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'De bijen en de doppen'
In 'Van de redactie' van het aprilnummer wijst Mari van lersel
o .a. op de veranderingen in de bij enhouderij . Het houden
van bijen en het winnen van honing 'winnen ' is allang geen
hoofdzaak meer. Het verontrust mij, want ik kan niet geloven
dat iedereen zich nu op de doppenmethode (het opkweken
van de moerdoppen) heeft gestort. Laat ik eerlijk zijn.
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KONINGINNENTEELT

Afscheid van 'Schier'
Ab Kuypers

Rotterdam heeft zijn nachtburgemeester als onderregent, Schiermonnikoog kent zijn bijenkoning . Was
het vele jaren de heer Geskes die deze 'functie'
vervulde, de laatste jaren was het Bram de Smidt,
die min of meer onbedoeld deze rol heeft
overgenomen. Er zijn veel parallellen met zijn
illustere voorganger. Niet aileen dat beiden vele
jaren het gezicht van Schier zijn geweest. Vanwege
fysieke gebreken werden door beiden langzaam
maar zeker de zwaardere klusjes overgedragen aan
de jongere generatie. Als ove r een eigen kindje
spraken zij over 'hun' Schier. Het verschil is vooral
het tijdstip van afscheid nemen. Een gesprek met
de man, die Schiermonnikoog nog niet echt
vergeten heeft.
Na een bombardement van verhalen over de
belevenissen op het Carnicastation van Schiermonnikoog kost het na ruim dri e uur nog moeite om afscheid
te nemen . Tweemaal de hand geschud, de auto al
gestart, nog even tot besluit ... lk bedoel maar, gaat
dit over een passie of niet? Hoewel hij tijdens mijn
bezoek enkele malen aangeeft verstandelijk achter zijn
besluit te staan van Schier te vertrekken, is Schiermonnikoog in zijn hart nog heel nabij . In al de opgehaalde

herinneringen spelen de imkers die als vrijwilligers al
die j aren aan zij n zijde hebben gewerkt een niet
geringe rol.
'Voor hun positieve bijdrage, zowel bij positieve
ervaringen als bij tegenslagen op het station , zou ik
hen bij deze alsnog willen bedanken . Zelfs wa nneer ik
niet altijd toezeggingen heb kunnen nakomen , nooit
hebben zij mij in de steek gelaten,' aldus Bram de
Smidt op zijn praatstoel en vanachter een bord
waarvan het brood maar niet opkomt, terwijl de koffie
ook nog eens koud wordt .

Het was in de tijd, dat Schiermonnikoog nog een
bevruchtingsstation was, dat Bram daar actief werd.
Arbeid, die prima te combineren viel met zijn werk als
leraar op de Midde lbare Landbouwschool in
Leeuwarden. Bovendien had hij als bio loog een mooie
achtergrond . Het was zijn vriend Hayo Velthuis, toen
lid van de koninginnentee ltcommissie, die hem in
contact bracht met zowel Schier als met Geskes. Bram
de Sm idt: ' Het leek hem wei iets voor mij. En ik dacht:
'Ach, waarom ook niet, ik kan er Iicht eens gaan
kijken .' Zander enige pretenties ben ik op een goed
moment naar het eiland afgereisd. Met in het achterhoofd mijn dag goed te kunnen besteden .'
Die eerste kennismaking werd zeker geen 'liefde op
het eerste gezicht'. Bram voelde zich vooral verplicht
Geskens te gaan helpen, nadat hij zeer onder de
indruk was geraakt van hetgeen Geskes hem verte ld
had. Hij begreep dat deze wei wat hulp kon gebruiken .
'Geskes was toen al 75 jaar, het werd hem al lemaal
een beetje bezwaarlijk. Vergeet niet, dat in de tijd van
het bevruchtingsstation er veel sjouwwerk aan vast
zat. Vrachtauto 's vol bevruchtingskastjes werden aangevoerd en moesten een plaatsje op het station vinden .
Een seizoen later ben ik ook in de koninginnenteelt
commissie gekomen. Maar Geskes was en bleef de
grate kracht van het station . Later is hij zich vooral
met de ontvangst van excursies gaan bemoeien, 'lk
vertel wei, doe jij het werk maar', was toen zijn motto,
dat wat betreft de taakverdeling.'

Teeltstation
Bram de Sm idt bewondert de onderscheiding die hij op de
AlV van de VBBN in ontvangst mocht nem e n.
Foto: M.l. Boerjan
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Onbedoeld

Het bevruchtingsstation dreigde door de grate
belangstelling een beetje uit de hand te lopen. Er
kwamen zo veel kastjes naar Schiermonnikoog , dat het
duidel ijk werd : er moest iets gebeuren. Mede door de
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komst van de Varroamijt werd een oplossing versneld.
In een paging om Schiermonnikoog mijtvrij te houden
besloot men het bevruchtingsstation tot teeltstation
om te werken. 'Dat is een proces van langzaam
opbouwen geworden,' vervolgt Bram de Smidt. 'We

verhalen ook mogen zijn, dat er ook op tegenslag
gerekend mocht worden heeft Bram regelmatig
mogen ervaren. 'Het werk op het station is met
wisselend succes gegaan. Er kunnen zich heel wat
tegenslagen voordoen. Als het weer niet meewerkt

moesten natuurlijk heel wat materiaal aanschaffen, er
moest een goede werkzame techniek bedacht
worden. Het station is dan ook in eerste instantie een
jaar gesloten. Een renteloze lening van de VBBN heeft
ons geholpen het materiaal aan te kunnen schaffen.'
Vanaf dat moment is het beeld, maar ook het werk op
Schier opmerkelijk veranderd. Dit alles bracht tevens

dan kan dat de hele planning van de teelt in de war
schoppen bijvoorbeeld. Maar ondanks alles hebben
we toch altijd de zaak rond gekregen, al ging dat wei
vaak met veel gepuzzel en gepieker gepaard. Wat dat
betreft ben ik eigenlijk wei blij, dat ik daar van verlost
ben. Maar ik moet zeggen, dat uit de mensen die bij
ons moeren hadden besteld amper klachten kwamen

met zich mee, dat volgens bepaalde schema's waarin
de verschillende werkzaamheden waren verdeeld,
diverse ploegen vrijwilligers aan de slag zijn gegaan.
Tot op de dag van vandaag is dat nog zo. Werden de
eerste jaren de geteelde moeren via verschillende
verdeeladressen bij de mensen bezorgd, later is men
dat met enkele personen via een uitgekiend reisschema per trein op een vooraf bepaalde zaterdag

als het eens tegenzat. Wanneer het eens bij de imker
zelf mis ging met een bij ons gekochte moer, dan

gaan doen. In de loop van de tijd is het teeltstation
zelfstandig geworden, niet Ianger opererend onder de
vlag van de koninginnenteeltcommissie, maar
bestuurd door een stichtingsbestuur. Ondanks veel
waardering alom, een grote schare vrienden van
Schier, zijn er in de loop der jaren ook wei groepen fel
anti-Schiermonnikoog geweest. lets dat Bram de
Smidt, en velen met hem overigens, niet helemaal
begrijpt. 'Weet je wat het is in de imkerij, je hebt er
zoveel groepjes in rondlopen. Allemaal vinden zij dat
zij de waarheid in huis hebben. Een beetje sektarisch
in sommige gevallen. Dat ik de afgelopen twintig jaar
met Carnica's bezig ben geweest, heeft er vooral mee
te maken dat op Schier nu eenmaal met deze bijen
werd gewerkt. Voor mij hadden het even goed andere
rassen kunnen zijn. Het manipuleren, het sturen, dat
vind ik nu eigenlijk het leukste in de hele koninginnenteelt.'

konden wij hem altijd wei weer verder helpen.'

Leren door ervaren
De omslag van bevruchtings- naar teeltstation is niet
een weg zonder valkuilen geworden. Bram de Smidt:
'Hoe goed we ons ook voorbereidden, het was toch
vooralleren in de praktijk. Niet alles wat we hebben
opgezet is dan ook in een keer gelukt. En dan te
bedenken, dat wij toch echt niet met de slechtste
imkers hebben gewerkt. Millington Ward was een
perfecte geneticus, om er maar eentje te noemen.
Maar ook Hayo Velthuis was natuurlijk niet de minste.
Maar ja, er komen toch wei heel veel zaken op je af.
Zoals bijvoorbeeld het voorkomen van inteelt door
regelmatig vers bloed in te voeren. Het werk van
Schier is zoiets als schaken, je moet ieder seizoen
opnieuw enkele zetten vooruit denken. En dan maar
hopen dat alles verloopt zoals dat is uitgedacht. Maar
ook plaatselijke problemen vragen om een oplossing.
De bijenvolken beginnen de laatste jaren voor wat
overlast te zorgen, onder andere door nieuwbouw vlak
bij het station. Zulke zaken worden overigens maar
slecht opgelost. Dat verloopt allemaal veel te traag.
Eigenlijk zou een verhuizing de beste oplossing zijn.

Het nieuwe gezicht
Vanaf het moment dat Schiermonnikoog een
teeltstation is, heeft de heer Geskes, tot dan de man
van Schier, zich langzaam aan teruggetrokken. Bram
de Smidt: 'Hij heeft overigens nog wei lang
meegewerkt hoor. Tot twee jaar voor zijn overlijden is
hij op Schier nog vaak aanwezig geweest. Maar op
een gegeven moment is het toch wei zo geworden,
dat ik op het eiland werd aangesproken, wanneer er
iets over de bijen te melden was. Zo gaat dat in zo'n
kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kent. lk
was voor de eilanders, hoewel meerderen op het
station actief, de man van de bijen.' Hoe mooi de
maandblad voor imkers september 2000

Bram de Smidt over/egt met medewerkers over het plaatsen
van de bevruchtingskastjes
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Zo kreeg ik in de loop van de tijd niet aileen de leuke
dingen, maar ook de vervelende zaken over me heen.'

Een moeizaam besl uit
Hoewel Bram maar al te goed beseft, dat zijn vertrek
van Schiermonnikoog de reden van ons gesprek is, wil
hij daar eigenlijk niet al te veel over kwijt. Bram draait
er niet omheen dater wat onenigheid is ontstaan
tussen het bestuur en hemzelf, temeer niet omdat hij
zelf ook beseft dat men wei weet waar de schoen
enigszins wrong . Zijn eerdere opmerking: 'Het werken
op Schier is 20% besturen en 80% werken' bevat
misschien wei de kiem van het verschil in denken.
Over zijn vertrek vervolgt Bram: 'Het besluit te
stoppen viel in mei, maar ik besloot wei het seizoen
dat inmiddels al weer begonnen was, netjes af te
maken. Ondanks mijn eigen twijfels en gesprekken
met anderen is de uitkomst bekend. En eerlijk gezegd,
nu het zover is geeft dat ook wei een stuk rust. AI
moet ik eerlijk bekennen dat ik niet verwacht had ooit
op deze manier te vertrekken. Ook al zat ik dan al wei

zo'n beetje in een afbouwfase. Vooral vanwege mijn
fysieke toestand. Na een herniaoperatie, een rug die
niet echt meer wil, heb ik bovendien een kunstklep in
mijn hart. Dus je begrijpt, lichamelijk werd het
allemaal wei zwaar. Regelmatig, zoals Geskes in mijn
begintijd, liet ik nu anderen nog al eens het sjouwwerk
doen.' Het lijkt alsof Bram de Smidt hierin de
rechtvaardiging van zijn besluit lij kt te zoeken. lk kan
me echter niet aan indruk onttrekken, dat hij , ondanks
de rust die hem zo aangenaam overkomt, op twee
gedachten hinkt. Het enthousiasme waarmee de
afgelopen drie uur door hem met een bijna monoloog
werden gevuld, vertoont een vuurtje in hem, alsof
Schier nog altijd zijn station is. Dat Schiermonnikoog
een gewaardeerd gebeuren in de imkerswereld is
moge blijken uit zowel de persoonlijke onderscheiding
bij afsche id , als bij het 100 jarig bestaan van de VBBN
voor de gehele groep. Een waardering welke voor een
groot deel mag worden bijgeschreven op het conto
van de drijvende krachten van het station. Bram de
Sm idt was zo'n drijvende kracht.

Mw. Lenssen uit Horst toont vol trots een verzegeld raam heidehoning, oogst 1999.
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Robinia (Robinia pseudoacacia)
Acaciahoning van de Robinia?
Hoe komt het toch, die naamsverwisseling, dat
acaciahoning wordt geoogst van de Robinia? De
oorzaak hiervan ligt vier eeuwen voor ons . De Franse
hortulanus Jean Robin (1550-1629) was degene die de
plant uit Noord-Amerika naar Europa bracht door haar
uit zaad op te kweken. Hij vond dat de bladeren veel
leken op de hem bekende uit Au stralie afkomstige
Zilveracacia (Acacia dealbata) en deelde de plant in bij
het geslacht Acacia en noemde haar naar zichzelf:
Acacia robinii. Linnaeus stelde anderhalve eeuw later
orde op zaken en deelde de plant in in een apart
230 geslacht, Robinia, wei genoemd naar de Fransman ,
maar gaf haar de naam pseudoacacia mee. Maar tot
op de dag van vandaag heeft de plant, al is het een
'pseudo', de volksnaam Acacia behouden. Gaan we

Gedraaide bloemen
De bloemen staan in hangende trossen in de bladoksels, ze verspreiden een heerlijke geur. Bij die
vl inderbloemigen waar de trosvormige bloeiwijze
rechtop staat is de vlag van de bloemen naar het eind
van de bloeiwijze, dus naar boven gericht. Bezoekende insecten Ianden dan gemakkelijk op de kiel en de

zwaarden van de bloemen . Bij de hangende bloeiwijze
van de Robinia is de vlag van de bloemen niet naar
beneden gericht, zoals je zou verwachten, maar toch
naar boven doordat door draaiing van de bloemsteel
de bloem een halve slag is gedraaid. Binnen de familie
behoren de bloemen tot het type met 'stijlborstels' ,
waarvan het eind van de stijl over een korte lengte
bezet is met een borstelachtige beharing . Reeds in
straks ook 'Robiniahoning' op de etiketten vermelden? - het knopstadium van de bloem gaan de helmknoppen
open en wordt het stuifmeel in en rond het behaarde
Duurzaam hout
deel van de stijl opgeslagen . Een krans met haren
Aan de bouw van de bloem is duidelijk te zien dat we
direct onder de stempel voorkomt dat eigen stuifmeel
op de stempel komt. Tijdens het bloemenbezoek
hier te maken hebben met een lid van de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae). Aile tien soorten van het
worden de kiel en de zwaarden naar beneden gedrukt
geslacht Robinia hebben hun oorsprong liggen in
waarbij het eind van de stempel tevoorschijn komt en
Noord-Amerika. De enige soort die zich in Europa
tegen de onderzijde van het insect drukt. Door de
sterk heeft verbreid en in het oosten daarvan in grote
borstel op de stijl wordt bij elk bezoek een beetje
getale is aangeplant, is de Robinia pseudoacacia. Zij is stuifmeel naar buiten geduwd . Na het bezoek komen
een snelgroeiende boom die ongeveer 20 meter hoog zwaarden en kiel weer omhoog. De nectarien liggen in
kan worden en die weinig eisen aan de bodem stelt,
een krans tussen het vruchtbeginsel en de meel zolang deze maar goed waterdoorlatend is . De plant
draden . Een bloem heeft tien meeldraden waarvan de
heeft een breed en ondiep gelegen wortelgestel, waarhelmdraden met elkaar vergroeid zijn en samen een
uit zich door wortelopslag gemakkelijk nieuwe planten
kokertje vormen . De bovenste meeldraad, die recht
ontwikkelen . Ook laat zij zich gemakkelijk vermeerderen voor de vlag staat, is aan het begin over een paar
uit zaad. Van de Robinia is een aantal geschikte cultimillimeter los en de naastl iggende meeldraden wijken
vars gekweekt voor straat- en parkbeplantingen . De
daar iets uiteen. Hierdoor ontstaan er twee openingen
stam, die een d ikke schors met diepe groeven heeft, is
waardoorheen de dichtbijgelegen nectar kan worden
opgenomen .
niet lang want hij vertakt zich reeds op kruinhoogte.
Het kernhout van de stam is hard en duurzaam. De
Veel nectar
duurzaamheid van het hout staat gel ijk met die van het
tropische hardhout Merbau. Robinia Ievert in Europa de Robinia is een van de beste drachtplanten. De
meest duurzame houtsoort en is in velerlei toepasbloemen leveren overvloedig nectar met een hoog
singen een goede vervanger van tropisch hardhout.
suikergehalte . Maar de dracht van de plant is in onze
Aan de jonge takken van de boom zitten twee aan
streken onzeker want die is sterk afhankelijk van het
twee grote doorns. Ze zijn eigenlijk de steunblaadjes
weer. De nectar gaat namelijk pas optimaal vloeien bij
aan de voet van de bladstelen, ze zijn verhout. In de
hoge temperaturen. Robiniahoning bevat weinig
winter liggen de bladknoppen verscholen onder het
glucose en veel fructose en blijft daardoor heel lang
bladmerk van het voorgaande blad. In de loop van
vloeibaar. De honing bevat weinig stuifmeel en is
daardoor zo helder.
mei komen de oneven geveerde bladeren tot ontwikkeling en eind mei/ begin juni staat de Robinia in bloei .
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Robinia (Robinia pseudoacacia)
A deel twijg met blad en bloeiwijze; B bloemkelk met meeldraden en stamper; C stuifmeelkorrel (polair);
D stamper; E stij lborstel en stem pel ; F vrucht (peul); G zaad; H tak met doorns en winterknoppen.
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Duikt de tracheeenmijt weer op?
Alsof we nog niet genoeg zorgen aan ons imkershoofd
hebben vraagt Dr. Wofgang Ritter zich in de ADIZ
(2000/ 2) af of de aloude tracheeenmijt weer in opmars
is. Zo zijn er de afgelopen winter in het Zwarte Woud
veel volken verloren gegaan waarvan men niet zeker

geschaad kunnen worden. Onderzoek door het
ministerie van landbouw wees echter uit dat men deze
risico's zo klein achtte dat handhaving van het importverbod niet meer gerechtvaardigd was. Of de imkers
van het Verenigd Europa daar nu zo blij mee moeten
zijn zal de tijd uitwijzen .

weet of deze sterfte door de tracheeen- of de Varroamijt veroorzaakt werd . Vermoedelijk werden vele
verliezen ten onrechte aan de Varroamijt toegeschreven. De tracheeenmijt (Acarapis woodi) komt vrij veel
voor in het zuidwesten van Duitsland maar vormde

-
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daar eigenlijk aileen in de jaren zestig een probleem .
Tach hebben niet de chemische bestrijdingsmiddelen
maar de natuur zelf de mijt uiteindelijk binnen de

Wasmotproblemen bij een beginner

perken gehouden . Van grate betekenis zijn daarbij
vroegtijdige en veelvuldige reinigingsvluchten. De
sterfte van door mijten bezette bijen, 'krabbelaars' die
meestal niet meer kunnen vliegen , leidt in het
algemeen tot een natuurlijke genezing van de volkeri.
Een goede eerste stuifmeeloogst prikkelt de bijen tot
broedaanzet waardoor de volken zich in snel tempo
kunnen herstellen. Oat de tracheeenmijt nu in
bepaalde streken weer schade aanricht zou een

De 'American Bee Journal ' heeft een aardige vraagen antwoordrubriek voor jonge en oude beginnende
imkers, 'The Classroom' genaamd. 'lk heb twee
volken', schrijft een imker, 'waarvan er een zwaar aangetast is door wasmotten . lk heb geprobeerd handmatig zoveel mogelijk cocons en larven te verwijderen, maar ik krijg ze niet allemaal te pakken . Kan ik de
~oning nog gebruiken? Een slinger heb ik niet, maar
ik smelt de met honing gevulde raten en verwijder de

gevolg kunnen zijn van de komst van de Varroamijt.
Ritter sluit dat niet uit. Het verschijnsel treedt ook in
sterke mate op in de Verenigde Staten en Canada,
zelfs in streken waar de natuurlijke omstandigheden
(korte winterrust, korte broedpauze) anders zouden
doen verwachten. Geen bijen importeren dus uit
Noord-Amerika, waarschuwt Dr. Ritter. De Amerikanen
bestrijden de tracheeenmijt met menthol ; een
behandeling in de herfst en een in het voorjaar is
meestal voldoende. (Ritter onderzoekt momenteel of
dit middel ook in Duitsland toegepast kan worden) .

was nadat alles afgekoeld is. Wat overblijft zeef ik
door vijf op elkaar gelegde kaasdoeken .' Leermeester
Jerry Hayes antwoordt hierop dat wasmotten bijna
altijd hun kans grijpen in zwakke volken. (Die niet in
staat zijn zich te weren tegen parasieten en ziekten .)
'Jij hebt wasmotproblemen vanwege andere preblemen . Let daarop. De honing is best bruikbaar, maar
schaf een slinger aan : een goedkope nieuwe, een
gebruikte oude, of een geleende . Het komt de kwal iteit van je honing beslist ten goede.' (ABJ 2000/ 3)

Een 'baie rustiger' bij
Nieuw-Zeelandse bijen welkom in GrootBrittannie
Ritter mag dan import van bijen uit Noord -Amerika
afwijzen, terwijl Dustmann zelfs nog een stap verder
gaat door zich faliekant tegen invoer van bijen uit aile
Ianden buiten Europa te verklaren (zie VH&V in de
vorige aflevering van 'Bijen '). een feit is dat de NieuwZeelandse imkers onlangs tot hun grate vreugde
toestemming hebben gekregen bij en uit te voeren
naar het Verenigd Koninkrijk (The New Zealand
Beekeeper - 2000/ 2). De Britten hebben deze import
lang tegengehouden, vooral omdat men bang was dat
allerlei ziekten, waaronder het gevreesde Cashm irvirus, het land zouden binnenkomen . Ook de
gezondheid van bepaalde planten zou mogel ijk
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In 'Die Suid-Afrikaanse Byetydskrif' (1999/ 2) doet de
voorzitter van een organisatie van beroepsimkers een
oproep om meer samen te werken . Daarbij moeten
we volgens hem vooral denken aan 'al die uitdagings
wat op ons wag':
1. Om 'n heuningby te teel wat teen varroa bestand is.
2. Om 'n heuningby te teel waarmee byeboere in die
somer suksesvol kan boer.
3. 'n Heuningby wat baie rustiger is.
4. Persone op te lei wat gepaarde koninginne regdeur
die jaar op bestelling kan lewer.
5. Om stuifmeel te produseer en selfs uit te voer.
U ziet maar we er: d e zorgen va n de imker zijn
mondiaal.

..
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F rans Ros kam

Bijen, hommels of wespen
Prrring! Prrring! De telefoon : 'Meneer, er zitten bijen
in m'n tuin . Kunt u even komen om ze weg te halen!?'.
Eerlijk gezegd, de meeste mensen weten niet goed
wat het verschil is tussen een hommel, een bij of een
wesp . Alles wat zoemt en er een beetje bruin uitziet,
is een bij! En een bij steekt!!
Zeker in het vroege voorjaar zijn het bijna steeds
hommels die ergens met een nest beginnen. Dan
altijd even vragen: 'Waar zitten ze?', 'Hoe zien ze er
uit?'.
Zitten ze in de (spouw)muur, of in een vogelkastje, of
in de grond onder het konijnenhok? Zijn het van die
bruine, harige bolletjes die een paar kleurige banden
op hun achterlijf hebben? 'Maar mevrouw (of meneer)'
zeg je dan, 'ik weet bijna zeker dat het hommels zijn.
Meestal laat ik die zitten, want hommels zijn gewoon
lieve beestjes, je kunt ze bijna aaien en ze steken
haast nooit. Trouwens, zo'n hommelnest houdt
gewoon op te bestaan, ergens in augustus/september.
Hebt u er echt last van? Dan kom ik ze even
wegha len'.
Eigenlijk ga ik er altijd wei heen . Even uitleggen wat
dat nou zijn: hommels. Dan heb ik Thiemes 'Nieuwe
lnsekten Gids' bij me en een stel bijenfolders.
Wanneer je de mensen laat zien wat het verschil
tussen al die insekten is, zijn ze meestal helemaal
gerust. En als die hommels werkelijk last veroorzaken,
dan ruim ik dat hommelnestje netjes op. Wat later in
het jaar (mei-augustus) zijn het vaker toch wei bijen .
Die hangen dan als 'een grote tros in de struiken', of
in een boom, of tegen een muur onder de goot, of
aan de onderkant van het tuinbankje of onder het
deksel van het compostvat, of .. . wat kunnen die bijen
toch wonderlijke plekken opzoeken om 'te gaan
hangen' . Ook dan ga ik altijd even kijken. Vaak zijn er
allerlei mensen uit de buurt bij, want het is toch een
hele belevenis, zo'n zwerm. Ook dan leg ik uit wat
zwermen eigen lijk is, waarom bijen zoiets doen. ledereen vindt dat steeds hardstikke leuk en interessant.
Dan moet je zo'n zwerm nog 'even weghalen'.
Natuurlijk inclusief de koningin, want anders zijn ze zo
weer vertrokken! Het 'scheppen ' op zich is voor
iedereen al een heel avontuur: de zwerm afschudden
in een kieps, of in een gewone korf of in een zesramertje. Als je er goed bij kunt komen, is dat niet
zo'n probleem, maar soms hangt de zwerm hoog in
een boom of hoog tegen een huis. Dan moet je
halsbrekende toeren uithalen om er bij te kunnen! En

keer is het me zelfs gebeu rd dat ik er beslist niet bij
kon. En in de hele buurt geen la nge ladder te vi nden!
Dus, ... de brandweer gebe ld; zij hebben altij d we i
een lange ladder en zij vinden het ook b est leuk om te
komen voor zoiets! Als je overdag de zwerm schept, is
het verstandig om de korf met daarin de bijen pas 's
avonds weg te halen (want dan zijn al de bijen immers
'thuis'). En altijd krijgt de aanbrenger van de
bijenzwerm een potje honing.
Hee l soms is het echt onmogelijk een zwerm weg te
halen: bijen onder de dakpannen van het huis, in een
spouwmu ur e.d. Dan moet er helaas, helaas, toch maar
een man komen met de gifspuit (poeder, contactgif).
Dat is ook het geval als je ergens wespen tegenkomt.
Dat is meesta l in de nazomer en ook wespen zitten
vaak op heel lastige plaatsen: onder de romme l achter
in de schuur of ergens op zolder. Wespen zijn nuttig,
maar toch lastig agressief. Ondanks dat die wespen
aan het eind van de zomer vanzelf verdwijnen
(eenjarig!), moeten ze maar -met de gifspuit- worden
verwijderd.
Ach, zo kom je nog eens ergens!

Uchaam n1et bont metaalkleong
(hoogstens met groene ol bl.luwe
glans); achterli1f met meer dan
4 segmenten

Gevleugeld

Vleugels noo1t gevouwt'fl

V\eugels 1n rust 0\'eflangs gevoowen
Famille VeJpidoe- plooivteugelwespen
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Achterptm~l!n van het
pronotum reiken niet tot aan
de v!eogelKhubben

Eerste lid van de achtertarsen verbreed
Familie Apidcn- bijen

Determinatietabel uit d e 'gids van Bijen, We spen en Mieren ',
H. Bel/mann, Tirion (uitg.).
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Floriade 2002
We weten allemaal nog welk een succes de presentatie bijenteelt op de Floriade 1992 is geweest. Hulde
voor aile personen die dit mogelijk hebben gemaakt.
De tijd gaat snel en voordat je het weet dient de
volgende .Fioriade zich al weer aan. Voorbereidende
gesprekken vinden plaats en mogelijkheden worden
besproken. In eerste instantie moest er echter een
sluitende begroting op tafel komen. Dat lukte dus
niet, hoorden we tijdens de Algemene Vergadering
van de VBBN, en de commissie Floriade bijenteelt zou
per 1 april de opdracht teruggeven.
Er bleek een financieel gat van f 35.000. Helaas bleek
dit niet te overbruggen ondanks het benaderen van
234 mogelijke sponsors . Het wordt dus een Floriade
zonder presentatie bijenteelt.
Ondanks aile veronderstelde bestuivingsbelangen
voor land- en tuinbouw en het afnemende imkertal
bleek er geen mogelijkheid om het financiele gat te
diochtyen. Je kunt je afvragen of imkers elkaar voor
de gek houden. Bestaat er wei een bestuivingsvraagstuk? Bestaat er wei een alarmfase zoveel wegens een
tekort aan bijenvolken? Praten we elkaar niet naar een

-

belangrijker positie dan we in werkelijkheid innemen?
Zou een tijdig gestarte actie voor een financiele
bijdrage onder de imkers van Nederland resultaat
hebben gehad? Allemaal vragen en dat schrijf ik
ondanks de brief van bijenvereniging Milheeze van de
ZLTO in Bijen 9-5:156 die een contributie van f 40,per jaar te hoog vindt. Te gek voor woorden! Nog
triester echter vind ik het verweer vanaf de bestuurstafel. Door de ontvangen subsidie en zeer hoge rente
die de bond ontvangt behoeft geen contributieverhoging te worden gevraagd. Door een dergelijk
bestuursstandpunt wordt de gedachte in stand
gehouden dat men in de bijenteelt nog steeds voor
een dubbeltje op de eerste rij kan zitten. Waarom niet
een reele contributie gevraagd vanuit aile bonden
naar draagkracht een bijdrage voor de Floriade 20027
Gemiste kansen gebaseerd op angst om !eden te
verliezen, waardoor er wordt doorgemodderd met
minimale financiele middelen. Het zij zo. Floriade
2002, internationaal van karakter, zonder nationale
inbreng van de bijenhouderij. Enfin, we staan weer
met beide beentjes op de grand en gaan overtuigd
van ons eigen gelijk weer rand de tafel zitten.

Over inwinteren in september
De maand september is anders dan aile andere
maanden en heeft een eigen plaats in de kringloop

maandblad voor imkers september 2000

van de natuur. Bij langdurige draogte valt er al heel
wat blad en kan er onder een onbewolkte heme!
nachtvorst optreden. Kortom, de winter is in aantocht,
wat we daar tegenwoordig dan ook nog onder
verstaan . In het dierenrijk wordt naarstig voedsel
verzameld voor de komende maanden of een eiwitvetlichaam opgebouwd. Ook onze bijen doen daar
van harte aan mee en sluiten de bovenkant van het
broednest af met een brede honing- of suikerkoepel.
Hiermee wordt weer een natuurkundige wet gevolgd.
Het voedsel is een vloeistof en we weten dat vloeistof
een slechte warmtegeleider is. De bijen lijken dat ook
te weten. Vandaar de voedselvoorraad als een
isolerende deken om de opstijgende warme Iucht uit
de (winter)tros vast te houden. Over dakisolatie
gesproken. Tach gaat het inwinteren voor meerdere
imkers nog steeds met prablemen gepaard, lees er
het artikel van imkercollega Henk Kooy maar op na in
deze rubriek van de vorige maand. Hij heeft in het
voorjaar nogal eens verhongerde volken in een kast
met voldoende voer. Hij vraagt om commentaar en ik
zal een aanzet geven.
'Henk, geef je wei Iicht te grate parties voer in een te
kart tijdsbestek om voor een bepaalde datum klaar te
zijn? Kruip eens in de huid van het bijenvolk. Je bent
druk bezig met de afbouw van het seizoen terwijl de
dagen snel korter worden . Er is weliswaar nog veel
gesloten en uitlopend broed, maar de koningin neemt
al behoorlijk gas terug metals resultaat vee! minder
open broed . En dan komt daar opeens een vloedgolf
aan voer binnen.'
Geef de eerste 10 dagen niet meer dan driemaal een
2-literbak suikerwater, zodat er door het uitlopen van
braed ruimte ontstaat en ga pas daarna sneller afvoeren (zie Bijen 6/9:235 mijn manier van inwinteren).
Mijn mentor leerde mij in een ver verleden om na de
langste dag zo min mogelijk in het broednest te
rommelen en dat is een gouden regel.

Moord
Wat wij moord noemen is voor de ander een
mogelijkheid om in Ieven te blijven . Zo viel het mijn
imkermaatje Wiebe de Haan op dat er in mei
reusachtig gevlogen werd op de katjes van een paar
grate wilgenbomen. Echter niet aileen door bijen,
maar ook door talrijke mussen. Werd daar zo druk
genesteld? Snel de verrekijker gepakt en wat bleek?
De mussen deden zich tegoed aan .. . bijen die
vakkundig van de bloesem werden gepikt. 'De een z'n
dood is de ander z'n brood.' Een normale gang van

VAN IMKER TOT I MKER
zaken in de natuu r en dat blijkt ook nog eens uit het
volgende verhaal.
'Het was half september. De kerkklok van Joppe gaf
het tiende uur van de ochtend aan . lk keek door het
keukenraam naar buiten en toen zag ik de moord voor
mijn ogen gebeuren. Een argeloos bijtje danste voorbij het raam en werd wreed uit haar ritme gebracht
door een welhaast onzichtbare draad. Een spaak van
een spinnenweb. lk riep nog vanachter het dubbelglas: 'Kom op meid, ruk je los', maar het baatte niet.
Van rechtsonder kroop de moordenares traag omhoog
naar de plek waar de bij wanhopig vocht. lk zette mijn
bril af om het scherper te kunnen zien . De angel van
de bij stak al iets naar buiten en ik hoopte dat ze
daarmee de vette pens va n de spin zou kunnen doorboren. Die had echter een ongelofelijke true in huis.
Met haar poten streek ze over de dwarsverbindingen
tussen de spaken en bracht het spinsel in beweging .
Het bijtje werd in het spinsel gerald als een bokking in
een oude krant. De spin zelf bleef buiten bereik van
de angel. lk zag de monddelen van de bij nog
herhaaldelijk open en dicht gaan. De spin zelf trok zich
twee minuten te rug in haar hoekje om de bij te Iaten
sterven . Het monster kroop weer terug en paste een
tweede ongelofelijke true toe . Zij haalde de dode bij
uit het web, zonder dit web te beschadigen . Hiertoe
perste zij een draadje uit haa r achterlijf en plakte dat
op het lijf van de ingesponnen bij. Na wat onduidelijk
gewriemel met haar spinnenpoten, kreeg zij de bij los

van het web en liep terug naar het rovers hol met de
bij geplakt aan het draadje uit haar achterlijf op een
halve centimeter, vrij hangend van het kleverige web.
De spin zette haar monddelen in het midden van het
bijenpakketje en begon wat pompend te zuigen. Na
acht uren liet zij haar slachtoffer leeggezogen achter.
Pas drie dagen later herstelde de spin haar web. De
voorbode van een nieuwe moord, aldus Frans van
Tongeren.

Het weer in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 millimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 18,3
De afgelopen vijf jaren gedroeg het weer

oc.

zich als volgt.
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Septembermaanden
Jaar

Uren

Zon

N eerslag {mm)
{111 )

norma al

droog

( 31)

normaal

{108)

zeer nat

(1 51 )

normaal

(161)

normaal

zeer nat

199 5

normaa l

1996

zon nig

1997

zeer zonnig {182)

1998

somber

1999

zon ni g

(165)

oc

Max. temp
ki l

vrij droog

(1 7,1)

zeer warm {22, 5)

Ge ra adpleegd
Van To ngeren F., Moo rd ; De Vliegplan k; lmkersvereniging
Go rssel 6(4)1995:9 Van : J .A. Zoet <j .a zoet4@freele r.nl>

Exlibris van Jerzy Gnerovicza (Po len). Jerzy is lan d- en
bosbouwkundig ingenieur, goed katholiek, imker,
bijenteeltverzamelaar en vriend van Baldi Dekker

advert en tie

Alle bijenteel tmater ialen voo r de
moderne imker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

f
f

190,00 per stuk
170,00 per stuk

Geopend: Zare rdaa va n 8.00 - 12.00 uur en na
relefo nische afspraak. Harremaatweg 36, 378 1
Voorthuizen , 0342-4728 7 I 0653 182006
E-mail: de- immenh of@hern er.n l
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Christ Smeekens

Europese richtlijnen voor de biologische bijenhouderij
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Recent zij n door de Euro pese Unie (EU) in Brussel
richt lijnen vast gesteld voor diverse biologische
teelten, waaronder de biologische bijenhouderij.
Hieronder zijn enige belangrijke punten samengevat :
• Bij de keuze van de bijenrassen moet rekening
worden gehouden met het vermogen van de bijen om
zich aan de plaatsel ijke omstandigheden aan te
passen. De voorkeur moet uitgaan naar de Europese
rassen van Apis mellifera en de plaatselijke ecotypes
daarvan.
• Brennen voor nectar en stuifmeel binnen een straal
van 3 km van de bijenstand dienen hoofdzakelijk te
bestaan uit biologische gewassen en/of spontane
vegetaties.
• Voldoende afstand moet worden bewaard tot
potentiele bronnen van verontreiniging, zoals
bebouwde kommen, autosnelwegen, industriegebieden, stortplaatsen en verbrandingsovens.
• De bijenvolken moeten overwinteren op eigen
honing- en stuifmeelvoorraden. Kunstmatige
voedering is aileen toegestaan indien door extreme
klimatologische omstandigheden het overleven van
het bijenvolk in gevaar is.
• Er mogen aileen geneesmiddelen worden gebruikt
die in het betreffende EU-Iand een officiele toelating
hebben. lndien chemisch produkten worden gebruikt
moeten de betreffende bijenvolken worden
afgezonderd en mag gedurende een jaar geen honing
van deze bijenvolken worden geoogst.
• Voor de bestrijding van Varroa jacobsoni mag
gebruik worden gemaakt van mierenzuur, melkzuur,
azijnzuur, oxaalzuur, menthol, thymol, eucalyptol en
kamfer mits deze middelen in het betreffende land
een officiele toelating hebben (zie hierboven).
De officiele voorschriften voor biologische bijenhouderij zijn bij de Ambrosiushoeve verkrijgbaar.
Bovenstaande punten zijn ontleend aan verordening
(EG) nr. 1804/ 1999 van de Raad van 19 juli 1999 waarbij verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen
wordt aangevuld met betrekking tot dierlijke produktie .

Vervliegen v an werksterbijen en darren
Door DNA-onderzoek is het mogelijk om vast te
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stellen van welke bijenvolken werksterbijen en darren
afkomstig zijn . Van dit hulpmiddel is gebruik gemaakt
om te onderzoeken in welke mate vervliegen plaatsvindt. Het onderzoek is uitgevoerd op een bijenstand
met 38 bijenvolken, die in groepjes van maximaal 5
volken bij elkaar stonden opgesteld . Deze groepen
bijenvolken werden van elkaar gescheiden door een
dichte begroeiing van minimaal 18 m breed.
Uit dit onderzoek bleek dat op deze bijenstand
gemiddeld 5% (van 0 tot 14 %) van de werksterbijen
en gemiddeld 50% (van 3 tot 89%) van de darren
waren vervlogen .
Er werden geen significante verschillen in de volkssterkte vastgesteld veroorzaakt door de mate van
vervliegen.
In de praktijk is vaak gebleken dat, bij lange aaneengesloten rijen met bijenvolken, door vervliegen de
buitenste kasten vaak veel sterker worden en ook
hogere honingopbrengsten leveren .
Door het aanbrengen van verschillende kleuren aan
met name de vliegplanken kan dit vervliegen voor een
deel worden beperkt.
Bron: Colony evaluation is not effected by drifting of
drone and worker honeybees (Apis me//ifera L.) at a
performance testing apiary.
P. Neumann, R. Mortitz, D. Mautz.
Apidologie jan/ feb .: 67-79 (2000).
Reorganisatie : IKC wordt EC LNV
Bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) zijn twee lnformatie- en Kenn isCentra
(IKC's) actief: IKC Landbouw in Ede en IKC Natuur in
Wageningen . Recent is besloten dat deze twee
diensten samen gaan tot een nieuwe dienst:
Expertisecentrum LNV; EC LNV. Deze dienst za l in
2002 worden gevestigd in Ede. De nieuwe naam EC
LNV is al met onmiddellijke ingang ingevoerd
waardoor er een einde is gekomen aan het IKC.
De belangrijkste taak van deze nieuwe dienst is de
ondersteuning van het beleid van het ministerie van
LNV in Den Haag . Hiervoor gaat het expertisecentrum
opdrachten van de Haagse directies uitvoeren d ie van
belang zijn voor het beleid van het ministerie van LNV.
De auteur van deze rubriek is voor de helft van zijn
werktijd werkzaam bij de Ambrosiushoeve en voor de
andere helft bij EC LNV.

w

wuuuu

uwo

uow llt~····•'el•l;l·lilil·llj;J.!t•e•;. u
[

M . J . van lersel

J

Voeren in september
De vraag voor de maand september luidde:
De bijen hebben in juli en augustus a/ vee/ suiker
gekregen. Voert u nog bij in september en voor
welke datum wilt u daarmee klaar zijn?

ik bijen houd in het voorjaar nog over voldoende voer
te beschikken .
Het dagel ijks voeren met potjes vereist administratie
zodat je elk moment weet hoever je bent en waar je
uitkomt. Correctie op het schema is zodoende ook
altijd mogelijk .

Als half juli de Iinde dracht zo goed als voorbij is kan
er wei of niet geslingerd worden. Sl ingeren doe ik in

Peter Wisserhof

principe v66r 1 augustus om aansluitend met het
voeren te beginnen.
Van mijn bijenleraar heb ik destijds de 'langzame
methode' geleerd die ik nog steeds toepas . Dit houd
in dat ik tijdens de voerperiode elke dag naar
behoefte een potje suikerwater ondersteboven op de
vliegplank zet op twee latjes zodat de bijen via de
gaatjes in het deksel de suikeroplossing kunnen
opnemen. In de dekplank heb ik voor dit doel aan de
voorzijde ongeveer 5 gaten van 10 mm geboord die ik
normaal afsluit. Het geheel is met een lege honingkamer afgesloten van de buitenwereld . De bijen
kunnen zodoende de suiker rustig opnemen, omzetten en opslaan. De suiker geef ik in een oplossing van
twee delen suiker en een deel water. Een grote bak
met suiker ineens, lijkt me een zeer onnatuurlijk
verschijnsel voor de bijen en pas ik daarom niet toe.
Hoewel de 'langzame methode' vrij arbeidsintensief is,
lijkt me dat deze methodiek de bijen gedurende de
voerperiode actief houdt waardoor ze Ianger
doorgaan met stuifmeel verzamelen.
Het streven is om half september gereed te zijn met
het inwinteren, dat wil zeggen 12 a 15 kg suiker per
volk. Als we in augustus/ september nog een paar
weken met vakantie gaan lukt het over het algemeen
wei om uiterlijk eind september gereed te zijn . De
bijen nemen de suiker in september nog goed op . AI
te vroeg voeren heeft het risico dat een deel van de
su iker al op is voor de winter begint.
De volken die naar de heide gaan worden noodgedwongen sneller gevoerd om toch eind september
gereed te zijn . De temperatuur speelt een zeer
belangrijke rol bij de opname waardoor voeren in
oktober wei laat maar niet onmogelijk is.
Om de vraag in Bijen 'Voert u nog veel suiker bij in
september enz.' concreet te beantwoorden dan luidt
mijn antwoord : ja. lk start begin augustus, onderbreek
soms voor een paar weken vakantie en stop uiterlijk
eind september. Mijn volken blijken in de 14 jaar dat

Vraag voor de maand december
We smelten was uit oude raat. Na een eerste
smelting zitten daar nog allerlei verontreinigingen in.
Hoe gaat u te werk om geheel zuivere was te
krijgen?
Sommige imkers leveren hun oude raat en allerlei
andere wasresten rechtstreeks in bij de handel.
Andere imkers smelten de was uit en gebruiken hem
voor het maken van nieuwe kunstraat, kaarsen en
wasfiguren. Deze was moet vrij zij n van allerl ei
verontreinigingen . De vraag van deze maand gaat
daarover. U kunt uw antwoord aan de redactie sturen
tot 16 oktober, Postbus 90, 6720 AB Bennekom of via
E-mail: bijenhuis@tip .nl

advertentie
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Genetisch gemodificeerde planten:
Wat gaat dat d·e imker aan?
Ad Verm aas en Marleen Boerjan

In het verleden waren landbouw en bijenhouderij
nauw met elkaar verbonden . De meeste imkers
leefden in het agrarisch gebied . Veel ervan waren
zelf boer en hielden bijen als bijverdienste. En de
bijen deden hun bestuivend werk in ruil voor een
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rijke dracht.
In de afgelopen eeuw is de landbouw drastisch
veranderd en dat heeft z' n gevolgen gehad voor de
bijenhouderij . Veelal waren die gevolgen negatief.
Het verdwijnen van teelten (boekweit), het ontginnen van heidegebieden en het chemisch bestrijden
van akkeronkruiden zijn slechts enkele voorbeelden .

Redenen genoeg dus om als imker een mening
hierover te vormen .
In het aprilnummer heeft de Bedrijfsraad al zijn
ernstige bezorgdheid uitgesproken over proefvelden
met genetisch gemod ificeerde planten (Bijen 9(4): 107
(2000)). Oak de redactie meent dat de grootst
mogelijke terughoudendheid geboden is, omdat de
risico's niet zijn in te schatten . Maar alvorens de
argumenten daarvoor te noemen, eerst een beknopte
toelichting op wat genetische modificatie/ man ipulatie
(g.m .) bij planten inhoudt.

DNA verschilt, bouwstenen zijn gelijk

Ook uit het meer nabije verleden is een aantal
veranderingen te noemen . lllustratief zijn ontwikkelingen op het gebied van het koolzaad . Niet
aileen is het areaal flink ingekrompen, maar ook
worden er nieuwe rassen gebruikt. Vaak hebben die
een kortere bloeitijd, enkele geven minder nectar
en bij sommige rassen zijn de bloemen in meerderheid mannelijk steriel. Die bloemen leveren dan
geen stuifmeel en dat stuifmeel hebben de bijen in
die periode van ontwikkeling juist zo hard nodig.
Kortom: heel wat ontwikkelingen in de landbouw of

De drager van de erfelijke informatie op celniveau is
het DNA. Elk organisme heeft z' n eigen karakteristieke
DNA. Bij ieder organisme verschillend en un iek.
Maar wat wei bij aile organismen gelijk is, zijn de
bouwstenen waaruit het DNA is opgebouwd. En ook
de gebruikte code (de volgorde van de bouwstenen)
kan door aile organismen worden 'gelezen '. Of het nu
gaat om en bacterie, een schimmel, een plant, een
dier of een mens, telkens is het DNA opgebouwd uit
dezelfde bouwstenen . Het enige verschil is dat die
bouwstenen bij de verschillende organismen een

in de zaadveredeling hebben ook gevolgen voor de
bijenhouderij. Dat was zo, dat is zo en dat zal ook
in de toekomst zo zijn .
Vandaar dat het ook voor imkers goed is om te
proberen over de horizon heen te kijken : welke
ontwikkelingen staan op stapel en wat kan dat voor
de imkerij betekenen?
Enkele ontwikkelingen die al gaande zijn, zijn o.a. een
strengere mestwetgeving (en dus meer mogelijkheden

ander bouwwerk vormen . Enigszins te vergelijken met
het feit dat je uit baksteen zowel een schuurtje,
garage, huis, villa en kerk kunt bouwen . Allemaal
geheel verschillend, maar wei telkens opgebouwd uit
dezelfde basiseenheden .
Bij genetische modificatie wordt gebruik gemaakt van
deze eigenschap: erfelijke informatie uit een bepaald
organisme wordt, via een stukje DNA, ingebracht in
een geheel ander organisme. Bijvoorbeeld genetische
informatie van de ene plantensoort in een andere, of

voor witte klaver in graslanden?) en de landbouw als
mede-inrichter van het landschap (en dus kansen voor
bloemstroken langs akkerranden) .
De rest van dit artikel gaat echter over een andere
ontwikkeling: het gebruik van genetisch
gemodificeerde planten in de landbouw.
In de pers heeft genetische modificatie vooral
aandacht gekregen vanuit het oogpunt van voedsel vei ligheid. Maar de imker kan er nog op een heel
andere manier bij betrokken raken . Namelijk doordat
de bijen het genetisch gemodificeerde stuifmeel
verspreiden, het aan larven voeren en er een klein
deel in de honing terecht komt.

genetische informatie uit een bacterie naar een plant.
Een kwestie van 'knippen en plakken ' met DNA dus.
Zo zorgt een stukje DNA uit de grondbacterie Bacillus
Thuringinsis (BT-gen), ingebracht in ma'ls of katoen
ervoor dat d ie plant zelf een stof gaat maken die
rupsen doodt (BT-ma'ls, BT-katoen) .
Oak kan een bepaald stukje DNA. ingebracht in een
cultuurgewas ervoor zorgen dat dat gewas bestand is
tegen een bepaald onkruidbestrijdingsmiddel: de
zogenaamde herbicide-resistente (HR) rassen. Dit
vindt, buiten Nederland al toepassing in o.a. ma'ls,
soja, katoen, tabak en koolzaad .
Een derde voorbeeld, waar buiten Nederland al
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gebruik van wordt gemaakt, betreft het Ianger
houdbaar maken van vruchten (tomaten).
Voorts wordt in Nederland geexperimenteerd met
genetisch gemanipuleerde planten die zeldzame
eiwitten afscheiden in de nectar, om het vervolgens te
Iaten 'ophalen' door honingbijen om dan later de
eiwitten uit de honing terug te winnen. Hier is de
relatie naar de bijen en de imker wei heel direct.
De mogelijkheden zijn nog vele malen grater dan het
bovengenoemde. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan
het ontwikkelen van rassen die beter bestand zijn
tegen droogte of zout water (kustdelta's) e.d.

Risico's niet in te schatten
Maar tegenover al die mogelijkheden of
perspectieven staan risico's die niet zijn te overzien. In
ieder geval als het gaat om toepassing van ggp's op
het veld. De grate terughoudendheid waar de
redactie voor pleit, is gebaseerd op die risico's.
Datgene waa r we de meeste moeite mee hebben
vatten we samen in de volgende punten.

Overschrijding soortgrenzen
Bij genetische modificatie worden soortgrenzen
oversch reden. In de natuur worden soorten (op enkele
kleine uitzonderingen na) telkens goed gescheiden
gehouden. Via genetische modificatie kan men een
genetische vervuiling in gang zetten waarvan de
reikwijdte nauwelijks valt te overzien. Voor planten
geldt dit in versterkte mate omdat genetisch gemo-

dificeerd stuifmee l (o.a. via bijen) gemakkelijk kan
worden verspreid over grotere afstanden. Kruisingen
met buurpercelen of 'wilde' planten zijn nauwelijks te
vermijden. Hoe ernstig dit is, valt van te voren moeilijk
in te schatten. Allerlei onbedoelde effect en kunnen
het resultaat zijn. En dat het niet aileen gaat om een
theoretische mogelijkheid heeft de praktijk al
uitgewezen bij o.a. koolzaad. En bij het verspreiden
kunnen juist bijen een belangrijke rol spelen.
De geschiedenis heeft geleerd dat technologieen die
bij hun introductie voora l positieve kanten leken te
hebben, later konden omslaan in het tegendeel. Maar
dan is de ontwikkeling eenmaal in gang gezet en
moeilijk meteen te stoppen. Te denken valt in dit
verband aan het vreedzaam gebruik van kernenergie,
het gebruik van DDT en andere persistente pesticides,
het gebruik van CFK's.

Genetische erosie
Naast bovengenoemde genetische vervuiling tussen
de soorten dreigt er ook een genetische erosie binnen
de soort: een versmalling van de genetische basis van
onze cultuurgewassen . Zaadveredeling via methoden
van de moderne biotechnologie is een zeer kostbare
aangelegenheid. In plaats van het verder ontwikkelen
van het oude, zeer brede assortiment, zal men daarom
slechts verdergaan met enkele perspectiefrijke rassen.
En in elk van die rassen op zich wordt de variatie in
erfelijke eigenschappen ook nog eens heel klein
gemaakt. Als die trend doorzet dreigt een oud en
waardevol cultureel erfgoed verloren te gaan.
Bovendien is een gewas met een smalle genetische
basis extra kwetsbaar voor ziekten en plaagorganismen.
Weliswaar zijn daar juist, via genetische modificaties,
resistenties voor ingebracht, maar veelal gaat dat om
een resistentie die berust op een gen. En een
bacterie, schimmel of insect is veelal 'flexibel' genoeg
om binnen enkele jaren zo'n resistentie te doorbreken .
Op die manier is het inbrengen van resistentie een
wedloop zonder einde geworden, metals enige
winnaar de producent.

Monocultuur

De traditionele veredeling is een langdurig proces van kleine
stappen. Gentechnologen beloven doorbraken op korte
termijn. Maar hoe duurzaam zijn die en wat zijn hun
neveneffecten ?Bron: 'Naar een duurzame biologische
plantenveredeling 'Uitgave van het Louis Bolk lnstituut

De introductie van herbicide-resistente (HR) rassen kan
ervoor zorgen dat de akkers, nog meer dan nu,
monocu lturen worden, waar aile 'wi lde' planten zijn
uitgebannen. Met aile gevolgen voor de ecosyst emen
en de natuurlijke kringlopen van dien.
Overigens zijn er van ma·l·s, soja , katoen, koolzaad,
tabak en roodlof al HR-rassen op de markt. Enkele
daarvan zijn al toegelaten door de Europese Unie.
De merknamen van de onkruidbestrijdingsm iddelen
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waartegen ze resistent gemaakt zijn : Finale en Roundup, zeggen via hun naam al voldoende over het type
akker dat na zo'n bespuiting kan overblijven .

Resistente insecten
Wanneer planten continu een stof gaan produceren
die voor plagen dodelijk is, zullen die plagen
hiertegen binnen korte tijd een resistentie ontwikkelen . Bij BT (Bacillus Thuringinsis, zie terug) is dat al
het geval en eigenlijk is dat heel jammer. Want BT is
voor veel organismen vrij onschuldig en is ook van
natuurlijke oorsprong. In de biologische landbouw
werd het in noodgevallen als spuitmiddel gebruikt.
Maar bij resistentie gaat deze mogelijkheid verloren .

-
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Antibiotica-resistentie
De techniek van de genetische modificatie staat nog
in de kinderschoenen . Het inbrengen van een stukje
erfelijk materiaal is een toevalsproces met een zeer
kleine kans. Om toch te kunnen traceren waar de
modificatie gelukt is, wordt tegelijkertijd een antibiotica-resistentie ingebracht. Via deze werkmethode
kunnen die resistentie wijd verspreid worden in de
natuur.

Leven niet verlagen tot industrieel product
Naast de bovenstaande 'tastbare' bezwaren zijn er
ook bezwaren van levensbeschouwelijke aard . De
moderne biotechnologie gaat met levende organismen om alsof ze een (industrieel) productiemiddel
zouden zijn. Alsof levende organismen geen waarde
op zich zouden hebben . Wij vinden juist dat omgang
met de natuur moet plaatsvinden vanuit een respectvoile houding, waarin ook de integriteit van het levend
organisme een plaats heeft.

BT-mais maakt zelf een stof die rupsen doodt. Maar wat is het
effect op andere organismen als dit over grote oppervlakken
wordt aangemaakt? En hoe snel worden plagen resistent?
Bron: 'En toen was er DNA', uitgave van het Louis Bolk
lnstituut onder redactie van Edith Lammerts van Bueren.

Aanzet tot meningsvorming
Wij beschouwen deze stellingname zeker niet als een
laatste woord of als een onwrikbaar standpunt.
Veeleer als een aanzet tot (verdere) meningsvorming .
Dit steeds vanuit de gedachte dat we als imkers nauw
betrokken kunnen raken bij de ggp 's.
Overigens is via boeken , kranten, tijdschriften en op
Internet heel veel informatie over g.m. beschikbaar.
Daar worden ook verbanden gelegd met zaken die
hier bewust niet aan de orde zijn geweest (gevolgen
voor de 3de wereld, monopolievorming in de
agribusiness e.d.). Nuttige internet-ingangen zijn :
www.minvrom .nl en
www.avgenderen@consumentenbond .nl.

adverte ntie
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Noot van de redactie
In het juli/augustus nummer van Bijen plaatsten we
een artikel waarin een door Amerikaans vuilbroed
(AVB) getroffen imker zich afvroeg of afgedankte
hommelvolkjes een bron van AVB besmetting zouden
kunnen zijn. We hebben gemeend het artikel op te
moeten nemen omdat de problematiek vragenderwijs
werd aangekaart en er geen enkele vorm van
beschuldiging uit te lezen was. Het spijt ons dat een
aantal hommelkwekers het artikel desondanks als een
beschuldiging hebben ervaren.
lk ben van mening dat iedere imker alert moet blijven
op mogelijke bronnen van AVB-besmetting. En een
imker die getroffen is door AVB is dat zeker en deze
zal dan ook vragen stellen bij elke mogelijke
besmettingsbron. Zo kan ik me ook niet meer
voorstellen dat er nog imkers zijn die, na het
slingeren, de honingslinger voor de stal zetten. Het is
waar: binnen de kortse keren is de slinger weer
schoon, geen gedoe met water en een doek. Maar
deze handelswijze kan onder de huidige
omstandigheden wei een bron van roverij en dus
besmetting zijn. De vraag over de afgedankte
hommelvolkjes leek ons dan ook terecht. Reacties op
deze vraag konden niet uitblijven en uit de onderstaande reacties wordt duidelijk dat hommelvolkjes
geen AVB -sporen bij zich hebben.
Marleen Boerjan

Afgedankte hommelvolkjes (1 )
Reactie op het artike/ 'Afgedankte hommelvolkjes
mogelijk bron van besmetting' in Bijen 9(7/8): 209-210
(2000)
In het hierboven vermelde artikel werd door Peter
Elshout een zware verdenking gelegd op afgedankte
hommelvolkjes als bron van een besmetting van
bijenvolken met Amerikaans vuilbroed (AVB).
Zander op dit moment een eventuele verdenking
volledig weg te kunnen nemen (nader onderzoek zou
het een en ander moeten ophelderen), wil ik in het
navolgende stuk duidelijk maken dat in het
betreffende artikel, met betrekking tot de kweek en
het gebruik van hommels, een aantal aannames
worden gedaan, c.q. als waarheid geponeerd, die niet
stroken met de werkelijke gang van zaken . In dat Iicht
zal ook de mogelijke betrokkenheid van afgedankte
hommelvolkjes herbezien worden.
In het artikel wordt gesteld dat bij de opkweek van
hommelvolkjes standaard jonge honingbijen toegevoegd worden. Dit kan juist zijn voor een aantal

hommelproducenten, maar beslist niet voor Koppert
BV. toch de grootste onder de producenten.
Verder worden linken gelegd met het voedsel van de
hommelvolken. Het is juist dat de hommelvolken door
bijen verzameld stuifmeel gevoerd krijgen. Maar dit
stuifmeel, en eventueel daarin aanwezige sporen van
AVB, wordt door de hommels geconsumeerd en is
niet meer vrij aanwezig op het moment dat de kolonie
bij de tuinder aankomt. Klinische symptomen van AVB
zijn voorzover bekend tot op heden nog nooit waargenomen bij hommelvolken, zodat aangenomen mag
worden dat er hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe
sporen in de hommelvolken gevormd worden.
Het is niet juist dat het aan hommelvolken meegegeven
vloeibare voedsel honing zou bevatten . Aile hommelproducenten maken gebruik van vloeistoffen die
opgebouwd zijn uit water en diverse suikers uit de
241
suikerindustrie.
Er wordt bovendien gesteld dat hommelvolken slechts
vier weken actief zijn in een gewas. De normale
levensduur van een hommelvolk in tomaat (verreweg
het belangrijkste gewas) bedraagt 8 tot 12 weken. Na
die periode is doorgaans de meegeleverde hoeveelheid suikerwater volledig verbruikt.
Het is bovendien niet zo dat aile tuinders afgedankte
hommelvolken buiten op de afvalhoop deponeren. De
meeste tuinders zullen dit vanuit hun eigen milieubesef
al niet doen. Van Koppert uit worden daarnaast de
nestkasten van uitgewerkte hommelvolkjes teruggehaald en centraal verwerkt.
Uit bovenstaande mag naar mijn mening afgeleid
worden dat het zeer onwaarschijnlijk is dat afgedankte
hommelvolkjes de oorzaak van een AVB besmetting
zouden zijn. Zoals reeds in BIJEN 9(1 ): 3-5 (2000) te
lezen viel, zijn er vele andere, meer waarschijnlijke,
mogelijkheden die tot een AVB besmetting kunnen
leiden. Nader onderzoek zou nodig zijn om de
allerlaatste twijfel betreffende de betrokkenheid van
hommelvolkjes (de vraag of AVB zich in hommels kan
vermenigvuldigen) weg te nemen.
Dr. Adriaan van Doorn, Koppert BV. Berkel en Rodenrijs

-

Afgedankte hommelvolkjes (2)
Amerikaans vuilbroed (AVB) is een ramp voor de imker
wiens volken getroffen worden. Hij raakte tot begin
dit jaar al zijn volken en materia len in een keer kwijt.
De imker in Maria Hoop is daarnaast ook nog zijn
teeltmateriaal voor koninginnen kwijt. Uiteraard rijst
dan de vraag waar de ziekte vandaan komt. Zeer
waarschijnlijk heeft een (tijdelijk) aanwezige
besmettingsbron in de omgeving voor de ellende
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gezorgd . Maar als in dat geval afgedankte
hommelvolkjes in beeld komen , zoals wordt verhaald
in het juli/ augustusnummer van BIJEN, lijkt het logisch
eens een deskundige te raadplegen . Deskundigheid in
deze is dicht bij huis: de Ambrosiushoeve. Daar heeft
men vee! ervaring met de kweek van hommels. Men
heeft er de teelt van hommelvolken voor
bestuivingsdoeleinden geperfectioneerd. Van AVB is
daarbij nooit sprake geweest; ook niet elders in de
wereld . Hommelvolken worden opgekweekt met
behulp van invertsuiker en in het begin een paar
honingbijen om de teelt op gang te brengen. Honing
komt er niet aan te pas. lnvertsuiker is vrij van sporen
van de verwekker van AVB. lnvertsuiker wordt door
vee! imkers gebruikt om hun volken in te winteren .
Kortom : afgedankte hommelvolken zouden beroofd
kunnen worden door honingbijen, maar de kans dat
daarbij ook AVB wordt meegenomen is uit te sluiten.
Het verdacht maken van hommelvolken als AVBreservoirs is dan ook niet terecht. Het zou van
zorgvuldigheid hebben betuigd, als de werkgroep
GPB van de LLTB het 'verdachte' zakje vloeistof in de
afgedankte hommelvolken eens had Iaten analyseren,
o.a . op sporen van AVB en daarnaast eens een
deskundige had geraadpleegd . Helaas is dat niet
gebeurd. Ook de redactie van BIJEN raadpleegde
geen deskundige en beperkte zich slechts tot het
nalopen van de tekst op taalkundige foutjes. Jammer,
want nu wordt de hommelteelt in diskrediet gebracht,
terwijl in feite het weggooien van afgedankte
hommelvolken op de stort aangepakt had moeten
worden . Zo ga je namelijk niet met dieren om. Oat
alles laat onverlet dat opsporen en vernietigen van
besmettingsbronnen van AVB prioriteit verdient. Het
zoeken naar de oorzaak van een besmetting is dan
ook een heel zinnige zaak. Aileen op die manier kan
de ziekte ingedamd worden. In dat verband is het
onbegrijpelijk dat de RW haar beleid voor 2000 in
negatieve zin heeft bijgesteld . In geval van een
uitbraak worden nu per stand aileen de zieke volken
geruimd en niet de rest van de volken waarin
gewoonlijk ook (en soms heel veel) sporen van AVB in
de honing aanwezig zijn.
Henk van der Scheer, Goes

Sporen van Paenibacillus
Larvae (AVB}, een teleurstelling
De brochure van de Stichting Bedrijfsraad (BR) voor
de Bijenhouderij in Nederland begint met de zin:
'Amerikaans vuilbroed (AVB) is een besmettelijke
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ziekte onder de bijen, die op de grand van bepalingen
in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWD)
door de overheid wordt bestreden '. Als verstandige
imker sta je natuurlijk achter de actie om door middel
van een voederkransonderzoek de eventuele sporen
van AVB vast te stellen . Als bestuurslid van een bijen houdersgilde en trekker van een doppenproject ben je
ook nog moreel mede verantwoordelijk voor een
stukje gezondheidszorg van de bijen . Je hebt ook
gelezen dat vorig jaar het monitoringsprogramma
t .v.b. AVB een groat succes was. AVB is voor Nederland
bijna helemaal in kaart gebracht. Door alies wat je
over AVB lest lijkt het een kwestie van doorzetten om
gezamenlijk de bijenhouderij in Nederland zo goed als
mogelijk AVB-vrij te houden. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je haast medelijden krijgt met de imkers
van Ianden om je heen, die kennelijk door gebrek aan
visie nog steeds grate risico !open om vroeg of laat
getroffen te worden door AVB. Gelukkig ook dat de
BR kosten nog moeite heeft gespaard om ons imkers
zo voordelig mogelij aan een onderzoek te helpen . De
monstername-procedure staat uitvoerig beschreven.
Geen vuiltje aan de Iucht.
Woensdag 21 juni, het was of ik een klap in het
gezicht kreeg. Onze 'Overdeken' (voorzitter van ons
bijenhoudersgilde) kwam het slechte nieuws brengen .
'Ze hebben sporen van Paenibacillus Larvae in jouw
voederkransmonster gevonden', meldde hij . Even was
er ongeloof, ook al omdat de brochrue beloofde dat
er bij een positief resultaat telefonisch contact zou
volgen . Waar komt zo'n besmetting nu plotseling
vandaan? Vorig jaar had je nog niets en nu ben je
positief. Onmiddellijk de twee mensen gebeld waar je
volken van gekocht hebt. Voor hen was het natuurlijk
ook niet leuk. Verder werden aile mensen gewaarschuwd die materiaal van je betrokken hebben. De
volgende dat het Centraal Meldpunt Bijenziekten
(Ambrosiushoeve) gebeld . Oat werd even slikken,
geen acties, geen brononderzoek, geen vragen formulier en geen registratie. Afgesproken wer dat ik
nog dezelfde dag een onderzoek zou uitvoeren om te
kijken of er klinische verschijnselen in de volken te
ontdekken waren . Later op de dag aan de Ambrosiushoeve gemeld dat de volken het uitstekend maakten,
dat het broed er prima uitzag en dat de lucifertest
negatief was . De reactie was o .a. een uitleg dat de
RW niets zal doen zolang er geen klinische verschijnselen werden waargenomen, maar dat vooralsnog
niets aan de hand is, zolang je hygienisch blijft
werken. Sterker nog , de kans bestaat, dat men bij een
volgend onderzoek geen sporen meer van AVB zal
aantreffen. Hierna heb ik nog telefonische contact

DE LEZER SCHRIJ FT
gehad met de VBBN . Hier heb ik telefoonnummers
doorgekregen van: de RW, Jan Charpentier en
Catherine Reker. Om een lang verhaal kort te maken,
de RW (dhr. Eghuizen) was het met me eens dat de
gekozen methode te vergelijken was met het spreekwoord: 'als het kalf verdron ken is, dempt men de
put'. Maar, zei hij haast verontschuldigend, 'het is een
maatregel die wij overeen zijn gekomen met de
imkerorganisaties. De telefonische gesprekken met
Jan Charpentier (hij heeft mij overigens nog een keer
teruggebeld, waarvoor dank) en Catherine Reker
waren bemoedigend, maar bleven onbevredigend.
Gaande weg maakte ik mij meer zorgen over de
voorlichting van het hele gebeuren aan mijn Gildebroeders en hun reactie daarop dan voor een massale
uitbraak van AVB in mijn bijenvolken .
Het is mij duidelijk geworden dater met betrekking
tot AVB veel door de organisaties is gedaan om een
goede regeling tot stand te brengen . Hen valt dus
niets te verwijten . Maar wat nu als ziektebestrijdingsmaatregel wordt uitgedragen is echter mijns inziens
werkelijkheid een groat schandaal en als het zo door
blijft gaan zal het niet lang duren voordat de
aanwezigheid van sporen van Paenibaci//us Larvae
algemeen goed zal worden voor imkerend Nederland.
Natuurlijk is van misleiding geen sprake. Nergens
werd immers beloofd dat een vervolgonderzoek zou
plaatsvinden bij een positieve uitslag. Maar het blijft
wei frappant dat aile huis-, tuin - en keuken-imkers die
ik sindsdien gepsroken heb, oorspronkelijk dezelfde
gedachte en hetzelfde verwachtingspatroon hadden
als ik. Kristel Meijer die in het Gilde de bijenziekten
onder haar hoede heeft genom en , heeft ondertussen
veel nuttig werk verricht. Via haar hoorde ik ook dat
er een spore in mijn verzamelmonster is gevonden .
Ook heeft zij via Internet vele wetenswaardigehden
m.b.t. AVB en het bestrijden ervan opgespoord. In
hoofdlijnen weet ik nu wei wat ik in de naaste
toekomst zal moeten doen. De deelnemers van ons
doppenproject heb ik aangeschreven . Gezamenlijk
zullen wij de vervolgacties bespreken . Maar de
teleurstelling en ongerustheid zal bl ijven.
Ondertussen vind ik die buitenlandse collega-imkers
niet meer zo meelijwekkend . Zouden ze bijvoorbeeld
in Duitsland toch niet verder zijn met die AVBbestrijding? 'Het gaat slecht met de bijenhouderij in
Nederland', dat is een kreet die de afgelopen
maanden in diverse dagbladen heeft gestaan, n.a.v. de
terugloop in het imkersbestand. ' Het zal nog slechter
met de bijenhouderij gaan , als de imkers niet in staat
blijken, het aantal sporen van AVB door
brononderzoek te minimaliseren ', had volgens mij een

vervolgregel kunnen zijn. Hopelijk komt er een echte
AVB-bestrijdingsmaatregel voordat het echt te laat is.
Bert Brakkee, Ma d e

Collegialiteit ver te zoeken
Vijf mei , bevrijdingsdag, was een prachtig zonnige
dag, dus besloten mijn vrouw en ik de feestdrukte te
mijden en gezellig de fiets te pakken. Daarbij niet
rekening houdend met de mogelijkheid van zwermen :
ik ben nog maar een beginnend imker. Nou wonen wij
in een lommerrijke buurt in Soest, waar vooral voor
bijen veel te halen valt. Dus, op het
antwoordapparaat de stem van mijn achterbuurvrouw
(ondanks mijn geruststelling dat vooral bijenzwermen
vanwege een goed gevulde mag, niet steeklustig
zijn). Ze klonk toch huiverig voor zo'n wolk bijen, wat
ook weer niet verwonderlijk is.
'Co, er hangt een halve meter bijen in de boom, kun
je gelijk even komen kijken? ' . Maar helaas, wij waren
fietsen! In arremoede heeft mijn buurvrouw toen de
gemeente gebeld. Daar had men op deze dag de
oplossing niet voor handen, doch zij werd vriendelijk
doorverwezen naar een imker in Blaricum. Deze
'imker' stelde zich 'gedienstig' voor en zou na vieren
haar wei verlossen van de bijenzwerm. Het kostte
haar wei honderd gulden, maar ... door haar buurman
(ik dus) aansprakelijk te stellen, kon ze die kosten op
de buurman verhalen.
Daar de zwerm op een zeer zonnige plek in de boom
hing, is hij na enige tijd weer vertrokken om bij mij in
een schaduwrijke boom te gaan hangen, alwaar ik
hem aan het eind van de middag keurig kon
scheppen . Jammer voor de 'imker' uit Blaricum, geen
zwerm van een halve meter bijen en geen honderd
gulden!
Co va n den Hoek, Soest

Museum Kalmthout
In het artikel 'Bijenteeltmuseum Kalmthout' van
dhr. Jan J. Speelziek in BIJEN 9(6): 180 (2000) staan
de openingstijden niet volledig vermeld.
In de maanden november tot en met maart is het
museum op zaterdag en zondag geopend van
14.00-17.00 uur. Gesloten op Kerst- en
Nieuwjaarsdag. Groepen op afspraak.
Bijenteeltmuseum Kalmthout, Putsesteenweg 131 ,
B-2920 Kalmthout, 00-32-3-6666101.
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Devaluatie van heidehoning?
Jan van de Veluwe
Op een uniek 'stekkie' van een militair terrein op de
Veluwe, eigenlijk meer een reservaat, mag ik reeds
vele decennia mijn bijen plaatsen. Er is op die
locatie, voor zover waarneembaar, geen enkele
concurrerende d rachtplant, zodat het eindproduct

voor nagenoeg 100% uit heidehoning bestaat. Juist
voorafgaande aan de heidedracht wordt gewoontegetrouw de laatste zomerhoning nog even
geslingerd, opdat een oogst van pure heidehoning
tegemoet gezien kan worden. Een stukje zuivere
heideraathoning uit dat gebied smaakt dan ook als
244 geen enkele andere honingsoort.
Een goede relatie, een rasechte liefhebber van heidehoning, was diezelfde mening toegedaan. Toen hij

Een monster uit de gewraakte flacon werd opgestuurd
naar de leverancier. Volgens de 'Deutsche
Honigverordnung ' betreft het een honingdauw/bloesemhoning, die blijkens de analyse conform de
Europese honingverordening aangemerkt mag worden
als heidehoning.

Criteria van de EG
Een onderzoek naar de botanische herkomst, uitgevoerd door de 'Ambrosiushoeve ', vermeldde 40%
heide (Cal/una vulgaris), 39% kool-/raapzaad (Brassica)
en 13% Rosaceae, met als toelichting dat deze honing
geen zuivere heidehoning is maar wei voldoet aan de
criteria die in de EG aan heidehoning stelt. Het
minimale percentage pollen, vereist voor toekenning
van de honingsoortnaam, bedraagt voor koolzaad

echter door zijn voorraad heen was, kocht hij voor de
somma van f 18.75 een flacon HEIDEHONING van
een bekend merk. Het etiket vermeldde o.a.:
' Heidehoning is niet de goedkoopste maar wei bij

45% en heide (Caffuna), afhankelijk van de oogstwijze
30-45% (Slinger- of pershoning).

kenners de meest geliefde honingsoort. Vol, krachtig
en kruidig is zijn karakter. De 'Keizer' onder de
honingsoorten'. Na een mespunt uit die flacon te
hebben geproefd, constateerde hij dat er nauwelijks
iets van de smaak, geur en consistentie van
heidehoning te bespeuren viel. Het gevolg was, dat hij
kort nadien teleurgesteld met zijn flacon honing bij mij
voor de deur stond en mijn menig vroeg over die
zogenaamde heidehoning. Na een grondige
vergelijking met zelf geoogste heidehoning van 1999
kon ik moeilijk anders dan zijn mening te delen. Een
heideimker zou zich schamen om zo'n product aldus
te verkopen!

sprake is van een jaarproductie uit een bepaald
gebied waar koolzaad en heide tot de hoofddrachten
behoren. Daar de onderzochte honing voor wat
betreft geur, smaak en consistentie wellicht beter
koolzaad-heidehoning genoemd had kunnen worden,
heb ik ook nog naar de mening gevraagd van een
groot deskundige, Jaap Kerkvliet. Hij antwoordde dat
de smaak anders aandoet dan we gewend zijn en
wellicht te wijten is aan het feit dat deze heidehoning
uit Zuid-Frankrijk afkomstig is (Euca lyptuspollen). Er
zitten daar namelijk andere begeleidende pollen bij
dan we in ons land gewend zijn. Uit een door hem
toegezonden normblad blijkt dat de fysisch-chemische
eigenschappen (pH, geleidend vermogen en
thixotropie) inderdaad voldoen aan de EG-criteria van
heidehoning.

Gaan we af op de bloeitijden van de betrokken
drachtplanten, dan wekken die de indruk dat hier

Herkomst

Raathoning aangeboden op de Honing- en Bijenmarkt te
Eerbeek. Foto: M.L. Boerjan.
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lk betreur het, dat het betrokken etiket de indruk
wekt, dat we hier te doen hebben met een Nederlands
produkt, terwijl aan de hand van het onderzoek is
gebleken dat deze honing uit ZuidFrankrijk afkomstig
is. Helaas is het binnen de EG blijkbaar niet meer
vereist dat het land van herkomst wordt vermeld en
dat ... terwijl aile uit Frankrijk afkomstige wijnen maar
al te duidelijk het land van herkomst en de datum van
productie aangeven. Hoewel de keuringsdiensten
gebonden zijn aan de 'Europese honing-verordening'

ZUIVER
had naar mijn mening , afgaande op de smaak, geur en
consistentie van de onderzochte heidehoning, toch
beter gesproken kunnen worden van een koolzaadheidehon ing of beter nog, geen specifieke benaming
Nu echter de fysisch-chemische eigenschappen van
heidehoning zodanig dominant blijken te zijn, dat zelfs
na toevoeging van nagenoeg een zelfde kwantum
andere honingsoorten (zoals kool- en/of raapzaad,
e.d.) toch de naam 'heidehoning' gevoerd mag
worden, dan rijst de vraag welke de gevolgen hiervan
kunnen zijn. Het zou aldus mogelijk zijn om zelf zo'n
standaard-mixture samen te stellen. Zulks biedt twee
aantrekkelijke mogelijkheden, enerzijds kan men aldus
zijn goedkope en weinig populaire koolzaad honing
lucratief van de hand doen en anderzijds speelt men
in op de toenemende vraag naar schaarse, kostbare
heidehoning . Hier liggen interessante mogel ijkheden
voor de honinghandel en wie zal beweren dat zulks

niet reeds gebeurt, immers het EG-Honingbesluit laat
dat probleemloos toe. De 'heidehoning' waar het hier
omgaat (notabene aangeprezen als de 'Keizer' onder
de honingsoorten) kwam uit Frankrijk, werd kennelijk
uitgevoerd naar Duitsland en kwam vandaar terecht in
Nederland, waar ze tegen de prijs van f 18,7 5 werd
verkocht. lk zou de deskundigen onder ons willen vragen of we zulke toestanden maar moeten gedogen.
Gezien het vorenstaande zou ik de echte heidehoningliefhebbers dan ook willen adviseren dit product aan
te kopen bij Nederlandse imkers, die zelf heidehoning
oogsten of wei hun aankopen doen op de oudste en
bekendste heidehoningmarkt in Eerbeek, die jaarlijks
eind september plaatsvindt. Bovendien koopt men
daar voor de reeds genoemde prijs bijna twee flacons
'p ure heidehoning'. Een Duits gezegde luidt niet ten
245
onrechte: 'de beste honing koopt men bij buurmanimker'.
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Het IBRA Congres over Tropische bijen
Hans van d er Meijs, Ronald Driessen en J. Herts ig

Van 19 tot en met 25 maa rt v ond in Chiang Mai (i n
het noorden van Thailand) het 7de congres van de
IBRA over tropische bijen plaats. Het congres werd
gecombineerd met het sd e co ng res van de
Aziatische Bijenhouders Asso ciatie. In het Lotus
hotelcomplex werd tevens d e Bee World Expo 2000
gehoud en. Een kleine groep Nederla ndse imkers
nam deel aan dit congres en doet hiervan verslag .
Het congres werd geopend door de Thaise minister
van Landbouw en de Gouverneur van Chiang Mai.
Hierna vo lgden toespraken van Richard Jones, president van IBRA en Eva Crane, die ondanks haar hoge
leeftijd nog een enthousiast verhaal hield over de
historie van bijen houden in Azie.
In de rest van de week volgden diverse sessies over
onderwerpen zoals: bijenziekten, bestuiving, econo-

De Nederlandse vertegenwoordiging, v.l.n.r. J. Hertsig,
H. van der Meijs en R. Driessen

mische belangen, biodiversiteit en biologische aspecten
van de bij. Op deze manier werd een breed inzicht
verkregen over allerlei in Azie voorkomende bijenrassen. Naast de Europese bij Apis melifera wordt in
Noord Thailand de Aziatische bij Apis cerana gehouden.
Er wordt honing gejaagd op de in het wild voorkomende dwergbij Apis florea en van de reuzenbij Apis
dorsata. Met name de nesten van de laatste soort,
meer bekend als de giant honeybee zijn fantastisch om
te zien.
Een film van Gerhard Kastenberger, fotojournalist voor
National Geographic Magazine, gaf op spectaculaire
wijze de verschillende eigenschappen van deze bijen
weer.

Bijenziekten
Ook in Azie geeft de Varroamijt veel problemen. Op
het congres bleek dat ook in deze regio veel onderzoek naar Varroa wordt gedaan en dat de bestrijding
van de varroamijt ook hier een hot item is. Onderzoekers uit Brazilie gaven aan dat de varroamijt daar
juist niet voor problemen zorgde. Bij de geafrikaniseerde bijen blijft de populatie mijten in de volken klein
en zorgt bijna nooit voor problemen (2-3 mijten per
100 bijen, deze cijfers worden overal in het land
gevonden) .
Het Thais zakbroed virus en Europees vuilbroed vormen
in de Aziatische regio een groot probleem.
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Het was interessant om te zien met welke problemen
imkers te maken hebben en welke oplossingen zij
daarvoor zoeken. lndrukwekkend was een verhaal van
Nicole Bradbear over bijenhouden in Ianden als lrak
en Afghanistan, Ianden waar imkeren op veel
problemen stuit.

Bestuiving
Ook in Azie worden bijen met succes ingezet voor
bestuiving van gewassen. Onderzoekers uit China
gaven aan dat de bestuiving bij appels daar nog met
de hand werd uitgevoerd (gemiddeld 4 bomen per
persoon per dag). Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de bloei is het gebruik van bijen niet
mogelijk. Osman Kaftanoglu hield een betoog over
het gebruik van diverse insekten voor de bestuiving

-

246 van gewassen in Turkije .Peter Kevin uit Canada hield
een betoog over het gebruik van bijen voor de
verspreiding van biologische bestrijdingsmiddelen in
gewassen, een veelbelovende ontwikkeling .

Biologie
Hepburn uit Zuid-Afrika gaf een interessante lezing
over de vliegmachinerie van bijen en vergeleek deze
met de machinerie van een vliegtuig Hij had berekend
dat Aziatische bijensoorten meer honing kunnen
vervoeren dan Europese bijen . Oat was mogelijk de
prijs die door de Europese bij werd betaald voor de
aanpassing aan het Ieven in een koud klimaat.
Huang uit de Verenigde Staten hield een betoog over
de rol van juven iel hormoon in bijenvolken en de gevolgen voor het vlieggedrag. Door een hoger gehalte
aan juveniel hormoon gaan bijen eerder over op foerageergedrag een ander verhaal van AI-Ghzaw ging over
het vlieggedrag van bijen in de Jordaanse woestijn.

Europese bij versus Aziatische bij
Tijdens het congres is door verschillende sprekers
gesproken over de wenselijkheid van de introductie
van de Europese bij.
Het houden van Europese bijen karakteriseert zich
door grote investeringen in materiaal zoals verplaatsbare kasten met losse raampjes van het Langstroth
type, hon igslinger, reizen naar drachtgebieden
(vervoer), hogere honingproduktie en de noodzaak
van bijvoeren in periodes met weinig dracht.
Het houden van Aziatische bijen karakteriseert zich
door: !age investeringen, het toepassen van lokaal
materiaal (log hives), het vangen van volken met
lokkasten, niet reizen, het ineens zwermen van het
volk (absconding), een lagere honingproduktie (raten
uitbreken en persen) en het niet bijvoeren in periodes
met weinig dracht (de Aziatische bij is aangepast aan
de lokale omstandigheden) .
De introductie van de Europese bij heeft een negatief
effect op de Aziatische bij . Naast verdringing heeft er
ook een overstap plaats gevonden van bijenziekten
van de Europese bij op de Aziatische bij. Met name
Europees vuilbroed en Thais zakbroed virus zijn een
klap voor de imkerij met de Aziatische bij. Deze
bijensoort wordt traditioneel met lokale materia/en
(/age kosten) door de vaak arme plaatselijke bevolking
gehouden. Met name in Nepal is dat een groot
probleem .
Op de Aziatische bij is tot nu toe geen selectieprogramma toegepast zoals dat bij de Europese bij het
geval is. Er zijn aanwijzingen dat door selectie de
honingproductie bij de Aziatische bij ook sterk
verbeterd kan worden.

Bee World Expo 2000
Op de Bee World Expo toonden een groot aantal
bedrijven uit Zuidoost-Azie hun producten als honing,
koninginnege lei en imkersmateria len. Daarnaast waren
er sta nds van Universiteiten, instituten en andere
instanties onder andere de bijenhoudersbonden,
ministeries en belangenorganisaties.

Excursies

Nest van de dwergb ij Apis flo rea. Re chts op de raat,
darrenraat met da rrenbroed, onderaan koninginnencellen
(doppen ).
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Tijdens het Congres waren er diverse excursies
gepland naar plaatsen waar de boven genoemde
bijenrassen in levende lijve aanschouwd konden
worden We bezochten diverse imkers bedrijven en
wetenschappelijke instellingen.
Deelname aan dit congres was voor ons alleszins de
moeite waard. Een goede manier om een beeld te
krijgen van Bijenhouden in Azie. Europa en Amerika
hebben niet aileen de wijsheid in pacht!

Start op tijd met de inwintering
In vrijwel aile boeken voor de bijenhouder staat wei
iets over het inwinteren van de bijenvolken. Elke

heeft 15 kg suiker nodig om te overwinteren . Momen teel zijn er op de markt verschillende suikervervangen-

(beginnende) imker schat de moeilijkheidsgraad van
het inwinteren niet zo hoog in. soms wordt in boeken
bij het hoofdstuk over de inwintering nog vermeld dat
de inwintering van een volk het begin is van een
nieuw bijenseizoen. Voor beginnelingen kan zo'n
vermelding een beetje vreemd overkomen. lmmers de
bijenvluchten nemen in september bij teruglopende
drachten sterk af. De darrenslacht is voltooid . De
balans kan worden opgemaakt en je kijkt terug op een
geslaagd of deels of geheel mislukt seizoen. Dit tijdstip lijkt juist de tegenhanger van 'het begin'. Toch
klopt die bewering wei als je het vanuit een andere
hoek bekijkt. Want de manier van inwinteren bepaald
het succes van het volgend (voor)jaar. Met andere
woorden het inwinteren is iets cruciaals. Het inwinteren

de middelen (de z.g. invertsuikers) verkrijgbaar. Houdt
er wei rekening mee dat de kwaliteit van het
aangeboden voer nogal kan varieren . lnvertsuikers
kunnen n.l. (i ndien te oud) schadelijk zijn voor de bijen
in verband met te hoog HMF-percentage (Hyd roxyMethyl-Furfural). Goedkoper is om zelf (kristal)suiker
op te lossen in water in de verhouding drie kilo suiker
op twee liter water. Er zijn verschillende manieren om

is een soort afscheid van je dierbare beestjes. Als je
tot uitstel overgaat, dan duurt het tot het daaropvolgende voorjaar voor je de rekening in de vorm van
zwakke of zelfs dode of verdwenen volken gepresenteerd krijgt. Bovendien kan bij te laat inwinteren het
voer niet volledig worden opgenomen . De kans
bestaat dan dat de bijen in het voorjaar te weinig
voedsel in voorraad hebben . Dit zal dan de ontwik-

Verschillende voerbakken zijn in de handel
verkrijgbaar. Hoofdzaak is dat een voerbak boven op
de broedkamer wordt geplaatst. De afstand tussen
voerbak en broednest moet minimaal zijn . Effectiviteit
staat bij de bijen hoog in het vaandel en we willen de
bijen niet meer Iaten werken dan noodzakelijk is.
Controleer de eerste helft van oktober (bij gunstige
weersomstandigheden) of er wei voldoende voer
aanwezig is. Vergeet ook niet dat stuifmeeldracht in
augustus en september een onontbeerlijke factor is
voor het verkrijgen van kwalitatieve goede winterbijen
met een voldoende eiwit-vetlichaam, die ook strenge
winters goed weten te trotseren . De varroamijtbestrijding is eigenlijk een onderdeel van het 'inwinterproces'.
De bestrijding loopt zo goed als synchroon met het

keling van het broed nest ernstig belemmeren . Wees
dus altijd verstandig en start op tijd (liefst al rond 15
augustus) met voeren. Een in te winteren hoofdvolk

'Een volle bak' Foto: M.L. Boerjan

suiker op te lassen. Door eerst water te koken en
hierna al kokend de suiker toe te voegen verkrijgt
men een goede oplossing. Laat eerst de oplossing
voldoende afkoelen voordat het aan de bijen wordt
gevoerd.

De voerbak

voeren. lmkers onder elkaar praten gelukkig vaak en
graag over de bijen . Succesverhalen over supervolken
en vooral grote honingopbrengsten zijn voor
beginners dankbaar luistervoer. Koninginnenteelt,
prima rassen, haaldrift en goede dracht worden vaak
aan successen gekoppeld. De link naar een goede
start, 'het begin', 'het goed en op tijd inwinteren'
wordt minder vaak gehoord. Als beginnende imker
doe je er dan ook verstandig aan om zelf eens bij
ervaren imkers wat nadrukkelijker te informeren over
het aspect: 'inwinteren'. Hopelijk merk je dan dat zelfs
ervaren imkers (beginners) fouten maken als het gaat
om het inwinteren. Niets menselijks is imkers vreemd!
Dus geloof maar niet dat de meeste dode of
verdwenen volken na de winter altijd het gevolg zij n
van externe factoren.
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The beekeepers
fieldguide
The beekeepers fieldguide door David Cramp
vertaald door M.J. van lersel
Bij het werken in de b ijen, of het nu b uiten in he t
vrije veld is of op een va ste stan dp laats, kan d e
imke r a lle rlei p robleme n teg enkome n. De
oplossinge n ve rschillen van p roble e m t o t proble e m.
De imker moe t daarb ij he e l wat ke nn is para at
hebben . Leggende werkste rs de baas wo rd e n
vraagt heel andere maatregelen dan kon ing inne n
invoere n. De schrijver va n dit Engelstal ige boek
248 vond het moeilijk om in het veld , waar de imke r
verstoken is van handboeken e n naslagwe rke n, snel
e en juiste besl issing te nemen . Hij st e lde voor
zichzelf lijsten op van problemen met d aarbij d e
mogelijke oplossingen . Deze lijsten zijn uitgeg ro e id
tot een praktisch boekje met duidelijke richt lijnen
over hoe de imker in alle rle i situ at ies kan ha ndelen.

-

De gids is opgebouwd uit vier delen
Dee/ A geeft puntsgewijs richtlijnen over het uitvoeren
van allerlei imkertechnische handelingen zoals
bijvoorbeeld verenigen van volken, het maken van
kunstzwermen, het invoeren van koninginnen. Tevens
geeft hij de voor- en de nadelen aan van de gevolgde
werkwijze.
Dee/ 8 handelt over bijenziekten. Geeft aanwijzingen
voor diagnose, behandeling en bijzonderheden die bij
de ziekte horen.
De de/en C en D, die een klein deel van het boek in
beslag nemen, bevatten algemene informatie en
literatuurverwijzingen.
Voor de imker die de Engelse taal machtig is en graag
van tevoren wil afchecken of aan alles gedacht is
alvorens aan het werk te gaan, is het een heel
praktisch boekje met vee I beknopte informatie. Heel
bruikbaar om even door te lezen voordat de imker
met een ingreep begint.
De prijs van het boekje bedraagt £ 12,95 plus£ 2,voor verzendkosten en kan besteld worden bij:

Bassdrum Books, 35 Newborough Roed, Wimborne
Minster, Dorset BH21 1RB, UK.
E-mail: Sfroud9746@aol.com
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Uit de Bedrijfsraad
J. Beekman

De Bedrijfsraad (BR) vergaderde op 5 jun i 2000 bij de
ZLTO te Tilbu rg. De vo lgende zaken zijn ann de orde
geweest:
• Notulen 20-3-2000
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
- Bij de actiel ijst is ge'informeerd naar de stand van zaken
met betrekking Conceptnota LKC Landbouw over
'Verkenning naar nieuwe mogelijkheden an bestuivingsonderzoek'. Er zullen 300 exemplaren voor de BR besteld
worden. Een verzendlijst moel nog worden opgesteld.
• Het geplande onderzoek door de Universiteit in Utrecht
inzake 'Concurrentie tussen honingbijen en andere bloem
bezoekende insecten' gaat niet door. De toegezegde
financiele ondersteuning hoeft dcrhalve niet verstrckt te
worden.
• De ontvangen reactie van Honey-Pack met betrekking
tot bet zo goed mogelijk afsluiten van honingvaten en
dergelijke is door de leden BR wat magertjes beoordeeld.
De voorzitter van de BR zal er schriftelijk op reageren.
• De trage atl1andeling van het verzoek BR aan het bureau
Dierengeneesmiddelen om een vrijstell ing tc verkrijgen
voor micrenzuur geeft aan leiding tot kritiek van de !eden
BR. De voorzitter zal contact opnemen, waarna indien
nodig, de secretaris schriftelijk zal reageren.
• Hel nationaa l programma EU-projecten die een beschrijving van de honingproductie en gebruik in Nederland,
zoals deze in het nationale programma voor 200 I is
opgenomen. aan de BR heeft gestuurd wordt voor
kennisgeving aangenomen.
• De door de BR ingestelde kascontrolecommissie heeft
de boeken van de BR en de financiele situatie van BIJE
geconlroleerd. Besloten is dat de rekening van de BR 1999
akkoord i , en de rekening van ' Bijen ' in de redactie/besturenvcrgadering in dit najaar aan de orde zal komen.
• AVB
De voorzitter doet een ver lag over het mocizaam
onderhandelen met de overheid aangaande Amerikaans
vui lbroed . Een onbegrijpelijke zaak is dat aileen klinisch
zieke volken geruimd mogen worden. Bij positieve
monsteruitslag van voederkransonderzoek moet men wei
als ' verdacht' melden zodat klinisch onderzoek kan
plaatsvinden. Vastgesteld is dat:
- de instructie aan de inlker moet worden aangepast.
- Vanuit de bijenhouderij is het instellen gewenst van een
aantal deskundigen die voldoende body heeft om
vergaande tappen met onder andere de RVV te kunnen
nemen .
- Een orientalie in Celie. waar de mogelijkheden groter
zijn, is wenselijk.
- Het aan de RVV be chikbaar tellen van de
verzendlijsten BIJEN voor gebiedsonderzoek wordt in
principe getolereerci met de restrictie dat door de
gebruiker een verklaring wordl afgegeven dat deze lijst
aileen voor het genoemde doel mag worden gebruikt.
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• De curs us leraar bijenteelt is tot nu toe door de
deelnemer positief ervaren.
- De commissie ondenvijs heeft van de BR mede de
opdracht ontvangen om de zoge naamd e g rij ze cur us en
onder de loep te nemen.
- Het cursusboek bestuiving dient ee rst door de
werkgroep. als aan aile voorwaarden is voldaan. nan de
BR re worden voo rge legd, voor dat een definitief
eindvoorstel gegeve n wordt.
• De voorstellen onderzoek op de Ambrosi ushoeve.
ingediend door de AN l. z ijn door de !eden BR positier
ontvangen. Bes loten is de voorstc lle n met een
begeleidend sc hrijven, door de ec retaris. naar de bee r De
Ruijter te ze nden met bet verzock o m het eventueel in te
passen in het reeds vastgeste lde EU-onderzoek c.q.
geplande onderzoek voor 200 I en te bezien welke
cventuele financiele consequenties deze voorstell e n
hebben voor de bijenhoude rij .
• De A I geeft nog eens nadmkke lijk aan dat een fusie
bij de achterban geen haa lbare kaart is.
De AN I doet we i als toe hoo rder mee in de werkgroep BR
2000 maar kan niet mee be lissen.
Nadrukkelijk is erop va n de kant van de ZLTO gewezen
dat de co n eq uenti e van cen fusie is het ophe tTen van de 5
orga ni sa ti se n het opstarten van een nicuwe.
Het is wenselijk om de huidi ge werkgroep om te buigen
naar een stuurg roep met dam·onder werkgroepe n di e he t
een en and er gaan uitzoeke n zoa ls de orga ni satievorm. de
financi ele situati e e n de contributi e.
•I KC
De heer C. meekens maak t kenbaar dat her IKC is
opgeheven en dat de werkzaamheden wo rden voortgezc t
in het EC (Expertise Centrum ) van het ministerie LNV

va n erfelijkhe id wordt als een complex opgedrongen ....
maar w ie stuurt di e winkel van al die bijenhoudc rs? De
ove rh eid di e nt concrete bepalingen va l te s tell en voor
honingproductie. Varroa is al niet mecr te be trijden met
Apistan. Het beste besluit dat we kunn en nemen is de
verantwoordelijke betrokkencn met de bepa lingen voor de
honingproductic met het Ministerie van LNV te
confronteren c.q. 'op te zadelen ' . I-let klinkt ni et aardig,
maar hct is nodi g!
Niet detacheren, maar aa n het werk ... ! En wie dit
betwijfe lt moet niet blij ven zitten ma ar zijn functie
beschikbaar stellcn in her belang van onzc bijencultuur.
De Bedrijfsraad is het lnstituut dat vo lgens mij daar
feeling mee hee ft te onderhouden. Hoe moeilijk her
mis chien ook is. maa r de overheid stelt de bepa lingen
va t voor de honin gw inning. De ANI houdt nog e e n haar
e igen pcriodiekje en blijft ze lf1 tandig. De ve rhoudingen
tussen de bije nbonden onderling laa t ni e ts te wensen over.
Wcliswaa r staa n de zuidelijke bonden een federatie voor,
maa r ze zoeken naar ee n gereg ul eerd e organisarie(?). Is
di e fusie nu haalbaar? Yoora lsnog onderzoeken NoordBrabant e n Limburg geza men lijk de moge lijkheid va n een
federatie ... maa r dan? Het draagvlak va n de organisaties
wo rdt steeds kle iner. Het Landbouwschap is verdwenen ...
en dat had f ina nciele gevo lgen. lmke rs kwamen in een
vacuiim . De naa m · s edrijfsraad· bestaat dus eigenlijk niet
meer. Maar het kan ccn structuur geven aan de si tue ring
va n nu : 'To uw-trekken en wat k.rijg ik e rvoor' is nog
steeds actueel.
Wie lost dat nu op? Wic zijn nu ec ht onze werke lijke
vri ende n'> Wa t kan een la ndbouw-rec hnisch instituut voor
ons doen? Misschien zo u de HAS in D en Bosch eens een
'gezond advies' uit kunnen brengen o p verzoek va n onze
bij envereni gi ngen . Tot slot prate n we nog eve n door.
We neme n afscheid va n Gerard Visser. Een man die met
bijen kon praten en zich altijd I 00% heeft ingezet voor
z ijn hobby; die de honingzemerij ee n warm hart toe droeg
en de lijdensweg gestalte w ist te geven. Een man ... , waar
er eigen lijk maar zo weinig van z ijn. To t ere lid benoemd
op onze bijeenkomst in Wehl. waar het bestuur hem met
een speciaa l vervaa rdi gd wandbord uitgeleide deed.

Voor informatie mel betrekking lot de=e l'ergaderina kwu
u contact opnemen met her secretariaat \ 'aJI de
Bedrijfsraad. Spoorlaw1 350, Postbus 91. 5000 MA
Tilburg. 013-5836350.

ABTB-vergadering 17 juni
Rob Nfolenaar
Op zaterdag 17 juni j .l. ve rgade rde her hoofdbestuur va n
onze ABTB in Wehl. met bestuursledcn van di ve r e
onde rafde lingen va n onze Bijenbond. Uitga ngspunt
dam·toe betrof: ' hoe gaan we gezamenlijk aan het werk?'
De wil is e r we i! De Bedrij~ raad vergadcrt 3x perj aa r,
maar de ov rheid trekt zich terug. ZLTO, ABTB, LLTB en
VBBN zet1en z ich in met ·act ivitei te n gcstalte re geve n'.
maar het blijkr toch ee n moeilijk hoofdstuk te zijn om
gezame nl ijk tot rea lisering t komen . Al s de w il er ni et
i ... blijft resul taa t uit! Zo eenvoudig is dat!
Be~trijdin g middelen h bben aile nandacht. G neti che
modi fica tic ligt langzamerhand in ieders mond. Studie

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vu nderink
Yakantietijd is we i leuk maar het haa lt je we i e rg ui tje
ritme. Dat wo rdt versterkt doordat je e igen bijen om
aandach t vragen c.q. dat je ze te vee ! aa ndac ht geeft.
Maar stel u gerust , we zijn a l weer flink bez ig. Eind juli
een 1-18-vergaderin g, hetgeen mogelijk is dankzij
va kantiespreid ing en een flink aanta l 65 -p lusse rs in het
bestuur. Die ve rgui sde verg rij zing is toch wei ergens goed
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voor, al was het maar om de pers te woord te staan die in
paniek raal'ie door de teruggang van de bijcnhouderij.
Vee! publieiteit in deze nieuwskomkommertijd met
diverse positieve aspeeten en een praehtig artikel in
Grasduinen.
• Maar, er wa vee! onrust over de gang van zaken bij een
AVB-besmetting en bij een positieve uitslag van een
vocderkransmonster. Dit alles heeft ons gewoon
overvallen. Eerder (Bijen 9(5): 154-155 (2000) chreef ik
al over de moeizame afstemming over het beleid van het
Ministerie L V Oat g ing aileen nog maar over een
subsidie voor het spore nonderzoek. adien werdcn wij
geeonfronteerd met enkele beleidwijzigingen die wei aan
de RVV, died uitvoering van het beleid verzo rgt, werden
meegedeeld maar niet aan on . Zeer onaangenaam voor
imker en HB a l je van door AVB getroffen imkers moet
horen dat het belcid is gewijzigd waarbij je ze lf met een
mond vol tanden staat. Wat werd veranderd?
Het ministerie bepaalde dat een volk met sporen geen
vcrdacht volk meer is en dat de RVV dus standcn met een
positieve uits lag van ID-Le Iystad of Diessen niet zou
controleren. Dat stelde ons en vooral imkers met zo'n
uitslag voor de v raag: en wat moeten we dan doen?
De tweede beleidswij zigin g was nog drastischer en
onbegrijpelijker. Het ministerie bepaalde dat voortaan bij
een klinische uitspraak- zieke volken dus- aileen de
zieke volken worden geruimd. Nogmaals onbegrijpelijk
omda t wij jarenlang door de RVV zijn getraind in een
denkpatroon - en ik denk tereeht - dat andere vo lken en
aile re e rvemateriaal uiterst gevaarLijke
be mettin.,sbronnen zijn. Alles moe t du worden
vernietigd, soms inclusief tot de RYS-honingslinger.
Onbegrijpelijk ook omdat het ministerie op grond van d.e
uitslag van het monitoronderzoek concludeerde dat het 111
her verieden gevoerde beleid kennelijk effectief was
veweest. Om het vervolgens drastisch re wijzigen .
Opnieuw onbegrijpe lijk omdat men van de bijenhouderij
wei een grotere inzet verwaehl e n vervolgens geen
informatie aan ons geeft, laat staan overleg voert. Ons dus
buiten pel zet. Ook bleek de contactpersoon voor de
bijenhouderij te zijn overgep laat t terwijl nog geen
nieuwe was benoemd.
In cresp rekken met de RVV bleek dat men daar ook
ver'fegen wa met de siruatie. Het enige dat wij konden
doen was de imkers met een posirieve monsteruitslag te
adviseren zoveel mogelijk hygienemaatregelen te nemen.
Bij een geringe besmetting is dat ook best verantwoord
maar dat niet iedereen daarmee tevreden was, kunnen we
on best voorstellen. Maar in het geval van een uitbraak
kondcn wij de !eden - onvoorbereid als wij waren - echt
gee n zinniger advies geven. dan opnieuw
hygienemaatregelen en nict reizen .
Hoe nu verder?
Inmiddels is weer een contactpersoon benoemd en heeft
ee n eerste orienterend gesprek plaatsgevonden. Die
ontmoeting geeft ons wei goede hoop voor een
constructief vervolg en we kunnen ons niet voorstellen
dat het beleid in 2001 gelijk zal zijn aa n het beleid van
2000 dat ons zo'n kater bezorgde. Het za l ook niet ge lijk
zijn aan het beleid va n voorheen. We gaan een intensieve
peri ode van overleg regemoet, dar staat vast.
• Oat was de mineur trofe. Nu lntratuin. Oat gaat door en

is als u dit leest is het al achter de rug. Een groot aantal
verenigingen heeft het belang ingezien en zich
aangemeld. Niet aile vcstigingen zijn bezel maar lntratuin
was heel tevreden over de reacties. In het ZLJidcn waar wij
mager ertegenwoordigd z ijn sprongen verenigi ngen van
ZLTO en LLTB in, waarvoor onze hartelijke dank. En zo
begon ik met PR en eindig ik met PR maar de zomer van
2000 Icent zich niet voor opname in deze PR.
Morgen, 1 augustus, de start van de volgende fase in het
werk van de Stuurgroep Bedrijfsraad 2000. Benijd u de
bijen ook wei eens, toelevend naar hun winterrust? Ach
nee, het zal wei bar aai zijn in die tros.
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Vacatures Hoofdbestuur VBBN
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maart
200 I za l in de volgende vacatures moeten worden
voorzien:
1. Yacature door vertrek G. van Wcsthreenen. ln deze
vacature is, tussentijds op proef, voorzien door M. Methorst.
Later zal blijken of zijn benocming definitief wordt. Ook
dan kunn n tegenkandidaten worden voorgedragen.
2 . Vacature C. Bos, penningmeester. Hij stelt zich
herkiesbaar.
3. Vacature mw. C. Reker. Zij is reglementair niet meer
herkiesbaar.
4. Vacature D. Vunderink die per maart 2002 reglementair
niet herkiesbaar is ..
Het HB acht het niet wijs de nieuwe voorzitter paste
benocmen op het moment dat de vorige aftreedt en stelt
daarom voo r op de ALV 200 I reeds de ·aankomend'
voorzitter te benoemen die op de ALV 2002 in functie
treedt en zich intussen inwerkt.
Tegenkandidaten voor deze vier vacatures voorzien van
ee; ervaringsprofiel kunt u indienen bij het secretariaat
van de VBBN. liefst v66r I december 2000.
AI gewenst profiel voor d e vacatures geldt algemeen:
bestuurlijke ervaring, rcdelijk thuis in de bijenhouderij en
graag tenminste een rouw. Yoor kandidaten voor de
vacature penningmeester geldt uiteraard goed thuis op dii
terrein en verder willen wij onze deskundigheid in bet HB
aan ullen met de terreinen juridisch en drachtverbetering.

Z LT
Studiedag 11 november
Jo Janssen,

voor~itter

studietlag

De tudiedag van de Bond van bijenhouders ZLTO wordt
gehouden in het sc hool gebouw van de Helicon, .
Schouwrooij 2 te Boxtel. Het thema van de srudredag za l
zijn: 'Toekomsti ge ontwikkelingen.' De studi edagcommi ss ie heeft hct progra mma voor de studiedag 2000 weer
rond en kan daarom het vo ll edige prog ramma aanbieden.

ZLTO
!Vlededelingen vanuit het bondsbestuur
De voorzitter van de bond, diu. J. Beekman, za l enkele
medede lingen doen van uit het bondsbestuur. Dit jaar
zullen de winnaars va n de bijenteeltbedrijfswcdstrijd wei
worden bekend gemaakt .
Lezingen
Lezing I: mevr. T. Creemers-Molenaar
lokaal 150: Gemodiflceerd DNA
Het opsporen en wijzigen va n ge nen di e betrokken zijn bij
de ontwikkeling van het suikermetabolisme van neetarien
is geen l'antasie meer. maa r werke lijkheid. De bestuivende
insecten. waaronder de honingbij, wordt daardoor
gestimuleerd en de bestui vi ng beduidend verbeterd .
Genetische modifieatie van planten, o.a. ma"is en soja .
wordt steed vaker toegepast. Grote vragen en
ongerustheid ontstaat bij de bcvolking over mogelijk
schadel ijke effecten oor onze gezondheid. Maar, wordt
er ook gekeken naar schadelijke effecten voo r onze
bestuivende inseeten?
Lezing 2: dhr. J.P. Kaas
lokaal I 08: Biologische insectenplaagbestrijding en
aebruik van de lioninghij bij de bestrijding van
planrenziekten
Bestrijding va n in ect n gebeurde voo rheen met
bestrijdingsmiddelen met ail e mogelijke gevo lgen va n
dien , ook voor de honingbijen. Nog gebcurt bet dat we te
maken hebbc n met insektenbestrijding waarb ij onze
vo lken ook worden gedood. Steeds vaker worden
insecten, waaronder honingbij cn. ingezet bij de
bestrijding van plantenzie kten.
Lezi11g 3: Dhr. C. Smeekens va n de Ambrosi ushoeve
lokaa l 149: Co11czrrrentie 1·an de lwningbij met andere
bestuivende insecren
In de afge lopen decennia is er in Nederland een afname
va n de biodiversiteit aa n bloembezoekende insecten
vastgeste ld. Ook de omva ng van de bijenhouderij is in
deze periode afgenomen. Over de moge lijke concurrentie
tussen honingbijen en andere bloembezoekende insecten
geven onderzoekresultaten geen cenduidi g antwoo rd op
de vraag of dit een negatief effect heeft op bet voo rkomen
va n de talrijkheid va n bl oembezoekende insecten. In :zijn
voordracht za l dhr. Smeckens van bet Expertisecentrum
L V en de mbrosiushoeve nader op dit onderwerp
ingaa n. Ook worden aanbevelingen gedaa n voor bet
plaat en va n bijenvo lken in natuurgebieden.
Lezing 4: Drs. A. de Ruijter, directeur va n de
Ambrosiushoeve
lokaa l 151 : De toekomst 1·an de Ambrosizrshoeve
De mbrosiushoeve wordt opgenomen in een
onder:zoeksinstituu t voo r plantaardig praktijkonderzoek.
Oat instituut gaa t op zij n beurt wee r deeluitmaken va n het
' Wageningen Univers iteit en Research Centrum.'
lngebed in een gra ter geheel blijft de Ambro iushoeve in
Hi lvarenbeek onderzoek doen aan insectenbesruiving en
bijenhouderij. Ook als expertisecentrum blijft de
Ambro iushoeve doorgaan met projecten die erop geric ht
zijn de insectenbestuiving in de land- en tuinbouw ve ilig
te stellen. Daarnaast za l meer aandacht word en best ed
aa n biod i ersiteit: dar wi l zeggen meer ka nsen voor
wilde-b ijensoorren. De Ambrosi ushoeve za l zich ook
ri chten op her beheer van d groene ruim re. Door beter
behee r wi llen ze de omstandigheden verbcteren voor

zowel de honingbijen als de wi lde-bijensoorten. Dhr. De
Ruijter, zal in zijn voordracht zijn visie op deze nieuwe
ontwikkcl ingen geven.
Workshops
Ter ondersteuning van de lezingen zullen diverse
workshop plaatsvinden:
- mw. T. Creemers-Molenaar zal indien mogelijk een
workshop aanbicdc n over gc modificeerd DNA .
- Er zal een demonstratie gegeven worden hoe met de
CO-rom 'De HoningbU' va n de VBBN gewerkt kan
worden. Ook zal getoond worden hoe men via Internet
allerlei informatie over de honingbij kan opvragen.
- Evenals vo rig jaar zal er een demonstrat ie honingkeurc n
gege en worden.
-Diu. lamings za l een prachtige di apresentatie
ve rzo rgen over vlind ers. In verband met geluidsoverl asr
za l de ve rtoning in een lokaal plaatsvinden.
Overige activiteiten
- Postersessie: panelen van de Ambrosi ushoeve geven
all erl ei informatie over recente onder:zoeken. De
'Vrienden van Amb rosi ushoeve' zullen informarie
versc haffen over de prachti ge drac htplantentuin va n de
Ambro iushoeve.
- Tentoonstelling en verkoop 1\ Feedehands bijenboeken:
Veldbiologi sch antiquariaat ' De tokroos' za l een
tentoonstelling inrichten met tweedehands bijenboeken en
deze ook te koop aanbieden.
-Mark!: In lokaal 69 za l weer een ' markt' worden
gehouden. ledereen, behalve handelaren, kan hier
bijenspullen ruilcn of ve rkopen. In erband met VB mag
gee n materiaal worden aa ngevoerd dar in aanraking is
geweest met bijen. Meer informatie over de ' markt ' in het
oktobernummer van BUEN.
- Tenroonsrelli11g ::elfgemaakte spulle11 : Ook dit jaar wordt
weer de mogelijkheid geboden om eige n gemaakte
sp ullen tentoon te stellen, :zoa ls kleden. bee ldj es. Meer
inform atie hi rover in bet oktobernummeer va n BIJEN.
- Vertoni11g videofilms: In een apart lokaa l zullen films
vertoond worden die zovee l mogelijk betrekking hebben
op het thema van deze studiedag.
- Honingkeuring: Ook za l er weer honing geke urd worden
olgens de nationale richtlijn n. Deze rieht lijnen werden
vo ri g jaar in BIJ EN gepubliceerd . Bij de in name va n d ~
honing za l een honingkeurmeester aa nwezig zij n di e
adv ies geeft tot we lke categoric de te keuren honing
behoort te worden aa ngeboden. Ee n jury zal de
inzendingen volgen de nieuwe richtlijnen beoordelen e n
deze zullen na de keuring tentoongesteld worden.
voorzien va n de uitslag en onder we lk nummer.
- Mede en was: hiervoo r zij n nog geen nieuwe ri chtlij nen
opges teld en daarom za l volgens de oude riebtlijnen
gekeurd worden. Een inzending mede bestaat uit drie
tlessen mede afkomsti g va n een partij. De !lessen mogen
niet va n een etiket of opsc hrift zijn voorzi n. De jury zal
de mede beoo rd elen op smaak, helderheid, zu iverheid e n
verpakking.
r worden verschi llende categori ee n was ondersc heiden:
(I) ze lfgezuive rde was. (2) ze lf gegoten kunstraat en C)
siervoorwerpen van bijenwas.
Ze lfgezu iverde was: per inze nder mag leehts ee n blok
was aa ngeboden worden. Het stuk moet minstens 500
gram wege n. Het stuk mag niet va n een etiket of ander
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kcnte ken voorzien z ijn.
Z e lfgegoten kunsrraat: per inzender ee n se ri e va n dri e
ve l le n. D e ve ll en kunstraat mogen niet voorzien zijn van
ee n etiket of opsc hrUft. De jury zal de gezuive rde was en
de ze lfgegoten kunsrraat beoo rdelen op kleur, geur,
structuur en verontre ini gdheden ; de zclfgegote n kun straat
teve ns op te rkte. gewicht e n oppervla kte maat.
Si crvoorwerpen e n kaarsen van bijen was: het aanta l
inzendingen per dceln emer is onbeperkt. De beste
inze ndingen van de diverse klassen worden me t een
certificaat gehonoreerd.
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O ve.-ige inf01·m atie
- On tmoetingsntimte: u be nt niet verplic ht de he le dag het
prog ramma te vo lgen. Tn de aula bij de bar is de gehe le
dag de ge legenheid om met uw collega-imker van
gedachte n te wi sse le n ond er her genot va n een ko p koffie
of een a nder drankje.
- Paralle /programma: Het paralle lprog ramm a bestaat dit
j aar uit twee onderde len:
ln de ke uke n zal Annie BaseJier bi o logisch gctec lde
groen te op een Speciale manier le ren bereiden zodat zo
we ini g m oge lijk voed ingsstoffe n verloren gaan. Daa rn aast
za l ze de deelnemers wcgw ij ma ken met ethe ri sche o li en.
De be ke nde Leo van Dinter za l de dee lneme rs wegwij s
maken in het bloe mschikken . Voor de ma te ri alen di e
tijdens het para ll e lprog ramm a nodi g zijn za l aa n de
dee ln me rs ee n geringe ve rgoeding worden gevraagd .
- Jm kermateria /en: Vanwege het wegva ll e n va n de w inkel
va n de ho ningze merij z ull e n tij de ns de studiedag in de ha l
van de trap naar boven hande lare n in de ge legenhe id
gesteld worden imkermate ria len te koop aan re biede n.
- lnfo rmatie o1·er: hoe maak ik een bijensland sporenvnj?:
de Ambros iushoeve zal o p ee n bo rd into rmati e
verscha ffen hoe een bijenstand sporenvrij va n AVB
ge maa kt kan \Vorde n a ls er besmetting heeft
plaat gevonde n.
- Dem onstratie korji,lechlen: de mo nsb·ati e korfv lechten
doo r twee e r are n korfv lechte rs.
- Loterij: Om een bij drage te leveren aa n de
onkostenbe trij di ng va n deze stud iedag za l e r weer ee n
loterij ge houde n worden waarmee waa rd evolle prijzen
(i mkerartike len) zijn te w innc n. De loten kosten fl ,- per
stuk en u m ag zoveel loten kope n a ls u w il t.
kunt de
prij zen va n tevo ren bewondere n.
Toega ngsprijs: Va nwege de ve rh oogde koste n heeft het
bestuur van de Bo nd bes loten de toega ngsprij met rs.- te
ve rhogen . Voor !eden van de Bond va n bijenhoude rs
Z LTO mer lidmaa tschapskaart f 20,- en voor niet-lede n
f 25 ,-. N iet-lede n kunne n oo k di t jaar vo lwaardi g
dee ln eme n aa n de keurin g van honing, was e n mede, dat
w il zeggen dat ook zij zull en meedingen naar de te
be ha len certificaten.
De tudi edag wordt gehouden in he t schoo lgebo uw van de
He li con, cho uw rooij 2 te Box te l. Het gebo uw is o m
09.30 uur open e n om I 0.00 uur za l de studi edag geopend
wo rd en.

De studiedagco111111issie nodigt !t ierb(j aile i111kers va11
Nederland uir.
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Oproep cursusprogramnta 's
He t vo lgend jaar, maar ook mogelijk a l di t naj aar en deze
winter, zullen er dive rse bijcntee ltcu rs ussen worden
georgani eerd . De rubrie k ' Bijencursusse n' ac hterin
BlJEN bevat de aanko ndi g ingen . Toc h bestaat de ka n dat
de informatie de red ac ti e nict altijd bereikt.
De VBBN v raagt da arom aile subve reni gingen om tijdi g,
ruim ee n half jaar van tevoren, info rmati e te sntre n. Zo
kunne n wij o p on ze mani er bijdrage n aan de scholing van
de imk:ers en de toe komst va n de imkerij

•

FAMILIEBERICHTEN

Op 21 mei 2000 overleed op bijna 89-jarige leeftijd ons
gewaardecrd verenigi ngs lid

CORNELIS DA\'ID DE FE IJTER
Tot op hoge leeflijd kon hij genieten van her imkcren. Nog
vorig jaar werd hij ui tvoerig ge huldigd vanwcge zijn 70-jarig
lid maatsc hap va n de VBBN ; eerst bij de subvereniging
Oostburg e.o. en vanaf 1985 bij onze subverenigi ng.
Vele verhalen over het bijcn houden en her reizen met bijcn
he bben we an hem kunnen horen . De bijzondere band die
hij met zijn bijen had. heefl hij door ku nnen geven aan o.a.
zijn klcinzoon die nu de bijcn \crzorgt.
We vcrliezen in hem ccn gocde imkervriend. Wij wcnscn z ijn
kindcren, kle inkinderen en achrerklcinkinderen vee ! sterktc
toe di t vcrlies te dragen.
Bestuur en !eden
VBBN subverenigi ng Noord- en Zu id-Bcveland

Op 6 mei 2000 overlced op 68-jarige lccftijd ons
gewaa rdcerd bestu urslid

JACOBUS GOEDEGEB URE
1-! ij was 22 jaar lid van onze vereniging. waarvan de lamste 7
jaar ook a ls bestu urslid. Co was cen plezierig mens om mec
op te trekken. Door zijn technische opleid ing was hij
dcsk und ig op het gcbied van aan lcg en onderhoud van
waterwerken en zo bouwde hij ook zijn eigen huis . Daarnaast
had hij een eelzijd ige be langstelling, in het bijzo ndcr voor
de na tu ur. Het im kercn. de duik pon en het kampe rcn met
een ten t zijn daar du idclijke voorbcelden \an. ll ij bczag de
dingen altijd vanuit de positieve ka nt. Zijn slopende ziektc in
de afge lopen twce j aren brac ht daar geen verandering in.
We ve rliezcn in hem een fijne imkervriend. Wij wcnsen z ijn
Houw, kinderen e n klei nkinderen vee ! stcrktc toe om d it
pij nl ijke vcrlics tc dragen.
Bcstuur en !eden
VBBN sub,·ercnig ing Noord- en Zuid-Bevela nd

