperiode (februari-maart en augustus)
worden die geplaatst op plekken die aantrekkelijk
blijken voor zwermen, zoals een open plek in het bos,
een stapel verkoold hout, of een termietenheuvel.
Somm ige bleken een uitstekend 'gevoel' te hebben
voor een goede plaats van zo'n lokkastje. Of dat
!outer berustte op ervaring, of dat er ook nog een
fijnzinniger voelen meespeelde, heb ik (A.V.) niet
kunnen achterhalen.
Wanneer er een zwerm in het lokkastje zat, wachtte
men totdat zich daarin een broednest had gevormd,
voordat het geheel in een grotere kast werd gedaan .

Agressief?
Jaarverloop
Door de ligging van Zambia op zo'n 10
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Afrikaanse bijen hebben een slechte naam wat betreft
hun steeklust. In de praktijk blijkt dat allemaal nogal

AFRIKA
er een gegiste honingdrank van te maken.
De was wordt gezuiverd en vindt uiteinde lijk zijn weg
naar het buitenland . Voor de bijen houder Ievert die
was zeker zoveel op als de honing.

Be lagers

Een zwerm wordt uit de kalebas in een toplattenkast gedaan.
Let op de vele kleine vlieggaten van de kast.

mee te vallen. En ook hebben de imke rs hun
werkwijze erop afgestemd . Ten eerste wordt het
werken in de volken vrijwel beperkt tot het
honingoogsten. En omdat die honing aan de zijkant
van het broednest zit, behoeft men daarvoor niet de
hele kast door te kijken.
Verder kiest men de tijd rond zonsopkomst, omdat de
bijen dan het rustigst zijn . Zelf (A.V.) heb ik als
bescherming nooit meer gebruikt dan aileen een kap.
En ik kende zelfs mensen die geen enkele
beschermende kleding hadden. Die werkten dan bij
voorkeur zonder kleren(!) om te vermijden dat bijen
tussen de kleding kropen .
Rook wordt wei algemeen gebruikt. Men maakt
daarbij creatief gebruik van water voorhanden is:
bladeren rond een kern van smeule nde twijgen, of een
bepaald soort bladeren boven smeulende houtskool.

In Zambia heeft de imker te maken met andere
belagers dan waarmee wij vertrouwd zijn. Behalve de
mieren gaat het ook om de honingdas. Deze dieren
eten niet aileen van de honing en het broed, maar
verstoren ook het volk zodanig dat absconding vaak
het gevolg is .
De imker moet bij het plaatsen van z'n kasten dus niet
aileen rekening houden met voldoende schaduw en
water, maar ook iets preventiefs doen tegen deze
indringers. Het ophangen van kasten hoog in bomen
en het insmeren van de draden met vet zijn zulke
maatregelen, maar afdoende is het lang niet altijd.
Vooral de honingdas is heel slim en moeilijk tegen te
houden .
Maar ook wat dat betreft heb ik (A.V.) veel kunnen
leren van de inventiviteit van de Zambiaanse imkers.

Dracht, honing en was
Bij de dracht in Zambia nemen de cultuurgewassen
(o .a. zonnebloem en citrus) slechts een ondergeschi kt e
plaats in . Veel belangrijker zijn de uitgestrekte bossen .
Vooral delen van de noordwest-provincie zijn een
bijenparadijs met als de twee belangrijkste
necta rb ronnen de verschillende soorten van de
Brachystegia en die van de Ju/bernardia. De eerste
bloeit aan het einde van de droge tijd (half augustus
tot half oktober). de ander aan het einde van de
regentijd (april) .
Een zwerm die kort voor zo'n hoofddracht is
afgekomen, heeft van de eerste dracht aile honing
voor zichzelf nodig . Bij de tweede dracht is zo'n volk
dan zoveel sterker geworden dat dit wei een
honingoogst kan opleveren. Men moet dan denken
aan hoeveelheden van 20 a 30 kg.
De honing wordt gewonnen door de raten te persen .
Een deel wordt verkocht, een ander deel gebruikt om

Reclameprentje met ltaliaanse bijen, uit een serie litho 's met
honingbijenrassen. Begin 20S1" eeuw.
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A r j en Neve

Europese blazenstruik (Co/utea arborescens)

-

De Europese blazenstruik is heel geschikt voor
beplanting van plantsoenen en is daar tussen ander
struikgewas een opvallende verschijning. Opvallend
door zijn grote opgeblazen vruchten die al tijdens de
bloeiperiode aan de plant verschijnen. Maar het zijn
niet aileen de vruchten die de charme aan de struik
geven, oak de bloemen doen hun best op te vallen en

de meeldraden geborgen . Reeds voor het ontluiken
van de bloem, als hij nog in knop zit, gaan de
helmknoppen open en wordt het stuifmeel boven in
de kiel gedeponeerd. De stijl, die iets boven de
meeldraden uitsteekt, is aan het einde omgebogen en
voorzien van een borstelige beharing .

bijen en andere insecten kunnen van het resultaat
genieten in de vorm van stuifmeel en nectar.

Bloemenbezoek

198 Bloeit op eenjarig hout
Deze bijenplant is een van de 27 soorten van het
geslacht Blazenstruik (Co/utea), dat tot de
Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) behoort. Het
geslacht heeft zijn verspreidingsgebied liggen op het
noordelijk halfrond, en wei in Eurazie en Noord-Afrika.
De Europese blazenstruik hoort van oorsprong thuis in
het gebied rond de Middellandse Zee en is reeds in
de zestiende eeuw in cultuur gebracht. In ons land
worden nag twee verwante soorten toegepast voor
plantsoenbeplanting: de Oosterse blazenstruik
(Colutea orienta/is) en de bastaard Co/utea x media,
die is ontstaan uit een kruising van de Europese en de
Oosterse blazenstruik . Ze zijn aile bladverliezend en
goed bestand tegen onze winters. De Europese
blazenstruik stelt maar weinig eisen aan de bodem.
De plant vertakt zich al laag bij de grand en kan in
cultuur een hoogte van vier meter bereiken. Wie dit te
hoog vindt, kan met een snoeischaar de plant in
bedwang houden, want zij verdraagt het snoeien heel
goed. Wat de bloei betreft, doet verjonging de plant
bovendien goed, want de bloemen verschijnen aan
het eenjarig hout. De bladen zijn geveerd . Aan een
blad zitten 9-13 omgekeerd eironde blaadjes.

Honingmerk op bloemkroon
In juni vangt de bloei aan en die kan voortduren tot in
september. De bloemen staan in trossen van 6-8 stuks
in de oksel van de bladeren . De bloemkroon is geel
en bestaat uit een vlag, twee zwaarden en een kiel, de
karakteristieke vorm van de bloemen van de familie.
De vlag heeft een ronde vorm en heeft aan de basis
rode streepjes die bezoekende insecten helpen om
het centrum van de bloem te vinden. Een dergelijke
tekening op de bloemkroon wordt ook wei het
honingmerk genoemd. In de kiel zitten de stamper en
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Bij het bloemenbezoek Ianden bijen meestal op de
zwaarden en de kiel. Door het gewicht wordt de kiel
omlaag gedrukt en komen stuifmeel en stempel naar
buiten en in aanraking met de onderzijde van de bij.
Om stuifmeelkorrels op de stempel te kunnen Iaten
kiemen, moeten de papillen op het stempeloppervlak
eerst beschadigd worden. Daar is niet veel voor nodig
want het gebeurt al wanneer de stempel met een
bezoekende insect in aanraking komt. Blijft die
beschadiging uit dan vindt er geen bevruchting plaats.
Na het insectenbezoek komt de kiel weer op zijn
oorspronkelijke plaats en omsluit weer volledig de
stamper en de meeldraden. De nectar wordt aan het
begin van de meeldraden afgescheiden en in de
ruimte tussen meeldraden en stamper vastgehouden.
De meeldraden vormen samen een kokertje doordat
de helmdraden voor een deel met elkaar vergroeid
zijn. Het kokertje is aan de bovenzijde niet gesloten
want een van de 10 meeldraden staat los van de
andere. Door die open zijde kan nu de nectar worden
opgenomen. Hommels gaan ook langs een andere
weg dan de officiele nectar halen, ze maken een
gaatje opzij in de bloemkroon dichtbij het nectarium.
Honingbijen maken daarvan een dankbaar gebruik.

Opgeblazen vruchten
De plant heeft haar naam te danken aan de vorm van
de vrucht. Tijdens het rijpen van het zaad groeit de
wand van het vruchtbeginsel verder uit en vormt zich
binnen een gas waardoor de vrucht als een ballon
wordt opgeblazen. Je zou het wei verwachten, maar
die opgeblazen vruchten dienen in het geheel niet
voor de verspreiding der zaden. De vruchten blijven
echter aan de struik vastzitten en vergaan op den duur
waardoor het zaad vrijkomt. De Europese blazenstruik
laat zich heel goed door zaad vermeerderen.

BIJENPLANT IN BEELD
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Europese blazenstruik (Colutea arborescens)
A in bloei staande tak; B bloemkelk en doorgesneden kiel met meeldrade n en stamper; C stuifmeelkorrel
(tricolporaat): 1 equatoriaal , 2 polair; D stamper; E vrucht; F zaad.
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Otto de Kat

Hoe vullen we een tekort aan volken aan?
De 'Arbeitsgemeinschaft der Institute fur
Bienenforschung' is faliekant tegen de import van
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bijen uit Ianden buiten Europa, oak als er een
gezondheidsverklaring bijgevoegd zou zijn. Aldus
verklaarde de voorzitter van de werkgemeenschap
Prof.dr. J.H. Dustmann in onder meer het Deutsches
Bienen Journal (2/2000). Volgens Dustmann moeten
op de loer liggende bijenvijanden als bijvoorbeeld het
Kashmir-virus (Azie), de bijenkastkever Aethina tumida
(VS), uitzonderlijk virulente stammen van de
tracheeenmijt Acarapis Woodi (VS) en terugkijkend
natuurlijk de Varroa voor aile imkers een
waarschuwend teken zijn .
Het invoeren van 'vreemde' bijen kan zeer nadelige
gevolgen hebben. Bijenhoudend Europa heeft al
genoeg problemen met ziekten en parasieten (Varroa,
vuilbroed, ka lkbroed, virussen) waar de imkers hun
handen vol aan hebben. Gelukkig zijn er voldoende
recepten om deze kwa len te bestrijden, maar import
van bijen uit verre Ianden lost niets op .
Dustmann stelt voor in Duitsland, voor die imkers die
een eve ntueel tekort aan bijenvolken weer aan willen
vullen, effectief werkende vermeerderingsinstituten op
te richten en die dan de nodige ondersteuning te
geven.

Maar het kan ook anders
Wat dit laatste betreft is Karl-Arnold Eickmeyer het
niet met Dustmann eens (DBJ 3/2000). Laat het toch
aan de vrije concurrentie van de imkers zelf over, vindt
hij. Zo'n officieel instituut leidt maar tot allerlei
bureaucratische geboden en verboden om nog maar
niet te spreken over het kiezen van het zogenaamde
juist e 'ras'.
Met een beetje nostalg ie in zijn verhaal denkt
Eickmeyer terug aan de goede oude tijd van de
korfimkerij toen jaarlij ks duizenden zogenaamde
'naakte' volken, gekweekt in de Noord-Duitse
heidegeb ieden, verkocht werden aan imkers in het
zuiden van Duitsland. In het algemeen waren naakte
volken heidevolken zonder ratenbouw. Ze werden
vaak gebruikt om volken die door de 'Tannentracht'
verzwakt waren te versterken. De heide'lmkers hadden
de gewoont e slechts ongeveer een derde van hun
vo lken in te win teren. De rest werd afgestoten en
verkocht. Zo'n naakt volk woog meestal twee
kilogram. O m dat gewicht te bereiken werden vaak
enkele volken bij elkaar gevoegd. Dat had ook nog
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het voordeel dater weinig klachten kwamen omdat nu
ieder volk een goede (of zelfs jonge) koningin had. In
die tijd had vrijwel iedere dorpsbewoner in de
heidegebieden bijen. Beroepsimkers trokken na de
dracht van huis tot huis en stootten de boventallige
volken die niet ingewinterd werden af; zwaar werk,
Eickmeyer spreekt van ' Knochenarbeit' . De heidebijen,
een kruising van rassen, waren robuust en vitaal .
Ziekten kwamen nauwelijks voor. Met jonge bijen (de
oude bijen overleefden in het algemeen de
heidedracht niet). nieuwe raten en een jonge koningin
gingen de volken de winter in . Vraag je aan die enkele
korfimkers die er nag zijn waarom de handel in naakte
volken (en voorzwermen) nauwelijks nag een rol speelt
dan zal je als antwoord krijgen dat het aan de bijen
ligt waarmee we tegenwoordig moeten werken. De
huidige bij is niet meer zo vermeerderings- en
zwermlustig als de vroegere heidebij. Dat geldt zowel
voor Carnica- als Buckfastvolken.
De tijd van verkoop van naakte volken en
voorzwermen is hoegenaamd voorbij. Wij moeten
andere methoden toepassen om ons volkenbestand
op peil te houden . Eickmeyer doet een beroep op de
lezers die ervaring hebben met een practisch
toepasbare, dus eenvoudige, methode daarover te
schrijven . Wij hebben, zo besluit hij zijn artikel , in
Duitsland goed opgeleide imkers, we hebben twintig
instituten die zich met bijen en de imkerij bezig
houden, we hebben een actieve imkersorganisatie en
een zeer goede imkerspers. Dat moet tach een goede
basis zijn om kleinere of grotere verliezen aan volken
weer te compenseren? Als we moeten kiezen tussen
importeren of vermeerderen in het eigen land dan
geven we zonder aarzelen de voorkeur aan het
laatste.
Voor de 'heinde-en-ver-schrijver' was het bovenstaande aanleiding om nag eens dat aardige boekje
van Speelziek over de korfimkerij door te bladeren .
Die imkers van vroeger deden het zo gek nog niet. En
dat zelfs zonder (twintig!) bijeninstituten .
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Open dag Ambrosiushoeve op 9 september
Op zaterdag 9 september 2000 is van 10.00 uur tot
16.00 uur de jaarlijkse open dag van de
Ambrosiushoeve.

Ook zijn er regelmatig rondleidingen door het
drachtplantenarboretum. Deze rondleidingen worden
verzorgd door deskundige rondleiders . In het
drachtplantenarboretum staan ruim 500 verschillende

Door de Ambrosiushoeve zullen de volgende
onderwerpen worden gepresenteerd:
• Onderzoek van bijenziekten, de Ambrosiushoeve als
servicecentrum voor de bijenhouderij.
• Varroa en onderzoek naar methoden voor duurzame
bestrijding .
• Bestrijding van Amerikaans vuilbroed .
• Demonstratie onderzoek resistentie van Varroa
tegen Apistan .
• Bestuivingsonderzoek.
• Bestuivende insecten in de boomgaard .
• Repellency-onderzoek.
• Overzicht van het lopende onderzoek en het

De open dag van de Ambrosiushoeve is een goede
gelegenheid om kennis te nemen van het onderzoek
en de ontwikkelingen in de bijenhouderij en de
insectenbestuiving.
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die

onderzoeksplan voor 2001 .
• Op de informatiestand is er gelegenheid om diverse
publicaties en onderzoeksverslagen van de
Ambrosiushoeve te kopen .

Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58
afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse
Bergen'. Net voordat U bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aankomt ziet U aan de rechterzijde de

• Videopresentaties over verschillende onderwerpen
uit de bijenhouderij en over bestuiving .
De medewerkers van de Ambrosiushoeve zijn graag
bereid om deze onderzoeksprojecten nader toe te
lichten .

ingang van de Ambrosiushoeve. Parkeren op het
parkeerterrein van de Beekse Bergen. Met het
openbaar vervoer kunt U vanaf het station Tilburg

soorten drachtplanten. Vooral in de vaste plantentuin
zijn er dan veel planten in bloei .
De vrienden van de Ambrosiushoeve zullen ook weer
present zijn met een informatiestand bij het lr.
Mommers Paviljoen . Zij zullen zoals in vorige jaren
weer zorgen voor een natje en een droogje.
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Centraal de bus nemen naar de Beekse Bergen.

Tijdens de open dag wordt informatie gegeven over het onderzoek naar bijenziekten.
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Hoe het ook kan !
Hoog zomer, dat is zeker. Minder zeker is of het weer
zich ook aanpast, al ga je er langzamerhand vanuit dat
we 'gewoon' recht hebben op hoogzomerweer met
de huidige trend van hogere temperaturen. Het is wei
eens anders geweest. Berucht zijn de zomers 1954,
1956 en 1962 waarin de maximumtemperatuur op
veel dagen amper de 15
haalde met veel wind en
regen. Uitgesproken herfstweer dat in juni begon. In
het blad 'bijenteelt' uit die tijd, het voormalige
Groentje, kwam een rubriek Oogst en Dracht voor,
waarin medewerkers uit verschillende delen van het
land vertelden over de situatie in hun omgeving . Om
in het huidige hoogconjunctuur-klimaatje nog eens
met de neus op de feiten te worden gedrukt een
korte (verregende) bloemlezing.
Paterswolde: 'We zijn vanmiddag naar de bijen
geweest. De heide was uitgebloeid en de honingkamers waren leeg. Een volledige mislukking. 1962 is
een mislukt bijenjaar geweest. Het koolzaad was nog
vrij goed, maar daarna was het een brok mis. Slecht
bevruchte moeren, moerloze volken, voeren en geen
honing, dat was het van juni tot oktober' .
Egmond-Binnen: 'Hier aan de kust in NoordKennemerland zijn zeer weinig vliegdagen geweest
sinds 18 juni met slechts een of hoogstens twee
dagen, waarop er mogelijkheid was voor de
bevruchting van koninginnen. Van een honingoverschot, van we ike planten dan ook is in het totaal geen
sprake. Een treurige zomer'.
Nijmegen: 'Door de vele regens en koude dagen
bra chten de bloemen in de stadstuintjes ook niet veel
op. Er moest zelfs nog suiker bijgevoerd worden . Voor
zeer velen was 1962 het slechtste bijenjaar dat we ooit
hadden . Maar we imkeren verder en met onverminderde zorg gaan we inwinteren en hopen op een
beter bijenjaar in 1963'.
Amst erdam: 'Het praktische bijenseizoen is afgelopen,
het theoretische treedt aan. Het jaar 1962 gaf geen
honing maar wei een grote dosis voldoening, want wij
mochten getuige zijn van de moeizame opbloei van
onze immen in de verstreken winterse zomermaanden '.

oc

-
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Een dag in april
A pril had dit jaar een paar mooie dagen voor ons in
p etto. Volop voorjaar. Op een van die dagen scheen
er een fla uw zonnetje na een paar uur regen. Het was
windstil en het voelde zelfs zwoel aan . Om het
voorjaar op te snuiven ben ik even de polder in
geweest. Geweldig!
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In de Iucht talrijke grutto's, volgens kenners meer dan
in voorafgaande jaren, die met hun karakteristieke
roep de prachtigste capriolen in de Iucht beschreven
en verder aile andere vogels die je deze tijd in
broedgebieden mag verwachten . Je laat het op je
inwerken en voelt je herboren . ' Even' naar de bijen
gaan zat er niet in vanwege de afstand en dreigende
buienluchten, maar je weet hoe het er zal zijn . Tijdens
de eerste inspectie op 17 april heb ik het aantal
volken van vijf teruggebracht op drie. Een volk had al
tien raten broed over twee bakken verdeeld, die zijn
samengevoegd in een bak en daarop moerrooster en
lage honingkamer. Gelijke aanpak bij het broed van
twee andere volken. De overblijvende twee volken
kwamen tot 11 raten broed en die moesten dus
worden verdeeld over twee broedkamers, ook
gevolgd door moerrooster en honingkamer. Vanwege
ruim twee weken vakantie vanaf 24 april krijgen de
twee volken op ene broedkamer een tweede broedbak vlak voor vertrek. Dan zijn de honing kamers al in
gebruik genomen door de aanvankelijk beperkte
ruimte. lk beveel de bijen beleefd aan deze in gebruik
te houden en te vullen met heerlijke voorjaarshoning .
Bij die laatste inspectie krijgen aile volken gelijk een
darren kunstraat.

Na de langste dag
Terugkomend op de hoogzomer-situatie van dit
moment, de bijen Iaten zich niet om de tuin leiden. De
dagen worden korter en dat betekent dat een groot
deel van de verzamelde nectar wordt bestemd voor
wintervoedsel. Door de eeuwen heen hebben ze zich
dat gedragspatroon eigen gemaakt, ware het niet dat
de imker daar anders over denkt. Waar geen
najaarsdracht is worden de honingkamers eind juli
afgenomen en begint de imker met voeren. In
gebieden met najaarsdracht wordt deze laatste
handeling naar voren geschoven . Zelf pas ik de regel
toe dat voor 10 september de volken klaar zijn voor
het afvoeren. Laat, maar het is nu eenmaal niet anders
en een mogelijk nadeel is me nooit opgevallen.
Voorheen bestond mijn najaarsdracht uit een enorme
hoeveelheid Symphoricarpus-struiken in de groenstroken en alles wat tuintjes in de woonwijk in de
aanbieding hadden. De bijen stonden op twee
broedkamers en op het rooster een !age honingkamer.
Tegenwoordig is de struikheide de late drachtbron. Bij
het begin van deze dracht wordt het volk
teruggedrongen op een broedbak met minimaal 8
raten broed en op het rooster de !age honingkamer.

VAN I MKER TOT I MKER
Het is een voortdurend balanceren tussen te weinig
ruimte en daardoor optredende zwermneiging en het
op tijd afnemen van verzegelde raathoning . Als het
weer de eerste twee weken van de heidebloei
meewerkt is het een wonder wat de bijen allemaal
klaar spelen. De 'lust' tot bouwen, voor de raathoning,
wordt later duidelijk minder. Na het afnemen van de
honing komt een broedbak met zes (bij voorkeur)
natte leeg geslingerde raten op de bodemplank en
daarop broedbak twee met broed, stuifmeel, honing.
Natuurlijk betekent deze manier van werken voor de
bijen een extra inspanning want het suikerwater moet
worden ingedampt en verzegeld. Om het geweten te
sussen hebben imkers altijd met een ernstig gezicht
verklaard dat door deze manier van inwinteren de
oude afgewerkte bijen zijn verdwenen op het moment
dat de wintertros zich vormt. Een weldaad dus voor
het volk, dank zij de imker. Netjes toch? De
hoeveelheid open broed wordt minder en de vrij
komende cellen worden geleidelijk gevuld met
wintervoer. Geen vuiltje aan de Iucht, hoewel. ..

Subsidie
De afdel ing Amstel land heeft het voor elkaar
gekregen via een subsidie de CD-rom 'Wondere
wereld van de honingbij ' aan docenten van veertig
scholen uit de gemeente Amstelveen uit te reiken .
Deze geweldige PR-happen ing vond plaats op hun
bijenpark. Wie volgt?

Glijdende t ijd
Deze van imker tot im ker wordt geschreven in april,
volop voorjaar, u leest het in juli of augustus,
hoogzomer en we praten over inwinteren. Het kan
verkeren. Over dat laatste onderwerp is meer te
melden dan u denkt. lk heb u al eerder verteld over
de imkersverenig ing Gorssel die in hun clubblad BIJstellingen behandelen, zaken belangrijk genoeg om
aandacht aan te besteden .
BIJ-stelling 21 luidt: 'Ais bijen geen wintervoer meer
opnemen, geeft dat de imker geen zekerheid dat het
volk naar behoren is ingevoerd'.
AI jaren schrijft imkercollega Gerrit de Maag in 'Het
vlieggat' het verenigingsblad van de Zutphense
imkers . In het decembernummer van 1994 schrijft hij
dat imkers hem meedeelden dat hun bijen geen
wintervoer meer opnamen . Gerrits eerste gedachte
was dat de bijen dan wei voldoende zouden hebben
opgenomen. Toch was hij daar niet zeker van. Hij liep
naar de verenigingsstal van 26 meter en trok een van
de desbetreffende kasten open. Na grondig
onderzoek bleek de voerspleet van het voerbakje te

zijn dicht gekit. Dat moest gebeurd zijn in de perioden
tussen twee voerbeurten in. Gerrit leert zijn imkers nu
dat ze de voerspleet eerst moeten cont ro leren
alvorens het su ikerwater toe te d ienen. Bij het achter
elkaar afvoeren va n de bijen treedt dit probleem
uiteraard niet op.
Over inwinteren gesproken, leest u ook nog eens
Bijen 8/7-8:204 (1999) e.v.

Het weer in juli en augustus
Voor de maanden juli en augustus geldt over de
periode 1961-1990 een landelijk gemiddeld aantal
uren zon neschijn van 191 en 187 uren, neerslag 70 en
68 millimeter en een maximum temperatuur van 20,7

oc.

en 21,0
In de vijf achter ons liggende jaren
gedroeg het weer zich als vo lgt:

-
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juli-maand en
Jaar

Zon

Uren

Neerslag (mm)

Max. t emp

"C

1995

zeer zonnig (272)

vrij droog

zeer warm (25,5)

1996

normaal

nat

vrij warm

1997

normaal

normaal

normaal

1998

somber

1999

zeer zonnig (257)

(153)

vrij keel

norma aI
droog

(22,5)

(48)

zeer warm (24,4)

A ugust usmaa nd en
Jaar

Zon

1995

zeer zonnig (277)

1996

normaal

1997

zonnig

Uren

Nee rsl ag (mm)
zeer droog (29)

droog

1998

normaal

norma aI

1999

normaal

nat

"C

zeer warm (25,5)
vrij warm

nat
(248)

Max. t emp

(22, 5)

(45)

zeer warm (26,0)

(87)

vrij warm

normaal

Geraadpleegd
'Bij-praten' lmkersvereniging Amstelland 22(77):4/ 8 (1999)
Tongeren , F. va n, Bij-stelling 21 'De vl iegplank' lmkersvereniging Gorssel6(1):17 (1995)

Oost-Duitse imker zoekt
contact
Een bijent eler met ongevee r 50 volken in voorma lig
Oost -Duitsland wi l graag in con t act komen met een
Nederlandse bijenhouder voor uitwisse ling va n
kenn is. Welke bijen houder heeft hier belangst ell ing
voor? Voor informat ie: tel./fax 0521-381 505.
Fam. Brouwer, Vledder (Dr.)
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Vakantie?
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'Kijk! Bijenkasten!' Kent u dat?

Vakantie-planning

Zo rijd je op een of ander binnenweggetje in een
mooi vreemd land. Als chauffeur moet je echt even de
aandacht bij de kronkelige weg houden , maar je lieve
eega, naast je in 't autootje, kan lekker rondkijken .
Bij zo'n kreet kun je dan twee dingen doen: Op je rem
gaan staan en gauw een stukje achteruitrijden om nog
even naar die bijenkasten te kijken (want dat vind je
tach eigenlijk wei heel erg leuk!!) . Edoch, dan is juist
die weg nog al smal en rijdt er net iemand achter je.
Dus, niet remmen en doorrijden maar. Weer geen

Toegegeven, het is een luxe-probleem .
Je krijgt wei eens het idee dat die bijen je hele Ieven
regelen, terwijl het voor een belangrijk deel best
andersom kan : u, jij en ik bepalen hoe, wat, waar,
wanneer die bijtjes van ons iets doen! Afhoewel ...
Meestal gaan we in april een of twee weekjes weg .
Mijn bijen vinden dat goed. De voorjaarsinspectie is
geweest en de bijen zitten goed in hun vel/ kast. Geen
zwermen te verwachten v66r half mei(!??).
En dan ben je echt weg en plotseling, opeens, is het
prachtig, bloedje warm weer! Heerlijk natuurlijk, want
je hebt immers vakantie! Tach bekruipt je dan wei
enige ongerustheid : wat zouden die bijtjes, thuis,
allemaal uitspoken? Explosieve groei? Vroege
zwermen? Natuurlijk heb je een goede oppas. Maar die
on rust, daar blijf je dan wei een beetje last van hebben!

moer gezien! (Rare uitdrukking eigenlijk! Komt die
echt uit de imkerswereld?). De tweede optie is om
maar gewoon door te rijden omdat je bij voorbaat
weet dat je die kasten zult missen . Alhoewel, het
nadeel van die tweede optie kan dan weer zijn dat je
eega onderweg we i die bijenkasten ziet en jou maar
niet meer waarschuwt omdat je t6ch niet kunt of wilt
stoppen en dan zie je onderweg helemaal geen bijen
meer!
Het enige wat wei waar is, is dat als je dit meemaakt,
je al echt op vakantie bent!
Tach heeft dat soms wei eens heel wat voeten in de
aarde om zover te komen!

Dit jaar is het al helemaal raar met die vakantie!
Begin juli moeten we om de een of andere reden
beslist thu is zijn. V66r die tijd willen we erg graag nog
met vakantie .
Maar mijn lieve eega (zie boven) wil daarna tach wei
even de vakantie-boel opgeruimd zien en het huis op
orde hebben. Zij wil op 30 juni weer thuis zijn!
Wanneer je zo'n vier weekjes weg bent, ligt de
vertrekdag dan dus meteen al vast: 31 mei!

Zwermtijd! Moet ik in de buurt zijn! Heb ik
helemaal geen tijd!
Daar ga je dan! Alweer bepalen de bijen wanneer je
weg kunt gaan.
Maar als je er dan even rustig over gaat nadenken,
valt het tach wei weer mee .
Begin mei: kunstzwermen maken (het is dan vast wei
mooi weer geweest en er zitten vast wei doppen in
aile kasten!), wachten op tuters (vaak gaan luisteren!).
10 mei is de grate dag : Tuters! Deppen breken! Ja,
hoar. In aile drie kasten nieuwe, mooie, grate K's. 20
mei : even kijken of de oude moertjes in de
kunstzwermen al weer aan de leg zijn . Ja, hoar. 27
mei : even voorzichtig kijken of de nieuwe moertjes
ook al aan de leg zijn . Ja, hoar! Alles zoals van te
voren gedacht, alles zoals je dat hoopt. Tach nog op
tijd voor een rustige vakantie . Afhoewel...
Zo zie je maar weer? Even rekenen en alles is te
regelen . Zelfs een wat vroeg uitgevallen grate
vakantie!
'Zo, die is gevangen .' Foto: M.L. Baerjan
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Voeren na de zomerdracht
Het doel van deze rubri ek is om imkers te Iaten
delen in elkaars methodes en ervaringen . De
ant woorden van deze maand beantwoorden
duidel ijk aan deze doelst elli ng. Bijenhouden kan op
veel manieren . Laat uw collega's delen in uw
ervaringen. Zij zitten misschi en net op uw
praktische en eenvoudig e werkw ijze te wachten.

ook afgeremd worde n en dat is niet best. lmmers, de
bijen die in augustus en september geboren worden
zijn de bijen die je in maart en april weer tegenkomt.
Deze methode pas ik toe sinds 1963 en ik heb nog
nooit een volk verloren in een winter. Ook de
verdwijn zi ekte (???) is bij mij nooit opgetreden.

Voeren na de zomerdracht (2)
De vraag voor de maand juli luidde:
Als de zomerhoning geslingerd is, moet de
voedselvoorraad van de bijenvolken door de imker
worden aangevuld. Wanneer begint u daarmee?

Willem de Jong, Lisse
Hiermede wil ik reageren op de vraag wanneer en hoe
te voeren na de zomerdracht. Om te beginnen voer ik
ruim bij het inwinteren 15 kg suiker 3 op 2 voor half
september, onafhankelijk wat de voorraad nog is. Bij
de voorjaarsinspectie verwissel ik de bodem en gaat
de broedkamer naar beneden met de honingkamer

Peter Wisserhof, Putten
Na de lindedracht slinger ik in de derde week van juli
de door de bijen verzame lde honing. Aansluitend start
ik het inwinteren. De bijen krijgen vanaf begin
augustus elke dag een potje opgeloste suiker in een
verhouding van 2 delen suiker en een deel wat er. Het
voeren neemt zodoende 4 6 weken in beslag. Als we
tussendoor nog een paar weken met vakantie gaan
(wat meestal wei gebeurt) duurt het wat Ianger. In
principe hebben de bijen echter halverwege
september hun wintervoorraad van ca . 12 kg suiker.
Het voeren gaat op deze manier heel geleide lijk en
naar mijn mening op een natuurlijker wijze dan met

naar boven.
In de meeste gevallen is de voorraad voedsel nog
ruim voldoende en neem ik twee of meer gezegelde
voerramen uit en verwissel die voor kunstraat tegen
het broednest. De eerste drachtpauze valt in de
eerste drie weken van juni en die overbrug ik door of
een droog suikerraam te plaatsen of per week een
opengekrabd voerraam terug te geven . De zomerhoning oogst ik eind juli , hang de Apistanstrippen in
en begin met voeren . Dit doe ik elke dag dat de bijen
niet vl iegen door slecht weer.
Dit voer krijgen de bijen door een op maat gemaakt

een bak su iker ineens. De bijen blijven in de
voerperiode actiever en verzamelen nog wat stuifmeel
van kl imop en andere laatbloeiers. De enkele
' heidevolken' zijn uiteraard later, maar het streven is
dat ook deze volken eind september hun
wintervoorraad hebben .
Deze methode van voeren vereist nauwkeurige
administratie. Hierom noteer ik elke dag de gevoerde
hoeveelheid suiker zodat ik elk moment weet hoeveel
su iker is opgenomen. Het voeren gaat zoa ls gemeld
met potjes. Het zijn potjes met een inhoud van ca .
700 gram opge loste suiker. De kunststof deksel is

plankje op de vl iegplank te schuiven met daarop een
glazen pot met suikeroplossing. Hiermee ga ik door
tot eind augustus. Daarna gaat een lege honingkamer
naar onder met daarop de broedkamer en begin ik
met voeren. Per twee dagen twee en een halve kilo
suiker. Half september is de voorraad opgenomen en
zijn de bijen klaar voor de winter.
Van een oude imker uit Den Haag, ik ben zijn naam
vergeten, in de begin jaren zestig leerde ik het
volgende: Als imker geef je de bijen huisvesting en
voedsel net als elk ander huisdier. Als ze het voedsel
in de natuur niet kunnen vinden moet je ze helpen
door of de bijen te verplaatsen naar een dracht of
door bij te voeren. Als de voedseltoevoer in augustus
wordt afgeremd door slecht weer zal de broedaanzet

voorzien va n ca. 8 gaatjes van 1 mm rond. Via de
dekplank waar ik 4 of 5 gaten van 1 0 mm in geboord
heb kunnen de bijen bij het omgekeerde potje komen
en zodoende de suiker opnemen . De gaten in de
dekplank zijn normaal met een stukje karton, dat de
bijen vastkitten, afgesloten . Op de dekplank zet ik
tijdens de voerperiode een lege hon ingkamer om
roverij te voorkomen.

Voeren na de zomerdracht (1)

a

Vraag voor de maand november
De varroamijt is een ernstig e bedreiging voor onze
bijenvolken. Hoe staat het bij u met de aanwezighe id
en bestrijd ing va n de mijt ?
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Mierenzuur in de strijd tegen de varroamijt (2)
In Duitse en Zwitserse imkervaktijdschriften is veel
te lezen over mierenzuur als middel om de varroa mijt te bestrijden . In de vorige aflevering van Bijen
heb ik u verteld over een kortstondige bestrijding .
Deze keer over een langdurige behandeling met
mierenzuur.
De varroamijt kan de mierenzuurdamp minder goed
verdragen dan de honingbij. Als er te weinig mierenzuurdamp in de atmosfeer van de bijenwoning aanwezig is, wordt de mijt niet bestreden . Als er teveel
mierenzuurdamp is, gaan ook de bijen dood. De
206 hoeveelheid damp wordt door veel factoren bepaald
waa rvan de imker er maar enkele kan be"lnvloeden . Hij
kan de hoeveelheid en de sterkte van het mierenzuur
bepa len en het soort verdamper. Andere factoren
heeft hij minder in de hand. Het gaat dan over de
sterkte van het volk, de hoeveelheid open en gesloten
broed, de voorraad voer, de afst and tussen verdamper
en broednest en de buitentemperatuur. De afstand
t ussen schadelijk voor de mijt en onschadelijk voor de
bijen is tame lijk klein. Deze geringe afstand heeft
imkers doen zoeken naar allerlei manieren om het
mierenzuu r in een goede dosering te Iaten verdampen .
Oat heeft geresulteerd in allerlei soorten verdampers.
De ideale verdamper is blijkbaar nog niet gevonden .

De Nassenheider Verdunster
De werking va n een verdamper hangt vooral af van de
wijze waarop de verdamping verloopt. De Nassenheid er Verdunst er (verdunsten = verdampen) is zo
geconstruee rd dat de hoevee lheid mierenzuur in het
voorraadvat geen invloed heeft op de verdamping .
Het we rkt op de manie r van een drinkwatervoorziening voor vogels in een vo liere . Een soort
omgekeerde fles met onderaan ee n kleine uitstroomopening . Er komt zovee l wat er uit als er door de
vogels word t opgedronken . Bij de meeste verdampers
wordt de hoeveelhe id zuur die verdampt minder met
het dalen van de hoevee lheid mierenzuur in de
verdamper. Bij de Nassenheider Verdunster komt er
zovee l miere nzuur vrij als er door verdamping
verdwijnt. Daardoor wordt een constante verdamping
bereikt , ongeacht de hoeveelheid zuur in de 'fles' . De
ve rdamper wordt ge leverd met een grote en een
kleine lont (een stukje boardkarton), zodat enige
aa npassing aan de buit entemperat uur mogelijk is. Pas
bij het in het volk pl aatsen va n de verdam per wordt
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de lont aangebracht. Daardoor komt de verdamping
geleidelijk op gang. Het bijenvolk krijgt de gelegenheid eraan te wennen en blijft rustig. De Nassenheider
Verdunster wordt naast het eerste broedvrije raam
naast het broednest gehangen. Bij plaatsing van een
tweede verdamper in de onderbak, komt deze aan de
andere kant van het broednest. Op de verdamper is
een schaalverdeling aangebracht zodat men kan
controleren hoeveel zuur er in een bepaalde tijd
verdampt is.

Wat is er van deze verdamper te verwachten?
Bij elke toepassing van mierenzuur moet de imker een
beetje aan kunnen voelen of de omstand igheden
gunstig zijn voor het inzetten van mierenzuur.
Bijenvol ken gedragen zich verschillend, omstandigheden zijn per streek en per bijenstand verschillend .
Daardoor is er geen overal geldend recept te geven .
Uit diverse vergelijkende onderzoeken komt de
Nassenheider Verdunster als de beste uit de bus. In
het najaar van 1998 heeft men in Duitsland de werking
van deze verdamper nog eens uitgebreid onderzocht.
Enige resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder.
De proef liep in 1998 op 5 bijenstanden met ongeveer
10 volken per stand. Op een bijenstand van 22
september tot 1 oktober en op de overige standen
zelfs van 10 tot 21 oktober. De proef werd uitgevoerd
met 85 gram oftewel 76,5 ml mierenzuur van 60% per
broedbak. De Nassenheider Verdunster werd naast
het eerste broedvrije raam naast het broednest
gehangen. Bij plaatsing van een tweede verdamper in
de onderbak, kwam deze aan de andere kant van het
broednest. Er was een stand met een gemiddeld
bestrijdingsresultaat van 65% en op de anderen een
resultaat dat varieerde van 87% tot 97%. Het
onderzoek laat zien dat het inzetten van mierenzuur

D iverse miere nzuurverdampe rs. Foto: M.J . van lersel

IMKERPRAKTIJKEN
met de Nassenheider Verdunster bij productievolken
meestal goede resultaten geeft.

broed is niet belangrijk. Volken met veel broed lieten
eenze lfde resu ltaat zien als volken met weining broed .

Dit onderzoek heeft betrekking op een eenmalige
toepassing in oktober. Voor de praktisch toepassing

Warme bouw of koude bouw

wordt een tweemalige behandeling voorgesteld:
1. Na het slingeren van de zomerhoning. Zie de vorige
aflevering van Bijen . Daarmee wordt de vorming van
gezonde winterbijen bevorderd.
2. In september/oktober zoals in dit artikel wordt
beschreven om het aantal parasiet en in het volk nog
eens duchtig te decimeren.

Verdampingshoeveelheid en werkzaamheid
Uit eerder onderzoek is gebleken dat voor een goed
resu ltaat dagelijks minimaal 6 gram (6 g = circa 5,4 ml)
mierenzuur per broedkamerbak moet verdampen . De
absolute hoevee lheid verdampt mierenzuur is geen
maatstaf voor het bestrijdingsresultaat. Bij een
verdamping van 9 ml per dag is de werking niet beter
dan bij een verdamping van 6 ml per dag. Bij minder
dan 5,4 ml per dag is het resul taat onvo ldoende.
De beste resultaten werden bereikt op standen waar
de verdamping gedurende lange tijd constant was.
Daar verdampte 5,4 tot ongeveer 9 ml per dag een
bak bij een verdampingstijd van 10 dagen. De verdamping moet door de imker gecontroleerd worden . Het
is raadzaam om 3 dagen en 7 dagen na het begin van
de behandeling een controle uit te voeren. De
verdamper kan bij een te snelle verdamping zonder
schade voor de bijen, worden bijgevuld. Zonder
bijvullen wordt de vereiste tijdsduur niet bereikt. De
resultaten tonen aan dat ook een cont role op het
resultaat op de onderlegger nodig is. In individuele
geva llen kan het resultaat onvoldoende zijn .

lnvloed van de hoeveelheid broed
Bij een behandeling met mierenzuur moet het volk
nog aktief zijn. Als er geen broed meer is, is de
temperatuur en temperatuurverdeling in het volk niet
meer geschikt voor een bestrijding. De hoeveelheid

De stand van de ramen be"invloedt de luchtstroming in
het volk en de uitwisseling met Iucht van buiten en
daarmee de verdeling van de mierenzuurdamp. In de
proef toonden volken met warme bouw (de raten
evenwijdig met het vlieggat) een meer gelijkmatige en
wat lagere verdamping per dag tegenover de volken
met koude bouw (de raten dwars op het vlieggat). Bij
koude bouw is het blijkbaar voor de bijen wat
gemakkelijker om de mierenzuurdamp met waaieren
naar buiten te werken . Het bestrijdingsresultaat bij
warme bouw lag tussen de 93% en de 98%. Bij kou de
bouw rond de 87,5%. Bij vrijwel elke imker in Nederland staan de ramen in koude bouw. Een minpuntje,
gezien vanuit het standpunt varraobestrijding met
mierenzu ur.
Het materiaal waarvan de kast gemaakt is, hout of
styropor blijkt niet van invloed op het resultaat.

lnvloed van de omgeving
In dit artikel gaat het over Duitse bijenstanden . Soms
wordt wei eens de opmerking gemaakt dat men
voorzichtig moet zijn om werkwijzen en resultaten uit
het buitenland op Nederlandse omst andigheden toe
te passen . Men laat dan achterwege om te beschrijven
wat Nederlandse omstandigheden zijn. Het is goed
om in dit verband te bedenken dat voor een imker uit
Groningen, Maastricht klimatologisch gezien, heel wat
meer buitenland is dan Bremen .
Bij een bijenstand uit het onderzoek was het resultaat
slecht en de verschillen tussen de volken erg groot.
De bijenstand daar had veel last van de wind .
Bovendien stonden de ramen in koude bouw. De
mierenzuurdamp kon daar snel uit de kast verdwijnen .

Schade aan de bijen
Er zijn geen verliezen aan kon in ginnen gevonden .
Dode bijen werden er gedurende de proef slechts in
geringe omvang gevonden. Oat varieerde van 2 tot
141 bijen .

Gebruikte literatuur
Varroatose-Bekampfungskonzept fi.ir Baden-Wi.irtemberg:
ADIZ 5/98 p. 21, 7/98 p. IV, 8/98 p. IV, 12/98 p. IV.
Varroatosebekampfung mit Ameisensau re bei
unterschiedlichen Betriebsweisen und
Standortbedingungen door Eva Rademacher e.a. in
Deutsches Bienenjournal, 9/99 p. 4
D e N assenheid er Verdunster. Foto: M .J. van terse/
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KORTE BERICHTEN

De langste straat van Zuidlaren
Periodiek wordt door de subvereniging Zuidlaren van
de VBBN een brainstorm belegd om van gedachten te
wisselen inzake nieuwe activiteiten die de vereniging
levend houden. Dit ook in relatie met de jaarlijks te
houden Markt van Melk en Honing op de eerste
zaterdag in augustus. Voor leden en bezoekers moet
de markt aantrekkelijk blijven en moeten we als
subvereniging vernieuwend bezig zijn.
Het navo lgende werd op de laatste brainstorm
gelanceerd door ons meest (uit)vindingrijke lid, de
heer Ben Trip uit Vries. Hij heeft een wedstrijd
bedacht voor de leden om onder geconditioneerde
omstand igheden de langste raat van Zuidlaren te Iaten

-
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uitbouwen door bijen. Het gaat als volgt.
Op 28 april werd op de wekelijkse soosavond in de
verenigingsstal een bouwpakketje uitgereikt voor het
maken van een eenraams-kastje met glasplat aan de
voorzijde . Als raat is aileen een klein stukje voorbouw
(kunstraat) aanwezig. Op de achterwand is aan de
binnenzijde een centimeterverdeling aangebracht,
waardoor ook tussentijds af te lezen valt hoe ver de
raatbouw is gevorderd. De maximumlengte is 45 em .
Tevens kan met de bijgeleverde materialen een
afneembare tempexomhulling om het kastje ter
isolatie van het bijenvolkje worden gemaakt. Aan de
bovenzijde is een voeropening aanwezig.
Media juni ontvingen de deelnemers, liefst 23 hebben
zich aangemeld , een plastic koffiebekertje met bijen en
een kon inginnedop op uitlopen of een koningin. De
dop ging samen met de bijen het eenraamskastje in.
Voorwaarde was dat op geen enkele wijze door

mensel ijk ingrijpen bijen aan het kastje mochten
worden toegevoegd of toegelaten.
Daarna was de verdere verzorging voor de
deelnemers en konden zij hun (greene) bijenvingers
Iaten wapperen . Dagelij kse begeleiding (veel praten
helpt vast) lijkt welhaast onontbeerlijk om met het
beste resultaat uit de bus te komen . Elke vrijdagavond
kunnen t ijdens de soosavond op de
verenigingsbijenstal de vorderingen worden
uitgewisseld . Macht een kastje al zijn volgebouwd
voor de bijenmarkt op 5 augustus, dan dient dat
onmiddelijk te worden gemeld bij de organ isatie van
de wedstrijd . De organisatie is er echter van
overtuigd, op basis van uitvoerige berekeningen, dat
dit niet tot de mogelijkheden behoort.
Op 5 augustus d ient het kastje om 10 uur te worden
ingeleverd op de Markt van Melk en Honing . De
kastjes zullen daar overzichtelijk op naam worden
tentoongesteld voor het bezoekende publiek. De
kastjes zullen door een deskundige jury worden
gekeurd . Er dient broed in aile stadia aanwezig te zijn
en een koningin. lndien aan de voorwaarden is
voldaan zal door de jury een prijswinnaar worden
aangewezen op basis van de langst uitgebouwde raat.
Wij verwachten dat de wedstrijd een publiekstrekker
zal kunnen vormen op de Markt van Melk en Honing
en dat het de onderlinge binding tussen de leden
verder zal verstevigen . lndien het allemaal naar wens
verloopt kan de wedstrijd ook voor volgende jaren op
het programma worden gezet.
Gerrit Freije , Zuidlaren

Deelnemende imkers bij het in ontvangst nemen van het bouwpakket, a ls start voor de langste honingraat van Drenthe te
presenteren op 5 augustus in Zuidlaren .

maandblad voor imkers juli/augustus 2000

Afgedankte hommelvolkjes mogelijk bron
van besmetting
Peter Elshout (Werkgroep GPB imkersbond LLTB)

'Zijn de afgedankte hommelvolkjes t.b . v. bestuivingswerk voor de tuinbouw moge lijk de oorzaak van een
uitbraak van Amerikaans vuilbroed?'
Bovenstaande opmerking werd door een zwaar
gedeprimeerde imker uit het midden Limburgse
plaatsje Ma ria Hoop g emaakt (d. d . 19-4-00). Een
imker, koninginnenteler en inseminator van bijenkoninginnen , met een vakmanschap, waar menig
goede imker een puntje aan kan zui gen. Professioneel, met een uiterste aan hygiene met vooral vee!
liefde voor de natuur en zijn bijen. Allesbehalve een
knoeier. Maar ondanks dit constateerde hij bij de
voorjaarsinspectie b ij meerdere volken de klinische
symptomen van AVB Een dag later, op maandag is
immers het gemeente huis gesloten, deed hij aangifte bij de burgervader van de gemeente Echt.
Acht dagen later werden al zijn volken gedood, in
plastic verpakt en in verzegelde toestand naar een
verbrandingsoven afgevoerd . Het werk van de
R.V.V. en de samenwerking met de imker mag
ronduit voortreffelijk genoemd worden .
De bijenvolken van aile collega-imkers die van hem
koninginnen hadden, bleken op d .d . 21 -4-00 vrij te
zijn van AVB (klinisch) Verder onderzoek binnen de
schutkring moet nog gedaan worden.

Hoe komen onze bijen aan AVB?
Slapeloze nachten en heel veel prakkiseren over wat
hebben we fout gedaan. Nota bene, ook zijn vrouw
deelt met hem de passie bijenteelt als een
gelijkwaardige partner.
M ogelijk lag het antwoord op de vele vragen op enige
honderden meters van hen vandaan . Daar staan
koepels met hommelvolkjes voor de bestuiving van de
gewassen. De afgedankte hommelvolkjes werden door
de teler op de afvalhoop buiten de tunnel gedeponeerd. Deze afgedankte volkj es waren veelal nog
voorzien van een deels gevulde plastic zak met
vloeibaar voedsel. Zo heeft de imker dit zelf
waargenomen.

honingbijen verzameld stuifmeel waaraan honing is
toegevoegd om het te conserveren. Een klein flesje
suiker of honingwater om de voedsel behoefte af te
ronden .
AI deze giften uit het bijenvolk kunnen heel wat
vrag en oproepen .

Hommelkweek en ... Amerikaans vuilbroed?
• Zijn de bijen, het stuifmeel en de hon ing, nodig voor
de kustmatige teelt van hommels vrij van sporen van
AVB?
• Is het mogelijk dat sporen van AVB die mee komen
uit een bijenvolk, na de opkweek en ongeveer 4
weken bestuivingzwerk nog in die maten aanwezig om
een serieuze infectiebron te kunnen zijn?
• Is het vloeibare voedsel waar aan mogelijk honing
aan toegevoegd wordt vrij van vuilbroedsporen? Als
hier honing aan toegevoegd is, zal dit waarschijnlijk
altijd honing zijn van buiten landse oorsprong . En is
waarschijnlijk besmet met sporen van AVB .
Voor wie het nog niet weet. In de grote honingexporterende Ianden zoals de VS, Australie en nog
vee\ andere worden antibiotica gebruikt om uitbraken
van AVB te voorkomen . De ziekte blijft wei aanwezig
maar komt door de antibiotica niet tot ontwikkeling.
Een zeer kwalijke zaak. De bij en, de honing, het
stuifmeel en wat nog neer zijn wei besmet met
levensvatbare AVB-sporen .
• Kan AVB mogelijk ook in een hommelvolk een
klinisch ziektebeeld geven?
• Als de bijen van deze imker op de afgedankte
hommelvolkjes hebben geroofd, kunnen ze dan een
besmetting van AVB opgelopen?

Wie geeft er antwoord op deze vragen?
Nergens heeft de literatuur betreffende honingbijen
en hommels antwoord kunnen geven op de vele
vragen . Mocht er een verband bestaan tussen de
uitbraak van AVB bij honingbijen en de teelt van
hommels dan zijn er nog vee\ meer vragen en nog
heel vee\ werk te doen. Mogelijk een uitdaging voor
de Ambrosiushoeve of een ander instituut? Wie weet.

Geen hommelkweek zonder de honingbij
Bij de opkweek van hommelvolkjes worden jonge
honingbijen aan de jonge hommelkoningin toegevoegd . Dit bespoedigt de ontwikkeling van het
hommelvolkje in zijn prilste fase . Ook krijgt zij door

Is besmetting door hommels en/of wespen in
de vrije natuur mogelijk?
Geregeld is het als oplettend imker waar te nemen
dat hommels pogingen doen om in een bijenkast enig
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AV B
voer te roven of een thuis komende bij met een
goedgevulde honingmaag te molesteert om de
inhoud hiervan te Iaten uitbraken. Veel vaker doen
wespen ergens vanaf de maand augustus verwoede
pogingen om voedsel te roven uit bijenvolken. Zwakke
volken met een te ru ime vliegspleet, daar waar de
imker geknoeid heeft met suikerwater en volken die
een bouwvailige bijenkast vol kieren en gaten kunnen
wespen een plaag zijn.
Rovende hommels en wespen kunnen als het bijenvolk
besmet is met AVB-sporen hiervan mee nemen in
zowel hun beharing als in het geroofde voedsel. Beide
insectensoorten hebben in vergelijking tot de
honingbij een heel klein vliegareaal. Veelal niet groter
dan een halve km van hun nest. Beide insecten
hebben geen communicatie met hun soortgenoten
210 over een eventuele voedselbron. Deze rovende
insecten hebben hanger en zuilen de geroofde
zoetstof geheel zelf consumeren. Dit geldt zeker voor
wespen daar zij geen voedselopslag kennen en aileen
maar vlees naar het nest transporteren om de
wespenlarven te voeren. Beide insecten hebben een
korte levenscyclus van maar enige maanden, waarna

aile inwoners afsterven. Aileen bevruchte jonge
koninginnen overwinteren, om in het volgende
voorjaar geheel aileen een nieuw startnest te bouwen
en een volk te stichten.
Hommelnesten worden in natuurlijke omstandigheden
nooit door bijen beroofd . Als een hommelnest in
verval is, stinkt het, op hommelnesten paraciterende
wasmottenlarven vreten de wasresten onder de nog
resterende hommels weg en voedsel voor bijen is erin
het geheel niet. Gezien bovenstaande is besmetting
van deze insecten uit te sluiten. De honingbij met zijn
onstuitbare haaldrift en zijn bijzondere manier van
communiceren om een drachtbron te benutten en zijn
grate vliegradius zal niet aileen bij een verzwakt
bijenvolk het voedsel roven maar ook de mogelijk
aanwezige ziektekiemen mee naar huis nemen . Het is
dan ook niet denkbeeldig dat een op een vuilnishoop
gedeponeerd, door mensen geteeld hommelvolk met
een voor bijen aantrekkelijke hoeveelheid voedsel
wordt beroofd. Afgedankte hommelvolkjes bestaan in
hoofdzaak uit hulpeloze darren die geen weerstand
bieden.

Helaas moest onderget ekende na tien jaar deze prachtige lokatie verlaten. lnmidde/s heeft hij een nieuwe stal gebouwd, na het
reizen naar de he ide zijn de bijen op de nieuwe lokatie gep(aatst. Foto ingestuurd door Dick Riezebos te Genemuiden.

maandblad voor imkers juli/ augustus 2000

ENQUETE

Bijengif en ReumatoYde artritis (3)
Drs. G.L. Vermeer
Een voorlopig verslag va n de enquiHe over het
voorkomen van reumato'id e artritis (R.A.) onder
imkers is reeds opgenome n in het d e cembernummer van 1999 e n het februarinu mme r van dit
jaar. Bij mannelijke imkers (Bijen 1999, 8(1 2): 334336) lijkt bijengif pre ventief te werke n tegen R.A.
en dit geldt mogel ijk mogelijk ook voo r artrose.
Voor vrouwelijke imkers is deze posit ieve werki ng
t oen niet gevonden . Wei leek er bij de vrouwelijke
imkers een positieve we rking van bije ng if uit t e
g aan vo or de spierziekte fib romyal g ie (Bijen 2000,
9(1): 14-15).
De conclusies die uit d e enq uete getrokke n konden
wo rden waren nog voorlopig, omdat de onderzo eksresultaten nog gecontroleerd moesten
wo rd en d oor middel va n e en aselecte steekproef
o nd er de imkers die niet op de eerste enquete
hadden gereageerd . De contro lesteekproef is
inmid dels uitgevoe rd . In d it verslag publiceer ik de
resultaten van deze steekproef en ka n ik de
eerd ere conclusies ten aa nzien van reumato'ide
artritis bevestigen.
In het februarinummer van dit jaar is bij een willekeurige groep imkers het enquiheformu lier opnieuw
bijgesloten. Het was de bedoeling dat de imkers die
nog niet hadden gereageerd het formulier alsnog
invulden. Deze tweede enquete, bedoeld als
controlesteekproef. is ruimer verspreid dan aanvankel ijk was aangekondigd. Bereikt werden 4160
actieve imkers (52%). waarvan 3252 non- respo ndenten uit de eerste enquete. Hiervan hebben 571
mann en (19, 1%) en 50 vrouwen (18,6%) thans wei
gereageerd (tabel 1). Dit zijn prachtige getallen
waarvoor ik u zeer dankbaar ben.

Ontdekking
Mijn aanvankelijke uitgangspunt, dat er slechts 200
vrouwelij ke actieve imkers zouden zijn, is onjuist
gebleken . Ve le telefoontjes met onder meer
reg iosecretarisse n en de ANI leidden tot de conclusie
dat tenminste 640 (8%) van de actieve imkers vrouw
is. De nieuw vastgeste lde populatie van 7360 mannen
en 640 vrouwen be'invloedt de conclusies in de
voorgaande rapportage over de mannen nauwelijks,
maar d ie over de vrouwen zeer aanzien lijk.

Doelste /ling
Het doe I van de controlesteekproef was de
' voorlopige conclusies' (gepubliceerd in respectievelijk Bijen 1999, 8(12): 334-336 en Bijen 2000, 9(1):
14-15) te bevestigen:
A Het vaststellen van de verdeling mann en/vrouwen
binnen de imkerpo pulatie.
Het vaststellen van de response-getallen per
categorie.
B Het nagaan of de 20/80-regel als voorspellend
instrum ent toepasbaar was .
C Het bepalen van de definitieve cijfers omtrent het
voorkomen van R.A. en artrose bij imkers ten
opzichte van de landelijke cijfers (EPOZ-TNO).
D Het vaststellen van uitdovingen van
gewrichtsaandoeningen bij imkers, waaronder R.A.

A : Verdeling mannen/vrouwen en response
Uitkomsten eerste enqw?te
Uit tabe l 1 bl ijkt dat 22% van de mannelijke imke rs en
19,8% van de vrouwe lijke im ke rs op de eerste
e nquete hebben gereageerd . Op de eerste enquete
hebben, van de 8000 imkers, in totaal 6253 imkers
niet gereageerd (non-response).
Tabel 1: Overzicht van het aanta l imkers d at o p
d e eerste enquete reageerden
Populat ie

Response

Non-response

98/ 99
Mannen (92%)

7360 minus

Vrouwen (8%)

640 minus

Actieve imkers

8000

98/ 99

1620 (22%)
127 (19,8%)

5740
=

513
6253

Uitkomst tweede enquete
Controlesteekproef van februari 2000 is uitgevoerd
op 4160 imkers. Dit is 52% van de totale populati e
van 8000 imkers (ta bel 2).
Tabel 2: $chatting van het aantal niet
responderende imkers in de co ntrolesteekproef
Popu lat ie

Respon se
98/ 99

Mannen

3827

minus

22%

Vrouwen

333

minus

19,8%

Totaa l

4160

Non-respon se
98/ 99
2985
267
3252
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ENQUETE
Tabel 5: Voorkomen van artrose onder mannelijke
en vrouwelijke imkers

Tabel 3: Percentage respondenten in de
controlesteekproef van februari 2000
Non-response 98/ 99
Mannen
Vrouwen
Totaal

Aantal

Response (%)

Enquete 1

Steekproef

1999

Totaal

2000

19,1

267

50

18,6

Mannen

93

40 (+40)

173

3252

621

19,1

Vrouwen

15

9 (+ 9)

33

Conclusie

De artrosegetallen zijn verhoogd met de helft van de 'Overige

Zowel de response van de eerste enquihe als van de

gewrichtsklachten · actief' (zie Analysetabellen)

controlesteekproef is zeer goed, en is statistisch
bruikbaar.

B: Toepasbaarheid van de 20/80-regel (Pareto)

212

Resultaat artrose

571

2985

De 20/80-regel is een voorspellende, statistische
methode, volgens de wiskundig-econoom Pareto,
waarmee een gerichte enquete met een specifieke
vraag uitgewerkt kan worden. Zie voor nadere uitleg
van de Paretomethode Bijen 1999, 8(12) : 334-336.

Voorkomen van reumatroi'de artritis
Bij de steekproef ter grootte van 52% van de
populatie vonden we zowel bij de mannen als bij de
vrouwen elk 1 R.A. -geval. Aannemelijk is dat bij de
overige 48% ook nog 1 geval per categorie zal zitten .
Tabel 4: Voorkomen van R.A . onder mannelijke en
vrouwelijke imkers
Resu Ita at RA

Enquete 1
1999

Mannen R.A.
Vrouwen R.A.

Steekproef

Totaal

2000

22

1 (+ 1)

24

4

1 (+ 1)

6

Het getal () is de waarschijnlijke uitkomst van de 48% die niet
opnieuw geenqueteerd is .

Conclusies:
- De Paretomethode mag toegepast worden voor de
analyse van de resultaten gevonden onder de
mannelijke imkers. De toepassing van de 20/80-regel
is verantwoord, omdat blijkt dat in de eerste enquete,
ten opzichte van de steekproef, veel mannel ijke
imkerpatienten reageerden (aa ntal 22).
- De toepassing van de 20/80-regel voor de
vrouwelijke imkers is minder verantwoord.

Voorkomen van artrose
Uit tabel 5 blijkt dat de 20/80-regel niet mag worden
toegepast voor de analyse van het voorkomen van
artrose. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk het feit
dat de enquete in februari 1999 vooral gericht was op
het voorkomen van reumatro'ide artritis .
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Conclusies:
De 20/80-regel is toepasbaar bij enquetes betreffende
grote populaties, een eerste response van tenminste
20% en een enkelvoudige geconcentreerde

introductie van de vraagstelling.

C: Landelijke cijfers (EPOZ-TNO)
Het voorkomen van R.A. bij mannelijke imkers is
29,3%, en bij vrouwelijke imkers 46,2% t .o.v. het
landelijk gemiddelde. Het voorkomen van Artrose bij
mannelijke imkers is 29,9%, en bij vrouwelijke imkers is
56,9% ten opzichte van het landelijk gemiddelde . Met
betrekking Fibromyalgie ontving ik 1 melding in deze
steekproef; met andere woorden, deze ziekte komt
onder de mannelijke imkers nauwelijks voor. Voor de
groep vrouwelijke imkers is het aantal 4 ten opzichte
van een landelijke cijfer van 30 gevallen!!

D: Uitdoving van gewrichtsklachten
- In de uitdovingsverhouding zijn geen veranderingen
te melden.
- In het algemeen is het verhoudingscijfer van
uitdovingen onder imkers zeer aanzienlijk beter dan
het landelijke cijfer.
- Een inzender meldde dat hij in de zomer van 1999
een reportage op de Duitse tv heeft gezien over een
Pools instituut waar aan reumapatienten bijengif werd
toegediend; een en ander met goede resultaten.

Naschrift
De resultaten zal ik in een rapport samenvatten en
doen toekomen aan de 'reuma-wereld' in Nederland
en daarbuiten. Wei Iicht wordt het imago van de
bijenhouderij hiermede versterkt.
Tot slot dank ik allen die hun medewerking aan dit
onderzoek hebben gegeven nogmaals voor hun inzet.

.. n
MIEREN

Het drachtplantenarboretum van de
Ambrosiushoeve
Mevr. M.E.C. Verspaandonk-Schrijvens

Mieren in het drachtplantenarboretum
In het arboretum van de Ambrosiushoeve ligt al
jarenlang een berg van naalden en twijgen en ander
materiaal bijeengesprokkeld door een kolonie kale
rode bosmieren of sprokkelmieren. Wat U ziet is de
bovenverdieping van hun nest. Onder de grond ligt
de kelder waarin de mieren zich bij koude kunnen
terugtrekken. Vandaag 10 mei 2000 is het een warme
dag. De mieren verblijven aan de oppervlakte van het
nest. Mieren zoeken altijd de warmte op. Vandaar dat
een imker wei eens in het bos op de warme dekplank
van zijn bijenkast mierencoccons aantreft. Met wat
blad van vlier of boerenwormkruid erop blijven de
mieren weg. lk leg mijn hand op het mierennest en
voel de nestwarmte. Mijn hand ruikt naar azijn
afkomstig van het gif dat rode bosmieren tegen mijn
hand spoten toen zij zich even bedreigd voelden.
Angst is overbodig. Anders dan zwarte mieren
brengen ze bij het bijten geen gif in en met hun
gereduceerde angel kunnen zij niet steken . Het nest in
het arboretum wordt in sommige jaren sterk

eenmaal niet vliegen. Hiernaast zullen ze niet mogen
opvallen voor andere bestuivende insecten en beter
geen nectar aanbieden omdat dit vaak mieren afstoot.
Van melkkruid bijvoorbeeld denkt men dat mieren een
rol spelen in de bestuiving . De productie van nectar
buiten de bloemen bijvoorbeeld via de bladklieren van
Prunussen trekt juist wei mieren - maar ook
honingbijen (bladhoning) - aan. Ze zijn er dol op. Als
tegen prestatie zorgen de mieren ervoor dat voor de
plant schadelijke insecten als kevers, slakken, rupsen
en sprinkhanen worden verjaagd of gedood . Op deze
manier reguleren ze net als boswachters de
hoeveelheid schadelijke en plaaginsecten. Maar
eventuele aanwezige bladluizen worden door hen
gekoesterd en beschermd tegen vijanden. Ze
prikkelen ze tot het afscheiden van een zoete stof:
honingdauw. Het is deze honingdauw welke ook
gretig door onze honingbij wordt geconsumeerd en
bewerkt tot honingdauwhoning of waldhoning. U ziet
mieren en honingbijen gaan prima samen en
verdienen zeker bescherming van de imker.
advertentie

gereduceerd door spechten op zoek naar
mierencocons. Zandloopkevers en mierenleeuwlarven
lusten graag een hapje mier. Weet u ergens een nest
van de kale rode bosmier wees er dan zui nig op. De
koningin kan wei 25 jaar oud worden. Het is een nest
voor jaren kijkgenot. Voor bruidszwermen hoeft u niet
bang te zijn. Het nest van deze mierensoort kan
meerdere koninginnen bevatten en vermeerdert zich
door afsplitsing van dochternesten.

Mieren en honingbijen
De sociale leefwijze van de kale rode bosmier met
speciale taken voor koningin, werksters en mannetjes
doet sterk aan die van onze honingbijen denken
evenals het feit dat elk volk zijn eigen nestgeur heeft.
Via mierenpaadjes met een nesteigen geur weten
mieren de hun nest snel terug te vinden. Een kolonie
kan wei uit 100.000 individuen bestaan en is in staat
als zodanig te overwinteren. Anders dan bij
honingbijen is de rol bij de bestuiving echter zeer
beperkt. Willen bloemen mieren Iokken om hun
bestuiving zeker te stellen dan zullen ze klein en dicht
opeen moeten staan want mierenwerksters kunnen nu
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MIEREN
Kampioenzaadverspreiders
AI zijn rode bosmieren geen kampioenbestuivers,
kampioenzaadverspreiders zijn het zeker wei. In een
zomer kan een enkel volk wei 36000 zaden verspreiden
zoals viool, wilde marjolein, brem en dovenetel. Niet
voor niets is het nest in het arboretum begroeid met
Mantia perfo/iata (witte of kleine winterpostelein). De
zaden bevatten zoete aanhangsels of mierenbroodjes.
Mieren zij er dol op en verslepen ze naar hun nest. Zo
werken mieren zonder het zelf te weten mee aan het
voortbestaan van talloze (zeldzame) (dracht)planten.
Dewitte winterpostelein heeft blaadjes welke als een
kom rond de stengel staan en welke in de winter zowel rauw als gekookt kunnen worden gegeten. Dit
onkruid mag eigenlijk geen onkruid heten. Het is een
prima bodembedekker welke het ook goed doet in de
214 schaduw van bomen. Het is een prima drachtplant voor
de honingbij omdat ze vrijwel de gehele lente tot laat
in de herfst bloeit. (Op 22 oktober 1998 trof ik haar nog
bloeiend aan!) De witte bloemen bezitten bewegende

-

meeldraden welke bij aanraking heel gedoseerd het
stuifmeel aan de honingbijen meegeven .
Mijn volgende plant in het arboretum heeft ook met
honingbijen en mieren te maken.

De gevlekte dovenetel drachtplant voor bijen
en mieren
De Lamium macu/atum (gevlekte dovenetel) is een
vaste bodembedekker met een lange bloei . In het
prille voorjaar is zij belangrijk voor de homme/s en de
sachembijtjes. De honingmerken op de onder/ip
wijzen hen de weg. Vandaag voel ik me even een bij
en zuig een druppel nectar uit de lange bloembuis.
Voor de korttongige honingbij is de nectar onbereik-

De gevlekte doven etel. Foto : M.L. Boerjan
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baar. Toch bezoeken zij vandaag driftig de bloemen
maar dan enkel voor het stuifmeel. Ze zullen dit doen
tot laat in de herfst wanneer nog een nabloei volgt.
De helmknoppen liggen beschermd tegen de regen
onder de bovenlip van de bloem welke, in tegenstelling tot andere dovenetelsoorten, ver naar voren
steekt. Na bestuiving en bevruchting heeft de kleurige
bloemkroon zijn reclamefunctie verloren en valt af.
Echter nu gaat de kelk nectar produceren . Dit keer om
de mieren te versieren . Zij moeten de rijpe nootjes uit
de vruchtkelken verslepen om er de mierenbroodjes af
te snoepen . Behalve door uitlopers kan deze plant
zich dan ook door zaad makkelijk verspreiden en aldus
een fleurig tapijt vormen. Onder de schaduw van de
paardekastanje vinden we zowel de gele als de paarse
gevlekte dovenetel. Gevlekt slaat op de witte vlekken
op het blad waaraan de plant zijn sierwaarde ontleent.
Deze vlekken kunnen op inheemse exemplaren echter
geheel ontbreken.

Kamperfoelie en honingbijen
U kent vast wei de kamperfoelieplanten welke u te
kust en te keur kunt kopen met bloemen in allerlei
kleuren om thuis ergens tegenaan te Iaten slingeren .
Tegen de avond beginnen ze te geuren en op te
lichten. Het zijn vooral de nachtvlinders welke van de
nectar uit de diepe bloemkronen komen smullen. De
kamperfoelies van de Ambrosiushoeve zijn echter hele
andere soorten . Het zijn struikkamperfoelies. Ze
kunnen tot struiken uitgroeien maar ook tot bomen.
De bloemen zitten in paren, zijn minder diep en
geuren ook overdag. Derhalve zijn ze zeer geschikt
voor honingbijen. Ze vinden er stuifmeel en nectar. U
vindt hier tientallen soorten. De Lonicera syringantha
vind ik een bijzonder mooi struikje. De lichtlila
bloemen geuren sterk naar seringen en de bloei gaat
door in de zomer. De Lonicera maackii is in dit park
uitgegroeid tot een forse boom . Vandaag 10 mei
gonst het hierin van de honingbijen. Van dezelfde
boom zijn sommige bloemen zuiver wit en andere
zalmkleurig. Het geurt er verrukkelijk . lk kan de
verleiding niet weerstaan en zuig wat nectar uit een
bloem . Uit aantekeningen weet ik dat de plant op 15
juli 1998 nog steeds bloeide (ondanks dat kamperfoelies over het algemeen voorjaarsbloeiers zijn) en
dat de plant als enige kamperfoelie op 20 october
1998 nog bessen droeg. De bessen van kamperfoelies
zijn overigens prima vogelbessen welke op hun beurt
voor de zaadverspreiding zorgen. Honingbijen zorgen
over het algemeen voor een betere zaadzetting. Vaak
Ievert dit ook een betere vruchtzetting op. lmkeren is
dus indirect ook goed voor onze besetende vogels .

bi

ONGEDIERTE BESTRIJDING

Wespen bestrijden
Ab Kuypers

beschermende middelen als kleding en adem-

Van imkers wordt, terecht, algemeen verwacht dat
zij verstand hebben van mee r dan honingbijen
aileen. Niet aileen voor het verw ijderen van
bijenzwermen , ook bij het ver nietigen van
wespennesten wordt daarom veelvuldig de hulp van
imkers ingeroepen. In veel gevallen valt dit in de
categorie 'vriendendienst' of 'b urenhulp'. Daarnaast
is er een groep imkers die bijna bedrijfsmatig actief
is op dit terrein. Nieuwe wetg eving lijkt vooral deze
laatste imkers aan te gaan . W ij zetten de zaken
eens op een rijtje.

bescherming .
Kortom , de bestrijdingsmiddelenwet en de regel ing
' Beslu it Vakken nis en Vakbekwaa mh eidseisen ' leren
ons hand in hand aan welke nieuwe criteria men in het
vervo lg moet voldoen , wil men zich als bestrijder van
ongedierte, dus ook van wespen , mogen opwerpen .

Behalve door bekenden en buurtbewoners worden
imkers niet aileen voor het scheppen van bijenzwermen ingeschakeld, ook voor het verwijderen van
wespennesten worden zij opgeroepen . Ook lokale
overheden zoals brandweer, gem eentewerken en
politie maken in sommige gemeenten gebruik van hen
bekende imkers. De eerste groep zal zich meestal van
niet meer bed ienen dan een p lamuurmes en een alom
verkrijgbaar busje insectengif. De tweede groep van
min of meer bedrijfsmatige bestrijders werkt vaak met
dezelfde bestrijd ingsmiddelen als de echte beroeps.
Toen vorig jaar voor de bedrijfsmatig bestrijdende
imkers het een en ander leek te gaan veranderen ,
ontvingen wij de dwi ngende vra ag om goede
voorlichting hierover te verstrekken .

De nieuwe regeling
Die nieuwe rege ling (Besluit Vakken nis en Vakbekwaamheidseisen). ingegaan op 1 oktober 1999, is
een uit vloeisel van de bestrij dingsm iddelenwet en
zegt, dat aileen gediplomeerd e ongediertebestrijders
mogen ingrijpen bij dierplagen. Dat betekent, altha ns
daar leek het in eerste instantie op , dat voortaan ook
imkers voor het verwij deren van wespennesten in het
bezit moeten zijn van een vakbekwaamheidsdiploma.
Bij de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding te
Wageningen kan men een op leidi ng voor zo'n
diploma volgen . De duur van de ople iding is twee jaar,
de kosten bedragen circa f 5000.
In genoemde regeling wordt b eschreven wat de eindtermen van het diploma zijn . Het gaat hierbij onder
meer om de herkenning van de verschillende plaagdieren , maar bijvoorbee ld ook om schimme ls we lke
houtrot veroorzaken . Daarnaast moet men ruim vol doende kennis opdoen van in t e zetten bestrijdi ngsmiddelen en hun mil ieueffecten . Ook het gebru ik va n

Vriendendienst
Hoewel het al meta l niet eens meeviel de juiste
informatie te verkrijgen, kunnen wij nu vaststellen dat
het waarschijn lijk allemaal wei meevalt. Zolang men als
vriendendienst gebru ik maakt van bij onder andere
tuincentra verkrijgbare busjes bestrijdingsmiddel , zal
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er ons inziens niets aan de hand zijn. Water wettelij k
in feite is veranderd, is het gegeven dater niet Ianger
zonder voldoende kennis gebruik gemaakt mag
worden van bestrijdingsmiddelen, zoals die door de
bedrijven voor plaagdierbestrijding worden gebru ikt.
Een rege ling overigens, d ie wij ook uit de landbouw
kennen . Voor imkers, die zich dus bedienen van zulke
middelen , zit er dus waa rschijn lijk niets anders op hun
activiteiten te staken, of een dure cursus te volgen .*
Er wordt gewaarsch uwd, dat na leving van deze
nieuwe wetgeving st reng za l worden gecontroleerd .
Dat de officiele dierplagenbestrijders niet zullen
schromen geconstateerde overtredingen te me lden,
laat zich raden . Zij zien waa rschijnlijk in, overigens
goed bedoelde, acties van imkers aileen maar
concurrentie . lmmers: meesta l is men bij officiele
bestrijders heel wat duurder uit dan bij imkers.
De praktijk zal echter moeten leren hoe streng er zal
worden opgetreden bij eventuele overtredingen . Of
eventuele controles waarde hebben, of dat de geuite
waarschuwingen een storm in een glas blijken te zijn,
dat za l de toekomst leren . Zolang loka le overheden ,
ondanks de wet, hier en daar een eigen beleid blijven
voeren , zal er voor imkers onvoldoende duide lijkheid
bestaan over wat nu precies we i en wat niet mag .
lnformeren bij 'opdrachtgevers', zoals politie, lijkt dan
ook de laatste goede raad welke ik aan u kan
meegeven . Zowel vanuit de Ambrosiushoeve, de
redactie en particuliere imkers is er uitgebreid gezocht
naar het juiste antwoord . Vee I verder dan wat ik u hier
kan vertellen zijn wij echter niet gekomen .

* De cu rsus voor het be doe lde d iplo ma wo rdt georg aniseerd
door de SVO Wageni ngen, Sticht ing Va kople id ing
On gedie rte bestrijd ing Wagen inge n. Telefoo n 03 17-424050.

maandblad voor imkers juli/augustus 2000

REG I OACTIVITE ITE N

lmkervereniging Regio Venray 75 jaar
J.H. Kamps (voorzitte r)

lmkervereniging Venray viert dit j aar haa r 75-jarig
bestaan . Behalve dit heugelijke fe it is zij ook trots
op de totstandkoming van een bijenstal in Zoo Pa re
Overloon .
Op 21 april jl. opende Zoo Pare Overloon haar
deuren. Het park, elf hectaren groat, bestaat uit een
dierenpark en uit de botanische tuin: 'D'n Hof'. Het
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dierenpark heeft als thema 'Azie' en de meeste dieren
die men er kan bekijken, komen dan ook uit dit
werelddeel. Direct na binnenkomst zitten, tussen het
bamboe, kleine panda's. In de Maidan (=grate
grazige vlakte) Ieven pelikanen, axisherten, lndische
antilopen, kraanvogels en muntjaks. Daarnaast vindt u
er o.a.: dwergklauwotters, ringstaartmaki 's en
sikaherten.
Aan de kinderen is ook gedacht. Zij kunnen genieten
van aapjes, was- en neusberen, stokstaartjes,
prai riehonden, lama's, kangoeroes en papegaaien . In
de kinderboerderij !open schapen, geiten en kippen .
Daarnaast is er voor hen, vlak bij het paviljoen met
terras, een speeltuin ingericht.
Het zijn vooral bedreigde diersoorten, die in dit park
te zien zijn . 'Zoo Pare Overloon' werkt nauw samen
met andere dierentuinen. Daarbij worden dieren en
kennis uitgewisseld. Naast voortplanting wordt ook
heri ntroductie in de natuur gestimuleerd. Veel dieren
zijn dan ook in een speciaal fokprogramma geplaatst.
In de botanische tuin 'D'n Hof' kunt u in een
parkachtige omgeving genieten van allerlei
(dracht)planten. Zo is er een rododendronvallei, een
lel ietuin, een heide- en kruidentuin, een rotsheuvel en
een acacia- en cactuscollectie. In dit dee! van het park
hebben wij als vereniging, in samenwerking met Zoo
Pare Overloon en dankzij enkele hardwerkende
imkers, een bijenstal gerealiseerd . In de bijenstal kan
men op allerlei manieren kennis nemen van het
bijenleven. Het Ieven van de honingbij wordt door
middel van vele foto's met tekst duidelijk uitgelegd.
Kinderen vanaf 8 9 jaar kunnen de tekst lezen . Er
st aat een prachtige showkast, een tv-videocombinatie
met bijenfilms, een vitri nekast met imkermateriaal en
bin nenkort komt er ook nog een computer te staan
met de cd-rom 'De wondere wereld van de honingbij'.
Daarnaast komen ook thema's als 'dracht' en 'solitaire
bijen' aan bod . Op dit moment worden de

a
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voorbereidingen getroffen voor de bouw van een
wand met nestgelegenheid voor solitaire bijen .
Het thema 'Azie' komt ook in de bijenstal terug.
Dankzij Vincent Mulder uit Hengelo, die een tijd lang
in Vietnam is geweest, konden we over materiaal over
het houden van bijen in dat land beschikken .
Daardoor zijn er 2 fotovitrines over het imkeren met
de Aziatische honingbij (Apis Cerana) en met de
Aziatische reuzenbij (Apis Dorsata) te bewonderen. De
thema's zullen de komende jaren af en toe wisselen.
Zo staan hommels, wespen, bestuiving van de
honingbij in de land- en tuinbouw en
honingverwerking nog op het programma .
Van april tot en met oktober staan op zon- en
feestdagen van 13.30 tot 16.00 uur twee !eden van de
vereniging in de bijenstal klaar om vragen van groot
en klein te beantwoorden. Daarnaast zullen er van tijd
tot tijd allerlei demonstraties worden gegeven . We
denken daarbij aan: koninginnen merken (waarbij we
oefenen met darren), kunstraat inzetten en
honingslingeren .
Als vereniging zijn wij vooral blij met een plek in dit
park, omdat wij er een groat en breed pub liek kunnen
bereiken. We hopen met onze activiteiten meer
mensen voor de imkerij te interesseren. De toekomst,
daar gaan we voor, zal het leren.
Zoo Pare Overloon kunt U bereiken via de A73 (afslag
Overloon). Stevensbeekseweg 19-21, 5825 JB te
Overloon. Telefoon: 0478-640046.
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Kortingsbon
i

Op vertoon van deze bon krijgt u op de entree een kort ing
van f 2.50 per persoon (max. 4 personen).
ormnle entree:
volwassenen
f 15,50
65+
f 13.50
kinderen van 3 tot I I jaar
f 12.00
Deze bon is geldig tot 3 1 december 2000.
(Niet in combinatie met andere acties).
j
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BEDRIJFSRAAD

RECEPT

Biscuitrol met kersen-,
abrikozen- of notenvulling
Voo r het biscuitdeeg:

voor de kersen-vulling:

3 eieren

250 g morellen zonder pit

100 g honing

200 g kwark

60 g tarwemeel

2 dl slagroom

40 g maizena

1 el honing

Bedrijfsraad 2000

Voo r de notenvulling:

Zoals u weet is onder deze tite l een werkgroep bezig om
de mogelijkheden te onderzoeken voor ve rd ergaa nde
snm enwerkin g va n de vij f imkerorgani sa ti es. Er is eerder
ove r geschreven doo r bestuurd ers en ook door !eden. en
de bij dragen waren nogal een emoti onee l gekleurd .
Wij weze n cr ook a l op dat het verl oop va n derge lijke
processen zich kenmerkt door een stapj e vooruit. soms
twee, en dan wee r een terugtrekkend e beweging. Oat geeft
de indruk dat er sprake is va n onwil , terwijl de
aarze lingen eve n goed kunnen berusten op bezorgdhe id:
overz ien we de nadelen we i?
In de verga dering va n mei i wee r een stap vooruit gezet.
We hebben besloten om de prakti sche co nsequenti es van
een verder sa mengaa n in een organi sati e nader te gaa n
onderzoeken. Onder een organisatie verstaan ~t •ij dat de

1 t l bakpoeder
mespunt van illepoeder

vo or de abrikozenvulling:

Dick Vunderink

120 g gedroogde abrikozen

100 g hazelnoten

2 d l slagroom

200 g kwark

1 el honing

2 el appel (diksa p)

200 g voile kwark

mespunt vanillepoeder

scheutje appel (diksap)

2 d l slagroom

mespunt van illepoeder

1 el honing

Bakt ijd : 15 minuten
Speciaa l keukengerei: bakplaat van ca . 30 x 40 em

lngredienten
Verwarm de oven voor op 175°(.
Splits de eieren .
Klo p de eiwitten heel stijf met twee eetlepels koud water.
Voeg de eigelen en de honing toe.
Zeef hierboven het meel, de maizena, bakpoeder en
va nillepoeder, en meng deze.
Bekleed de bakplaat met vetvrij papier en bestrijk de bodem
gelijkmatig met het beslag. Bak de cake in 15 minuten
goudbruin.

M aak intussen de vulling
La at de morellen heel goed uitlekken, de slag room
st ijfkloppen met de honing en schep dit door het
kwarkmen gse l.
Haal de bakplaat na 15 minuten uit de oven en t il het
biscuitdeeg met het papier eruit. Laat het deeg enkele
minuten afkoelen.
Draa i het deeg nu om op een tweede stuk pa pier, t rek het
bakpapier eraf en draai het deeg weer om .
Leg het deeg in de breedte en strijk de vull ing er over
waa rb ij de onderste en bovenste rand vrijgelaten wo rdt.
Rol het deeg weer op in het papier en laat de biscuitrol
helemaal afkoe len met de naad naar beneden.
Snij d de kersen-biscu itro l in mooie plakken .

Uit: 'Smullen met gebak, bakrecepten natuurlijk gezoet'
van ln eke Janssen en Jan Stevens, uitgegeven in de Iris
(Eindhoven) reeks: Natuurlijk koken , Lekker eten.

vijfverenigingen worden opgeheven en een nieu we wordt
opgericllt. Er zull en t\vee werkg roe pen worden gevormd,
ee n voo r de orga ni atori sche aspec ten en een voo r de
financ ie le aspecten. Jn di e we rkg roepen moeten deels
anderen dan de bestuurders zitting nemen om een brede
oo rdeelsvo rming te krij gen. Elk van de orga ni sati es
vaa rdi gt !eden in de werkgroepen af. Zo nodi g vrage n zij
exte rn advies.
De we rkgroepen brenge n hun advies, zo concreet
moge lijk, uit aa n de werkg roep Bedrijfsraad 2000 en di e
formul eert op bas is dam·van een advies aa n de vijf
orga ni saties. Dan hebben de besturen materi aa l om aan
hun leden voor te leggen: ee n bee ld van de ni euwe
o rgani sa ti e, de manier waa ro p waard evo lle elementen va n
de eige n o rgani sati e behouden kunn en blij ven en een
beeld van de financiele basis. Dan kunn en de emoti es
a fn emen omd at we dan beter weten waar we het over
hebbe n. Men wil dit eerst aa n de leden voo rl eggen in
kleinere verband en, bij voo rbeeld regia 's. Pas daarn a kan
de forme le bes lui tvormin g in de vij f organi sa ti es va n start
gaa n. Voordat het zover is z ijn we misschi en we i twee j aar
verde r. Oat is gee n enke l bezwaar, zo lang we maar
vo rd erin gen maken.
Om o nderscheid te maken noe men we de huidi ge
werkg roep voortaa n de Stuurgroep Bedrij fs raad 2000 .
Tijdens de di sc uss ie rees de vraag o f ook de
doe lstell ingen va n de georga ni see rd e bij enh ouderij ond er
de loep moeten wo rd en ge legd. A is daar ve rni euwing
nodi g is, dan kan di t het best tege lijk gebeuren met de
organi sa tieveranderin g. Oat is een zaak di e de stuurgroep
Bedrijfsraa d 2000 zelf ter hand neemt.
Tens lotte. Er staa t steeds ' v ijf orga ni saties' maa r helaas de
ANI ka n nu ni et beslui ten om sa men te gaa n. Wei is m en
bereid tot intensieve sa menwerking met de co llega
im kersbo nde n. Onze we rkgroep heeft begrip voo r het
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tandpunt van de AN I, maar hoopt van harte dat deze
orga ni satie in de gc lederen blijft opgenomen. Daarom is
de ANI nu uitgenodigd 'als toehoorder' dee! te blijven
nemen aan de stuurgroep Bedrijfsraad 2000, vooral om
volledig ge·info rmeerd te blij ven over de ontwikkelingen
in het sam ngaan va n de andere bonden . De hoop is dat
de ANI-leden de voorde len van de nieuwe organisarie
zullen onderkennen en da t de mening va n de !eden za l
verand eren.

onderzoek.
Onderwijs: er is een lerarenop leiding van start gegaan.
D eze is gehecl nieuw van opzet. Er is een
introductiecursus georgan iseerd om mensen voor de
bijenhoude rij te interesseren. Er komt een cursus
koninginnenteelt, Kl en nascholing AVB.
- IKC-rapport: t.b. v. het Ministerie van LNV is een
rapport opgesteld om het belang van de bijenhouderij toe
te lichten. De de fini tieve versie vo lgt na bespreking in de
Bedrijfsraad.

Wij zullen deze rubriek gebruiken om u van tijd tot tijd
van de ontwikkelingen op de hoogte te houdcn. En u
weet, het i vaak beter een broedende kip ni et te storen:
we willen ni et geheimzinni g doen maa r wei rustig kunnen
werken.

• O nderscheidin gcn

Algemene Ledenvergadering
2000
Gehouden op 25 maart 2000 in Wageningen.
Aanwez ig: afgevaa rdigden va n 86 subverenigingen en 7
HB- Ieden.

• Welkom en openi ngsspeech doo r de voorzitter
De opzet van de ALV is anders dan voo rgaande jaren. De
onderdelen zullen wat Sneller afgehandeld worden zodat
er meer ruimte i voor beleidsdiscus ie en rondvraag. De
voorzitter heet allen welkom. Hij ve rzoekt de aanwezigen
op te staan om hen te gedenken die de vereni gin g het
afge lopen jaar zijn ontva ll en. Joop Beetsma wo rdt met
name genoemd: hij overl eed vo rig jaar de dag voor de

ALV.
• Ver lag van de ALV 27 maart 1999
Er zij n t:wee correcties op de notulen. Aan de
penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde
financieel beleid en de vacatures in het HB zijn opgevuld
door de benoeming van de heren Plaizier en Vander
Sc heer.

• Mededeli ngen en ingekomen stukken
- Floriade 2002: wan neer op I juni 2000 de fina nciering
nog niet rond is zal de inschrijving worden in getrokken.
- AVB -beleid: er is nog geen ui ts luitse l op het verzoek
voo r subsidie van voederkransonderzoek. M inisterie van
LNV stuurt een reactie naar de Bedrijfsraad. Het voorste l
va n de AVB-werkgroep is om het onderzoek te beperken
tot de risicogroepen. Hierdoor zijn minder monsters
nodig.
- lntratuin: met VBBN en lntratuin zijn intensieve
con tacten om op 7, 8 en 9 september a.s. sa men te
werken aan de ' Fruitdagen'. Voor de VBBN is dit een
prima PR-activiteit. lntratuin hoopt hierdoor een
insectvriende lijker imago te krijgen. lntratuin biedt aile
fac iliteiten en verzorgt her drukwerk, de VBBN zal haar
medewerking (honingverkoop, honing slingeren,
demonstrat iekast e.d.) op ongeveer 50 plaatsen moeten
verlenen. Bij succes kan het een jaarlijks weerkerende
samenwerking wo rd en.
- Groep Groningen: zij hebben een uirstekend rapport
gemaakt over de positie van de bijenhouderij en
drachtverbeteri ng in de provincie. A lterra heeft naar
aan leidin g hiervan een projectvoorstel gedaan voor verder
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Met instemming van de vergadering wordt aan de heer A.
Koster her erekorfjc uitgereikt vanwege zijn ve le PRact ivite iten. De heer L. Sligter krijgt een ereko rfje
uitgereikt als huldeblijk voor z ij n aandeel in het rapport
over drachtverbetering. De heer A. de Schmid t k:rijgt een
bronzen penning a ls dank voor zijn jarenlange inspanning
voo r het reel tstation Schier. De heer H. van den Broek,
HB-lid wordt benoemd tot erelid vanwege zijn aandee l in
de totstandkoming van de Nederlandse als de meertalige
CO-rom.

• Beleidsplan 2000
Er is gekozen voo r een andere opzet van het beleidsplan,
om duidelijk te maken waar het HB mee bezig is en wat
haar visie is op het toekom tig beleid. Het beleidsplan
wordt per paragraaf behandeld. De vo lgende onderwerpe n
wo rd en ter discu sie geste ld:
- Onderwijs is buiten de selectie gebleven omdat her e lk
jaar uitgebreid behandeld is. In overleg met
Groepsbesturen en HB vindt rweemaal per jaar een
toetsing van de v isie plaats.
- CD-rom is in hoofdzaak bedoeld voor de jeugd dit in
relatie tot het afuemend ledental.
- Samenwerking met andere bonden. Een fusie zou
berekenen minder werk, overleg en problemen om
kaderfuncties bezel te krijgen. Er is sprake van
vooru itgang in het proces, wei word t de nodige
voorzichtigheid betracht en wordt een ruime
overgangste rmijn voorgeste ld . Tijdens de vergadering
wordt er gestemd of het HB door zal gaan in de
ingeslagen weg, er zijn 7 tegenstemmers. Het HB gaat dus
verder. De !eden zullen over de ontwikkelingen zovee l
mogelijk op de hoogte worden gehouden via Bijen en
groepen!HB.
- Bijengezondheidszorg. Pas als de minister een
handtekening o nder een vervoersverbod heeft gezet kan
de VBB het doorgeven aan de subverenigingen. Aan de
RVV is doorgegeven dat borden snel worden geplaatst,
maar dat het lang duurt voor ze worden verwijderd. De
BR heeft bij het ministerie een verzoek om voorlichring
over mierenzuur ingediend. !-let gebruik is niet toegestaan.

• Financiele stukken
Handel heeft een positief resultaat opge leverd. De
Vereniging heeft. een Iicht verlies veroorzaakt door het
lagere ledental en de !age rentestand.

• Commissie nazien Boeken
De commissie heeft de jaarstukken 199811999 van Handel
en Vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. De
voorzitter bedankt de commissie. Aan de penningmeester
wordt decharge over dit boekjaar verleend.

• Verkiezing Hoofdbestuu•De heer B. van Westrheenen treedt na 6 jaar af en

VBBN
on tvangt met instemming van de vergad ering een
erekorfje wegens bewezen diensten. He laa is er geen
opvolger. Het HB laijgt van de vergadering toestcmm ing,
wan neer zich in de loop van het j aa r een gesch ikte
kandidaat aand ient, om de vaca ture in te vullen tot de
ALVin 200 1.
• Indexering contributie
Door de groepen Zuid- Holland en Enschede is te recht
opgemerkt dat de in dexering ail een op de agenda l10ort
als deze de 5% te bove n gaat.
• Rondvraa g
-De subvereni ging Vechtstree k hee ft sc hrifte lijk de vraag
ingediend, waarom de j aa rlijkse a fdrac ht aan de regiona le
groepen nog niet heeft plaatsgevonden. De
penningmeester antwoordt, dat deze afdra cht altijd in april
plaa tsvindt. Dit jaar dus ook.
- De heer K. Piete rs, Veenendaa l, drin gt er op aan de
lidnummers te noteren van dcgenen aa n wie vanuit het
Bijenhui informati e wordt ve r trekt. De voorz itter acht
di t niet z invol.
- De heer C. Smeekens benadrukt het belang va n de
Ambros iushoeve al s servicepunt voor de imkerij , zeker op
het gebied va n de bijenziekten. Honingmonsters kunnen
voor ana lyse worden ingezonde n en nieuwe
onderzoeksproj ecten zijn van hati e we lkom.
- De heer F. Hee sen va n de LLTB bedankt , mede namens
de aanwez ige zusterbo nd en, hartelijk voor de uitnodi gin g.
Hij complimenteert de voorz itter met het voorspoedig
verloop va n de verga derin g en 1 reekt de hoop uit , dat er
geza menlijk een o ploss ing wo rdt gevonden oo r de
problemati ek ro nd het rapport ' Bedrij fs raa d 2000 ' .
• Sluiting
Om 13.00 uur sluit de voo rz itter de verga dering en dankt
ieder voor zij n/ haa r inbreng.

Even voorstellen
Een ni euw gezicht bij de V BBN . lk ben Els De lhez,
geboren en ge toge n in Breda en, na enke le omzwervinge n
via Fri es land en Utrecht. elf jaa r ge leden beland in
Wageninge n. Vana f I j uni ben ik het secretariaat va n de
ver ni ging gaan bemannen, of is het toch bevrouwen.
De a fge lopen zeve n j aa r ben ik werkzaam geweest a is
sec retaresse bij de ti chtin g Arbeidsgewenning, die als
doe lste lling heeft langduri g werkl ozen weer teru g in het
arbe id proces te plaa tse n.
lvlijn g rootste hobby is wa nde len. Afgelo pen jaar heb ik

Els De/h ez

melmij n echtgenoot een voctreis gemaakt van ruim 2000
km naar Santiago de Compostella. Beha lve fijne
contacten die we haddcn met de mensen onderweg
hebben we ook enorm genoten va n de natuur.
Het is het omgaan met het Ieven in de natuur dat mij in
het bij zonder aamrok in de funcrie bij de VBBN . Jk ben
mij druk aan het inlezen over aile BIJ-zonderheden di e
kcnmerkend zijn oor de bijenteelt en hi erbij realiseer ik
mij dat ik nog hee l wat moet en kan leren va n dit nij vere
vol k. Kortom: Ik heb er veel zin in!
Voor de stali sti eken: ik ben 4 7 j aar, ik ben 27 jaar
getrouwd, we hebben een dochter van 2 1 jaa r en een zoon
van 19 jaar.

Els Delhez
it de PC va n de voorzitter vervalt, in plaats daarvan :
Bedrij fs raad 2000.
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Van de bestuurstafel
.I. Beekman
Het bondsbestuur vergad erde op 17 mei 2000 te Tilburg.
De vo lgende zake n stonden op de agenda en z ijn
besproken:
* Opening:
De voorzitter opende de vergadering met aile !eden va n
het bondsbestuur we lkom te heten en stond stil bij het
ove rlijden va n her oud bo nd bestuurslid de Hr. C.
Havermans (zie e lders in deze rubri ek).
* Notulen bestuursve1·gadering 19/04/00:
Geen op- of aanm erkingen over de nonli en en deze
werden ond er ee n woo rd va n dank aan de sec retari s
ondertekend .
* Mededelingen en ingekomen stukken :
Door de voorzitter:
- Op I mei z ijn met de RABObank ve rdere afspraken
gemaa kt inza ke het banknumm er waa r de
verzekerin gspremi e op gestort di ent te word en. Voor aile
duidelijkheid vo lgt hi er het numm er waar de secretari aten
als zij de premi e per imker ge'int hebben, het ge ld naar
moeten overm aken zoals afgesproken in de brief van 9
mei 2000, 17.02. 76.562 . Voo r de rest van het j aar 2000,
va naf I juli di ent f 0,50 betaald te worden, voor het j aar
2001 f l ,00 per bijenvolk per imker. Te voldoen voor 3 1
maa rt van het lopende verzekerin gsjaar. Een bijbehorend e
lijst va n imkers die voor de verzekerin g betaa ld hebben
moet oo k voor di e datum naar bet secretariaa t gezonden
wo rden. Deze lijst wordt door het bondssecretari aat aan
de verenigingssecretari aten aa nge boden.
- Op 12 me i heeft er ee n gesprek p laa tsgevo nd en met een
vertegenwoordi ger va n SBB (S taats bosbeheer) inzake
plaatse n va n bijenvo lken o p de Strabrechtse heide te
Heeze. Het openen en slu iten va n de slagbomen is o p ee n
andere man ier geregeld . Diegenen d ie voornemens zijn
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om naar deze heide te gaan met bijenvolken worden
geadviseerd om contact op te nemen met de opzichter van
BB de Hr. J. Vogels telefoonnummer 040.2262343 of emai l j.voge ls@sbb.agro.nl.
- Er is een bericht binnengekomen van een imker waarbij
twee bijenvolken zijn warm ge lopen tijdens het transport
door derden. De bijen kwamen van het fruit. De vo lken
worde n niet vergoed door de imkersverzekering. ln de
verzekering is bepaald dat aileen bij oponthoud door
motorpanne. en waardoor de vo lken kunnen warm !open,
de sc hade verhaald kan worden .
- ln verband met de bondsbestuurswijz igingen moeten bij
de Kamer van Koophandel formulieren aangevraagd
worden om deze wijzigingen te me lden. Dit is nodig om
de verantwoordelijkheid va n de bestuurders vast te leggen
in het verenigingsregister.
* Van d e sec•·etaris:
- 19/04 melding van AVB door de RVY. in Echt. Aan aile
secreta ria ten doorgegeven op 20/04.
- Brieven verzonden aa n de juryteams bedrijfswedstrijd
verenigingen 2000 . Verdere af praken zijn gemaakt met
de Ieider van de Bondsjury J. van Doren . Deze laa tste za l
contact opnemen met de twee andere juryleden, C.
Smeekens en H. Weijenborg, om de planning c.q. de
datum van keuring a f te spreken.
- Negatief saldo uikerrekening betaa ld.
- Uitnodiging aa n het bondsbestuur inzake de opening van
een nieuw bevruchtigsstand te Ossen isse op 20 mei a.s.
Mevr. J. van Doren za l hier namens het bondsbestuur heen
gaa n.
- Verder dive1 e zaken a fgehand eld zoals: leden lijsten,
Alterrarapport brieven met betrekking Bedrijfsra ad 2000.
uitreiking z ilveren spelden, nazenden van het blad Bijen
en het slecht verpakken van het blad Bij en in de banderol.
* E valua tie jaa1·vergad ering op zaterd ag I april 2000:
- De notul en van deze vergadering zij n door het
Bondsbestuur akkoord bevonden en zullen te z ijner tijd
aan de secretariaten van de verenigingen gezonden
worden.
- De reacties op de notu len doo r de vereni gingen moeten
dan ook \Veer voor een bepaalde tijd bij het
Bondssecretariaat binnen zijn .
* Voortga ng aa npassing verenigingsboek:
-A. Ri etve ld heeft de aanpa singen verwe rkt en deze
zullen in de volgend vergade ring va n het Bondsbestuur
aan de orde komen. Na goedkeuring kunnen de
aa npassi ngen dan gedrukt en daarna aan de
ve reni gingssecre tariaten verzonden worden .
* S tud ied ag op za terd ag 11 n ove m ber 2000:
- Het ve rslag va n de vergadering studied ag commissie
d.d. 20/04/00 is besproken. J. Janssen en J. va n Doren
geven op diverse punten nog wat toelichting.
- Het ontwerp en de invullin g va n deze dag is in co ncept
gereed. Aile betrokken en worden op de hoogte ge teld.
Het sec retariaat za l in overl eg met de commissie de post
verzorge n.
* Toewerken naa r I b ij enh oude •·sbond:
aar aanleiding van de vraag van de com mi sie BR
2000, of de bonds/ve reni g ings-besturen hun voorkeur
kenbaar willen maken uit een lij st van 7 pumen, heeft het
Bondsbestuur kenbaa r gemaakt aan de co mmis ie dat het
eerder inge no men be luit ni et wordt gew ij zigd.
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- Een traject wordt door he! Bondsbesluur uitgezet om in
het najaar van 2000 regionaal te overlcggen met de
aangesloten verenigingen over het bovengenoemde
ondervverp (zie hiervoor van de Bestuurstafel d.d.
19/04/00).
- In het overleg met de besturen van ABTB en LLTB
komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voortgang
Honey-Pack BY. verzekeringen, commissie BR 2000 en
onderwerpen die op de agenda staan van de
Bedrij fsraadvergadering.
* Rondvraag:
- lliervan wordt geen gebruik gemaakt.
* Slu iting:
- De voorzitter heeft de vergadering om 17.30 uur
gesloten, en wenst eeni ede r een aangename
vakantie/zomer toe.
Voor meer informati e over het bovenstaa nde kunt u
co nta ct opnemen met het secretariaat 013-5 83635 0. ln het
vereni gings boek staat waar u de sec retaris kunt bereiken.
Zie ook achter in Bijen bij de adresse n.

In memoriam Cees Havermans
Op 14 mei berei kte ons het droevige bericht dat op de
avond daarvoor over! eden was, in de leeftijd van 54 jaar,
de Heer Cees Havermans. Op de rouwkaart stond de zin,
Cees een boom van een vent! Deze zin geeft overduidelijk
aan wie Cees was. Een man die stond a ls een boom. Ee n
boom di e heel wat stormen heeft moeten trotseren in zijn
Ieven. Wij wisten dat Cees ernstig z iek was en toen de
medicati e gestop t was wisten we dat het niet lang meer
zou duren. En natuurlijk kwam het bericht dat hij was
overleden nog zeer onverwacht.
Cees, w ie kende hem eigenlijk niet? Naast zij n gezin had
Cees vele ac tivite iten, zowe l in zijn beroep als leraar a ls
in het sociale Ieven. Zo was hij Deken (voorzi tter) van het
imkersgi lde Oosterhout, beklede hij binnen het
hoofdbestuur van onze Bond tot 1998 de functie van
penningmeester, en binnen zijn kerk was hij ook act ief.
Cees was onze 'd rachtplanten' -ma n. Een zee r geziene
in Ieider bij verenig ingsactivitc iten, zowel binnen a is
buiten onze Bond. De zaal wa altijd zeer goed bezet,
men hing aan zijn lippen als hij het had over
drachtplanten in het algemeen en bij een bepaald
onderwerp zoa ls gewasbesc henningsmiddelen in het
bijzonder. Men luisterd e naar hem. Cees was binnen de
imkerswereld en ook daarbuiten een autori tcit op het
geb ied va n bovengenoemde onderwerpen. Zo zelfs dat hij
ons ee n paar passen voor was bij een rondgang door de
tuin van zijn schoo l of thuis. De kennis die hij van de
plantenwereld in hu is had probeerde hij , bij de excursies.
ook aan ons duidelijk te maken, wat ni et a ltijd lukte.
De cursus drachtplanten , die Cees mede gesta lte gat~
zu llen z ich ve le imkers hcrinneren.
Voor onze Bond voerde Cees ook de onderha nde lingen
met betrekking tot vergoed ingen bij het plaatsen van
bijenvolken voor bestuiving. Een onderhandelaar die
datgene probeerde te bereiken waarmee ied reen tevreden
was, zowe l de fr uitteler als de imker. Cees hield ook
bijen, hij was een echte imker. En naast dit a lies was hij
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ook een vriend, je kon op hem rekenen . Cees een boom
van een Fen/, een juiste benamin g voor de man zoa ls wij
hem gekend hebben. een groat verlies voor zowel zijn
gezin als voo r de chool waar hij werkzaam was, alsmede
de imkcrij.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere fami.l ie de
kracht toe om dit grote verlie te kunnen verwerkcn.

22 juli Ommen
Bijenmarkt op de Markt (aan de grote weg ZwolleHardenberg) van 08.00-13.00 uur.
In I.: G .J. Spijker, 0529-451898 of dhr. Bremmer, 0529452402 .

Namen Bestuur en Ieden Bond van Bijenhouders
NC B/ZLTO.
Voor~itter J. Beekman

27 tim 30 juli Amsterdam
'Prikkebeen': insectententoonstelling in het
lnsectarium van Artis.
2 augustus Epe
Markt voor honing, bijenvolken en imkersartikelen van
8.00-12.00 uur bij het gemeentehuis. Tevens
honingkeuring.
lnl. : E.C. v.d. Kleij, 0578-688331.

MILIEBERICHTEN
Tot ons grote verdriet is overleden ons bestuurslid:

ED J.W. VA

DIJK

Wij hebben Ed lercn kennen als een zeer aimabele
persoonlijkhcid. Hij heeft door zijn creativiteit en daadkracht
een bel angrijke rol gespeeld binnen onze vercniging.
Ed was op 13 mei aanwezig bij de star1 van bet
doppenproject Dri ebergen/ Wcst-Bentwe. Hij genoot vo lop
van deze bij ecn kom st. maar vrij van zorgcn was hij nict. Een
week later is hij op 49-jarige leeftijd overlcden.
Onze gedachten zijn bij Angelieke. Ruben en JUijen.
Bcstuur en Ieden
VBBN subvereniging West-Beiuwe (Gelde rmalscn)

5 augustus Zuidlaren
De VBBN-subvereniging Zuidlaren organiseert van
9.00-14.00 uur 'De Markt van Melk en Honing ' op de
Grote Brink. Milieumarkt met o.a. 'groene' stands,
biologische producten, bijenhoek voor kinderen,
diverse soorten imkershandwerk, tevens
honingkeuring.
lnl. : Ton Kolman, 050-4095792.
5 augustus Elburg
Oogstfeest met oude ambachten op Landgoed
Schouwenburg . Een stand van de VBBN-subvereniging
Elburg/O idebroek is tot 16.00 aanwezig .
lnl.: J.T. van Bergen, 0525-654540.
12 augustus Zutphen
VBBN-Zutphen organiseert van 9.00-16.00 uur een
markt voor honing en imkersartikelen, op de
Houtmarkt.
lnl.: J. Tempelmans Plat, 0575-524829.

Op 5 mei 2000 is plotsc ling overleden ons medebcstuurslid
BERT OGIER
Geheel onverwacht wcrden we geconfronteerd met hct
overlijden van Bert, aan bet begi n van een ni euw
bijen eizoen heeft hij van icdereen afscheid genom en, ook
van zijn hobby bijen. Jaren lang heeft Bert zich als besruurslid
ingezel voor de vereniging, het past ons hem daarvoor
dankbaa r te z ijn . Bert was 80 jaar.
Wij wensen z ijn levensgezel li n Francien en de kinderen veel
sterktc toe om dil vcrlics lc kunncn dragcn en te verwerken.
Bert we zu ll en je missen binnen en buiten hel
imkersgebeuren.
Bestuur en Ieden
LLTB bijenvereniging

t.

Ambros ius Weert

26 augustus Aardenburg
Natuurmarkt van 11.00-17.00 uur op het terre in van
de fam. Flikweert, Marktstraat 8. Diverse kramen met
o.a. bijenproducten, fruit, knoflook, wol,
droogbloemen, ijs en een stand van de wereldwinkel.
lnl. : mw. L. van Gilst, 0117-492412, fax 0117-492311.
29 augustus Heerlen
De afdeling Heerlen van de LLTB houdt de
maandelijkse studiebijeenkomst (lmkerstammtisch) van
20.00-22.00 uur in de Biologische School,
Heldenvierlaan 12. Onderwerpen: Het bijenjaar
voorbij? Evaluatie!
ln l. : L.J . Leerssen, 045-5441884.
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