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Van de redactie
De winter is voorbij, de bijen hebben de eerste reinigingsvluchten achter de rug . Nu ik dit schrijf, vraag ik mij af
of er in deze tijd van wasmachines en wasdrogers, nag imkers zijn die de buurvrouw of buurman waarschuwen
om de lakens maar niet buiten te hangen op de eerste zonnige warme (was)dag in februari. In de tijd van
Schotman, Van Goof en Groenveld was dit nag een serieuze tip voor de beginnend imker. De huidige beginner
leest in het maartnummer van zijn bijenvakblad dat het verstandig is om een voederkransmonster te Iaten
onderzoeken op de aanwezigheid van sporen van Paenibacillus larvae. Zeker als zij/ hij volken wil verkopen of
ruilen . Wat hij/zij moet doen als er we/ sporen aanwezig zijn maar er nag geen klinische verschijnse/en zijn geconstateerd, is te lezen in het hoofdartikel: een verslag van een bijeenkomst van de Adviesgroep Bijengezondheidszorg, vertegenwoordigers van ID-Lelystad, Diessen en nag enkele anderen.
Niet aileen Amerikaans vuilbroed leidt ons af van de bewondering over de bouwlust van een bijenvolk in het
vroege voorjaar: de varroamijt en oak roer moeten bestreden worden : lees de rubrieken 'Van imker tot imker',
'/mkerpraktijke n' en 'Gezondheid'.
Oproep aan de organisatoren van overlarfdagen: informatie over averlarven (datum, tijd en plaats) kan tot uiterlijk 20
maart aan de redactiesecretaris worden doorgegeven voor plaatsing in het aprilnummer.
Marleen Boerjan
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OVERHEID EN BIJEN

Aanpak van Amerikaans vuilbroed is zaak
van overheid en imkerij. Ook in 2001!
He nk van der Scheer e n Dick Vunderink
Op uitnod ig ing van de Bedrijfsraad is een bij eenkomst georganiseerd over het AVB-beleid in het
komende seizoen . Aan de bijee nkomst w erd deelgenomen door lede n van de A dviesgroep Bije ngezondheidszorg , vertegenwoord igers van de
laboratoria van ID-Lelyst ad en Diessen alsmede
enkele mensen uit de praktijk. Doel van de
bijeenkomst was om een g eza menlijke visie op te
bouwen, mede gericht op het komende overleg
met het Minist erie van LNV.

Als een ziekte slechts af en toe de kop op steekt dan
is de volledige vernietiging van infectiehaarden, ook
wei 'stamping-out' genoemd, de beste manier om
verspreiding van de ziekte tegen te gaan . Tot het jaar
2000 was deze opvatting uitgangspunt van het beleid
van de Nederlandse overheid, zijnde het Ministerie
van LNV, bij de bestrijding van het AVB. De uitvoerende instantie, de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees (RW). ruimde bij aantreffen van bijenvolken met klinische verschijnselen van AVB aile
volken op de betreffende stand op. In 2000 wijzigde
de overheid dat beleid om onduidelijke redenen,
onaangekondigd en zonder overleg. Nu worden
aileen nog klinisch zieke volken geruimd en blijven de
overige, waarschijnlijk met (veel) sporen besmette
volken staan: een gedeeltelijke (partiele)ruiming dus.
Ook komt de RW niet Ianger in actie op standen waar
volken (nog) niet ziek zijn, maar wei (soms in ernstige
mate) besmet zijn met sporen van de
ziekteverwekkende bacterie Paenibacillus larvae

mochten toen na enig overleg ook opgeruimd
worden. lmkermaterialen bleven echt er achter.
Vermoedelijk daardoor zijn naderhand nieuwe volken
in Maria Hoop ook weer besmet geraakt, zoals in het
najaar bleek uit voederkransonderzoek.
De partiele ruiming in Renswoude leidde er toe, dat
de RW na twee maanden weer op de stoep stond! De
volken die waren blijven staan, waren alsnog ziek
geworden . Dweilen dus met de kraan open . En dan te
bedenken dat de kosten van de opsporing en ruiming

vooral zitten in de inzet van menskracht. De Britten
hebben een mooie uitdrukking voor de karakterisering
van zo'n beleid: 'penny-wise and pound-foolish'!
Een ander bezwaar van partiele ruiming is, dat een
eventueel reisverbod eindeloos kan voortduren als de
besmetting telkens weer opdu ikt. In een slecht
drachtgebied ontstaat dan stuifmeelgebrek. Oat
vermindert de vitaliteit van de volken en vergroot de
gevoeligheid voor besmetting .

Voederkransonderzoek in 2000
In Diessen werden 258 voederkransmonsters
onderzocht, afkomstig van 114 inzenders, in Lelystad
104 monsters van 94 inzenders. Besmet bleken de
monsters van 5 inzenders in Diessen en van 6
inzenders in Lelystad: ruim 5% dus. Oat lijkt een
toename ten opzichte van eerdere onderzoeken, maar
de resultaten kunnen vertekend zijn door selectieve
inzending . lmkers in 'bedreigde' gebieden (in de buurt
van een uitbraak of in de buurt van een
geconstateerde besmetting) zijn waarschijnlijk eerder
geneigd een monster in te zenden dan imkers elders.

larvae.
Dat nieuwe beleid van de overheid leidt tot
onduidelijkheid. Moeten we nu wei of niet doorgaan
met voederkransonderzoek? Reden om snel en
indringend met de overheid in overleg te treden.

Uitbraken in 2000
In 2000 bleef het aantal uitbraken beperkt tot drie
standen: in Maria Hoop (april). Barneveld (mei) en
Renswoude (juni en augustus). In de gevallen Maria
Hoop en Barneveld zat er gelukkig zoveel tijd tussen
constateren van de ziekte en het tijdstip van ruimen
(enkele weken), dat ook de in eerste instantie nietzieke volken inmiddels het loodje hadden gelegd. Die

.,
Dit wi/ geen enkele imker: AVB-volken k/aar om opgeruimd te
worden. Foto: Veterinaire Dienst
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De toegepaste onderzoekmethoden (bacteriegroei op
voedingsbodems) zullen nog worden verfijnd om de
mate van besmetting (aantallen sporen) aan te geven.

Diagnose
Welke maatregelen er dienen te worden genomen,
moet afhankelijk zijn van het resultaat van diagnostisch
onderzoek. Er zijn twee diagnosemethoden: (1) Het
Voederkransonderzoek; (2) Het waarnemen van ziekteverschijnselen in de raten (luciferproef).
Voederkra nsonderzoek is een snelle manier om vroegtijdig besmetting op te kunnen sporen. Het maakt het
ook mogelijk om vast te stellen of bijen en broed 'vrij'
zijn van sporen of bacterien. 'Vrij' zijn wil zeggen: niet
aantoonbaar besmet (onder de detectiegrens van de
onderzoekmethode). A ldus ingezet werkt het voeder68 kransonderzoek als diagnosemethode preventief.
De luciferproef is een .i ndicatie voor de klinische
uitbraak van de ziekte. Laboratoriuimonderzoek van
een verdachte raat geeft vervolgens de zekerheid of
er daadwerkelijk sprake is van AVB.

Advies: werk preventief!
Oat 'vrij' zijn van besmetting is van groat belang voor
kopers van koninginnen, broed en bijen . Die dienen te
allen tijde te vragen naar een 'negatief-uitslag' ten
aanzien van AVB afgegeven door een erkende onder-

Spannend, controle op AVB. Foto: D. Vunderink
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zoeksinstelling . (De laboratoria in Lelystad en Diessen
worden door de Bedrijfsraad erkend .) Oat advies kan
niet voldoende worden benadrukt! Zo'n negatiefuitslag werkt dus preventief en zou moeten worden
gebruikt waar bijen bijeenkomen (bijenparken,
markten, reizen naar drachten) en bij koninginnenteeltprojecten. Zo'n negatief-uitslag zou eigenlijk ook
gebruikt moeten worden bij uitwisseling van materialen en aile andere contacten.
Voederkransonderzoek moet worden uitgevoerd v66r
15 augustus. Dit omdat na die tijd de natuurlijke
voederkrans veelal is vervangen door een krans van
gevoerd suiker. Een negatief-verklaring heeft natuurlijk
maar een beperkte geldigheidsduur, bijvoorbeeld tot
1 mei van het volgend jaar. Die tijdspanne lijkt een
redelijk compromis tussen kans op besmetting na de
monstername en praktische werkbaarheid. Genoemde
tijdstippen voorkomen dat men al heel vroeg
monsters moet nemen voor situaties waar bijen bijeen
komen . Bij koninginnenteeltprojecten is het risico op
overdracht van AVB het meest duidelijk. Op markten
is het risico groat om besmette volken en materialen
te kopen. Daar dient een negatief-verklaring te worden getoond bij aile aangeboden volken en materialen . Op bijenparken is het risico redelijk groat- denk
aan hulp aan beginners -en daarom zouden ook daar
aile volken jaarlijks moeten worden onderzocht. In
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geval van reizen naar drachten is het risico beperkter

Traceren van infectiebronnen

en lijkt spreiden van standen een afdoende remedie.
lndien dat niet mogelijk is dan verdient het ook in dat
geval aanbeveling om de volken vooraf te Iaten
onderzoeken. lnformeer vooraf ook of het te bereizen

Bij constateren van de ziekte voert de RW ook een
screening van de omgeving uit. Daarbij kan de lokale
imkervereniging behulpzaam zijn met een ledenlijst.
Gebleken is dat vooral het nagaan van contacten
tussen imkers lonend is. De screening hiertoe
beperken zou de kosten drukken en een snellere
intrekking van vervoersverboden mogelijk maken. Op
die manier zijn ook potentiele bronnen elders in het

gebied geen risico-gebied is ten aanzien van AVB.

Landelijke monitoring eens per 4 of 5 jaar
Om te weten hoe het landelijk staat met AVB, zou een
landelijke monitoring eens per 4 of 5 jaar nuttig zijn. In
hoeverre een monitoring per stand nodig is, is moeilijk
te zeggen. In gebieden waar een uitbraak of ernstige
besmetting is geconstateerd verdient het zeker aanbeveling om regelmatig preventief voederkransonderzoek te doen. mits er, uiteraard, een effectief vervolg
aan dit onderzoek wordt gegeven. Probleem op dit
moment is echter, dat de RW niet in actie komt na
vaststellen van een sporenbesmetting. Onze inzet is
de overheid te bewegen dat wei te doen .

Vervolgstappen
Een Iichte besmetting met sporen komt veelal tot
stand door beroven van een naburig, ernstig besmet
of ziek volk. Daarom zou in dat geval in de omgeving
gezocht moeten worden naar de besmettingsbron .
Deze dient te worden geruimd. Zolang de RW niets
doet als er nog geen klinische verschijnselen zijn
aangetroffen, lijkt actie in afdelingsverband de enige
oplossing .Wat de imker vervolgens nog kan doen is
hygienisch werken en jaarlijks veel raten vernieuwen
(zo'n 50%).
In geval van een ernstige besmetting met sporen maar
nog geen klinische verschijnselen kan uitbraak nabij
zijn. Vervolgonderzoek van de voederkrans van elk van
de volken is dan nodig, om de mate van besmetting
per volk vast te stellen. Tevens is (herhaalde) extra
controle van de raten nodig door een deskundige. Na
constateren van de ziekteverschijnselen moet dit
aangemeld worden bij de Ambrosiushoeve en dan
komt de RW in actie en zouden ernstig besmette
volken tegelijk met de zieke volken moeten worden
geruimd. (Na constateren van een ernstige besmetting
de stand beslist niet meer verplaatsen om verslepen
van de ziekte te voorkomen!)
In geval van een matige besmetting met sporen van
een voederkransmengmonster dient in feite op dezelfde wijze te worden gehandeld als bij constateren
van een ernstige besmetting . Volken in de categorie
'matig' besmet staan namelijk op het punt om de
strijd over enige tijd te verliezen en te vervallen in de
categorie 'ernstig besmet' en vervolgens ziek te
worden.

land op te sporen . Zo ku nnen ook risico-gebieden in
Nederland worden aangewezen. Met name in die
gebieden verdient voederkransonderzoek aanbeveling
(mits met vervolgstappen).

Kosten
De kosten van voederkransonderzoek zullen in 2001
ongeveer 5% stijgen ten opzichte van vorig jaar. Het
ruimen van volken wordt bekostigd uit een politioneel
fonds waarin de overheid en de sectoren rundveehouderij en varkenshouderij bijdragen . Het is logisch
dat ook de imkerij hieraan tot op zekere hoogte meebetaalt. De overheid heeft daar al op gewezen. Het is
om die reden goed een fonds te vormen waaruit de
imkerij kan putten; ook daar waar het niet gaat om
ruimen, maar om herbemonsteren van besmette
standen.
Daarnaast dient uiteraard ook te worden nagedacht
over de taken en maatregelen die de imkerij op zich
zou kunnen nemen in afhankelijkheid van het overheidsbeleid. Zo is voorlichting een eerste taak van de
sector. Recent is een Adviesgroep Bijengezondheidsbeleid ingesteld en daaraan zal een Werkgroep
worden toegevoegd, gericht op de voorlichting.

Registratie
Als gebiedsscreening blijft, dan is het nuttig te weten
waar de imkers (en hun volken) zich bevinden .
Registratie kan in dat verband van groot nut zijn.
Registratie maakt het tevens mogelijk, dat nietgeorganiseerde imkers meebetalen aan de kosten.
lnvoeren van registratie lijkt mogelijk mits een grote
meerderheid van de imkers daar voor is. In dat geval
kan aan de politiek worden gevraagd dat bij wet te
regelen. Zoiets is echter een langdurige zaak.
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Geen sluier in het openbaar
In het dorpje Freistett, gelegen ergens tussen
Straatsburg en Baden-Baden , viert men om de tien
jaar de zogenaamde Heimatdagen. Het hoogtepunt
daarvan is een feestelijke optocht waaraan aile
plaatselijke verenigingen meedoen, waaronder vorig
jaar ook die van de imkers. De Allgemeine Deutsche
lmkerzeitung (2000/1 0) bracht er verslag van uit, een
foto verduidelijkte een en ander. De kleindochter van
de voorzitter was feestelijk gekleed als bijenkoningin
in een blauwe(!) jurk en was gezeten op een lange
platte, prachtig versierde wagen die voortgetrokken

70

werd door een zware tractor. Ze was omringd door
bijen kasten, korven, zonnebloemen, zelf gefiguurzaagde bijen, een honingslinger en wat dies meer zij . De
kinderen van de kleuterschool hadden bijenvleugeltjes
gekregen en huppelden vrolijk voor de wagen uit. Er
liepen ook echte imkers mee, in vol ornaat, in spierwitte overalls dus, inclusief imkershoed, sluier en
handschoenen. Hun goed werkende berokers richtten
ze van tijd tot tijd op de talrijke toeschouwers langs
de route, hetgeen veel tot de algemene vreugde
bijdroeg. Ook de vrouwen van de imkers waren
ingeschakeld: ze deelden honingsnoepjes en kleine
proefbekertjes honingwijn uit.
Een geslaagde dag dus, met uitstekende propaganda
voor de bijenhouderij. Of misschien tach niet?
Een maand later meldde de ADIZ (2000(11)) namelijk
dater naar aanleiding van genoemd artikel klachten
bij de redactie waren binnengekomen van lezers die
van mening waren dat imkers niet in het openbaar
moeten verschijnen met bijensluiers, handschoenen en
berokers. Dit is helemaal in strijd - schreven de klagers
- met onze al tientallen jaren durende inspanningen
het publiek er op te wijzen dat ze niet bang voor bijen
hoeven te zijn, zeker niet nu het ons gelukt is zachtmoedige bijen te kweken.
Is het inderdaad zo dat genoemde imkersuitmonstering
een afschri kwekkend effect heeft?, vraagt de ADIZ
zich af. Of prikkelt het juist de nieuwsgierigheid van
het publiek en neemt het drempelvrees weg zodat er
well icht gelegenheid ont staat over de bijen en de
imkerij in gesprek t e raken? Zou het niet nuttig zijn
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over dit onderwerp eens met niet-imkers te praten?
'Wat is uw mening?' vraagt de ADIZ-redactie tenslotte,
die er overigens wei een artikeltje naast afdrukt van
weer een andere optocht in diezelfde tijd elders in
Duitsland gehouden . De bijbehorende foto toont
wederom imkers met sluiers, maar dit keer, als je goed
kijkt, zonder handschoenen ...

Graffiti van lang geleden
U heeft wellicht wei eens afbeeldingen gezien van de
in 1924 ontdekte rotstekeningen die zich bevinden in
de Cuevas de Araa bij het Spaanse Bicorp, niet ver
van Valencia . Onder meer is daar te zien hoe een door
bijen omzwermde imker een lange touwladder beklimt
en honingraten verzamelt uit een holte in de rotswand.
De tekening moet zo'n negenduizend jaar oud zijn. De
grot bevat overigens nog veel meer afbeeldingen; ze
hebben voornamelijk betrekking hebben op dieren en
de jacht. De afgelopen jaren heeft men deze prehistorische 'kunsthal' gerestaureerd. Een door enkele
Franse imkers opgezette handtekeningenactie om op
deze restauratie aan te dringen had groat succes:
imkers uit vele Ianden betuigden hun adhesie. Eind
1998 besloot de Unesco de grot van Bicorp, samen
met nog een groat aantal rotstekeningen bevattende
grotten in oostelijk Spanje, op de Wereldlijst Cultureel
Erfgoed te plaatsen . (ABJ 2000(11 ))
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Cursussen Duurzame Varroabestrijding
Het doel van cursussen 'Duurzame varroabestrijding ' is
de kennis over ge·integreerde bestrijding van de
varroamijt te verspreiden en zo de duurzame
bestrijding te stimuleren .
Door de toenemende problemen met resistentie van
de Varroamijt worden chemische middelen steeds
minder effectief. Duurzame Varroabestrijding met een
zo beperkt mogel ijk gebruik van chemische middelen
is noodzakelijk om ook in de toekomst natuurzuivere
honing te kunnen blijven produceren .
De ge'integreerde varroabestrijd ing is een comb inatie
van een aantal bestrijdingsmethoden . In het voorjaar
wordt de darrenraatmethode toegepast, gevolgd door
het gebruik van mierenzuur in de zomer en/ of najaar.
Dit voorjaar worden, op verzoek van bijenhouders, instructies verzorgd over de duurzame Varroabestrijding.
Dit kan plaatsvinden op een voorlichtingsavond of op
een ander dagdeel. Deze bijeenkomsten moeten door
de bijenhouders zelf worden georganiseerd en
moeten voor aile bijenhouders van een regia
toegankelijk zijn zodat een flink aantal bijenhouders
bereikt kan worden .
Aansluitend op deze instructie bijeenkomsten kunnen
op drie zaterdagen praktijklessen verzorgd worden op
plaatselijke bijenstanden. Dit is een cursusprogramma
zoals dit in de afgelopen jaren op meerdere plaatsen
heeft plaatsgevonden . De data voor deze cursus zijn
12 mei , 19 mei en 2 juni . Het minimale aantal deelnemers voor deze drie praktijklessen bedraagt 12.
Hiervoor zijn de kostenf 50,- per deelnemer.
Ook is een samenvattende praktijkles mogelijk waarvoor de kostenf 25, - per deelnemer bedragen.
Hiervoor is het minimale aantal deelnemers ook 12.
De theoretische instructie avonden worden gratis
verzorgd, deze worden gefinancierd door EU steun
voor de bijenhouderij. Nadere informatie en/ of
aanmelden voor deze cursussen zo snel mogelijk bij
de Ambrosiushoeve 013-5425888 .

Verruwing van appelschil verminderen
Verruwing van de appelschil is een probleem dat soms
ernstige vormen aanneemt. Bij de sectie fruit van het
PPO te Randwijk heeft men de afgelopen jaren
onderzoek gedaan om deze verruwing te voorkomen .
Appels zijn gevoeliger voor verruwing van de schil bij
een dunnere waslaag op de vruchten en naarmate ze
aan sterke wisselingen in de klimaatscondities zijn
blootgesteld . lndien bomen door ziekten of gebrek-

kige bemesting minder vitaal zijn treedt ook meer
verruwing van de vruchtschil op.
Uit dit onderzoek bleek ook dat gladde vruchten meer
pitten hebben dan verruwde vruchten van dezelfde
boom. Een goede bestuiving en vruchtzetting beperkt
blijkbaar het aantal verruwde vruchten . Voor een
goede kwaliteit fruit wordt het gebruik van bijen
aanbevolen voor een goede bestuiving . Ook moeten
er voldoende bestuivers van een goed ras aanwezig
zijn .

Servicepunt Ambrosiushoeve
Ieder jaar is het weer een mooi moment als de bijenvolken na de winter weer actief worden. lndien er
regelmatig stuifmeel wordt verzameld is er meestal
ook een broednest aanwezig. Of de bijenvolken
moergoed zijn kan ook gecontroleerd worden zonder
de kast te openen . Leg hiervoor het oor tegen de
bijenkast. Bij een fl inke tik met de hand tegen de
buitenkant van de kast bru ist het bijenvolk op. lndien
het na korte tijd weer rustig is, is het volk moergoed.
Als dit geluid Ianger aanhoudt is het twijfelachtig of
het volk moergoed is en is extra aandacht nodig.
Het voorjaar is ook een goed moment om de nieuwe
kastkaarten in orde te maken.
Bij sterfte of andere problemen met bijenvolken kan
de Ambrosiushoeve u van dienst zijn . U kunt ons van
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
bereiken (tel 013-5425888). Naar aanleiding van het
telefoongesprek kan een monster dode bijen gestuurd
worden naar de Ambrosiushoeve. Het monster dode
bijen wordt onderzocht op bijenziekten waarna
adviezen worden gegeven om het probleem op te
lassen. Deze service wordt mede betaald door EU
steun aan de Ambrosiushoeve waardoor deze service
voor de bijenhouders gratis is.
Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen door de
Ambrosiushoeve niet worden vastgesteld omdat daarvoor geen apparatuur beschikbaa r is. Bij vergiftiging
van bijen altijd de AID inschakelen. Ook een
spuitschadeformulier van de bijenhoudersvereniging
invullen . Dit is nodig om een goed overzicht in de
problematiek van spuitschade aan bijenvolken te
verkrijgen.
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eemdooievaarsbek (Geranium pratense}
Als bijen op de Beemdooievaarsbek stuifmeel willen
verzamelen, zullen ze aan veel bloemen een bezoek

voor de bijen 'bijenviolet' . De kroonbladen hebben
een nectarmerk bestaande uit strepen die naar het

moeten brengen. Het stuifmeel wordt namelijk maar
mondj esmaat vrijgegeven en dat is maar goed ook
voor een open bloem waarin regen en wind vrij spel
hebben op de meeldraden .

midden gericht zijn en die in kleur tegen de omgeving
afsteken doordat ze geen ultraviolet terugkaatsen . Dit
nectarmerk wordt nog versterkt doordat de kroonbladen aan het begin geen ultraviolet terugkaatsen. In
een bloem staan 10 meeldraden in twee kransen van
vijf. Die van de buitenste krans staan voor de kroonbladen , de overige voor de kelkbladen . Aan de voet
zijn de kelkbladen verbreed . De nectarklieren liggen
onderaan tegen de buitenzijde van de middelste
meeldraden. De vrijgekomen nectar wordt beschermd
door beharing op het nectarium, op de meeldraden
en op de zijkanten van de kroonbladen . Ook in de
meeldraden zit tijdens de bloei volop beweging . Bij
het ontkiemen van de bloem zijn ze omlaag gebogen .
Te beginnen met de meeldraden van de binnenkrans

Een kosmopolitisch geslacht

72
-

Beemdooievaarsbek is een lid van de Ooievaarsbekfamil ie (Geraniaceae) . Het geslacht Ooievaarsbek
(Geranium) waarbij hij is ingedeeld, telt ongeveer 400
soorten . We mogen het geslacht wei kosmopolitisch
noemen , want de soorten ervan vindt men in de
gematigde zone over de gehele wereld verspreid . Het
areaal van de Beemdooievaarsbek beslaat bijna geheel
Eurazie. In ons land komt de plant niet veelvuldig
voor.We vinden haar voornamelijk in wegbermen ,
langs spoorbanen en op matig voedselrijke vochtige
kalkrijke graslanden, vandaar de toevoeging 'beemd '
(= waterrijk land, weiland).

Plant met veel beweging
Beemdooievaarsbek is overblijvend en heeft een
kruipende wortelstok. De wortelbladen staan in een
rozet. Ze hebben een lange steel en een diep ingesneden handdelige bladschijf. De lange ijle bloeistengels hebben ter plaatse van de vertakkingen
zittende bladeren . De gehele plant is dicht bezet met
korte haren, bovenaan hoofdzakelijk klierharen. In juni
laat deze bijenplant haar eerste bloemen zien en de
bloei duurt voort tot in augustus. Tijdens de periode
van bloei en vorming van zaad zit er veel beweging in
de plant. Te beginnen bij de bloemknoppen, die eerst
rechtop staan en daarna naar beneden gericht zijn . De
bloemen staan verticaal te bloeien maar als ze
uitgebloeid zijn , neigen ze omlaag . Bij het rijpen van
het zaad gaan de vruchten weer rechtop staan .

lnsectenbloemen
De bloemen zijn vijftallig. De eivormige kelkbladen
eindigen in een lange smalle punt. Aan de kleur en de
tekening van de kroonbladen is duidelijk te zien dat
we hier te maken hebben met een plant die het voor
de bestuiving moet hebben van insecten , in het
bijzonder van bijen en hommels. Voor ons oog zijn de
kroonbladen blauwviolet. Maar behalve blauw en een
beetje geel kaatsen ze ook nog een aanzienlijke
hoeveelheid ultraviolet terug . Dat kleurmengsel is
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richten ze zich achter elkaar op, komt het stuifmeel vrij
en buigen weer omlaag . Op deze manier komt de
totale stuifmeelproductie van de bloem over een
groat deel van de bloei verspreid mondjesmaat ter
beschikking voor de bestuiving, en voor de bijen . Als
het laatste stuifmeel is vrijgekomen, is de stamper rijp
om stuifmeel te ontvangen. De vijf stempels zijn dan
naar buiten gebogen.

Nectar met veel suiker
Bijen verzamelen zowel nectar als stuifmeel op de
bloemen. Voor het verzamelen van stuifmeellopen ze
over de kolom van meeldraden . De stuifmeelklompjes
zijn donkerviolet. De plant is ook een belangrijke
nectarbron voor de bijen . Het suikergehalte van de
nectar bedraagt namelijk 55-70%. In de nectar zijn de
drie hoofdsuikers fructose , glucose en saccharose in
nagenoeg gelijke hoeveelheden aanwezig .

Zaadverspreiding
De vrucht bestaat uit vijf deelvruchtjes die door
middel van een lange rechtopstaande snavel met
elkaar verbonden zijn . Een deelvruchtje bestaat uit
omhulsel dat aan een zijde open is. Binnen het
omhulsel ligt een zaad dat door beharing aan de open
zijde wordt tegengehouden . Als de zaden rijp zijn,
komen de snavels door uitdroging onder een
veerspanning te staan . Op een gegeven moment Iaten
de snavels van elkaar los en veren omhoog . De zaden
worden dan uit de omhulsels geslingerd en komen op
een afstand van 2-3 meter van de plant terecht.

BIJENPLANT IN BEELD
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Beemdooievaa rsbek (Geranium pratense)
A bloeiwijze x 1, B blad x 1/2; C kroonblad x 1; D bloemkelk met meeldraden x 3; E meeldraad van de
binnenste krans met nectarklier x 3; F stuifmeelkorrel (tricolpaat): 1 po lair x 300, 2 eq uatoriaal; G stamper x 3;

H vruchten x 1; I opengesprongen vrucht x 1; J zaad x 4
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BOEKEN

~dBestuiving door honingbijen
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Dick Vunde rink, voorzitter Bedrijfsraad
'Bestuiving door hon ingbijen ', een nieuw boek van
Lei Hensels, geeft informatie over bestu iving va n
land- en tuinbouwgewassen door bijen . Hiermee is
jarenlange ervaring van deze materi e door de
auteur gebundeld. Het boek dient als handleiding

boek in een beperkte oplage in de voorverkoop
aangeboden . lndien u dit boek voor 1 mei 2001
bestelt, betaalt u de speciale voorverkoopprijs van
f 29,95, incl. verzendkosten. Daarna zal het boek
uitsluitend te koop zijn in de reguliere boekhandel
voor de prijs van f 49,50 .

voor elke teler en imker die in welke vorm dan ook
met bestuiving te maken heeft. Het is verstandig d it
boek in uw bezit te hebben. Het boek kan ook
dienen als leidraad voor bestuivingscursussen .

Om praktische redenen hebben de organisaties besloten tot de volgende wijze van bestellen .
Stuur een briefje (of e-mail) aan :
Het Bijenhuis, Postbus 90, 6720 AB Bennekom

In de Bedrijfsraad hebben de vijf bijenhoudersorganisaties hun medewerking gegeven aan de
uitgave van dit boek. Uitgever wordt Elsevier en
deze uitgever zal het boek via de regu liere boekhandel in de loop van 2001 gaan verko_pen .

(Bijenhuis@tip.nl) onder vermelding van 'Bestuivingsboek van Hensels' , met uw naam, adres en aanduiding
van de bijenhoudersorganisatie waarvan u lid bent. Bij
de toezending van het boek ontvangt u een factuur.
De oplage van de voorverkoop is beperkt.
Bestellingen worden afgewerkt in volgorde van
binnenkomst dus 'die het eerst komt, die het eerst
maalt'.
Dit mag u niet missen.

Speciaal aanbod voor imkers
De Bed rijfsraad heeft met uit gever Elsevier het
volgende afgesproken: speciaa l voor imkers (leden
van een van de vijf bijenhoudersorganisaties) wordt dit

Ecologische teelt van kleinfruit
Louis Groos, vereniging van Ecologische lee f- en tee ltwijze
Het boekje 'Ecologische teelt van kleinfruit ' is herschreven en er zijn nieuwe hoofdstukken bijgekomen . Stijlvol uitgegeven op het formaat 18 x 22
em, 180 bladzijden met schetsen en foto 's van elke
fruitsoort.
Een aanrader voor ieder die zich met kleinfruit bezig
houdt. Want wat is heerlijker dan zomaar fruit te
kunnen snoepen, recht van de struik en nog wei op
kinderhoogte? Bessen vragen weinig plaats, je hebt
er al snel vrucht en van en ze zijn gewoon erg lekker.

Zelfs in een klein tuintje kan een bessenstruik voor
ext ra tuin pl ezier zorgen . Of wat dacht je van een
vijgenboompje in een pot of van aardbeien in een
t oren? M isschien kies je liever voor orginele eetbare
bessen in je siertuin. Kortom: met kleinfruit kan je
veelzij dig aa n de slag. Deze publicatie geeft je
massa's t ips voor een geslaagd en ecologisch tuinplezier, ook voor het snoeien. Nieuw in deze tweede
druk zijn de hoofdstukken 'aardbeien en vijgen'. Het
hoofdstuk 'Bewaren en verwerken' stelt je in staat om
Ianger te genieten van je kleinfruit. En ook het nieuwe
hoofdstuk 'Wilde bessen in de siertuin ' voegt een
bijzondere dimensie toe aan deze editie.
Aile gegevens zij n geactua liseerd: je vindt er dus ook
bijzon derheden over rassen in. De prijs is /31,90 (incl .

maandblad voor imkers maart 2001

verzendkosten). ISBN 90-800626-2-6
Beste lien door overmaking van f 31 ,90 op
gironummer 674848 t .n.v. Velt-Nederland, Bergeijk
onder vermelding van ' kleinfruit' . Voor informatie kunt
u bellen of mailen met Velt-Nederland , telefoon 0497571120, e-mail velt-nederland@hetnet.nl
Website : www.velt-nederland .nl

EC.OL06t~C.tiE
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Uithangbord van de bijenstal van de VBBN subvereniging Apeldoorn. De losse onderde/en zijn d.m .v. ~aken en ogen aan
elkaar bevestigd. De stal waar dit bord hangt staat bij kinderboerderij Malkenschoten . A Is eerste heeft de heer A.
Steenbergen deze stal bevo/kt, hij maakte ook dit uithangbord en gaf lange tijd voorlichting aan het publiek. Hij werd
opgevolgd in 1998 door dhr. P. Ouddeken, die 56 jaar lid is geweest van de subvereniging Apeldoorn.'.lnzender heeft na
het overlijden van dhr. Ouddeken deze taak overgenomen en verkoopt tegenwoordig honing en biedt,kinderen de
mogelijkheid een kaars te rollen. Over belangstelling valt er niet te klagen. lngestuurd door J. Noorlander uit Apeldoorn.
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Negentig jaar imker
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Ab Kuypers
Unaniem besluiten we de uitdaging aan te gaa n:
' de heer van der Haar is met zijn 96 jaar de oudste,
nog actieve imker van Nederland, met bovend ien
de langste staat van dienst'. Negentig jaa r imker
en nog altijd , zij het met en ige hulp, acti ef in de
bijen, het kan b ij na niet anders, ouder v inden we
ze niet. Niet aileen 'wie verre rei zen doet', ook ' die
lang leeft' kan veel verhalen. Gezegend met een
redel ijke gezondheid, een goed gehoor en een op
voile toeren werkend verstand, is een gesprek met
hem meer dan een genoegen. Blij met elk bezoek,
zo lijkt het, zijn de bijen niet eens de hele middag
hoofdonderwerp van gesprek. Tegen de t ijd , dat
wij dreigen te vertrekken, komt er alleree rst nog
een pot verse thee op tafel en lij mt hij ons zo nog
een ruim stief kwartiertje voor een onderhoudend
praatje tot besluit. lk realiseer me dat de mij t oegestane kolommen te kort doen aan het verhaal van
een zesennegentig jarige. Een poging niettemin.
Geboren in Veenendaal , Fries in hart en nieren geworden, slijt hij nu zijn dagen in het Brabantse Noordhoek. Met een beetje heimwee naar Friesland, dat
wei. Getrouwd met een Friezin en vele mooie jaren in
die Noordelijke provincie gewoond, hij heeft zijn hart
voorgoed aan Friesland verpand . 'In Friesland weet je
wat je aan elkaar hebt. lk bedoel dit, ja is ja en nee is
nee. Oat bevalt mij wei. Hier in Brabant is het allemaal
wat vrijer. Oat ben ik niet gewend, Zo is mijn karakter
ook niet. Dus dat verschil zal wei meespelen', verklaart Van der Haar zijn warme gevoel voor het Friese.
'In de loop van mijn werkzame Ieven heb ik op veel
verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Oat
brachten mijn nog al eens veranderende werkkringen
nu eenmaal met zich mee. Vooral in de tijd bij de
spoorwegen en de douane hebben nogal eens een
verhuizing tot gevolg gehad. Een probleem daarbij
was, dat ik niet altijd bij de aangeboden woning mijn
bijen kon plaatsen . Wanneer het enigszins kon, zocht
ik desnoods net zo lang naar een ander huis waar dat
wei kon . Maar ik heb de bijenvolken ook wei eens uit
nood bij vader moeten stallen' .
Mijn mooiste jaren waren in Friesland . Door omstandigheden, vanwege ziekte van mijn vrouw zijn wij
uiteindelijk, zo 'n zeventien jaar geleden hier in
Noordhoek terechtgekomen . Mijn dochter woont hier
in de omgeving en heeft toentertijd de noodzakelijke
verzorging van mijn vrouw op zich genomen.'
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Jong geleerd
Op de boerderij in Veenendaal van zijn ouders waren
honingbijen overigens geen vreemde verschijning.
Zijn vader beoefende het imkeren er als neveninkomsten bij . Van de zeven kinderen uit het gezin waarvan
mijn gastheer deel uitmaakte is hij de enige geweest,
die met imkeren is doorgegaan. Reeds op zesjarige
leeftijd is Van der Haar met imkeren begonnen . Een
zwerm in de struiken , van zijn vadersvolken afkomstig,
werd door hem geschept, van vader kreeg hij een
korf met de mededeling die zwerm zelf te mogen
verzorgen. 'AI snel mocht ik komen helpen bij buurman van Drost, die grootimker was en kreeg al
doende het vak spelenderwijs onder de knie. We
werkten zonder kap. Omdat daar geen geld voor
was, waren die er domweg niet. Maar, onze bijen
staken bijna nooit. lk ben begonnen als korfimker,
maar Drost was een moderne bijenhouder en al
spoedig werden de korven vervangen door kasten.
Ook zelf ben ik al vrij snel op kasten overgestapt. In
de oorlogsjaren had ik geen volk meer in korven . Wei
ben ik toen eens al mijn bijen kwijtgeraakt. Door

De heer va n der Haar b ij z ijn bijen.

UIT DE IMKERGEMEENSCHAP
beschietingen van Duitsers, nabij de Ginkelse heide
was er van mijn toenmalige bijenstand niets meer
overgebleven . Alles was kapot, flarden van de kasten
hingen in de bomen,' herinnert Van de Haar zich.
In de negentig jaar van zijn imkersloopbaan heeft Van
de Haar heel wat ontwikkelingen meegemaakt. De
overgang van korf naar kast is een voorbeeld. Maar
ook de komst van varroamijt en Amerikaans vuilbroed.
Met deze laatste zaken kreeg hij in feite pas op al
latere leeftijd te maken . Het heeft hem echter niet van
het bijenhouden kunnen afhouden.

Zo lang het nog kan
'Oh, nee. Mijn bijen zou ik nog lang niet kwijt willen.
Met hulp van wat kennissen verzorg ik de volken nog
zoveel mogelijk helemaal zelf. Zo lang het nog kan .. .'
Vooral met het knippen en merken van de moeren en
het honingslingeren komt de hulp van onder andere
Bert Brakkee goed van pas (Bert heeft ons in contact
gebracht met de heer Van der Haar). Toch heeft het er
vorig jaar even naar uitgezien, dat ik vandaag tegenover een bijenloze gesprekspartner had gezeten.
Slecht uitgewinterde bijenvolken en problemen aan
het hart, die hem tot tweemaal toe in het ziekenhuis
deden belanden, hadden onbedoeld een bijna voortijdig einde aan zijn imkerij veroorzaakt. Maar na de
nodige zorg na zijn ziekenhuisopname woont de heer
Van der Haar nog altijd zelfstandig, verzorgt hij nog
altijd zijn vijftien kippen en loopt zo veel als mogelijk
zelf zijn moestuin na. 'Het omspitten van de tuin, dat
wordt voor mij gedaan, maar schoffelen en zo, dat
doe ik allemaal nog zelf,' klinkt het met recht trots en
met een blik in de ogen alsof het de normaalste zaak
van de wereld is . Hij woont in een vrij gelegen dijkwoning, enkele kilometers buiten Klundert, in een
buurtschapje van enkele boerderijen. Zelf heeft hij in
zijn bijenstand, achter de woning, drie bijenvolken
staan. De andere volken staan bij zijn dochter in de
tuin. Verder staan er zo 'n tien volken van anderen .
Veel contacten met andere imkers zijn er verder niet
meer, verenigingsavonden bezoekt hij ook niet meer.
' Maar er wonen hier in de directe omgeving ook niet
veel imkers, hoor, 'a ldus van de Haar. 'Oat was in de
tijd, dat ik in Friesland woonde anders. lk was daar
actief in de vereniging, er was ook veel saamhorigheid. lk heb hier tot voor kort nog wei eens een
jeugdig iemand op weg geholpen met het imkeren,
maar als ik het goed heb begrepen, ligt dat vanwege
de schoo l en de meisjes ook al weer stil. Maar misschien Ievert het later toch nog wei eens een imker
op. Hier, heb ik verder maar weinig kennissen, de
enkele imkers die er zijn behoren ook tot de ouderen'.

Een starende blik in het verleden, zijn woorden
zweven een kort moment in de kame r als zwij gende
boden van het besef, dat heel oud worden behalve
een zegen is, ook een zekere tragiek in zich heeft, we
doen er even het zwijgen toe.

Op Brabantse contreien
Hoe het ook zij, toch heeft Van de Haar ook in zijn
Brabantse jaren veel mooie momenten met zijn bijen
gekend. Het gezamenlijk reizen naar het Flevolandse
koolzaad met de 'Reisgroep Bavel', waaraan hij tot op
hoge leeftijd heeft deelgenomen. Sinds een jaar of zes
wordt er door Van der Haar overigens niet meer
gereisd met de bijenvolken . Ook ervaringen opgedaan
met onverwachte drachten in de d irecte omgeving.
Wat te denken bijvoorbeeld van de teelt van sperziebonen? 'Ja, volgens de boeken zou daar geen honing
worden gehaald, nou vergeet het maar. lk heb hier
wei eens een perceel bonen tegenover gehad, waarop
de bijen het prima deden. Maar ook toen de ontwikkeling van het industriegebied 'Moerdijk' achter bleef en
'lndustrie- en Havenschap Moerdijk' de opgespoten
terreinen met van alles had ingezaaid. Nu, daar werd
heel wat honing gewonnen, hoor. En toch vraag me
nog altijd af, waar de bijen die hier het jaar rond bij
huis staan de honing vandaan halen. lk kan hier echt
aardig oogsten .

Nostalgie?
Ons gesprek vindt, gezeten aan de tafel plaats in de
huiskamer, die de sfeer van, pakweg de vijftiger jaren
uitstraalt. U kent dat misschien nog wei. 'Toen was
geluk heel gewoon ' Een dik kleed verbergt ouderwets
het tafelblad. Een koekoeksklok die de t ijd aangeeft.
Rondom de stilte van het platteland. Het za l mede
daardoor zijn, dat ons gesprek ook bij mij nostalgische
gevoelens oproept. Uitzicht voor op een pas geploegde akker, achter een perceel met witlofpennen, die
door het regenachtige weer niet kunnen worden
geoogst. Een enkele voorb ij razende auto brengt de
'bewoonde wereld' binnenkamers .
Generatieverschi/len lossen op in de gezamenlijke
interesse voor het bijenhouden. Het is waarschijnlijk
ook daa rom, dat Bert Brakkee, zoveel jaren jonger, het
goed lijkt te kun nen vinden met Van der Haar.
lk vertrek met meer verhale n gehoord, dan hier kan
worden verte ld . Het was een aangename ontmoeting,
met een man, die zijn Ieven lang zoveel als mogelijk
zijn eigen spoor trok ('lk was vroeger nogal kirrelig,'
zegt hij va n zich ze lf) en als een beetje rebelse persoon lijkheid overkomt en tot op de dag van va ndaag
weinig van zijn zelfstandigheid heeft opgegeven.

maandblad voor imkers maart 2001

77

De eerste inspectie, schroom past ons
'Water g enoeg in de duinvalleien , als het nu tach eens
zou gaan vriezen '. Dat waren mijn woorden half
dece mber vorig jaar. En zie, ik werd op mijn wen ken
bediend. Het werd geen pittige vorst maar tach net
vol doende om de schaatsen onder te kunnen binden .
Eindelijk weer eens een keer. Vanmorgen zag ik een
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merel op zoek naar schaarse bessen diep in een
berijpte cotoneaster haag duiken, wij duiken bij de
lagere temperaturen wat dieper in onze jas en reken
maar dat de bijen in de tros ook d ichter op elkaar zijn
gekropen. Zo reageren we allemaal op onze eigen
manier op de dalende temperatuur. lnmiddels hebben
we al prat ende het koude seizoen achter ons gelaten
en staan we voor de eerste inspectie. Altijd weer
spannend . Maar vraagt u zich eerst eens af of het al
nodig is. U merkt al , ik ben geen voorstander van die
vroege inspecties. Hoe vaak lees je niet over een
goed volk bij de eerste inspectie die later moerloos
blijkt t e zij n. Oorzaak? Vaak zal de koningin zijn ingebald . Het vroege voorjaar en late najaar zijn voor mij
de gevarenzones wat betreft het inspecteren van
bijenvo lken. lk kan het niet 'hard' maken , maar mijn
gevoel zegt dat de volken in maart nog de winterslaap
uit hun facetten moeten wrijven en in het najaar druk
bezig zijn om hun zaakjes te rege len voor de komende
wint er. Daarbij moeten we ze niet storen . Vandaar mijn
uitgan gspunt: 'half april is vroeg genoeg.' De volken
zitten dan al weer ruim in het broed , hebben afscheid
genomen van de wintertros en er is vers stuifmeel
aanwezig . Ze zijn dan druk met aile zaken waar een
bijenvolk druk mee hoort te zijn . Ze staan zogezegd
met ai le du izenden pootjes weer volop in het Ieven en
dan pas komen wij aan bod met onze uitgekiende
strategieen.

raatmethode meer van je gevraagd, denk aileen maar
aan het schriftelijk bijhouden wanneer en waar broed
moet worden verwijderd . Bovendien zijn we dan druk
met koninginneteelt en de bijen met vasthoudende
zwermneiging enz. Lastig dus. In het najaar komt er
nog een herkansing met Apistan, waarmee we echter
al lang niet meer gelukkig zijn . In de nieuwe rubriek
'nieuws uit de Bedrijfsraad ' lezen we dat opnieuw
afwijzend is gereageerd op het verzoek om mierenzuur als bestrij dingsm iddel toe te staan . Worden de
imkers misschien tegen zichzelf in bescherming
genomen? Want bij het gebruik van mierenzuur past
verstand en voorzichtigheid . Maar er daagt een alternatief. Sinds januari 2000 is er voor de Amerikaanse
imkers mierenzuur in gelvorm te koop, verpakt in
plastic. Het enige dat de imker moet doen is een paar
gaatjes prikken in de plastic verpakking en het
pakketje op het broednest onder de dekplank leggen.
De mierenzuurdampen die vrij komen zakken tussen
de raten naar de bodemplank en doen hun nuttige
werk . Zodra het gebruik van mierenzuur legaal is en
wellicht in gelvorm beschikbaar komt kan ik het
prachtig in mijn huidige werkwijze inbouwen . Op
Terschelling is het in juni voor de bijen armoe troef.
Vooral als de voorjaarshoning is afgenomen (kruipwilg)
moet er worden gevoerd. Dat is de periode dat er
nieuwe koninginnen worden geteeld, dus moerloze
volken met uitlopend broed en een periode zonder
enig broed. Het perfecte moment om met mierenzuur
aan de gang te gaan. Aanvang juli komt er weer
dracht op gang , heeft het mierenzuur zijn werk
gedaan en kan er na enige weken eventueel 'schone'
honing worden geoogst. Dat dit het einde betekent
van Apistan lijkt me logisch.

Wereldwijd onderzoek varroamijt
Onze varroa aanpak
Waar we ons zeker mee moeten bemoeien is de varroamijt. Zullen er imkers zij n die hun volken zonder enige
hu lp de strijd met de Varroa Iaten uitvechten? Het
hoeft geen verloren zaak te zijn, misschien zijn er
en kele volken die het overleven, maar het risico dat
het fa liekant verkeerd uitpakt is groat. We gaan dus
b estrijden. Het wegvangen van de mijten via darrenraat is in het voorjaar een prima start. Hang in het
broednest 1 of 2 hon ingkamerraampjes, de bijen verlengen die met darrenraat tot broedkamerformaat.
Vervo lgens het darrenbroed verwijderen en de raampj es met gesloten werksterbroed naar de honingkamer die nu direct door de bijen in gebruik wordt
ge nomen. Lat er in het jaar wordt er met d e darren-
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Je leest er weinig over maar er wordt wei degelijk aan
gewerkt om meer inzicht te krijgen in de levenswijze
van de varroamijt en de relatie met onze honingbij.
Zoals bekend verlaten varroamijten de voedsterbij en
kruipen in een eel met open broed vlak voordat deze
gedekseld wordt. Darrenbroed lijkt de voorkeur te
hebben , althans daarin vinden we de meeste mijten .
Als een bij voor het eerst uit de ee l kruipt verlaat de
varroamijt de jonge bij en gaat op zoek naar een
nieuwe gastvrouw, bij voorkeur een voedsterbij. Hoe
lukt het de varroamijt uit de duizenden bijen op de
raat een voedsterbij te vinden? Er zijn aanwijzingen
dat geurstoffen afkomstig van een voedsterbij hierin
een sturende rol spelen . Het lijkt er dus op dat geurstoffen van de voedsterbij de verbindende schakel

VAN I MKER TOT IMKER
vormen met de varroamijt. Het groter aantal varroamijten in darrencellen is dan volledig toe te schrijven
aan de langere ontwikkelingstijd die de varroamijt

spelen bij de duur van stadium gesloten broed dan
genetisch vastgelegde eigenschappen van bijen.

wordt geboden in de darrencellen en niet aan een
extra aantrekkelijk geurtje door darrenlarven
geproduceerd waarvan de varroamijt gebruik maken .

Opnieuw stuifmeel

Uit de proef bleek namelijk een gelijke aantrekkingskracht voor de mijten van zowel werkster- als darrenlarven.

suikergehalte en samenstelling van de suikers een
voorname rol spelen. Bij de keuze van de bloem laat
een bij zich leiden door de geur-, kleur- en smaakstoffen van de plant. Van een aantal van deze stoffen is de
chemische samenstelling bekend . Onderzoekers van
de Ambrosiushoeve zijn erin geslaagd een van deze
attractieve stoffen na te maken. Ze vermengden lijnolie met water, schudden het mengsel regelmatig en
na ongeveer een week was de lijnolie gaan oxideren
en rook naar stopverf. Je krijgt dan linoleenzuur, een
van de attractieve stoffen in stuifmeel. Er is nu dus
een eenvoudig middeltje om stuifmeelsurrogaat aantrekkelijk te maken voor de bijen zonder echt stuifmeel door het surrogaat te mengen. De volken op de
Ambrosiushoeve kregen de geoxideerde lijnolie via
voerdeegplakken in de kast aangeboden . Het is mij
tot nu toe nog niet gelukt om op deze wijze het
surrogaatstuifmeel op de voertafels voor de bijen
aantrekkelijk te maken, aldus Rob van Hernen.

Varroamijt en vochtigheidsgraad in nest
Er zijn ook laboratorium- en veldproeven gedaan om
te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de
relatieve vochtigheid en temperatuur in de broedzone
enerzijds en het voortplantingssucces van de varroamijt anderzijds. De proef ging als volgt: vijf uur na het
sluiten van een broedcel werd in 301 cellen verdeeld
over zes raten een varroamijt ingevoerd. De raten
werden in een broedstoof geplaatst bij een temperatuur van 34°C. Bij drie raten broed werd de relatieve
vochtigheid op 59-68 °( gehouden en bij de andere
drie raten op 79-85 graden . Na tien etmalen werden
de cellen geopend en de nakomelingen geteld . De
varroamijt in de leefomgeving met lage relatieve
vochtigheid hadden in 53% van de 17 4 ge·lnfecteerde
cellen nakomelingen voortgebracht tegen 2% van de
127 ge'lnfecteerde cellen met hoge relatieve vochtig heid. Bij tropische omstandigheden, hoge relatieve
vochtigheid en temperatuur, slagen de varroamijten er
niet in veel nakomelingen voort te brengen .

Een bij is niet in staat om de kwaliteit van stuifmeel te
bepalen, dit in tegenstelling met nectar waarbij

Het weer in de maand maart
In de periode 1961-1990 bedroeg het landelijk
gemiddelde aantal uren zonneschijn 105, de hoeveelheid neerslag 58mm en de maximum temperatuur
8,9 °C.

Varroamijt en temperatuur in broednest
De temperatuur in het broednest is geen constante,
dat is duidelijk. Aan de randen is deze lager dan in het
centrum van de tros. Om de invloed van temperatuurverschillen op het voortplantingssucces van de varroamijt te bestuderen zijn raten met broed ge'i nfecteerd
met varroamijten en vervolgens in een broedstoof
geplaatst bij een omgevingstemperatuur van 35 en
33°C. Bij 35°( overleefde gem iddeld 0.9 dochtermijt
per varroamoeder tegen gemiddeld 2.4 dochtermijt
per varroamoeder bij 33°C. De optimale temperatuur
voor de varroamijt om nakomelingen voort te brengen
ligt bij 33°C. Het aantal voortgebrachte nakomelingen
neemt zowel boven als onder deze temperatuur af. Bij
een omgevingstemperatuur van het broednest
beneden de 33°( duurt de gesloten broed periode
Ianger, binnen het temperatuurbereik van 33-35°( kan
een verschil in temperatuur van 1 graad een 1 of 2
dagen langere duur van het gesloten broed stadium
betekenen . De omgevingstemperatuur van de breedzone lijkt in deze laboratoriumproef een grotere rol te
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M.J. van lersel

De vraag voor de maand maart was:

Kunstraat inzetten, wann eer doet u dat?
Kunstraat, soorten en eigenschappen
In bijenboeken en op cursussen wordt geadviseerd
om kunstraat vlak voor het gebruik in te smelten . Zelfs
de draden mogen niet gespannen worden, omdat
deze na verloop van tijd losser komen te zitten. Wat
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dat betreft zou de vraag snel zijn beantwoord. De
praktijk ligt echter anders.
• Gewalst kunstraat trekt bij temperatuurschommelingen snel krom, waardoor ongel ijke raten ontstaan.
Deze raten passen minder goed in de kast en zijn
moeilijker te ontzegelen.
• Niet aileen in opslag maar ook in een bijenvolk kan
kromtrekken optreden. Hang dus nooit teveel kunstraat tegelijk in een volk en hang het dan steeds tegen
de buitenkant van het broednest.
• Het kromtrekken van gewalst kunstraat kun je tot
een minimum beperken door de ramen bij een
consta nte !age temperatuur te bewaren . Een koelcel is
ideaal, maar ook een kelder of andere koele ruimte is
geschikt.
• Het kromtrekken van gewalst kunstraat is ook
afhanke lijk van het aantal steundraden . Hoe meer
draden des te minder last van kromtrekken.
• De dikte va n het kunstraat heeft eveneens invloed
op het kromtrekken. Dikkere kunstraat (ongeveer 15
vel pere kilo) zal minder kromt rekken dunnere
kunstraat (ongeveer 20 vel per ki lo) Het dikkere
kunstraat kan op bestelling worden gemaakt.
• Bewaar ramen met ingezette kunstraat altijd vertikaal! Ze lf gebruik ik al jaren gegoten kunstraat en wei
om de volgende redenen:
- Gegoten kunst raat trekt bij temperatuurschommelingen absoluut niet krom en kan gerust in de wintermaanden worden ingezet.
- Wanneer het bijenseizoen weer begonnen is en ook
andere zaken, zoa ls de tuin, vee! aandacht vragen
staan de ramen met kunstraat klaar en hoef je niet
ha ls ove r kop aan het werk. Bij de meeste werkzaam heden geldt , haastige spoed is zelden goed.
- Een ander voordeel van gegoten kunstraat is dat je
het ze lf, of een colle ga-imker, van je eigen
gewonnen was kunt Iat en maken. Over het
algemeen bet aa l je dan ongeveer f5,- per kilo was.
Uit een ki lo was komen ongeveer 18 gegoten en 20
gewalste vellen kunst raat . (BK-formaat) Persoonlijk
vind ik dat een voordeel.
- Beweerd wordt dat bijen liever op gegoten dan op
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gewalst kunstraat werken . Of dit ooit proefondervindelijk is vastgesteld is mij onbekend . Mijn ervaring
is in ieder geval zeer positief. Als nadeel zou ik willen
noemen de breekbaarheid, vooral bij !age temperaturen. Je moet er dus extra voorzichtig mee omgaan.
Door gegoten kunstraat ±15 minuten bij 30 °( in de
oven te leggen wordt deze soepel en dan goed te
snijden en in te smelten, zonder dat breuk op treedt.
Door de ramen met kunstraat in afsluitbare dozen of
kisten te bewaren beperk je uitdroging en beschadiging tijdens transport. Plastic in of om de verpakking
geeft nog meer bescherming .
Ook ramen met gegoten kunstraat altijd in vertikale
stand bewaren en vervoeren.

Tot besluit
ledere imker heeft zo zijn of haar eigen werkwijze
aangeleerd, hetzij op een cursus of van een collegaimker.
Als je met je eigen methode goede resultaten hebt is
verandering niet nodig . Wanneer je naar aanleiding
van dit of een van de andere artikelen over dit onderwerp tot de conclusie komt dat je het beter anders
kunt gaan doen, wens ik je daarbij veel succes toe.
Wat het inzetten van kunstraat betreft zijn er nog vele
punten waarover de meningen sterk verdeeld zijn .
Voorbeelden daarvan zijn: bedraden van de ramen,
kunstraat tegen boven- of onderlat (bij ramen zonder
zaagsnede), gebruik van de zaagsnede, gebruik
draadspanner. Deze rubriek zal dan ook nog jaren
vooru it kunnen .

Bert Opsteeg, Haaren

De vraag voor de maand juni
Koninginnen invoeren is een intrigerend onderwerp.
Omdat steeds meer imkers met teelt en selectie
bezig zijn is dit een onderwerp waarover we vee!
ervaringen moeten uitwisselen . Oat is de beste
manier om er vertrouwd mee te raken en te kunnen
beoordelen welke methoden onder bepaalde
omstandigheden de meeste kans van slagen heeft.
Welke ervaringen, successen en teleurstellingen,
hebt u met het invoeren van koninginnen?

U kunt uw antwoord tot eind maart insturen naar de
redactie per brief, op diskette of per e-mail aan
redactie@vbbn.nl

Onderhoud van bijenteeltmaterialen
Kasten (hout)
We gaan er vanuit dat aile kasten eenmaal per jaar
grondig worden schoon gemaakt. Het gemakkelijkste
gaat dat bij het uitwinteren. Het volk wordt overgeplaatst in vervangende kasten die al schoongemaakt
zijn. De kast waar het volk uit komt kan dan van aile
randjes propolis en was ontdaan worden . Vooral de
propo lis die op de boven-/onderkant zit moet worden
verwijderd om de toch al grote bijenruimte bij Spaarkasten tussen de raampjes niet nog groter te Iaten
worden . Afvlammen is een goede methode om ook
eventueel aanwezige ziektekiemen te vernietigen.
Maar met een hete luchtbrander gaat dit ook voortreffelijk. Bedenk wei dat hout pas bruin wordt bij
450°(, zwart branden hoeft dus niet!! Een laatste

Onderhoud Leren handschoenen wassen op 30°C
met wasverzachter en langzaam Iaten drogen, niet in
de wasdroger. Bij jacks moet men oppassen dat het
zwarte gaas niet verteert, na het wassen heeft het de
neiging om snel te scheuren. (Dit komt waarschijnlijk
door te heet wassen .) Beitels en dergelijke maak je
gemakkelijk schoon met food whipes, dit is een soort
in alcohol gedrenkt doekje met een onsmettende
werking . De bijen worden er niet agressief van.
Propolis zou men ook uit kleding kunnen halen door in
de diepvries te doen en dan af te krabben.

spoelbeurt met een oplossing van soda of natronloog
(U kunt ook het glansmiddel uit de afwasmachine gebruiken, daarin zit natronloog) en daarna flink spoelen
met water. Niet teveel soda want soda werkt laxerend;
ook voor bijen ... Een likje verf waar dat nodig is,
voorkomt een snel verval.
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Kasten (kunststof)
Ook deze kasten hebben een flinke reiniging nodig.
Het beste gaat dit met soda of natron loog (zie opmerking bij kasten, hout) eventueel propolis wegsteken of
oplossen met spiritus.
Raampjes Raat waar niet meer doorheen gekeken kan
worden, gaan in de smelter. Ze zijn zwart geworden
door de pophuidjes die zijn achtergebleven. Dat de
bijen daardoor kleiner zouden worden lijkt een
fabeltje te zijn. Raampjes kunnen in een zonne- of in
een stoomwassmelter. Door de zon zal de was ook
nog wat bleken. Als u hygienisch wilt imkeren, moet u
jaarlijks minstens 1/3 van de raat vernieuwen.
Raampjes die nauwelijks bebroed zijn, gaan natuurlijk
Ianger mee. De levensduur hangt dus erg af van waar
het raatje zich in de kast bevonden heeft. Raampjes
die na de winter enige schimmel vertonen ook smelten. Waarom zou je ze door de bijen Iaten schoonmaken, ze hebben wei wat beters te doen.
Gereedschap Sommige imkers Iaten zich graag als
'oude rotten' zien. Vuile jacks of overall's, de pijp
minstens onder een centimeter dikke laag propolis .
Leren handschoenen die niet meer te buigen zijn , enz.
Bijen hebben het graag schoon, dus help ze een handje. Jack of overall mogen heus in de wasmachine.
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Uit de bijenteeltverzameling van Baldi Dekker. Foto: Guy
Ackermans

Oproep Duitse imker
Op 19 januari ontving de redactie van Bijen van
mevrouw lnge Klok-Giufke van het Nederlandse
consu laat in M unchen het vo lgende bericht.
Op de beurs 'Consumenta' in Neurenberg kwam ik
in conta ct met een Duitse jongeman, die door een
tra gisch ongeluk stom is geworden . Deze heer
Mein dl is imker en heeft g rote bel angstelling voor
de Nederlandse bijenteelt. Hij zou graag in contact
wil len kome n met Nederlandse imkers.
Zijn adres luidt:
Dhr. M . Meindl, Mee rbod enreut h 3,
D-92665 Altenst adt/WN
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AI een aantal jaren is deze methode van bestrijding
bekend . Met belegde darrenraten kan men veel
mijten uit de volken halen. W ie deze methode
gebru ikt mag zijn honing tenvolle als natuurzuiver
voedsel aanprijzen . Minder positief lijkt het weg-

variant op de methode men in Oberursel gebruikt. De

gooien van zoveel darrenbroed . Dat moet b ijna wei
ten koste van de volken gaan . Bovendien wekt de
methode op papier de indruk dat hij arbeidsinten82 sief is (alhoewel, wat is er leuker dan in de bijenvolken te werken?). Een Duits onderzoek toont
echter aan dat dat wei meevalt.

• Stap 1 (dag 1): Voorbereiding van de de ling
Zeven dagen voor de geplande deling in een vlieger
en een broedaflegger wordt een tweede rooster
tussen de beide broedkamers gelegd . Elke broedbak
krijgt midden in het broednest een darren(kunst)raat.
Later geeft de belegde darrenraat aan in welke bak de
moer zit.
• Stap 2 (dag 7): Het maken van de vli eger
Op de huidige bodemplank wordt een nieuwe bak
geplaatst, gevuld met kunstraat. Dan worden aile
bijen met de koningin uit de broedbak met de
belegde darrenraat van de ramen geslagen in deze
nieuwe bak. De belegde darrenraat wordt midden in
die bak gehangen. Hierbovenop komt een rooster en
de honingkamer met de daarin zittende bijen. Heeft
men de voorjaarshoning al geslingerd, dan moet men
zorgen voor twee ramen met voer aan de zijkanten
van de onderbak .
Het maken van de broedaflegger
Voor het maken van de broedaflegger worden de
beide broedbakken (de ene is nu afgeschud) op een
andere plaats opgesteld, voorzien van een nieuwe
bodem en een nieuw dak. De niet belegde darrenraat
wordt verwijderd en voor later gebruik bewaard. De
lege ruimte aan de zijkant opvullen met een sluitblok.
Eventueel het vlieggat in het begin verkleinen om
mogelijke roverij te voorkomen.
• Stap 3 (dag 14): Het afslu iten van de behandeling
van de vliege r
7 tot 9 dagen na het maken van de vlieger wordt de
nu gesloten darrenraat weggenomen waarmee men
80% van de mijten uit de vlieger heeft gevangen .
Daarmee is de behandeling van de vlieger afgesloten .
De vlieger dient nu aileen nog maar voor het verkrijgen van belegde darrenraten.
Koninginnenteelt in de broedaflegger
7 tot 9 dagen na de opdeling van het volk worden in
de moerloze broedaflegger de redcellen gebroken .
Tege lijk worden moerdop(pen) met eendaagse larfjes

Aan het instituut voor bijenkunde in Oberursel heeft
men deze methode aan de bedrijfsmethode van het
instituut aangepast en onderzocht. Bij dit onderzoek
werd natuurlijk gekeken naar het resultaat van de bestrijding maar ook naar de gevolgen ervan voor volkssterkte en honingproductie en of de imker veel extra
tijd kwijt is aan deze werkwijze. Het onderzoek laat
zien dat de darrenraatmet hode geen invloed heeft op
volkssterkte en honingprod uctie en nauwelijks extra
werk vraagt.

Het grondbeginsel van de methode
Het basisprincipe van de methode is het vangen van
mijten met darrenbroed in een broedloos volk. Bij het
onderzoek ving men gemiddeld 87.7% van de mijten
weg. De werkzaamheid hangt daarbij slechts weinig
van de grootte van het gebruikte vangraam af. Oat
hoeft slechts 100 darrencellen met open broed te
bevatten . Het voornaamste probleem bij toepassing
van de methode in de praktijk was het realiseren van
broedvrije periodes.* Het is evenwel gebleken dat dit
zonder extra werk relatief gemakkelijk te bereiken is.
Na het op sterkte komen van het bijenvolk wordt het
in twee delen gesplitst. Een deel zonder broed met de
moer. Een ander dee! met aile broed maar zonder
moer (broedaflegger). Het moergoede dee! kan gemaakt worden als vlieger, veger of kunstzwerm .**
Aan het eind van de bestrijdi ng kan men naar believen
alles verenigen of als aparte volken verder meenemen.

De methode uit Oberursel
Hieronder wordt in het kort weergegeven welke
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werkwijze is heel gesch ikt voor de weekend-imker. We
gaan daarbij uit van volken op twee bakken met nog
een honingkamer boven een rooster.

IMKERPRAKTIJKEN
uit een teeltkeuzevolk ingehangen. Als men de redcellen laat uitlopen is de broedvrije periode t ekort. Bij
het geven van de derde darrenraat kan er al gesloten
broed zijn van de jonge redcelmoer.
• Stap 4 (dag 21 ): Voorbereidi ng van de
behandeling van de broedaflegger
Veertien dagen na het maken van de vlieger wordt
een eerder uitgebouwde darrenraat middenin het
broednest van de vlieger gehangen en daar door de
moer belegd. Een week later wordt de nu belegde
darrenraat uit de vlieger gehaald en midden in de
broedaflegger gehangen. De vlieger krijgt meteen
een volgende darrenraat om te beleggen.
• Stap 5 (dag 35) : Tweede beha ndeling van de
broedaflegger
Vier weken na de opsplitsing in vlieger en broedaflegger wordt de inmiddels gesloten darrenraat uit
de broedaflegger weggenomen en vernietigd . Op
dezelfde plaats komt nu de darrenraat die inmiddels
door de moer in de vlieger is belegd.
• Stap 6 (dag 42): Afsl uiti ng van de behandeling van
de broedaflegger
Een week daarna kan de gesloten derde darrenraat uit
de broedaflegger gehaald worden.

Evaluatie van het vierjarig onderzoek
De beschreven methode werd in Oberursel bij 40
vo lken gedurende vier jaar onderzocht. Om de
werkzaamheid van de methode vast te stellen, werden
de darrenraten ingevroren zodra ze uit de volken
gehaald waren . Daarna werden de mijten uit deze
raten geteld. Onmiddellijk na het einde van de
darrenraatmethode werden de volken met Bayvarol
behandeld om te zien wat er nog aan mijten was

een tussenaflegger gemaakt.
Na afsluiting van de behande ling waren er duidelijke
verschillen in aantallen varroamijten. Gemiddeld
hadden de met darrenraten behandelde volken nog 8
tot 17 mijten . De controle volken hadden 204 tot 550
mijten, meer dan het 20-voudige dus. Daarentegen
waren na vereniging van broedaflegger en vlieger bij
de darrenraatvo lken en de vereniging van hoofdvolk
en tussenaflegger bij de controle volken, de verschillen in volkssterkte en zomerhoningproductie gering en
statistisch niet van betekenis. De darrenraatmethode
werkt nadelig uit bij late drachten zoals die van de
Waldhonig, bladhoning uit de dennenbossen.

Conclusies
Met de darrenraatmethode heeft men een zeer
werkzaam middel om de groei van het aantal mijten
aanzien lijk te beperken . Bijkomende voordelen zijn
een efficiente zwermverhindering, vernieuwing van het
ratenbestand en een eenvoudige mogelijkheid van
koninginnenteelt. Als men vlieger en broedaflegger
niet verenigt kan men de methode ook gebruiken
voor volksvermeerdering. De methode is zeer flexibel
en kan aan verschillende manieren van imkeren
worden aangepast. Ons onderzoek heeft aangetoond
dat de productiviteit van de volken in vergelijking met
de volken die volgens de tussenafleggermethode zijn
behandeld, niet verschilt.
Als enige behandeling zal de methode vaak niet
voldoende zijn wegens een herbesmetting van de
volken vanuit andere bijenvolken. Het is daarom
belangrijk het aantal mijten dat op de varroabodem
valt in de gaten te houden en indien nodig na te
behande len.

overgebleven .

Werkzaamheid van de behandeling
De gemiddelde werkzaamheid van de behandeling
was in aile vier de jaren hoog en varieerde tussen 87%
en 96,7%, met een laagste waarde van 72,2%.
O nderverdeeld naar vlieger en broedaflegge r was dat:
- De vlieger bevatte 30% van de mijten van het gehele
volk. Het behandelingsresultaat was gemiddeld
78 ,5%.
- In de aanvankelijk moerloze broedafleggers werd
gemiddeld 94% van de mijten gevangen met de 2
ingehangen darrenraten.

*) Het is in Duitsland gebruikelijk om het bijenvo/k de
zwermtijd door te loodsen zonder het wegnemen van de
koningin. Daarmee is er het gehele seizoen broed in het volk.
Vegers maken is daar een onbekende imkertechniek.

**) In Duitsland maakt men een kunstzwerm door bijen en
een moer af te schudden in een kast zonder ramen. Het
wordt dan een echte zwerm en wordt daarna als zodanig
behande/d.

Oorspronkelijk artikel:
Varroabekampfung mit Drohnenbrutwaben.
Dr. 5. Berg, S. Fuchs. J. Schmidt Bailey in ADIZ
2000(5): 6, vertaald en bewerkt door M.J. van /erse/.

De vergelijking met de controle volken
A ls controle groep werden volken met een vergelijkbare uit gangssterkte gebruikt op dezelfde bijenstanden. Als methode van zwermverhindering werd

Bij de foto: Als me n de raten wil behouden kan men er de
larven uitkloppen. Op de larven zijn vee/ gevangen mijten
zichtbaar.
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Koninginnenteelt
Deppen of maagdelijke koninginnen?

Kwetsbaarheid van de doppen bij inkooien

Het is weer voorjaar, de bijenvolken ontwikkelen zich
en de imker maakt zijn/haar plannen. Dat geldt zeker
als je met koninginnenteelt bezig bent. Wat is er te
verbeteren? Bij de doppenmethode worden de
koninginnen opgekweekt in een moergoed volk.
Zodra ze zijn uitgelopen, gaan ze een bevruchtingsvolkje in. Als ze daar eenmaal aan de leg zijn gaan ze
naar het productievolk. Er komt nogal wat bij kijken
om dat alles met succes uit te voeren.

Als aangenomen doppen vanuit een starter in een
pleegvolk zijn gehangen, worden ze 4 dagen lateral
gesloten. De doppen zijn de eerste 4 dagen na het
sluiten heel gevoelig voor temperatuurschommelingen,
schokken en stoten. De laatste 2 dagen kunnen ze
daar heel goed tegen.
De doppen moeten een keer ingekooid worden om
te voorkomen dat de eerst uitkomende moer aile
andere moeren opruimt en de teelt verknoeit.
Als de imker vroegtijdig (een dag na het sluiten van
de dop) inkooit, heeft hij het voordeel dat de bijen de
doppen niet in een raat kunnen inbouwen. Het nadeel
is dat de bijen zo geen direct contact meer hebben
met de doppen. De dop is dan afhankelijk van de

84 Een gunstige tijd voor de teelt
De opgaande volksontwikkeling in het voorjaar is een
goede tijd om koninginnen te kweken. Een ruime
stuifmeeldracht maakt dat de voedsterbijen rijkelijk
voedersap kunnen produceren voor de verzorging van
de doppen. De nectardracht mag niet te groot zijn.
Een sterke dracht richt het volk op halen. Voorraad
aanleggen gaat voor verzorging van larven, ook al
hebben ze een koninklijke bestemming. In de natuur
is er niet elke dag vee I te halen. Daar moet je van
profiteren. Een bijenvolk geeft er zijn zwermplannen
zelfs voor op. Ze lachen om de aangenomen larfjes
die de imker aanbiedt. Koninginnen kweken kan altijd
nog. Het omgekeerde is ook slecht voor de teelt. Een
stagnerende of al stil staande ontwikkeling door te
weinig dracht. Het volk moet dan met voeren eerst
weer actief gemaakt worden.

temperatuur in de omgeving en die is niet altijd
stabiel. Ook loopt hij risico door onvoorzichtig in te
kooien de pop te kwetsen. Als de imker laat inkooit (1
of 2 dagen voordat de moer uitloopt) kunnen de
werksters de doppen goed op temperatuur houden,
maar loopt hij het risico ingebouwde doppen te
vinden. Hij moet deze dan lossnijden en de
ingekooide moer moet zich geheel op eigen kracht
uit de dop bevrijden. Die losgesneden dop kan een
extra laagje was hebben, waardoor het voor de jonge
moer veel moeilijker wordt om zich te bevrijden . Als
de dop toegankelijk is voor werksters helpen die bij
het uitlopen door de was weg te knagen.

Het begin van de teelt
Als een volk een moer heeft waarover het niet
tevreden is, zet het een paar doppen aan voor een
stille moerwisseling. De oude moer loopt vrij rond . De
werksters verhinderen dat zij de doppen aantast.
Koninginnen kweken in een moergoed volk lijkt op
zo 'n moerwisseling . Het aantal doppen moet ook
bescheiden zijn, 1 tot 1,5 dop per raam broed. Een
verschil is wei dat de teelt niet in de planning van de
bijen is opgenomen . Een rooster is dan ook nodig om
de doppen tegen de koningin te beschermen.
V66r de teelt een volk bescheiden voeren kan een
gunstige uitwerking hebben als er geen dracht is.
Tijdens de teelt voeren is overbodig, ook al wordt dit
in heel wat literatuur aanbevolen. Karl Weiss, een
autoriteit op het gebied van koninginnenteelt zegt
dat het verwerken van het voer de aandacht van het
verzorgen van de doppen afleidt.
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De rijpe dop tussen de raten van de broedaflegger. Die is
daardoor een bevruchtingsvolkje geworden.
Foto: M.J. van terse{.

IMKERPRAKTIJKEN
Vroeg of laat inkooien? De imker kan het Iaten afhangen van de weersverwachting. Goed weer en dus
dracht, dan vroeg inkooien . Koud en nat, dan laat inkooien zodat de bijen de dop goed kunnen verzorgen .

lnvoeren in bevruchtingsvolkjes
Bij de doppenmethode worden de jonge moeren in
3-raams bevruchtingsvolkjes ingevoerd. Het is
belangrijk de nieuwe koningin zo snel mogelijk na het
uitlopen uit haar kluisje te bevrijden. Ze kan zich
opsluiten in de eel waar ze net uit gekomen zijn of
zich klem zetten tussen dop en de wand van het
kluisje. Bovendien kan ze door bijen agressief worden
bejegend met het risico dat haar voeten beschadigd
worden.
De bevruchtingsvolkjes zijn 9 dagen eerder al samengesteld (1 raam broed, 2 met voer en stuifmeel en
jonge bijen). Enkele uren voordat de jonge moer
wordt ingevoerd, worden de redcellen gebroken. Het
volkje gaat zich hopeloos moerloos voelen en is
bereid de jonge moer te ontvangen. Ze wordt in een
kluisje, afgesloten met een propje honingsuikerdeeg,
bovenop of tussen de raten gelegd. De bijen nemen
het suikerdeeg op en bevrijden de moer. Het klinkt
zo eenvoudig en toch gaat het nogal eens fout. Oat
kan aan lichamel ijke onvolkomenheden van de
nieuwe moer liggen, maar ook aan de stemming van
het volkje. Tenslotte kan ook de bruidsvlucht nog
mislukken.
Zo'n bevruchtingsvolkje verkeert in ongunstige
omstandigheden . Het heeft 2 tot 5 dagen opgesloten
gezeten om te sterk afvliegen te voorkomen en te
bevorderen dat het samenraapseltje aan bijen zich als
een volk gaat gedragen . Het volkje is klein en
gemaakt met jonge bijen . Er zullen dus niet vee I
vliegbijen zijn . Er komt weinig binnen en daar wordt
een bijenvolk niet vrolijk van . Ze worden door het
breken van de doppen hopeloos moerloos. Een
gevoel van weelde zal het bevruchtingsvolkje vast
niet hebben. Oat is niet gunstig voor de manipulaties
van de imker. Bescheiden voeren zal het in een
betere stemming brengen en de kans op acceptatie
van de jonge moer vergroten. Het nadeel van voeren
is dat het mogelijk roverij uitlokt bij zo 'n nog niet
goed georganiseerd volkje. Oat gevaar is bij voeren
met vloeibaar voedsel groter dan bij voeren met
honingsuikerdeeg. Het is goed daarbij te bedenken
dat de neiging tot roverij in het voorjaar een stuk
kleiner is dan in de nazomer, als de dracht voorbij is
en de volken een overvloed aan werkloze haalbijen
hebben . In de literatuur over het gebruik van broedafleggers als bevruchtingsvolkjes kom je weinig tegen

over de verzorging van de broedaflegger zelf. De
aflegger krijgt een raam met voer mee en dat moet
voldoende zijn. Misschien is het voeren van de broedaflegger wei overbodig en is er een andere oorzaak
dan de stemming van de broedaflegger waardoor er
nogal wat jonge moeren in deze fase van de teelt
verloren gaan . Zoals een opstelling naast grote
volken waardoor de jonge moer gemakkelijk in de
vlucht van die volken meegezogen wordt bij haar
terugkeer van de bruidsvlucht. Ze Iandt dan met
noodlottig gevolg op de verkeerde vliegplank.

Doppen hoeven niet altijd ingekooid
Voor koninginnentelers die aan selectie doen is het
belangrijk zeker te zijn van de identiteit van de
moeren die zij gebruiken. Daarom moeten zij de
moeren Iaten uitlopen om ze te kunnen merken. De
imker die moeren kweekt om de kwaliteit van de
bijenvolken op zijn stand te verbeteren, heeft deze
zekerheid niet nodig. Hij hoeft de moer niet te
merken voordat ze het bevruchtingsvolkje in gaat. Hij
kan daardoor ook werken met rijpe doppen.
Als de imker rijpe doppen gebruikt om in te voeren in
de broedafleggers in plaats van koninginnen heeft
dat als voordeel dat hij geen doppen hoeft in te
kooien .
Het bevruchtingsvolkje is gemaakt op de
gebruikelijke wijze en 9 dagen nadien worden daar
de redcellen gebroken. Op hetzelfde moment kunnen
de rijpe doppen uit het pleegvolk in het
bevruchtingsvolkje geplaatst worden. Gewoon tussen
de raten hangen. De dophouders van het systeem
Nicot passen precies tussen de toplatten van twee
raampjes . De bijen van de broedaflegger zullen de
doppen verder verzorgen: warm houden en de was
op de uitloopplaats afknagen. Als de jonge moer uit
loopt, heeft ze meteen contact met de bijen om haar
heen, zoals dat bij een natuurlijke geboorte van een
koningin ook gebeurt. Mijn ervaring is dat dit
systeem in meer dan 95% van de gevallen goed
werkt. Drie weken na het invoeren van de rijpe dop
mag de imker gesloten broed verwachten . Hij kan de
moer dan alsnog beoordelen en nu bovendien met
een broednestje erbij. Het ergste wat de imker bij
deze werkwijze kan overkomen is dat het
bevruchtingsvolkje uiteindelijk moerloos blijkt te zijn .
Zat er geen goede moer in de dop? Is de jonge
koningin niet van haar bruidsvlucht teruggekomen? Er
rest hem dan niets anders dan de bijen af te
schudden. Ze bedelen zich dan bij andere volken in.
Bij een andere werkwijze loopt hij ook het risico een
bevruchtingsvolkje voor niets klaar te maken .

maandblad voor imkers maart 2001

85

GEZONDHEID

Roer... hoge nood bij bijen
Peter Elshout

de winterzit.

ledereen weet hoe het voelt als je darmen opspele n
en je niet in de gelegenheid bent je op de gebr uikelijke wijze te ontlasten . Ook hon ingbijen kunnen
door omstandigheden in deze netel ige situatie
terechtkomen . Bijen zijn in staat tot de helft van
hun eigen lichaamsgewicht aan afvalstoffen in hun
endeldarm op te slaan . Wordt deze grens over-

- De bijen met verkeerd voer de winter in Iaten gaan.
Bijen kunnen uiteraard goed met door het volk
verzamelde honing overwinteren , maar hierop zijn
enige uitzonderingen. Zo zijn sterk kristalliserende
honingsoorten , zoa ls koolzaadhoning en honing met
een hoog geha lte aan melicitose, ook we i cementhoning genoemd , slecht en niet bruikbaar. Door de
kristallisatie zijn de bijen genoodzaakt water te gaan
ha len . Dit veroorzaakt naast het door de kou sterven
van deze waterhaa lsters, veel onrust.
- Honingsoorten die veel ballaststoffen bevatten , zoals
heide- en honingdauwhoning, zullen veel sneller
zorgen voor een overbelasting van de darmen en

schreden , dan gaan ze zich massaal op een ongebruikelijke manier ontlasten. Dit noemen wij roer.
Roer is een aandoening die niet een of meerdere bijen
86 treft, maar altijd het gehele volk. Een verhoogde opname van voora l ballast rijk voedsel is een belangrijke
oorzaak va n roer. Ballastrijk voedsel is voedsel dat veel
niet verteerbare elementen bevat zoals bijvoorbeeld
he idehoning . Door de uitwisseling tussen bijen van
voedsel is er een snelle versprei ding door het volk.
Roer kan ook veroorzaakt worden door ziekten die de
darmwand aantasten bijvoorbeeld nosema . Het zal
duidelijk zijn dat als gevolg va n roer, besmett ellijke
ziekten zich snel over een of meerdere volken kunnen
verspreiden .

Kenmerken van roer
A ls gevolg van het ba llastrijk voe r st ijgt de druk in de
darmen en vliegen de bijen vaak bij te lage temperaturen met gezwollen achterlijf uit, om zich te ontlasten .
Meestal keren ze niet terug en sterven door de kou .
Volken met roer zijn, in verge lijking met andere
volken, onrustig.
Komt er geen moment waarbij de buitentemperatuur
het toelaat een tussentijdse reinigingsvlucht te
houden, dan wordt het inwendige, maar ook de
vliegplank en het voorfront van de bijenkast, bevuild
met bijenuitwerpselen. Het ge hele ratenbestand,
inclusief de raten met voer, de kastwanden, de houten
raampjes zijn bevuild met geel tot bruin gekleurde
klodders bijenpoep. Het volk ruikt onaangenaam , een
enigszi ns zure geur. Roer is een kwaa l die zich vooral
in het vroege voorjaar voordoet.

Oorzaken die kunnen leiden tot roer
- Een te late inwintering, waarbij de winterbijen belast
worden met de opslag van het wintervoer, resulteert
in slecht of geheel niet verzegeld wintervoer. Dit voer
zal extra vocht aa ntrekke n en gaan gist en. Gegist voer
is voor bijen ongesch ikt en veroorzaakt onrust tijdens
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bijen dwingen extra reinigingsvluchten te maken. Dit
met aile gevolgen van dien.
- Moerloosheid kan ook roer veroorzaken . De bijen
kunnen door het ontbreken van een koningin geen
wintertros vormen, zijn onrustig, en zullen daarom
meer voedsel dan gebruikelijk consumeren .
- Door een te zachte winter, of door het stimu leren of
d rijfvoeren van de imker, vindt er te vroeg of te veel
broedaanzet plaats. Een gevolg is een verhoogd
voedselverbruik dat dan weer zorgt voor een extra
belasting van de endeldarm van de bijen.
Breekt er daarna een te lange periode van koud weer
aan , dan kunnen de bijen zich niet op een normale
manier ontlasten .
- Bij een tekort aan zuurstof en een verhoging van
C0 2-gas, zullen de bijen onrustig worden en werkt de
sluitspier van de endeldarm minder goed . Dit kan
veroorzaakt worden door het dichtsneeuwen of
dichtvriezen van de vliegspleet. Het is daarom altijd
raadzaam bijenvolken met een open varroabodem te
overwinteren .
- Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door
t ri llingen. Het p laatsen van bijenvolken kart op een
druk bereden autoweg of kart op een spoorbaan ,
maar ook het verrichten van trillingen veroorzakende
werkzaamheden, is vragen om onrust in een bijenvolk.
Klapperen van ramen en/ of deuren en andere
objecten van de bijenstand, maar ook dieren in en
buiten de bijenkast kunnen de rust verstoren . Denk
maar eens aan spitsmuizen en muizen, spechten,
koolmezen en andere dieren .
Laat een vliegspleet in winterse omstandigheden niet
hoger dan 7 mm zijn. Het versperren door gaas met
een maaswijdte van 6.3 x 6.3 mm voorkomt dat een

GEZONDHEID
dwergspitsmuis een bijenkast kan binnendringen. Haal
deze versperring bij de eerste stuifmeeldracht weg,
omdat het veel stuifmeelhaalsters zal ontdoen van hun
zo belangrijke vracht. Het is eveneens in een bebost
of bomenrijk gebied aan te bevelen een net voor of
rond de bijenkasten te plaatsen om spechten , kool mezen en andere vogels te weren . Overlast van
koolmezen is eenvoudig te voorkomen door bij het
invallen van de winterkoude, deze en andere
hongerige vogels te voeren .

Bijenziekten
Bijenziekten en andere aantastingen kunnen veel
onrust en daarmee gepaard gaande verhoogde
voedselopname veroorzaken . Hierbij moeten we
denken aan de tracheeen - en varroamijt. Ook volken
die lijden aan nosema en/ of amoebiase, zijn extra
kwetsbaar bij een uitbarsting van roer. Deze laatste
ziektes zorgen voor een verhoogde voedselopname,
maar ook voor een beschadigde en minder goed
functionerende middendarm .

Roer veroorzaker van andere ziektes
Aile door roer veroorzaakte verontreinigingen zullen
door de bijen worden opgeruimd. Bevatten deze
uitwerpselen sporen van nosema en/ of amoebe, dan
zal deze ziekte zich grootschalig kunnen ontwikkelen.
Hierdoor zullen in het gunstigste geval veel, vooral
oudere bijen (waterhaalsters) afsterven . Dit kan bij een

goede stuifmeeldracht met daarop een koudweerperiode de oorzaak zijn van een uitbraak van de
meiziekte. Door het wederom wegvallen van in dit
geval veel jonge bijen, en een verstoorde verhouding
tussen broed en bijen, is onderkoeling en afsterven
van broed en het ontstaan van kalkbroed mogel ijk. Zo
u ziet, kan een kleine fout of ordeverstoring tot
onoverkoombare gevolgen leiden.

Voorkomen van roer
Het voorkomen van roer kan aileen door de oorzaken
uit te sluiten . Om de schade van een roeruitbraak te
beperken, zullen de bijen in een schone kast met
schone raten geplaatst moeten worden. Het voeren
met een suikeroplossing van 2 delen suiker en 3 delen
warm water in een iets te enge kast kan herstellend
werken. Voer 1 a 2 liter, 1/ 4 tot 1/ 2 liter per dag.
Voeren verhoogt de poetsdrift.

Goed weer met dracht werkt genezend
Volken die gevoerd worden mogen nooit een gebrek
hebben aan stuifmeel.
Roer in combinatie met nosema en amoebiase is niet
te genezen . Om erger te voorkomen is het aan te
raden deze volken af te zwavelen en de kasten te
ontsmetten; de vrijkomende raten ontsmetten met
ijsazijn. De ramen met wintervoer worden dan wei
eerst ontzegeld en het zich daarin bevindende
voedsel verwijderd.

Foto: Peter Efshout
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Therapeutische eigenschappen van
propolis wetenschappelijk onderzocht
Samenvatting en toelichting doo r Ad Vermaas
In ons land is er nog altijd weinig aandacht voor het

gebruik van bijenproducten voor geneeskund ige
doeleinden . Wei worden honing, stuifmeel en
propolis als huismiddeltjes gebruikt. Maar het
gebruik van bijenproducten door (natuur)art sen is
hier veel minder algemeen dan in sommige andere
Ianden (Duitsland , Roemenie) . In die Ianden wordt
wei onderkend dat bijenproducten (inclusief koninginnegelei en bijengif) waardevolle geneeskundige
mogelijkheden hebben . En dan gaat het niet aileen
88 om 'onschuldige' klachten, maar ook om ernstige
-

aandoen ingen .
Behalve dat de kennis daar in de praktijk wordt
toegepast, wordt er ook fundamenteel onderzoek
verricht naar het hoe en waarom van de werking
van een bepaald bijenproduct. Een verslag van een
dergelijk onderzoek verscheen onlangs in een
gerenommeerd vaktijdschrift: Journal of
Ethnopharmacology.
In het 'Journa l of Ethnopharmacology' wordt gerapporteerd over een gezamenlijk onderzoeksproject van
Japanse, Nepalese en Braziliaanse (universitaire)
onderzoekers naar een aantal biologische effecten van
propolis. Het ging daarbij om meerdere propolissoorten, afkomstig uit Brazilie (6 soorten), Peru, China
en .... Nederland . De Nederlandse propolis was hen
verstrekt door Marieke Mutsaers. De propolis was in
1998 'geoogst' door de imker B. van der Laan
(Noo rd oostpolder) en was door zijn volken verzameld
in het noordoosten van ons land. Het oogsten was
gedaan door het simpelweg van de ramen te
sch rapen. Een bezigheid met een waardevol resultaat.
Veel Nederlandse imkers zien propo lis echter vooral
als een (lastig?) bijproduct va n het imkeren. In veel
andere Ianden is dat wei anders. Daar doet men juist
moeite om propolis te winnen en zet soms bijen aan
om extra propolis af te zetten.

Samenstelling verschilt, werking analoog
Nu is bekend dat de samenstell ing van propolis sterk
ka n verschillen, al naar gelang de bomen en planten
waar het op verzameld is. Daardoor ha ngt die samenstell ing sterk af van de streek en de tijd van het jaa r.
Bij de in d it onderzoek b etrokken soorten waren
enkele Brazi liaanse soorten groen (!) gekleurd. Ook is
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bekend dat de samenstellende stoffen heel verschillend kunnen zijn. Maar ondanks de grate verschillen in
samenstelling is de biologische werking van propolis
wei steeds vergelijkbaar: het vert oont een activiteit
tegen bacterien, sch immels en virussen. En daarnaast
zijn nog tal van andere effecten bekend. Blijkbaar
ontleent propolis z'n waarde niet aan een of enkele
werkzame st of, maar weten de bijen iets te vormen
dat in z'n totaliteit waardevol is.
Maar naast die overeenkomsten zijn er ook verschillen
tussen de soorten: het ene soort werkt krachtiger dan
het andere. In dit onderzoek is de propolis eerst
opgelost in water (het water-extract), vervolgens werd
het niet opgeloste residue met methanol behandeld
(methanol-extract). Daarna zijn de water- en methanolextracten van de verschillende propolissoorten onderzocht op een drietal aspecten:
a. Het opruimen van vrije radicalen
b . De werking tegen kankercellen, en
c. Het beschermend effect op cellen bij schadelijke
chemische invloeden.
De drie effecten worden hieronder kort toegelicht:
a. Vrije radicalen zijn agressieve verbindingen.
Dergelijke stoffen ontstaan ook in het lichaam en
kunnen daar schade aanricht en. Het lichaam zelf
beschermt zich daartegen door via bepaa lde stoffen
(o.a. met behulp van sommige vitamines) die vrije
radicalen 'op te ruimen' . In sommige gevallen echter
schiet deze zelfverdediging tekort en kan een extra
vrije-radica len-vanger gunstig werken . Propolis blijkt
zo'n beschermende werking te hebben. Het sterkste
effect hadden de Chinese en de Nederlandse propolis
en ook 3 soorten van de Braziliaanse. Bij de
Braziliaanse en de Ch inese ging het om de fractie die
was geextraheerd met water, bij de Nederlandse om
het methanol-extract. Dit duidt er al op dat de werking
van de Nederl andse propolis berust op andere verbindingen dan die van de overige soorten. Vermoedelijk spe len bij de Nederlandse propolis vooral
fenolachtige verbindingen en flavonoiden een rol.
Wat verder opviel was dat de propol is uit Peru in dit
opzicht vee l minder krachtig werkte. Hiervan was
meer dan 10 keer zoveel nodig voor eenzelfde effect.
b. Propo lis kan de vermeerdering van kankercellen
tegengaan (cytotoxisch effect). In dit onderzoek is de
invloed bekeken op 2 soorten kwaadaadige gezwellen. Van aile onderzochte soorten was de propol is uit

BIJENPRODUCTEN
het methanol-extract vee! beter werkzaam dan die uit
het water-extract. En voorts vie! op dat de propolis uit
Nederland en China duidelijk sterker werkte dan de
andere soorten.
c. Het beschermend effect van propolis is getest op
levercellen van muizen. Aan die cellen werd een stof
toegevoegd die celdood kan veroorzaken. Het schadelijk effect hiervan bleek te worden tegengegaan
door toevoeging van een hoeveelheid propolisoplossing. Het beschermend effect was het sterkst bij
de Nederlandse, Chinese en Braziliaanse (2 van de 6
soorten) propolis. In aile gevallen werkte de propolis
uit het methanol-extract het best.

Kwaliteit afmeten aan werkzaamheidstest
Het geheel overziende blijkt dat de grooste werkzaamheid telkens bij dezelfde propolissoorten is
gevonden. De Chinese, Nederlandse en een drietal
Braziliaanse soorten hadden telkens een krachtiger
werking in de testen dan de Peruaanse en de andere
Braziliaanse soorten . De onderzoekers suggereren
voorzichtig dat dit in z'n algemeenheid zou kunnen
gelden: een propolis die goed scoort op een aspect,
is vermoedelijk ook werkzamer op de andere punten.
Maar anderzijds is het eigenlijk heel wonderlijk dat
terwijl de Braziliaanse en de Nederlandse propolis een
totaal verschillende samenstelling hebben, hun
werking toch analoog is.
En daar ligt meteen ook een van de redenen waarom

farmacologen en medici vreemd tegen dit middel
aankijken. In hun beleving draait alles om een goed
gedefinieerde werkzame stof. Voor propolis is een
dergelijk uitgangspunt volstrekt onbruikbaar, maar
toch moet er wei rekening mee worden gehouden dat
de ene soort vee! krachtiger kan werken dan de ander.
Kortom, hoe bepaal je de dosering op een verantwoorde manier? En op dat gebied kan de suggest ie van de
onderzoekers heel vruchtbaar zijn: als het waar is dat
de mate van werkzaamheid op een aspect ook iets
zegt over de activiteit op andere gebieden, dan kan
een kwalitietstoets worden uitgevoerd met een
eenvoudige proef. Zij stellen voor om de over-allkwaliteit van propolis te testen aan de hand van z'n
effect op vrije radicalen . Een test die eenvoudig en
tegen !age kosten is uit te voeren .

Banskota, A.H. et al .: Cytotoxic, hepatoprotective and free
radical scavenging effects of propolis from Brazil, Peru, the
Netherlands and China . I Journal of Ethnopharmacology
72: 239-46 (2000).

Naschrift
Het is de bedoeling om in het lopende jaar meer
aandacht te gaan besteden aan apitherapie. Daartoe
heeft de redactie contact gezocht met enkele
Nederlandse deskundigen op dit gebied. Hun
bijdragen kunt u binnenkort tegemoet zien.

Flora wandel- en fietstocht ABTB
G. Hollander e n E. Blankert
In vervolg op de studiedag van de ABTB op 3 februari
jl. kunt u op eigen gelegenheid of in groepsverband
dee lnemen aan een wandeling in de Millingerwaard
waar u zeer verrassend in het uiterwaardenlandschap
een bijzondere theetuin met vee! plantsoorten en
doorkijkjes kunt bezoeken . Ook Poolse koniks die
nauw verwant zijn aan het oorspronkelijke Europese
wilde paard , en galloways, een klein runderras uit
Schotland, kunt u op uw pad tegenkomen . De tocht
vindt plaats op zaterdag 9 juni, de start is om 13.00
uur bij het veerhuis, Waaldijk 23 te Gendt (0481 421255), waar ook de lezingen zijn gehouden.
Wandelaars ontvangen een plattegrond en ook
deelnemers welke slecht ter been zijn kunnen de
oversteek van het veerhuis met het pontje naar de
theetuin maken (± 20 minuten !open). Ook de fietsers
ontvangen een plattegrond en kunnen de routes in
elke gewenste richting maken. Zo kunnen de

89

Literatuur

Gendtsche Polder, de Klompenwaard, de Lobbendensche Waard, natuurinformatiecentrum Grenspost
Gelderse Poort, Rijndijk 5-6 Mil ingen, de Millingerwaard en natuurlijk ook de Millinger Theetuin
bezoeken . Het is een Flora fietsroute van Staatsbosbeheer en is ongeveer 25 km lang. Desgewenst kan
de route nog een stukje Ianger of korter worden
gemaakt al naar gelang de algehele conditie of de
benen zijn . De plattegronden en de opvang wordt
door het bestuur van de ABTB alsmede door de
afdeling Gendt verzorgd. Om voor een goede
opvang zorg te kunnen dragen verzoeken wij u uw
dee! name door te geven v66r 2 juni, 0481-423143,
per e-mail: lmkerijpitt@hetnet.nl of bij de secretaris
van de ABTB, M. Veldkamp, Luttenbergerweg 74,
8105 RF Luttenberg, 0572-356006,
e-mail: amveld@daxis.nl
De kosten voor de voet!fietsveren, bezoek theetuin
en consumpties zijn voor eigen rekening .
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Nieuwe depots Het Bijenhuis
Roe/ ten Klei
IIelaa moeten wij, als gevolg van persoonlijke omstandigheden, afschetd nemen van een aantal zeer actieve
depothouders van de VBBN. De heren H.S. Homburg uit
lJmuiden, H. Jansen uit Markelo en A.J. Lievestro uit
Apeldoorn.
En natuur!Uk niet tc vergeten de partners die ecn ruime
depot-portie voor hun rekening namen, ook zij stonden
Jaren klaar om de klanten te helpen. Ret is heel jammer
_90 dat deze zeer actieve imkers stoppen met dit werk. Vaak
waren zij het aanspreekpunt voor nieuwe !eden die goed
advies nodig hadden.
Hieronder de nieuwe depothouders
• Depot Homburg wordt overgenomen door:
J. Glazenborg, Rijklof van Goensplein 14.
2024 AM Haarlcm. 023-5273948, van tevoren bellen.
• Depot Jansen wordt overgenomen door:
J. Rabe, Lochemseweg 6. 74 75 PB Markelo,
0547-351404.
• Depot Lievestro wordt overgenomen door:
mw. J.A. Verrips-Smienk, Oranjeweg 114,
8166 JD Gortel (Emst), 0578-661383 , van tevoren
bell en.
• L.J. Jochems, Hovenierweg 16, 7205 DA Voorst,
0575-515754, van tevoren bellen .
Vanuit het Bijenhuis wensen wij hen veel succes en een
goede verkoop toe.

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderiuk
Altijd een drukke tijd in de aanloop naar de Algemene
Vergadenng. Overigens bijna mijn laatste als voorzitter en
dat zweeft nu ook al door het hoofd. Hoe zal de tijd zijn
als ik opzij ben gestapt?
Ik denk ook aan De Ridder: hoe heeft hij het veertig jaar
volgehouden? Of waren er toen geen problemen'l A is ik
Wieb Top mag ge loven is dat niet waar. Hij begon er
JOnger aan, dat is zeker.
• Problemen? Zijn er ook vorderingen? Dat gaat door me
heen op de koninginnenteeltdag van zaterdag jl. Een
presentatie van een carnicaclub, gevolgd door de BBV, de
Buckfa tclub. Zoiets wa enkelejaren geleden nog niet
makkeltjk. Nu spelen ze elkaar de bal toe en vergelijken
hun methoden. Met interessante verschillen al gaat het om
hetzel fde; goede moeren kweken. Bij de carnica Iaten ze
de selcctie over aan grote telers in Duitsland en kiezen
daaruit puik materiaal voor de nabveek. Bij de BBV
wordt ook goed uitgangsmateriaal gekocht maar zij
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selccteren uit hun nakweek ook om toch zelf goede lijnen
te ontwtkkelen. Veelkleurigheid onder de imkers en wie
zal zeggen of een grauwsluier van uniformiteit beter zou
zijn? Mis chien wei efficienler. maar nict leuker.
• Nog maar weer eens over AVB. Elde rs kunt u lezen over
een bijeenkom t over het door ons gewenste beleid. Ik
vond het plezierig dat we een grote overeenkomst bereikten. Wei met de beperking van onzekerheid over wat het
Mini tcrie dit jaar voor beleid za l voeren. Daarover is nu
het volgende bekend. Binnen het Ministerie wordt nu
overlegd met de RVV over het beleid waaraan men de
voorkeur geeft. En. zei men. dat behoeft niet het beleid
van 2000 te zijn. Toezegging: binnen een maand dus v66r
I maart is dat bekend. Wij hebben de visie van de bijenhouderij schriftelijk ingebracht o.a. in de: vorm van het
genoemde artikel. En wij hebbcn gestcld dat een volk met
veel sporen a is verdacht moet worden beschouwd met
noodzakelijke follow-up van de RVV Er is du kans dat
we voor het seizoen duidelijkheid hebben. Inntssen werkt
het Ministerie ook aan het lange tennijn beleid en daarover beginnen de gesprekken met ons wat later in dit jaar.
lk zal niet verhelen dat ik er moeite mee heb dat men van
verschillende kanten de Ieiding van de Bijenhouderij
verwijt zo onduidelijk te blijven over dit AVB-beleid. Ik
begrijp wei hun zorg maar ik zet vraagtekens achter de
wijsheid om alternatieve methoden aan te raden. Op de
eerste plaats omdat die ontleend z ijn aan Ianden met veel
meer overheidsfaciliteiten dan bij ons. Op de tweede
plaats omdat de onduidelijkheid wordt versterkt en het de
onderhandelingen met de overheid een verkeerde wendino
kan geven. N iet voor de muziek uitlopen. De Bedrijfsraad
en het 1-18 vinden dat wij primair samen mel de overheid
een goede weg moeten uitzetten omdat onze ecto r te
kl~in is om een eigen weg te gaan. Het zou goed zijn a is
WIJ deze opmars een kans geven.
• lets heel ander . Ons secretariaat. Dat is een aaneen chakeling van pech geworden. Nadat eerst twee ·eerste keuze
kandidaten' een baan elders accepteerden, werden we het
eens met een goede kandidaat maar die was herstellende
en verwachlte op korte termijn te 1-.'Unnen beginnen. Dat
duurde toch wat Ianger dan verwacht tot ze een teruos[aa
kreeg en zij vond dat wij niet Ianger konden wachte~. D71s
moeten we opnieuw beginnen. Gelukkig hclpen de
collega's op het Bijenhuis om ernstige achterstanden te
voorkomen en heeft de voorzitter een PC, maar niet a lies
loop! naar wens. Het wordt een flinke zorg voor ons.
• Komende vrijdag gaan we met een ste rke deputatie naar
Schiermonnikoog. Dan vindt er een hoorzitti11g plaats
over ons bezwaarschrift tegen de opgelegde beperking van
l5 volken. We worden vergeze ld door een gespeciali eerd
Jttnst en een deskundige op het gebied van genetica.
Benieuwd wat het gaat opleveren. Maar door de langzame
procedure is de kans op een verhuizing nog dit jaar
verkeken. lk ga ervan uit dat we volgend jaar weer op de
oude plek werken.
• Ik hoop velen van u te z ien op de Algemene
Ledenvergadering. Drie andere organisaties houden die
vergaderingen ook om die tijd en ik za l m'n best doen dat
daar duidelijkheid over het VB-beleid 200 I van het
Ministeri e LNV kan worden gegeven. lk attendeer u op
ons mtddagprogramma. zie elders in dit nummer. Dit jaar
over de technische kant van bestuiving.

VBBN

Middagprogramma 31 maart
!-let middagprogramma zal plaatsvinden na de Algemcnc
Ledenvergadering van de VBBN op 31 maart a.s. en duurt
van 14.00-16.30 uur, in de grote zaal van het WICC. Het
thema is 'Bestuiving'.

Programma
14.00-14.30 uur: 'Bestuivingswensen van een zaadveredelingsfirma' door B. van Kuijk, werkzaam
bij het zaadveredel ingsbedrijf Rijk
Zwaan.
14.30-15.00 uur: 'Activiteiten van een bestuivingsimker'
door L.A. Kamerling van de Stichting
Bedrijfsmatig lmkeren
15.00-15.20 uur: pauze
15.20- 15.40 uur: presentatie van de Website van de
VBB door H.J.J. van den Broek,
HB-Iid VBBN
15.40-16.00 uur: Bespreking van het handboek
'Bestuiving'. geschreven door L.G.M.
Hensels, oud-voorlichter bijenteelt
16.00-16.30 uur: 'Bestuiving in de natu ur' door A. Koster,
A Iterra, DLO-onderzoekinstituut
Wageningen.

FAMILIEBERICHTEN
Op 6 j anua ri 200 I overleed ons lid
P ETER WILHELM JOSEPHUS A SSM A
in de lee ftijd van 80 j aar.
De heer Assmann was j are nlang trouw lid van onze
vercniging. Hij had li efd e voor zijn bije n. Li eha melijke
ongem akken noopten hem te toppe n met zijn hobby. Hij
bl eef echte r trouw aan de ve renig ing. Voor zover mog elijk
bezoeht hij ail e activit eiten va n de vercnig ing. altij d
ve rgezeld van zijn echtgenote .
Wij zullen hem mis en e n we nscn zijn vrouw e n ve rdere
famili e a ile ste rktc om dit verlies te kunncn dragen.
Bestuur e n Iede n
VBB N sub\crenig ing Do rdrecht c.o.

Tradilie, oude plicllt, bijeu. =ijn grote liejae
Hee.fi llij stil l'erlaleu op =ijn wang een graan, stil ge11·eeu.
In lief vlieggm ben ik gaan =eggen:
bijeu: 1111' meester i lleen.
Gehec l onverwac ht ove rleed op 29 januari 200 I op 66-jarige
lee ftijd o ns lid
KAP H E IS

Het middagprogramma kan kostenloos bijgewoond
worden . Een samenvatting van de voordrachten is bij de
zaa l erkrijgbaar, aansluitend aan de voordrachten za l er
gelegenheid zijn tot di cussie.

Kap was een actie f e n gezellig imker in on ze vereni g ing. Wij
zull en hem mi ssen.
Wij we nsen zijn vrouw e n kinderen vee I sterkte toe.
Bestuur en Ieden
VBBN subvereni ging Ter Ape I e.o.

FAMILIEBERICHTEN
Op 27 januari 200 I is overlede n o nze imke r ric nd
JA

VERBERK

Jan is 7 1 j aar gewo rde n. Jan is pas in 1992 lid gcwordc n van
o nzc vere nig ing. Dat bcte ke nt niet dat hij daarvoor ni et
imkerde . Hij stamtuit een echte oudcrwetse imke rfamili e ,
waar ze meer dan honde rd j aa r bij en hebbe n gehoude n. Z ij n
oude rs woonden sa mc n met hun kinderc n in ecn zeer oud
Braba ms boe rderijtje waar ze wat kc utclden en uite raa rd ook
imkerden. Later nam en hun dric vrijgeze ll e zonen de imkerij
over. Zoo n Grad, een broer va n Jan, wcrd o lfi ciee l lid va n
onze verenig ing. Toen Grad ove rl ecd nam Ja n de imke rij
over. broer Ben was inmiddels ook ovcrl eden. He t o uderl ijk
boe rderijtje we rd afgebroken en zo ook de g rote o udc bijenhal. Er kwa m ecn ni euw hui s en cen k leinc bijenhal voor in
de plaats. Helaas hee ft Ja n ni et la ng van z ijn ni e uwe verwo rvenheden kunnen geni eten. H ij we rd ern · ti g zick e n mocst
naa r een verzorg ingshui s. Onda nks hct feit dat hij al geruime
tijd gecn bijen meer had is Jan toch trouw lid gebleven. Met
Jan is helaas een be ke nde imke rfamili e in het Brabantse

Op 22 j a nua ri is overleden op bijna 80-jarigc leeftijd
BEREND KERS
Berend was een bc kwaam imker di e niet gehinderd werd
door zij n lee ftijd. Hij imerde met 12 vo lke n en
ex perime ntcerde met nieuw teeltmate riaal e n g rote
raa mmaten . Hij had daar veel sueces mee en dus altijd
honing in overvlocd . H ij rcisdc naar de g rote drac hte n in on
land. daa rbij geholpe n doo r collega's . Zijn vrouw sond bij het
uitvoerc n van het imke rsva k vollcdi g aehte r hem e n zorgde
voor hc t pe rfect inpotte n va n de honing. Berend was bekend
e n gezien in onze vere nig ing e n daarbuiten, hij kon goed met
men n omgaan en w i t da n ook prima plaatsj e voor de
bijen te rege le n. Om de plek exact te be palen. maa kte hij
gebruik va n een schietl ood . Be re nd ko n gocd omgaan met de
g limlac h van mcni g co li ega a ls hij zo door de he ide Iiep te
pe ndele n.
Wij denke n me t vrc ugde te rug aan een colleg iaa l, zeer
be kwaam e n wij s imker.

verdwencn.

Bestuur en Ieden
ZLTO bijenhoudersve re nig ing

Bestuur en !ede n
VBBN subvereni g ing Devcnte r
t.

Ambrosius Mill e. o.
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