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U bent van ons gewend in de maand oktober een themanummer te ontvangen. Het samenstellen daarvan is
voor de redactie een flinke klus, waarmee je niet vroeg genoeg beginnen kunt. We zijn er dan ook a/ mee
bezig. Het thema is geformuleerd, het (eerste) concept gemaakt. We willen in gewoon Hollands gezegd de
verschillende mogelijkheden nagaan die de imker zelf heeft om zijn of haar omgeving aantrekkelijk(er) te make n
voor bloembezoekende en -bestuivende insecten in het algemeen en de honingbij in het bijzonder. De
(heem)tuin/ insectentuin staat derhalve centraal. Voor een onde rdee/ in onze opzet zijn we op zoek naar mensen
die er zo 'n heem- of insectentuin op na houden. Een zo'n tuin hebben we a/: een heemtuin op Terschelling .
Maar daar moeten er nog een aantal bij. Het liefst verspreid over het land en ge vestigd op verschillende typen
grondsoort. Wie zich aangesproken of verleid voelt vragen wij zo spoedig mogelijk met ons contact op te
nemen. Onze telefoonnummers: 0316-527437; 030-6921962; 0317-411975. Op voorhand dank.
Ton Thissen
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Kwaliteitsgarantie voor moeren
DOPPENPROJECT

M .J.H.M. Duchatea u

Het doppenproject behoeft inmiddels niet vee!
uitleg meer. Het doel is dat vo o ral de kleinere
imkers op een eenvoud ige en goedkope manier aan
goede kon inginnen kunnen komen . Daartoe kopen
imkers aangenomen koning innenlarven die ze
verder opkweken tot koning innen die standbevrucht
worden . Het teeltmateriaal voor deze koning innenlarven is meestal carnica of Buckfast. De vraag is nu:
wat is goed en is er een kwaliteitsgarantie van de
geleverde moeren?
Eerst moet de opmerking gemaakt worden dat een
groot deel van de eigenschappen van een volk bepaald
wordt door omgevingsfactoren zoals dracht, het weer
en de bedrijfsmethode. Daarnaast worden de eigenschappen bepaald door het genetische materiaal en
daarop kan worden geselecteerd. Selectie houdt in
dat aileen van de beste volken koninginnen geteeld
worden, wat uiteindelijk kan resulteren in nog betere
volken.
Wat houdt 'beter' in: vee! honing, zachtaardig, vast op
de raat, zwermtraag, ziekteresistent? 'Beter' kan voor
iedere imker anders zijn. Het probleem is dat niet op
aile eigenschappen tegelijk geselecteerd kan worden.
Het volk dat het zachtaardigst is heeft waarschijn lijk
niet de meeste honing. Het volk dat goed poetsgedrag
vertoont is misschien niet het zachtaardigste volk. Dat
betekent dat er bij selectie keuzes gemaakt moeten
worden. Momenteel wordt er veel waarde gehecht
aan zachtaardigheid omdat we in ons dichtbevolkte
land geen overlast willen bezorgen door stekende
bijen. In Duitsland wordt de keuze steeds meer
gemaakt voor hygienisch gedrag zodat onder andere
de varroamijt minder kans krijgt.
Ras- en lijnzu iver materiaal
Zoals eerder beschreven in Bijen 9(4): 114-115 (2000)
moet het uitgangsmateriaal voor de teelt ras- en
lijnzuiver zijn zodat het geleverde materiaal homogeen
is. Daardoor kan kwaliteit beter gegarandeerd
worden. Voor de Buckfastteler Ievert dat meer preblemen op dan voor de carnicateler omdat zijn uitga ngsmateriaal eigenlijk niet raszuiver is . Het is een (kunst)ras waarin, omwille van hun eigenschappen, verschillende rassen zijn ingekruist. Daarom zijn er onder de
Buckfasttelers (licentiehouders) afspraken gemaakt
zoa ls verteld door Gerard Meijerink tijdens de

vergadering over het Doppenproject in januari 2001.
De regels zijn dat uit dertig volken acht zusterkoninginnen worden geselecteerd en daaruit wordt dan
weer een volk uitgekozen als teeltvolk. M inimaal vijf
moeren worden daarvan nageteeld die standbevrucht
worden en gedurende een jaar getest. Als deze F1
moeren voldoen aan de eisen worden opnieuw
koninginnen geteeld van het teeltvolk (indien die
moer er nog is!) die als aangenomen koninginnenlarven aan imkers worden verkocht. lmkers die via
licentiehouders koninginnenlarven kopen zijn min of
meer gegarandeerd van kwaliteit als het inderdaad zo
allemaal in z'n werk gaat.
Drie voorbeelden
In Duitsland wordt vee! gedaan aan keuring en selectie van bijenvolken. Dit betreft voornamelijk carnica
van verschillende lijnen. Koninginnen van dergelijke
instituten zijn van goede kwa liteit en zijn dus goed
uitgangsmateriaal voor de koninginnenlarven in het
Doppenproject. Afhankelijk van de eigenschappen
waarop geselecteerd is za l de imker volken krijgen
met die en die eigenschappen . Tijdens dezelfde
vergadering van het Doppenproject vertelde Johan
Olde Dubbelink hoe hij zorgde voor de kwaliteit van
de geleverde koninginnenlarven. Van de moeren die
gekocht zijn bij een Duits bijen instituut worden
koninginnen geteeld die st andbevrucht worden . De F1
volken worden vervolgens gedurende een jaar getest
op verschillende eigenschappen alsmede ook op
homogeniteit. lndien deze volken voldoen aan de
eisen dan wordt van die 'Duitsland'moeren opnieuw
nageteeld voor het Doppenproject.
De teeltmoeren die afkomstig zijn van Schiermonnikoog komen uit een homogene populatie. Op Schiermonnikoog wordt vooral geselecteerd op zachtaardigheid en vast op de raat. De evaluatie van de F1 volken
door imkers dienen als kwaliteitsbeoordeling.
Hierboven zijn drie voorbeelden beschreven zoals het
altijd zou moeten gaan om kwaliteitsgarantie te
ku nnen geven over het geleverde materiaal. Het kost
waarschijn lijk nog en ige jaren voordat iedere teler in
het Doppenproject een kwalit eitsgarantie kan geven
met een testrapport van de F1 volken, waarin ook
staat op welke eigenschappen geselecteerd is en
welke kenmerken de hoogste prioriteit hebben in de
selectie, zodat de imker een gefundeerde keuze kan
maken voor zijn koninginnenlarven.
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OPPENPROJECT 2000

Wie schrijft die blijft
Het is alweer voo r het derde jaa r dat het doppenproject loopt. In totaal werden 1 .011 larfjes
verdeeld , waarvan er 715 werden aangenomen.
Hiervan ontwi kkelden er zich 459 tot een
volwaardige koningin . 68% daarvan kwam aan de
leg. Uiteindelijk werden er 273 koning innen in een
productievolk ingevoe rd . Vorig jaar waren er dat
475 . De getallen geven aileen maar aan water
gemeld is aan de werkgroep doppenmethode. Veel
meer imkers hebben op deze manier gewerkt, maar
gaan inmiddels hun eigen weg . Door eerdere
deelname hebben ze de weg naar de verdeler van
raszuivere larfjes gevonden . Ze melden hun
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De kans dat de F1-moeren paren met darren met
goede eigenschappen wordt zo steeds grater. De F1volken zullen daardoor ook steeds beter worden. Dit
soort gegevens hoort bij de werkgroep doppenproject
te komen .

Het doppenproject als beoordelingsinstituut?

Het vastleggen van gegevens maakt het mogelijk na
verloop van tijd harde uitspraken te doen. Oat geldt
ook voor het doppenproject. Het is niet het doel van
het doppenproject om lange lijsten aan te leggen met
fraaie getallen over opgehaalde larfjes en met succes
ingevoerde moeren. Wat we willen weten is of de 273

In Nederland kan ieder op zijn eigen manier met teelt
en selectie bezig zijn. De beoordeling van de resultaten daarvan is aan de imker die ermee bezig is. Het
doppenproject wordt georganiseerd door een werkgroep van de koninginnenteeltcommissie en is daarmee een onpartijdige, onafhankelijke groep imkers.
Deze werkgroep voelt zich verantwoordelijk voor de
resultaten . Het is immers geen succes als je een imker
aanbeveelt te gaan werken met F1-koninginnen en
deze blijken dan uiteindelijk niet beter te zijn dan wat
die imker eerst had. Vandaar dat men gaat kijken of
het mogelijk is om te achterhalen of bepaald
teeltmateriaal betere F1-volken oplevert dan ander
teeltmateriaal. Zijn bijvoorbeeld F1-volken, nageteeld
van moeren uit Celie beter dan F1-volken van een

met succes ingevoerde moeren , ook 273 geweldige
volken opleverden. De werkgroep 'doppenproject'
probeert met behulp van een evaluatie door de deelnemers een antwoord te krijgen op die vraag. lmkers
die werken volgens deze methode, zich aanmelden en
hun resultaten doorgeven, helpen daarmee de werkgroep aan feitelijke informatie over het succes van
deze werkwijze .

andere herkomst? Om dit soort dingen te weten is het
belangrijk dat deelnemers aan het project, dat imkers
die werken volgens de doppenmethode hun resultaten
doorgeven. Hier is de georganiseerde imkerij bezig
met teelt en selectie: onafhankelijk en onpartijdig. Een
eerste stap op weg naar een organisatie van imkers
die zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van
de bijenvolken van haar leden.

Beoordeling van de F1 's

Variaties in de methode

Bij het doppenproject wordt gewerkt met F1 's. Oat
zijn dochters van raszuivere koninginnen die standbevrucht worden . De eigenschappen van de volken
van deze koninginnen zijn niet te voorspellen . Men
weet immers niet met welke darren ze paren. De
imker kent aileen de eigenschappen van moeders
kant. Het is een ervaringsgegeven dat veel van die
goede eigenschappen bij de standbevruchte dochters
zijn terug te vinden . Daarom is het ondanks de onvoorspelbaarheid tech de moeite waard te werken met
standbevruchte nateelten. De darren van deze F1moeren zijn raszuiver. F.K. Tiesler zegt daarover: 'De
invloed die deze F1-volken met hun raszuivere darren
op de bestaande landbij hebben, kan niet hoog
genoeg worden ingeschat. Zender het te willen en
zonder het te wet en, krijgen de imkers die niet aan
selectie doen, langzaamaan grijze, zachtaardige bijen' .

Uit de ingestuurde evaluaties blijkt dat niet aile
deelnemers de doppenmethode klakkeloos
overnemen . Men gaat variaties aanbrengen zoals
werken met een broedstoof, rijpe doppen in
broedafleggers invoeren in plaats van uitgelopen
moeren, een imker voor een groep imkers
koninginnen Iaten telen . Dit is een toe te juichen
ontwikkeling. De doppenmethode is een recept zoals
vroeger de Aalstermethode. Van die methode kennen
we aile 'trucks and tricks' , juist doordat men allerlei
varianten heeft uitgeprobeerd. Zo zullen we ook aile
'ins and outs' van koninginnenteelt in onze vingers
krijgen.

activiteiten niet meer en dat is jammer omdat zo
belangrijke informatie niet boven tafel komt.
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Voor informatie over het doppenproject kunt u terecht
bij Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ, Berlicum,
073-5037030. Zie ook Bijen 9(2): 53 (2000) .
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Vuilbroedbestrijding in Denemarken
Vorig jaar vond in Donaueschingen de dertigste ZuidDuitse imkersdag voor beroepsimkers plaats; dit maal

nenteelt genomen . In 1922 leidden deze proeven tot
de volgende conclusie : gezien de feiten en resultaten
van de genomen proeven mag geconcludeerd worden

was deze geheel gewijd aan Amerikaans vuilbroed. De
bijeenkomst werd geopend met een lezing door de
Deense bijenwetenschapper Dr. Henrik Hansen. De

dat dit eiland voldoende ge'lsoleerd ligt om als bevruchtingsstation te dienen, zodat, wat dit onderdeel
betreft, de practische koninginnenteelt geen bezwaren

sporen van Paenibacillus larvae zijn zeer hardnekkig;
ze kunnen 35 jaar, misschien wei 50 jaar overleven.
Om ze te doden is langdurig een hoge temperatuur
nodig . Zelfs bij een radicale ontsmetting van een kast
kan slechts een reductie van de sporen bereikt
worden. Het kwetsbaarst zijn de jonge larven tot 24
uur oud . Hansen ontdekte dat volken ook via stuifmeel besmet kunnen raken. Het lukte hem met stuif-

meer in de weg staan . Er is evenwel nog een nader
onderzoek nodig , om te weten te komen of het absoluut vast staat dat Urk volkomen ge.lsoleerd ligt voor
darrenbezoek.(... ) Wat de kruisingsproeven betreft,
deelt de bijenteeltconsulent mede dat deze als
volkomen geslaagd moeten worden beschouwd. Van
15 koningin nen werden er op Urk 12 bevrucht' . (Citaat
uit de rubriek 'Van Heinde en Ver' zoals die in juni
101
1924 verscheen in het maandblad 'De Practische

meel van ogenschijnlijk AVB-vrije bijen andere volken
te besmetten. In het laboratorium slaagde men er in al
met negen sporen klinische symptomen op te wekken .
Om een heel volk te besmetten zijn echter twee
miljard sporen nodig, waarbij vastgesteld werd dater
verschillen optraden tussen bepaalde rassen en lijnen.
In Denemarken worden andere bestrijdingsmethoden
toegepast dan in de Bondsrepubliek. Zeer verzwakte
volken worden net als in Duitsland vernietigd. Besmette
volken van nog normale sterkte worden echter afgeslagen in ontsmette kasten waarin raampjes met
kunstraatstrips. De oorspronkelijke raten worden
verbrand en het gereedschap gedesinfecteerd. Het
volk blijft met geopend vlieggat op de oude standplaats staan en na een week worden de dan inmiddels
uitgebouwde raten (met raampjes en al) verbrand.
Daarvoor in de plaats krijgt het volk weer nieuwe
raampjes met kunstraat. Acht weken later en het jaar
daarop wordt het volk weer onderzocht. Er is geen
vervoersverbod, maar aile volken binnen een straal
van twee kilometer moeten onderzocht worden, ook
als ze tussendoor gereisd hebben. Bij het onderzoek
wordt de voederkranstest gedaan. Volgens Dr. Hansen
zijn de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen
AVB : het kweken van resistente bijen, een intensief
onderzoek naar de symptonen en het gebruik van
niet-chem ische bestrijdingsmethoden.
Dr. Muhlen, een van de forumleden op deze
imkersdag, zag wei mogelijkheden onder bepaalde
voorwaarden delen van deze Deense methode ook in
Duitsland toe te passen (ADIZ 2000(12)).

Koninginnenteelt op het eiland Urk
'Sedert 1922 worden op het (voormalig) eiland Urk
door de Nederlandse bijenteeltconsulent, de heer
Minderhoud te Wageni ngen, proeven over koning in-

-

lmker'.)

lmkeren in de gevangenis
Om iets te doen aan de achteruitgang van het aantal
bijenvolken in Groot-Brittannie worden in de Kingstongevangenis in Portsmouth gedetineerden opgeleid tot
imker. Tot levenslang veroordeelden krijgen les van
bijenhouders van de plaatselijke imkervereniging. De
directeur van de gevangenis die daar toestemming
voor gaf, vond het een goed idee: de gevangenen
hadden iets om handen en kregen weer ergens interesse in. Daarbij komt dat de bijen van groat belang
zijn voor de plaatselijke ecologie. De imkerende
gevangenen mogen niet, net als de bijen, de
gevangenis uit, maar doen nu tach iets nuttigs voor
de gemeenschap zonder dat iemand er last van heeft.
(The Scottish Beekeeper, 2001(2).

Een wastip
Voor wie niet weet wat te doen met die kleverige en
klodderige ontzegelwas, geeft een imker uit Noorwegen in de American Bee Journal (2001(1)) de
volgende tip . Spijker een koninginnenrooster tegen de
bodem van een honingkamer. Leg er een plastic zak in
en vul die met de wasdekseltjes. Prik vlak voor je de
bak op het volk zet een stuk of tien gaten in de
bodem van de zak. Na verloop van tijd vind je aileen
maar droge en schone was, klaar voor de wassmelter.
Dikwijls hebben de bijen er nog een mooi kunstwerk
van gemaakt dat zo naar een tentoonstell ing kan.
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erande schijnspurrie (Spergularia media)
Overleven in een luchtbel

-
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Tijdens een plantenexcursie is het erg aantrekkelijk om
iets met planten te kunnen doen. De excursieleiders
die rondleidingen verzorgen op de Boschplaat op
Terschelling zullen als ze langs de Waddenkust lopen
steevast Iaten zien hoe de bloemen van de Gerande
schijnspurrie overleven bij overstromingen . Ze tonen
dan hoe prachtig de kroonbladen om de meeldraden
en stamper sluiten als een bloem onder water wordt
gehouden. Een luchtbel zorgt er dan voor dat het
inwendige van de bloem droog blijft. Boven water
gekomen klappen de kroonbladen weer in de oude
stand . Of de nectar de watervloed heeft overleefd, is
nog de vraag, maar voor de bloem van minder belang
om te blijven functioneren .

bladen zijn dan Ianger. De plant kan tegen een stootje
want behalve tegen overstromingen tijdens de
bloeiperiode is zij ook heel goed bestand tegen
bedekking met overstoven zand en met slib als gevolg
van afzetting bij overstromingen. Als de plant te diep
onder de bedekking komt, vormen zich als redm iddel
soms vegetatieve wortels aan de stengels.

Opeenvolgende bloei

Gerande schijnspurrie is een van de ongeveer 1750
leden van de Anjerfamilie (Caryophylfaceae) . Het
geslacht Schijnspurrie (Spergufaria). bestaande uit
ongeveer 40 soorten, heeft een kosmopol itische
verspreiding. De meeste daarvan zijn zoutplanten , ook
wei halofyten genoemd. Ook de Gerande schijnspurrie
is een plant van het zoute leefklimaat. In ons land
komt hij algemeen voor op de Waddeneilanden , langs
de Friese en Groningse kust en in het Deltagebied. De
plant groeit tussen de stenen van dijkglooiingen en op
kweldergraslanden. Zij is overblijvend en gedijt zowel
op klei als op zand . In het koude seizoen sterven de
bovengrondse del en af tot aan de onderste knoop van
de plant.

Gerande schijnspurrie bloeit van juni tot in de herfst.
De bloemen vormen zich achtereenvolgens aan het
eind van een stengel, de bloeiwijze is een los bijscherm . Een bloem heeft vijf kelkbladen , vijf kroonbladen , tien meeldraden en een vruchtbeginsel met
drie stampers. Bloemstengel en kelkbladen zijn bezet
met klierharen . Aan een stengel staat meestal maar
een bloem in bloei. Tijdens de bloeiperiode zit er veel
beweging in de bloeiwijze: de bloemknoppen zijn
teruggeslagen; nadat de rechtopstaande bloem is
uitgebloeid heeft de rijpende vrucht weer de terug geslagen stand; en als hij gerijpt is, staat hij rechtop.
Het scharnierpunt van al die bewegingen is het begin
van de bloemstengel. De meeldraden staan voor de
kelk- en kroonbladen. Die voor de kelkbladen zijn
groter. Het in klompjes door de bijen verzamelde
stuifmeel is lichtbruin. Tijdens het bloemenbezoek van
de bijen buigen de bloemstelen helemaal door.
Behalve stuifmeel verzamelen bijen ook nectar op de
bloemen. De nectarien liggen op de bloembodem
direct aan de buitenzijde van de meeldraden, dus
gemakkelijk bereikbaar.

Vlezige bladeren

Vermeerdering

De lijnvormige bladen zijn vlezig en staan kruisgewijs
tegenover elkaar. Aan het begin van een bladpaar
staan vliezige steunblaadjes die met elkaar zijn
vergroeid . In de oksel van de bladeren vormen zich
steriele bladspruiten waaruit een of meer blaadjes
ontstaan. De bladstand vertoont veel gelijkenis met
de nauw verwante Spurrie (Spergula), maar verschilt er
in wezen van, vandaar de naam Schijnspurrie . Het
uiterlijk, de habitus van de plant is sterk afhankelijk
van de standplaats. Op een open standplaats vormen
zich aan het begin van de plantenstengels al gauw
vertakkingen en zijn de stengels aan het begin liggend
en aan het eind opgaand. De plant heeft dan straalsgewijs uitgespreide stengels. In een dichte begroeiing
is de plant rechtopstaand en minder vertakt. De

De vrucht is een doosvrucht, die met drie korte
kleppen openspringt. De ronde platte zaden hebben
in de meeste gevallen een brede vliezige vleugelrand ,
waardoor ze door de wind kunnen worden verspreid.

Zoutplanten
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Gevulde bloemen
Op De Grie, oostelijk op Terschelling, trof ik tussen
het korte gras een plant aan die opviel door de
aanwezigheid van veel in bloei staande bloemen . Bij
nadere beschouwing bleken het allemaal gevulde
bloemen te zijn, die bij het uitblijven van bestuiving
lang in bloei blijven, vandaar die grote hoeveelheid
bloemen . Een niet veel voorkomend verschijnsel
onder de Gerande schijnspurrie .

BIJENPLANT IN BEELD

-

103

cSx

G

10x

F

Gerande schijnspurrie (Spergu/aria media subsp. angustata)
A deel van in bloei staande plant; B bloem waarvan een deel is weggenomen; C meeld raden; D stuifmeelkorrel :
1 polair, 2 equatoriaal; E stempels; F bloemknoppen, rijpende vruchten en opengesprongen vruchten; G zaad ;
H gevulde bloemen
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~ Drachtplanten
7

met

een extra dimensie (3)

d Wilde marjolein (Origanum vulgare L.)
Mw.M.E.C. Verspaandonk-Schijvens
Wilde marjolein is, behalve een uitstekende drachtplant ook een plant met vele andere mogelijkheden.
Zo is het een fraaie aanwinst voor de tuin . In het
knopstad ium en t ijdens de langdurige bloei is het

-
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een genet om er naar te kijken . Mede door de
enorme aantrekkingskracht op nectar-zuigende
insecten. Verder vormen de bloemstengels een
prima materiaal voor gemende zomerboeketten
(vooral in het knopstadium). Bovendien gelden de
donkergroene blaadjes als een breed toepasbaar
keukenkruid. En daarnaast blijken d ie blaadjes ook
nog eens tal van geneeskrachtige eigenschappen te
hebben.
Veel van u zullen de plant kennen onder de naam
oregano. Het keukenkruid waaraan de ltaliaanse pizza
z'n typische smaak ontleent. Maar in de plantkunde
wordt de naam wilde marjolein gebruikt. Het woordje
'wilde ' is toegevoegd om aan te geven dat dit (meerjarige) struikje ook in de vrije natuur voorkomt. Dit in
tegenstelling tot z'n (meestal eenjarige) gekweekte
zusje, de echte marjole in of majoraan (majorana hortensis} . De lange bloeiduur van juli tot september
maakt haar tot een aardig bijenstruikje. De bloei kan
nog worden verlengd door tel kens de uitgebloeide
stengels weg te knippen. In het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve staan een aantal
struikjes bij elkaar en ik moet zeggen het is er altijd
een gezoem en gebrom van jewelste. De bloemen
zijn zo in trek bij o .a. honingbijen, omdat de suikerconcentratie va n de nect ar enorm hoog is: tot 70% .
Hoe de pollenproductie in ons land is weet ik niet
maar voor Duitse imkers is zij voor honingbijen
gemidde ld en voor hommels goed. In de Ianden
random het Middellandse Zeegebied waar de struikjes
van oorsprong groeien is het een echte bijenplant.
Hier wordt incidenteel zuivere marjo leinhoning
gewonnen . Deze bevat zeer vee! fructose en is zeer
fijn kristalliserend . Maar de meeste marjoleinhoning
daar is afkomstig van meerdere drachtplanten zoals
tijm en andere kruiden van de zonnige berghellingen .

Bijen voor kruisbestuiving
Met een veelheid van veelal raze of soms witte
geurige bloemen afst eket'ld tegen donkerpaarse
schutblaadjes, probeert de plant haar
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aantrekkingskracht voor haar bestuivers te vergroten .
Dit ten einde de kans op kruisbestuiving te vergroten
en zelfbestuiving tegen te gaan . Zo hebben de
tweeslachtige bloemen ver buiten de kroon
uitstekende meeldraden. En naast planten met
tweeslachtige bloemen zijn er ook planten met enkel
functioneel vrouwelijke bloemen . Vooral bij
ge'1'soleerde populaties bevordert dit de
kruisbestuiving . Bijen zijn uitstekende kruisbestuivers .
Terwijl ze op de onderlip Ianden wordt het stuifmeel
op hun achterlijf afgezet. Vervolgens brengen deze
postbodes de stuifmeelkorrels in hun haarkleed naar
een ander adres: de stempel van een andere plant van
dezelfde soort. Kruisbestuiving Ievert een betere
zaadzetting . En zo worden twee zaken gecombineerd :
de genenuitwisseling en de voortp lanting.
Oorsp ronkelijk geneesplant
Lang geleden brachten de Romeinen de wilde
marjolein naar ons land. Toen werd de plant vooral in
de geneeskunde gebruikt. Hier en daar komt de plant
in ons land nog steeds - zij het in mindere mate - in
het wild voor. Daarom heeft men de plant hier
wettelijk beschermd . Voor de imker zijn er gelukkig bij
de vakhandel genoeg zaden of planten te koop. Er
zijn meerdere cultivars in de handel , maar voor de
bijen voldoet de meest oorspronkelijke vorm het best.
Zet altijd een flink aantal planten bij elkaar op een
onderlinge afstand van 25 em of minder voor een leuk
haagje random een groepje andere drachtplantjes.
Door ze na de bloei flink terug te snoeien ontstaan
leuke bossige struikjes. Wrijf eens wat blaadjes tussen
uw vingers en snuif de heerlijke tijmachtige geur op.
Deze geur is afkomstig uit de kl ieren in de bladeren
die etherische olie afscheiden met daarin Thymol en
Carvanol. Deze stoffen werken zeer antiseptisch en
ontspannend. lnwendig kunnen deze stoffen
gezondheidsondersteunend werken bij o.a. bronchitis,
menstruatie- en maagdarmstoornissen. Zuivere
marjoleinolie gewonnen uit deze plant kan als
massageolie of als badolie dienst doen.
Ma rjoleinthee met hon ing!
Voor een gezondheidsondersteunende thee neemt u
een eetlepel kruid (dit zijn de blaadjes van de jonge
niet verhoute delen van de plant geoogst net voor de
bloei} . Het kru id kan zowel vers als gedroogd worden

I

·I

ARBORETUM
gebruikt. Dit alles stopt u in een thee-ei en overgiet u
met 1/4 liter kokend water. Na tien minuten het theeei eruit halen. Warm opdrinken met een schep honing.
Thee over, geen nood! Neem een dampend bad en
voeg de thee toe aan het badwater. Heerlijk en
weldadig voor uw luchtwegen.

Een bijenplant met culinaire mogelijkheden
Mensen zullen drachtplanten eerder aanschaffen
naarmate de gebruiksmogelijkheden groter blijken.
Toen ik laatst een zakje oregano - want onder deze
naam wordt wilde marjolein meestal verkocht- aantrof
in een reformzaak las ik daarop een aantal
toepassingsmogelijkheden voor in de keuken; op
tomaten, courgettes, aubergines, pasta's, rijst en kaas.
Oregano werkt eetlustopwekkend en verlengt de
houdbaarheid van voedsel. De smaak is fris en pittig.
Zelf maak ik wei eens een pizza en bestrooi hem
rijkelijk met wat afgeknipt blad van de wilde marjolein
uit de tuin . De gewone wilde marjolein voldoet
hiervoor uitstekend. Niet elk type is culinair
interessant. De meest aromatische soort voor de
keuken is Origanum vulgare 'Compactum '. Deze
zodenvormende plant wordt slechts 15 em hoog en
vormt mooie grate roze bijenbloemen. In de winter
vormt hij een greene deken . Als u wilde marjolein in
het najaar flink terugsnoeit kunt u het volgend jaar
weer bossige bloemige struikjes verwachten: een feest
voor mens en bij!

Strabrechtse heide
J. Beekman

In overleg met de beheerder is het ook in 2001 weer
mogelijk om bijenvolken tijdens de heidebloei in
augustus en september op de 5trabrechtse heide te
plaatsen.
De voorwaarden en tarieven zijn voor dit jaar, 2001,
conform het jaar 2000 namelijk:
/10,- voor een bijenvolk, /20,- voor twee bijenvolken,

f

25,- voor 3 of meer bijenvolken .
De aan de vergunning verbonden kosten dient u
v66r plaatsing van de bijenvolken over te maken op
RABO rekeningnummer 12.14.08.256 ten name van
Staatsbosbeheer, regio Limburg-Noord-Brabant,
Postbus 103, 6040 AC te Roermond.
Belangrijk is wei dat de betrokken bijenhouders
zoveel mogelijk op dezelfde dag komen. Dit is voor
Staatsbosbeheer overzichtelijker en voor de Sleutelhouders ook prettiger.
Voor het brengen en halen van de bijenvolken moet
vooraf contact worden opgenomen met Staatsbosbeheer. Beheerder namens Staatsbosbeheer:
J. Vogels, 040-22 62 343;
namens ZLTO: J. Beekman, 0492-51 41 06.
Onderstaand is nog steeds van toepassing:

Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de
eigenaar van het bos de schillen en de dozen!
U weet wat bedoeld wordt.

Bijenstallen van de heer C. de Roij te Tilburg
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Na de winterzit
Eindelijk is de eerste inspectie een feit . Geloof me,
het is elk jaar weer een spannende aangelegenheid
zelfs na heel vee\ jaren imkeren. Het begint a\ met het
lichten van de dekplank. Normaal gesproken is die
stevig vast gekit en moet de beitel er aan te pas
komen. Ligt de dekplank los, dan is er iets mis. Een
eerste blik op de raten geeft a\ een goede indruk over
de sterkte van het volk. Steevast zien we elk jaar weer
grote verschillen tussen de volken onderling, maar dat
hoeft niet aileen aan de kwaliteit van de bijen te
liggen. De imker spreekt ook een hartig woordje mee.
Denk maar aan de fout die ik vorig jaar augustus heb
gemaakt door de volken op de heide vee\ te weinig
106 broedruimte te geven metals gevolg weinig winterbijen. Vertaalt die fout zich nu in kleine volken?
Nieuwsgierig ben ik ook of de geweldige ontwikkeling
van het drieraamsvolkje van vorig jaar ook na de
winter is terug te vinden. Gelijk pak ik de varroamijt
aan, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Met het
aanzetten van vee\ darrenraat bouwen onze bijen
letterlijk en figuurlijk aan een gezonde toekomst. Ook
op ander gebied wordt geprobeerd een gezonde
toekomst voor de bijen en dus de bijenteelt te
bereiken . Op zoek naar nieuwe feiten over de relatie
tussen de honingbij en de varroamijt wordt er steeds
een klein stapje vooruit gezet. In Tucson , in de staat
Arizona van de Verenigde Staten , kwamen vorig jaar
april wetenschappers uit de hele wereld bijeen voor
het uitwisselen van ervaringen. Een verslag .

-

Varroa bij zwarte bij, carnica en Buckfastbij
Het ond erzoek dat vorige maand in deze rubriek ter
sprake kwam is een handvat waar anderen weer mee
verder kunnen . Stephen kwam met de conclusie dat
darrenlarven en werksterlarven voor de instappende
Varroa even aantrekkelijk zijn. Het grotere voortplantingssucces in cellen met darrenlarven ten opzichte
van die met werksterlarven komt vo\\edig op rekening
van de langere duur van het gesloten breed stadium .
Velthuis en Kraus merken op dat de temperatuur van
het broednest grote invloed heeft op het voortplantingssucces van de varroamijt. Deze is variabel
met de laagste waarden aan de randen van het
broednest, dus juist daar waar zich het grootste deel
van het darrenbroed bevindt. Uit dat onderzoek blijkt
dat bij een omgevingstemperatuur beneden en boven
de optimale waarde voor het voortplantingssucces van
de varroamijt, 33%C, er minder nakomelingen worden
voortgebracht, onafhankelijk van de tijdsduur van het
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gesloten broed . Omdat uit de laboratoriumproeven
van Velthuis en Kraus bleek dat kleine verschillen in
temperatuur grote invloed hebben op het
voortplantingssucces van de varroamijt zijn ze in een
veldproef de temperatuur gaan meten in cel\en van
het broednest van grote en kleine volken . De
metingen werden uitgevoerd in volken van de A.
me/lifera mellifera (zwarte bij). A. mellifera carnica en
de Buckfastbij .
Bij een ongeveer gelijke verhouding van het aantal
bijen op de raat en hoeveelheid broed waren er geen
opvallende temperatuurverschillen in het broednest
van de drie typen volken . De hoogste temperatuur,
35 °C, werd in het centrum gemeten en deze liep
geleidelijk af naar 33°C aan de randen van het
broednest. Zelfs kleine volkjes van de drie genoemde
soorten bijen met twee raten broed en 1.000-1.500
bijen , vertoonden bij een omgevingstemperatuur van
4-8°C geen significant verschil in
broednesttemperatuur. Er traden echter grote
verschillen op als reactie op seizoensveranderingen. In
de tweede helft van maart was in aile drie soorten
volken de hoeveelheid werkbijen ongeveer gelijk. Het
broednest van de carnica- en Buckfastvolken was
gemiddeld echter vee\ groter dan die van de zwarte
bij . Dit had uiteraard invloed op de temperatuur in het
broednest. Deze was in broedcellen van de carnica
lager dan die in de broedcellen van de zwarte bij . Het
verschil liep uiteen van 0,3°C in het centrum van het
broednest tot 1,3°C in de cellen aan de uiterste rand
van het broednest. De temperatuur in de broedcellen
van de Buckfast volken bleek in het centrum een halve
graad lager en aan de rand van het broednest 0,7°C
lager dan die van de zwarte bij. Het gevolg hiervan
was dat de temperatuur in het broednest van carnica en Buckfastbij in het voorjaar dichter bij de optimale
waarde kwam te liggen waarbij varroam ijten zich
maximaal voortplanten.

Voortplantingsucces varroamijt en temperatuur
Om te onderzoeken welke invloed de temperatuur
van het broednest heeft op het voortplantingssucces
van de varroamijt werden twee groepen van twaalf
volken in een gebied geplaatst dat vrij was van andere
bijenvolken zodat hernieuwde besmetting met mijten
uitgesloten was. Aan het begin van de herfst werden
de volken met Apistan nagenoeg mijtvrij gemaakt.
Vervolgens werden in aile volken 200 mijten
ingevoerd. In groep A, de testgroep, werd het de
bijen moeilijk gemaakt om de geproduceerde warmte
vast te houden. Er werd een dunne weinig isolerende
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dekplank gebruikt en een open bodemrooster. Aan
het eind van de winter werden deze volken gevoerd
om de broedaanzet te prikkelen en in het vroege
voorjaar werd er midden in het broednest een
kunstraat gehangen. De andere twaalf volken, de
controlegroep, werden met rust gelaten in kasten met
isolerende dekplank en een gesloten bodemrooster,
ze werden niet gevoerd en kregen geen kunstraat.
Elke twee weken werden van aile volken het aantal
dode mijten geteld die op de bodemplank terecht
wa ren gekomen . Tot februari waren er gemiddeld
geen verschillen . Vanaf maart was het aantal dode
mijten in de experimentele (geactiveerde) volken
groter. Eind mei werd met behulp van een fluvalinaatbehandeling het aantal mijten in de volken geschat. In
de niet geactiveerde volken, de controlegroep,
bedroeg het aantal mijten gemiddeld minder dan de
helft van die in de geactiveerde groep volken. Eind
mei was de besmettingsgraad in 40% van de experimentele volken zo hoog dat deze in de loop van het
jaar verloren zouden zijn gegaan. Bij geen enke l volk
van de controlegroep zou een dergelijk hoge besmettingsgraad zijn bereikt.

Varroamijt en gastvrouw Apis cerana
De Apis cerana of lndische honingbij heeft al vee/
Ianger met de varroamijt te maken dan de Europese
bijensoorten . Omdat kleine verschillen in de temperatuur van het broednest een duidelijk effect bleken te
hebben op het voortplantingssucces van de Varroa bij
de zwarte bij, carnica en Buckfast werd nu een
onderzoek gestart naar deze samenhang bij de
lndische hon ingbij . Het onderzoek werd uitgevoerd in
samenwerking met Dr. S Tingek van het Landbouwkundig onderzoekcentrum te Tenom, Saba, Maleisie.
Bij een buitenluchttemperatuur van 18-33
varieerde
de temperatuur in cellen werksterbroed in het
centrum van het broednest van 34,9-36,5°C. Aan de
rand van het broednest werd de temperatuur in
werksterbroedcellen sterk be'lnvloed door de omgevingstemperatuur. Deze liep uiteen van gemiddeld
32,7°( tot 35,3°( bij een omgevingstemperatuur van
18-33°C. De temperatuur in cellen darrenbroed, die
voornamelijk langs de randen van het broednest
voorkwamen, was gemiddeld bijna een halve graad
lager dan die in cellen met aangrenzend werksterbroed .
De temperatuur in cellen met darrenbroed van de
Apis cerana volken bedroeg gemidde ld 33°C en dat is
precies de temperatuur waarbij de varroamijt een
optimaal broedsucces bereikt.
Omdat de tijdsduur van het gesloten werksterbroed-

stad ium in Apis cerana volken te kort d uurt voor
voortplantingssucces van d e varroamijt heeft deze zich
op de darrence llen gespecialiseerd . Dit verklaart
waarschijnlijk waa rom de va rroamijt het grootste
voortplantingssucces bereikt bij 33°C.

Terug naar de praktijk
Wat leert dit onderzoek ons?
Laat de volken in het vroege voorjaar zo veel mogelijk
met rust. Ga niet stimulatief voeren en forceer de
ontwikkeling niet. Waar hebben we dat meer
gehoord? Volken met uitgesproken eigenschappen
van de A. mellifera zouden door een hogere
temperatuur in het broednest de varroamijt minder
kans geven. We kunnen gelijk vraagtekens zetten bij
het onbeperkt gebruik van een open bodemrooster.
Vanaf half februari de schuif weer plaatsen en de
volken warm inpakken is voor mij al tij den jaarlijkse
routine en blijkt een goede zet. Oat was ook de
aanpak van mijn mentor, hoewel hij zuiver intu'ltief
werkte. Ha lf februari zij n met een stuk touw de platen
tempex weer tegen de zijwanden van de kasten
vastgezet. Werk tijdens een inspectie snel en gebruik
stokdoeken . Johan Joustra, redacteur van het
voormalige 'Groentje' zei in de jaren dertig: 'Wees als
een vader voor je bijen' maar nu zeggen wij: 'Wees als
een vader of moeder voor je bijen'.

Het weer in april
Met ingang van deze maand gebruiken we niet Ianger
de norma len van de Bilt over de periode 1961-1990
maar de voorlopige cijfers over de periode 1971-2000.
Het gemiddelde aantal uren zonneschijn bedraagt
158, de hoeveelheid neerslag 45 millimeter en de
gemiddelde maximumtemperatuur 12,9

oc.

oc

Ap ri l maa nden
Uren

Nee rsl ag (mm)

Max.temp

Jaar

Zon

1996

zeer zonnig (228)

zeer droog ( 7) zeer zacht

1997

zonnig

droog

1998

zeer somber (105)

zeer nat

1999

normaal

2000

normaal

(30)
(101 )

oc
(15,1 )

normaal
zacht

(13,5)

normaal

zacht

(14,3)

norma aI

zeer zacht (14,8)

Geraadpleegd
'Abstracts from the 2nd International Conference on
Africanized Honey Bees and Bee Mites' .
Kraus, B. and Velthu is, H.H.W., 'The Impact of Temperature
Gradients in the Brood Nest of Honeybees on the
Reproduction of Varroa jacobsonii Oud field Experiments.'
American Bee Journal, 140(1 0): 827 (2000).
'KNMI', 'voorlopige klimatologische normalen station de Bilt,
1971 -2000'.
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M .J. van le r se l

De vraag voor de maand april was:

Op welke manier geeft u in april uw volken
ruimte?
Helaas mochten we van u geen reacties ontvangen .
Om te voorkomen dat we u hier een lege bladzijde
moeten aanbieden , geven we het woord aan
Dr. Gerha rd Liebig .
Onderstaande tekst is een bewerkte vertaling uit
'Einfach 1m kern ' (p. 91) en laat zien hoe explosief een
volk omstreeks april kan groeien en daardoor ruimte
nodig heeft.

108 De eerste keer ruimte geven
-

De werkst ers die voortkomen uit het broed van
februari en maart zijn vaak voldoende in aantal om de
verliezen aan winterbijen goed te maken . Een goede
dracht voert het aanzetten van broed op . Het gevolg
is dat de volken groeien , eerst langzaam maar daarna
steeds sneller. Goed verzorgde volken beginnen begin
apri l al te groeien, voor zover het weer in februari en
maart dat toelaat. Begin april komen er dagelijks
ongeveer 500 bijen ter wereld, eind april zijn het er
zelfs 1.000 of meer, dag na dag. De bijen hebben
meer plaats nodig dan het broed . We kunnen een
straat al goed gevuld noemen als zich daarin op beide
zijden van de raten 1.000 bijen bevinden . Een. wekelijkse aanwas met 7.000 tot 10.000 bijen vult al gauw
zeven tot t ien straten tussen de raten. Dan kan het in
een bijenwoning al gauw te vol worden , vooral als het
volk op een bak zit, maar ook als het op twee bakken
is ingewinterd. Als regel is het daarom rond de tijd
van de kersenbloei nodig om ruimte te geven . In mei
moet men dan voor de tweede keer ruimte geven en
soms zelfs nog een derde keer.
O m ruimte te geven gebruikt men een broedkamer
met vier tot zes uitgebouwde ramen, aangevuld met
zes of vier ramen met kunstraat. Wie geen uitgebouwde ramen heeft, gebruikt noodzakelijk aileen maar
kunst raat. De aldus gevulde bak wordt bovenop het
volk gezet.

Het bouwraam
Het bouwraam is een leeg raampje dat vooral in het
voorjaar gebruikt wordt. A ls het naast of bij het
broednest wordt gehangen, zetten de volken er
gewoon lijk aileen maar darrenraat op aan . Sterke
volken bouwen het raam snel uit en twee weken later
is er al gesloten darrenbroed . Het bouwraam kan op
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versch illende manieren goede diensten verlenen .
- Als barometer voor zwermstemming . Zodra er niet
meer gebouwd wordt is het zover.
- Het remt de zwermdrift af, doordat het de bijen
gelegenheid geeft broed te verzorgen .
- Het dient als varroaval. Elke keer dat het bouwraam
wordt uitgesneden, worden er mijten opgeruimd .
- De uitgesneden raat Ievert zuivere was zonder
residuen.

Nagekomen post op de vraag voo r februari
Cremehoning
Om cremehoning te maken gebruik ik een methode
waarbij de honing zo weinig mogelijk geroerd wordt
om dit kostelijke product niet meer aan de open Iucht
bloat te stellen dan nodig is. Blootstell ing aan de
open Iucht heeft tot gevolg dat er onnodig veel vocht
en stof in de honing komt. Oat is mijns inziens een
achteruitgang in de kwaliteit van het product.
Mijn methode is als volgt:
Het mengen van een pot goede cremehoning op 50
kg honing is ruim voldoende . Na eenmalig roeren, zet
ik de vaten koel weg. De honing mag nu kristalliseren
en dat kan wei zes weken duren . Daarna opnieuw ruim
op kamertemperatuur brengen door de honing twee
dagen in huis te zetten . Nu de honing oproeren . Oat
kost veel kracht, maar dan heb j e ook een prima
product. Als het moeilijk gaat met de roe rstok, die bij
mij plat is, de hon ing afschrapen . Als er een begin is,
gaat de rest gemakkelijker. Oat de roerstok driekantig
moet zijn, vind ik een fabeltje.
Mijn eindproduct is een slechts tweemaal geroerde
honing en zal een beduidend betere kwaliteit hebben
dan honing die in de loop van vijf tot tien dagen in
totaal 1 tot 1,5 uur geroerd en aan de buitenlucht
blootgesteld is.
A. de Wilde, Koude kerke.

De vraag voor juli/augustus
Elke imker krijgt te maken met kleine volkjes. Hij kan
die opkweken tot sterke wintervolken. Vooral voor
imkers die aan koningi nnenteelt doen kan dat
belang rijk zijn . Er is dan geen risico dat de
gekweekte moer bij het verenigen met een groot
volk verloren gaat . Op welke manier gaat u daarbij
t e werk?
Uw antwoord kunt u tot eind april naar de redactie
insturen per brief, op schijf of per
E-mail aa n redactie@vbbn.nl

Het merken van de koningin
Voor veel beginnende imkers is het merken van de
koningin een van de werkzaamheden waar hij of zij
met gemengde gevoelens tegenaan kijkt. Het
'freumelen ' met de koningin en de vrees dat hare
majesteit het luchtruim kiest of erger nog door
onhandig geklungel het loodje legt, vormt voor veel
beginners een belemmering om de koningin te
merken. Vooral als u mee r da n een paar bijenvolken
heeft, bespaart het zoeken van een gemerkte
koningin in (en buiten) de zwermperiode veel tijd
(en frustratie).
Vaak is het voorjaar de meest geschikte periode om
koninginnen te merken. Het bijenvolk is dan op zijn
kleinst, zodat de koning in gemakkelijk gevonden
kan worden. In het voorjaar speelt de koningin ook
nog weinig 'verstoppertje ' en is zij in de regel vlak
bij de ramen met eitjes te vinden . Maar niets let u
de jonge ongemerkte koningin te merken als u haar
in de zomer of in het najaar toevallig tegenkomt.

Merken met kluisje en stamper
Zorg ervoor dat aile benodigde materialen klaar
liggen voor gebruik: het kokertje (of kluisje) en de
stamper binnen handbereik, de merkplaatjes liggen
met het nummer naar boven, klaar. Het lijmpotje is
open en enkele lucifers liggen in de buurt.
Als u de koningin gevonden hebt, plaatst u het kluisje
zo op de raat dat de moer opgesloten zit en niet meer
weg kan . Probeer daar zo weinig mogelijk werksters
en darren bij op te sluiten . Vervolgens drukt u de
stamper voorzichtig aan zodat de koningin klem komt
te zitten met haar rug naar boven. Het is dan zaak dat
u met een lucifer een druppeltje lijm op de rug van
het borststuk van de koningin aanbrengt. Met een
andere lucifer, die u even met uw tong nat maakt,
brengt u daarna het merkplaatje aan op haar rug . U
legt de moer met het kluisje terug op de raten en
wacht nog enkele minuten met teruggeven totdat de
lijm is opgedroogd. Als u de koningin in het volk laat
lopen geeft u haar nog wat rook mee . Overigens is
het niet onverstandig om voordat u met het 'grote
werk' begint, eerst een paar keer te oefenen op een
dar.

van de moer ook met de blote hand . U vangt de
koningin uit het volk en neemt haar beet tussen
linkerwijsvinger en -duim (als u tenminste rechtshandig
bent). Omdat het achterl ijf het weke deel is van de
koningin, pakt u haar bij voorkeur bij het borststuk.
Het merken zelf gaat op dezelfde manier als
hierboven beschreven is.

Gekleurde merkplaatjes
Door de organisaties van bijenhouders zijn afspraken
gemaakt over de kleur van de merkplaatjes. Er worden
vijf kleuren gebruikt, elk jaar heeft zijn eigen kleur en
na vijf jaar begint men weer opnieuw. Op die manier
kan snel de leeftijd van de gemerkte koningin worden
vastgesteld. De kleur voor het jaar 2001 is wit . Veel
tijdschriften voor bijenteelt komen uit in de kleur van
het jaar. Zo ook het maandblad Bijen .

Alternatieven
Als alternatief voor de merkplaatjes is sedert een
aantal jaren een merkstift in de handel waardoor het
plakwerk niet meer nodig is . Het borststuk van de
honingbij is goed behaard en als met de stift aileen de
haren oppervlakkig worden geraakt, lijkt de koningin
wei goed gemerkt, maar na enige tijd hebben de
werksters haar dan van deze vreemde stof bevrijd en
vindt u de moer niet meer terug . Goed insmeren dus,
zodat de kleur tot op het borststuk doordringt. Ook
zijn er imkers die gebruik maken van Typ-Ex of
nagellak. Nagellak is ook in aile kleuren verkrijgbaar.
De helder witte kleur van Typ-Ex heeft in elk geval het
voordeel dat die erg goed opvalt tussen al die bru ine,
gele en zwa rte ruggen van onze bijen . Daar staat
tegenover dat sommige imkers inmiddels
teruggekomen zijn van het gebruik van Typ-Ex en
nagellak omdat deze middelen de nestgeur van de
koningin zouden aantasten , waardoor het volk haar
niet Ianger accepteert. Mogelijk is de koningin in het
volk losgelaten voordat de merkmiddelen waren
opgedroogd. Zo heeft alles zijn voor- en nadelen .
Probeert u het zelf maar eens uit .

Een andere methode
Als u wat bedrevener bent (geworden) en het gebruik
van een kluisje wat omslachtig vindt, kan het merken
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Zwermen Iokken
W.A.G .H.M. Merkus
In 1999 deed Wilfred Muis een oproep in Bijen om
opgedane ervaringen met het Iokken van zwermen
op papier te zetten. In onderstaand artikel zijn nu
ook mijn ervaringen van de afgelopen 1 5 jaar
opgenomen .

Lokkast
Als zogenaamde zwermlokker gebruik ik een vooroorlogse A lbertikast met achterbehandeling en zowel
beneden als boven een vlieggat. Omdat deze kast
zeer onpraktisch was gebru ik ik hem na verwijdering
van de ramen sinds 1960 als opbergkast voor pijp,
110 kap, handschoenen, etc. Vanaf 1961 vloog in deze
kast, op een enkele uitzonderij na, telkenjare een
zwerm, die daarna meestal lastig te verwijderen was
(raten uitbreken etc .). Daarom heb ik na een paar jaar
deze kast voorzien van 10 uitgebouwde Alberti ramen
in de onderste helft van de kast, waarbij de bovenste
helft leeg bleef. Leeg of niet, het maakte niet uit, bijna
jaarlijks vlogen er een of meer zwermen in. De kast
stond soms op de grand, soms in de bijenstal en
meestal in een halfopen landbouwschuur, waarbij de
afstand tot de grond varieerde van 2 tot 4 meter. De
windrichting van de kast was ook verschillend: zuid,
oost of west. lk heb geen enkele voorkeur van de
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bijen gezien voor de windrichting of de hoogte tot de
grond, evenmin als voor het lege gedeelte of het met
raten bezette gedeelte. Locatie in het Westen van het
land of het Oosten maakte ook al geen verschil.
Blijkbaar was deze kast aantrekkelijk omdat die oud en
al zo vaak bevolkt was geweest.

Speurbijen
In de afgelopen 40 jaar zijn in totaal ongeveer 70
zwermen op aangevlogen. Daarmee zijn de volgende
ervaringen opgedaan :
De zwerm kondigt zich altijd enkele dagen tot een
week van tevoren aan met de komst van de speurbijen .
Meermaals vindt er een veldslag plaats tussen speurbijen van verschi llende aanstaande zwermen; hierbij
vallen soms meer dan 200 doden.
Het aantal speurbijen is ongeveer recht evenredig met
de omvang van de zwerm; tevoren is daardoor de
grootte van de zwerm goed in te schatten .
Het invliegen gebeurt uitsluitend bij mooi weer, indien
het weer tijdens het speuren verslechtert volgt er
nimmer een zwerm.
De zwermen vliegen bijna altijd vanuit de heersende
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windrichting aan . Aileen bij niet te harde wind viegen
ze tegen de windrichting in.
Vaak, maar lang niet altijd, wordt voor het invliegen
de waning door de bijen grondig schoongemaakt en
worden aile wasmotten gedood en gesneuvelde bijen
verwijderd .
Een enkele keer wordt door de bijen ook een klein
beetje honing opgeslagen (zeals bij andere bijensoorten soms gebruikelijk is) voordat de zwerm invliegt.
Stuifmeel daarentegen heb ik voordat een zwerm was
ingetrokken nimmer in de raten aangetroffen , alhoewel
diverse speurbijen wei stuifmeel bij zich hadden.
lndien enkele speurbijen stuifmeel bij zich hebben
hangt de zwerm kennelijk ergens vlak in de buurt,
aangezien ik nimmer reeds enkele dagen voor het
intrekken van een zwerm stuifmeeldragende speurbijen heb gezien . Blijkbaar hebben bij het uitzwermen,
thuiskomende bijen beladen met honing en stuifmeel,
zich bij de zwerm gevoegd .
De zwermen waren bijna altijd voorzwermen . Misschien
hebben kleine nazwermen een voorkeur voor de veel
kleinere nestkastjes of spechtengaten .
Als de zwerm binnen enkele dagen uit de kast werd
verwijderd vloog soms na enkele dagen opnieuw een
zwerm in , tot 3 stuks in een week toe.
Soms bleven een paar speurbijen ook 's nachts in de
aanvliegkast over.
De speurbijen nemen , indien ze de aanvliegkast in
gebruik willen nemen, overdag in aantal sterk toe ,
waarbij de navolgende speurbijen , beter gezegd de
inspecteurs, ook de naburige bewoonde kasten willen
bekijken waardoor hevige gevechten plaats kunnen
vinden met reeds bevolkte kasten . Dit leidt bovendien
tot onrust en verhoogde steeklustigheid van de eigen
volken . De speurbijen en vooral de daarna komende
inspecterende bijen Iaten zich daardoor echter niet uit
het veld slaan en zijn, aangemoedigd door de speurbijen, zeer hardnekkig .
lndien de voorzwerm niet invliegt, omdat de zwerm
naar elders is gegaan of teruggeslagen is, blij ven soms
t ientallen speurbijen achter in de aanvliegkast; soms
een week later alsnog gevolgd door de nazwerm . Dit
laatste is echter aileen waar te nemen als de bijen
duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld zwart met
bruine strepen) .
Nimmer is een carnicazwerm ingevlogen, wei eenmaal
een Buckfast (zonder moer!) .
AVB is nooit door mij bij zwermen geconstateerd ,
mijten daarentegen wei , hoewel het aantal mijten best
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meevalt. Overigens hebben nazwermen relatief vee/
meer mijten dan voorzwermen.

Komst aangekondigd
lndien door de speurbijen de definitieve keuze is
gemaakt, vertrekken ze plotseling en allemaal
tegelijk. Dit plotselinge vertrek is zo kenmerkend dat
ik een in bijen zeer geYnteresseerde buurtbewoner op
afstand met zekerheid kon inlichten over wat bij mij
zo dadelijk zou gaan gebeuren. Hij arriveerde net
voor aankomst van de zwerm en was zo onder de
indruk van het voorspelde gebeuren dat hij zich toen
definitief tot het imkeren heeft bekeerd. De tijd
tussen het plotselinge vertrek van de speurbijen en
de aankomst van de zwermen bedroeg 15 tot 35
minuten.
Eenmaal kon de herkomst exact worden vastgesteld
via de gemerkte en genummerde moer, waarbij de
zwerm hemelsbreed 7 kilometer had afgelegd en
daarvoor twee dagen had uitgetrokken.
De vroegste zwermen arriveerden om half 10 uur 's
morgens en de laatste om 8 uur 's avonds (een 10raams zwerm bij zeer warm weer).
lngevlogen nazwermen waren soms na 3 dagen weer
vertrokken, kennelijk omdat de moer op haar bruidsvlucht was verongelukt en in dergelijke gevallen
broed geheel ontbrak. Daarbij bleven in de kast vaak
grote aantallen bijen achter, die bovendien met de
dag agressiever werden .
Ook een enkele voorzwerm trok er wei eens na een
paar dagen weer uit (toch alsnog voorkeur voor een
andere woonplaats?).
Uit het feit dat ook enkele keren een zwermpje in een
2-, 3- of 6-raamskastje is ingevlogen en daar altijd
met gemak in paste, blijkt wei dat de speurbijen
uitstekend in staat zijn de minimaal benodigde

grootte van de nieuwe behuizing in te schatten.
Alhoewel de speurbijen aanvankelijk geheel zijn
gefocused op de door hen uitverkozen zwermkast
blijkt evenwel dat zij vlak voor het invliegen van de
zwerm eenvoudig zijn te bedotten door op de plaats
van de zwermkast een andere kast of schepkorf te
plaatsen. Bij het intrekken in de nieuwe behuizing zijn
de speurbijen kennelijk geheel georienteerd op de
nieuwe plaats en hebben niet in de gaten dat de
behuizing een andere is dan door hen was
u itverkozen.

Ook nadelen
Aan het op deze manier verkrijgen van zwermen zijn
best voordelen verbonden: het aanhouden van
reservemoeren en reservevolken of honingleveranciers. Behalve bovengenoemde gevolgen, zoals dode
bijen en steeklust, zijn er ook enkele andere duidelijke
nadelen te noemen.
Bij het aanvliegen vervliegt de moer soms naar een
bevolkte kast en indien dat volk op dat moment
moerloos is (bijvoorbeeld wachtend op uitlopende
doppen) wordt zo'n moer graag aangenomen.
Hierdoor is bij mij al tweemaal een Buckfastdop vervangen door een zwarte zwermmoer en bleef daarnaast een moerloos en hevig stekend zwermpje over.
(Bij nazwermen wordt de van de bruidsvlucht terugkerende jonge moer kennelijk graag door elk op dat
moment moerloos volk aangenomen!)
Waarom de bijen een grate voorkeur aan de dag
leggen voor deze kast weet ik na 40 jaar nog steeds
niet. De bijen blijven mij nog steeds verbazen. Door
toenemende ervaring weet ik nu echter wei het
gedrag wat beter te voorspellen, maar er zijn
gelukkig nog vee/ zaken onopgelost.

Aangevlogen voorzwermen en nazwermen 197 4-2000
Kwaliteit van de zwermen
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In het grafisch overzicht heb ik de grootte
van de zwermen weergegeven en de data
waarop de zwermen in de laatste 27 jaar
zijn aangevlogen (en niet even later zijn
weggevlogen). Duidelijk komt naar voren
dat de nazwermen slechts 2 of 3 raampjes
groat waren en dat de echt goede
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De geschiedenis van de Buckfastbij
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De Buckfastbij is onlosmakel ijk ver bonden met de
activiteiten van broeder Adam en met d e Benedictijner abdij in Buckfast in Zuidwest Engeland.
Broeder Adam werd geboren in Duitsland in 1898
maar leefde en werkte op de Buckfast Abdij vanaf
1911 tot zijn dood in 1996. Vanaf 1915 tot aan het
einde van zijn Ieven heeft hij zich daa r intensief
met de bijen beziggehouden . De opbrengsten van
de imkerij werden gebruikt voor de opbouw en
instandhouding van de abdij. De economische
rentabiliteit was dus een belangrijk uitgangspunt
voor deze imkerij.

112
Buckfast Belangen Verenigd

Korte tijd nadat Adam ging werken op de imkerij,
werd Engeland getroffen door een verschrikkelijke
uitbraak van de tracheenmijt (Acarapis woodi). Een
g root deel van de totale bijenpopulatie in Engeland
werd hierdoor uitgeroeid. Dat was ook het geval op
de abdij. In de winter van 1915 stierven er van de 46
volken 30. De volken die overleefden waren van
ltaliaa nse afkomst . Met deze volken werd verder
gemkerd en konden de verliezen op de abdij aangevu ld worden. Ook konden volken verstuurd worden
naar ander imkers in Engeland. In diezelfde periode
zijn er ook vanuit Nederland en Frankrijk veel volken
naar Engeland geexporteerd om de grote verliezen
aan te vu llen. Aan deze transporten danken wij in
Nederland het ontstaan van het zesraamskastje.
Omdat de imkerij op de abdij overschakelde op
vruchtbare bijen van ltaliaanse afkomst concludeerde
Ad am dat ook de bedrijfsmet hode op de imkerij
moest worden aangepast. Waarbij naar een methode
gezocht moest worden die paste bij het natte, koele
klimaat van Zu idwest Engeland. Uitgangspunten voor
Adam bij de ontwikkeling van zijn bedrijfsmethode
ware n o.a . het respecteren van het broednest en de
ontwikkeling van het volk in het voorjaar, geen overhangen van voer en stuifmeel, niet drijfvoeren en
geen onnodige controles en verstoringen. Verder was
het voor hem belangrijk dat aile handelingen zo
weinig mogelijk tijd verg den. Hem viel ook op dat
somm ige kruisi ngen een veel hogere honingopbrengst
gaven dan de meeste volken in hun omgeving.
Zijn zoektocht naar een meer geschikte bij en een
ander bedrijfsmethode voor zijn bijen van ltaliaahse
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afkomst began met het inwinteren van volken op
twee bakken in 1920. Deze volken ontwikkelden zich
het daarop volgende jaar veel beter, leverden meer
honing op en er was minder werk voor nodig. Hij
verklaarde dit succes door de grote beschikbaarheid
van broedruimte, voldoende wintervoer en een
vruchtbare koningin .
Adam concludeert dat een economische imkerij
aileen mogelijk is wanneer er gewerkt wordt met
vruchtbare koninginnen, met kasten waarvan de
broedkamer voldoende groot is en waar een bedrijfsmethode gebruikt wordt waarbij de imker minimaal
ingrijpt in de volken.

De afkomst van de Buckfast bij
De ontwikkeling van de Buckfastbij is gestart met een
kruising tussen de inheemse bij uit Engeland en de
ingevoerde ltaliaanse bij (de volken die de tracheemijt
overleefden). De ltaliaanse bijen uit die tijd waren
anders dan de ltaliaanse bijen die we nu kennen.
Adam omschrijft deze bijen als leerbruin van kleur, ze
werden ge·l·mporteerd uit de Ligurische Alpen . Bij het
beoordelen van de kruisingen die Adam maakte lette
hij niet erg op het uiterlijk van de bijen maar wei op
haaldrift, zuinigheid, goede voorjaarsontwikkeling en
een voldoende sterk volk gedurende de zomer om de
honing binnen te halen. Het volk mag verder weinig
propolis gebruiken, moet zachtaardig zijn en misschien
wei het belangrijkst het volk moet zwermtraag zijn .
Voor zijn teelt beschikte Adam vanaf 1925 over een
landbevruchtingsstation op de Dartmoor heide, waar
hij de mogelijkheid had om precies die paringen te
Iaten plaatsvinden waarin hij ge"lnteresseerd was. De
mogelijkheden van kunstmatige inseminatie bij bijen
bestonden helemaal nog niet in die tijd.

De speurtocht naar nieuwe bijenrassen
Na de ervaringen van Adam t.a.v. de resistentie tegen
de Acarapis mijtziekte ging hij verder met het zoeken
naar goede eigenschappen van bijen van verschillende
afkomst. Het is bekend dat hij vanaf 1930 experimenteerde met de Franse zwarte bij. Pas na een selectieprogramma van tien jaar voegt hij deze toe aan zijn
Buckfastmateriaal. Vanaf 1950 begint er een tocht van
Adam op zoek naar bijen . Hij bezoekt daarvoor
plaatsen waar hij probeert zuiver materiaal te krijgen
van de daar oorspronkelijk aanwezige bijen. Zelfs
vijftig jaar geleden was het al moeilijk om nog
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oorspronkelijk materiaal te vinden. Op zijn eerste
speurtocht bezoekt hij onder andere Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk, Sicilie en Duitsland. Later
bezoekt hij Algerije, Israel, Jordanie, Syrie, Libanon
Cyprus, Griekenland, Kreta, Joegoslavie en ltalie. Hij
vertelt over deze reizen in zijn boek 'In search of the
best Strains of bees'. Uit dat boek spreekt zijn
gigantische enthousiasme en krijg je een beeld van
de bijna militaire nauwkeurigheid waarmee hij zijn
re izen voorbereidde. Een gedeelte van deze reizen
werd uitgevoerd samen met de heer Fehrenbach uit
Duitsland. Koninginnen die hij verzamelde werd naar
de Buckfast abdij gestuurd om getoetst te worden op
geschiktheid om bij de Buckfast bijen in te kruisen.
Bijenrassen die volgens Breeder Adam bijzondere
aandacht verdienen vanwege hun geschikte eigenschappen waren: de Griekse bij , de Anatolische bij
(uit Turkije) en de bijen die voorkomen in de oasen
van de Sahara.
Verder verzamelde hij op zijn tochten materiaal dat
beschikbaar gesteld werd aan professor Ruttner in
Duitsland . De reizen waren zeker gezien de primitieve
omstandigheden waaronder vijftig jaar geleden
gereisd werd geen vakantieuitstapjes maar kunnen
meer vergeleken worden met wetenschappelijke
expedities.

voldoende ruimte krijgen. Voldoende ruimte kan
verkregen worden door het geven van twee bakken
of het gebruik van een grate broedbak. Bij het
gebruik van twee bakken fungeerde de ruimte tussen
de bakken volgens hem te veel als een barriere voor
de koningin . Het gebruik van twee bakken heeft ook
extra handelingen tot gevolg bij controles. Voor zijn
imkerij op de Buckfast abdij began hij dan ook vanaf
1923 gebruik te maken van kasten waarin 12
Dadantramen pasten. Een Dadantraam is ongeveer
twee maal zo groat dan het in Nederland gebruikte
Simplexraam. De kasten waren vierkant van vorm
zodat alles makkelijk op elkaar past. De ramen in d ie
kasten zijn extra stevig uitgevoerd en er werd geen
gebruik gemaakt van afstandrepen of
Hoffmansysteem maar van eenvoudige kopspijkertjes
waarmee de ramen op afstand gehouden worden.
Veel van de zaken waar Breeder Adam in zijn Ieven
mee bezig is geweest zijn nog steeds actueel voor
ons. Hoewel hij natuurlijk een imkerij heeft opgezet
waar het economische rendement van
doorslaggevend belang was zijn bijvoorbeeld
ziekteresistentie, zwermtraagheid, zachtaardigheid en
haaldrift nog steeds belangrijke kenmerken voor mijn
eigen hobby imkerij.

Literatuur
Bedrijfsmethode van broeder Adam
Zeals al vermeld ging Adam voor zijn
bedrijfsmethode uit van vruchtbare koninginnen die

Bee-keeping At Buckfast Abbey; Brother Adam; British Bee
Publications Geddington, Northants,England; 1971
In search of the best strains of bees; Brother Adam; Northern
Bee Books Herben Bridge West Yorkshire, UK; 1983

lnzenden van voedselkransmonsters in 2001 voor
sporenonderzoek van Amerikaans vuilbroed
Dick van Houwelingen en Henk van der Scheer, namens
de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij
Zoals in Bijen (1 0)2: 55 (2001) is vermeld, is het
beleid ten aanzien van het inzenden van monsters
hetzelfde als in 2000. Monsters kunnen ingezonden

worden naar de Dierenartsenpraktijk Diessen of
10/Lelystad. De prijzen (incl. 19% BTW) van de
laboratoria voor 2001 zijn als volgt: * Dierenartsenpraktijk Diessen: eerste monster: f 52,50 en f 45,voor vervolgmonsters van dezelfde imker.
* ID/Lelystad: f74,- per monster.
Bij een positief-uitslag (sporen aanwezig in het
monster) vindt thans geen vervolgstap door het RW
meer plaats, ook al zou deze instantie op de hoogte
gesteld worden van de uitslag. Macht de overheid
haar beleid in deze wijzigen, dan stellen wij u hiervan

zo snel mogelijk op de hoogte.
Tijdens een gesprek tussen de Adviesgroep
Bijengezondheidszorg, de Laboratoria van ID/Lelystad
en Diessen e.n een aantal praktijkmensen, zijn ook de
gang van zaken random het inzenden van monsters
en de resultaten hiervan gevalueerd. In Bijen 10(3)
.(2001) is hiervan uitgebreid verslag gedaan .
Afgesproken is dat voor het inzenden van monsters
naar Diessen een invulformulier ter beschikking zal
komen. Hierop staat de precieze procedure inclusief
monstername aangegeven en wordt er een aantal
gegevens van de imker gevraagd.
Dit formulier zal ter beschikking zijn op de komende
Algemene Ledenvergaderingen van de
bijenteeltorganisaties en kan ook aangevraagd
worden (telefonisch of per E-mail) bij het secretariaat
van uw organisatie.
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KONINGINNENTEELT

Carnicaproefstand De Welle
W. Butter
Geselecteerde carnicabijen zij n bijen met een hoge
'aaibaarheidsfactor'. Als je het deksel van een volk
met een geselecteerde raszuivere carnicamoer
openmaakt of er een raampje uithaalt, blijven ze
allemaal rustig zitten.
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AI vanaf de oprichting in 1960 spant de Carnicavereniging Oost-Nederland zich in voor de verspreiding van
deze bij in ons land. In de zestiger en zeventiger jaren
leverde Schiermonnikoog de gewenste zachtaardige
moeren. Men kon in die varroavrije tijd drieramers
met maagdelijke moeren naar het eiland brengen en
daar Iaten paren. Na de invasie van de varroamijt,
leverden koeriers de Schier-moeren af op diverse
stat ions in het land. In het begin van de jaren '90
legde Roelof Waayer contact met de carnica-teeltstations op de Duitse Waddeneilanden om kernvolkjes
(eenraamsvolkjes) op de Duitse eilanden te Iaten
bevruchten . Toen die weg eenmaal gebaand was,
brachten meer leden van de carnicavereniging OostNederland volkjes naar Spiekeroog, Langeoog,
Wangeroog, Norderney of Just. Het Duitse carnicastamboek is een waarborg voor kwal iteit. Maar je
moet er wei wat voor over hebben: kastjes gereedmaken, gezondheidsverklaringen regelen en twee
keer 250 kilometer reizen . De beste oplossing daarvoor is: gezamenlijk reizen. AI die Duitse moeren
'verdwenen' vervolgens naar particuliere bijenstallen
van bestuursleden van de vereniging. Vandaar dat
halverwege de jaren '90 de behoefte aan een
gezamen lijke stand ontstond, waar het Duitse
materiaa l getest kon worden en leden larfjes van de
beste volken konden bet rekken. Oat is dus 'De Welle'
bij Lonneker geworden: in 1999 gebouwd en in 2000
in geb ru ik genomen.

Het jaar 2000 was een uitstekend bijenjaar, met dank
aan het broeikaseffect. Op 'De Welle' werd ge.lmkerd
met een viertal zuivere Duitse moeren (een Hoffmannmoer en driemaal Celie x 03) en de natee lten daarvan.
De vier prettig te behandelen stamvolken brachten
gemiddeld 36 kg honing binnen. De kampioen, de
Hoffmann-lijn, had ook nog een andere geweld ige
eigenschap: absoluut geen zwermdrift. Wat een
genot voor een imker, zo'n volk! 'Gen umkiekn noar,'
ze ggen ze hier. In het staatje hieronder ziet u een
waardering van de eigenschappen.
Hoffman
dracht tot 15-6
dracht tot 15-8
zachtaardigheid
raa mvastheid *
winterhardheid *
voorjaarsontwik *.
volkssterkte *
zwermdrift *

16
20
4
3.9
3.8
3
3.2
4

Ce lie 03

Celie 03

12
21
3.5
3.9
3.8
3.6
3.2
3.6

13
24
3.5
3.9
3.6
3.6
3.3
3.6

Celie 03
16
24
3.5
3.8
3.6
3.6
3.4
3.6

De eigenschappen (*) zijn uitgezet op een vierpuntsschaal:
4 = het maximum.

In 2000 werden ook een vijftal nieuwe Hoffmann-volkjes
opgestart. Bovendien krijgen de beheerders in 2001
een tweetal volkjes met gekeurde Cellemoeren
(tweeja rig) van het Bieneninstitut in Celie. In 2001
besch ikken zij dus over elf zuivere carnicavolken: zes
Hoffmann, drie Celie x 03, en twee Celie x Celie. Oat
moet genoeg zijn om !eden en liefhebbers van larfjes
te kunnen voorzien.
U kunt uw kernvolkjes Iaten bevruchten bij 'de kar van
Waayer'. Hier worden jonge carnicavolken
opgekweekt en in de directe omgeving van de kar
wemelt het dus in het seizoen van de raszuivere
darren. Zolang er plek is op het veldje, mag u daar
uw drieramertje bij plaatsen.
Eind mei, begin juni is een open dag gepland. Daarover meer in de agenda van de volgende aflevering
van Bijen.

Contactpersonen
Roe/of Waayer, De Rijpstraat 1, 7532 XS Glanerbrug,
053-46 12 416; E-mail: waaijer.roolvink@pfanet.nf
Willem Butter; Lonnekermolenweg 53,
7525 PB Lonneker 053-43 48 744;
E-mail: w.j.bulter@wmw.utwente.nl
maandbfad voor imkers april 2001

. . . . . . . . . . . . . . . . r!iJIMwt·S!I•IJ·J&I:ij•Li!iLj!i·lili,

PRAK T I.J KO N DERZO EK
P LANT &

OM GEVING

Christ Smeekens

Dr. Tjeerd Blacquiere nieuwe coordinator
Per 1 maart is Tjeerd Blacquiere gestart als wetenschappelijk onderzoeker op de Ambrosiushoeve .
Tevens is hij coordinator van het onderzoek op de
Ambrosiushoeve. Hiervoor heeft hij gewerkt op het
proefstation voor de bloemisterij te Aalsmeer. Hij
volgt Aad de Ruijter op die, zoals eerder gemeld,
teamleider is geworden van zowel het bijenteeltonderzoek als het fruitteeltonderzoek . Als teamleider heeft
Aad de Ruijter de eindverantwoordelijkheid van zowel
het bijen- en fruitteeltonderzoek.

Controle bestuiving in glasgroenteteelt
Controle van de activiteit van de bestuivende insecten
is op twee manieren mogelijk. De activiteit van de
bestuivende insecten wordt gecontroleerd in het
gewas en bij de vliegopening van het volk . Zeker op
zonnige dagen moet er goede activiteit aan de
vliegopening zijn.
Een betere mogel ijkheid is een controle van de veranderingen aan de bloemen nadat bestuiving heeft
plaatsgevonden . Bij een aantal gewassen zijn hiervoor
goede mogelijkheden , die hieronder op een rijtje zijn
gezet. Bij waarnemingen aan bloemen kan een zakloepje goed van pas komen .
Na bloembezoek van hommels bij tomaat ontstaan
bruine vlekjes op de stuifmeelbuis. Bij een goede
bestuiving hebben aile oudere bloemen bruine vlekjes .
Bij paprika worden zowel bijen als hommels gebruikt.
De bestuiving is te controleren doordat de bestuivers
het stuifmeel van de meeldraden meenemen . Bij goed
bloembezoek is het stuifmeel uit de bloemen weg en
zijn kale meeldraden te zien .
Voor de bestuiving van aubergine worden in de praktijk voornamelijk bijenvolken gebruikt. Het bijenbezoek veroorzaakt geen zichtbare verandering aan de
bloemen . Een kenmerk van insectenbestuiving
ontstaat nadat de auberginevrucht gevormd is .
De planten van courgette bezitten aparte mannelijke
en vrouwelijke bloemen die vaak maar een ochtend
open zijn. Voor de bestuiving van dit gewas worden
vooral honingbijen gebruikt maar ook hommels of een
combinatie van beide bestuivende insecten . De stuifmeelkorrels zijn groot en bij de mannelijke bloemen is
gemakkelijk te zien dat het stuifmeel van de meeldraden is opgehaald . Ook bij de vrouwelijk bloemen is
te zien dat er na bloembezoek stuifmeel op de
stamper aanwezig is.
De bestuiving van aardbeien is te controleren aan de
ve rkleuring van de stampers van de bloemen. Een

snelle verkleuring van geel naar bruin is een bewijs
van een vlot verlopende bestuiving.

Gebruik bijenvolken bij bedekte teelten
Bijen orienteren zich op voorwerpen. in de omgeving
en op het UV Iicht van de zon . Onder glas en plastic
hebben bijen meer moeite om zich goed te orienteren
omdat het UV Iicht van de zon wordt weggefilterd. In
de praktijk blijkt dat een opvallende plaats aan het
looppad de beste standplaats is. De bijen gebruiken
het pad dan als vliegroute voor het terugvinden van
de bijenkast. Markeringen bij de bijenkasten dragen er
ook toe bij dat de vliegbijen de bijenkasten
gemakkelijker terug kunnen vinden .
Ervaringen uit de afgelopen jaren hebben geleerd
hoeveel bijenvolken nodig zijn voor een goede
bestuiving. Bij paprika is een bijenvolk voldoende voor
7.000-10.000 m 2 Bij aubergine is een bijenvolk nodig
voor ongeveer 5.000 m 2. Bij courgette en aardbeien is
voor goed bloembezoek een bijenvolk per 1.000 tot
1.500 m 2 nodig.

Amerikaans vuilbroed in Belgie
In 2000 is in Belgie door middels van honingonderzoek
een inventarisatie gehouden naar de aanwezigheid
van AVB. Hier hebben 1.300 bijenhouders anoniem
aan meegewerkt. Uit het onderzoek blijkt dat 11% van
de honing besmet is met Amerikaans vuilbroed. Vooral
de gebieden die meerdere keren getroffen werden,
hadden door vuilbroed een verhoogde kans op
besmette honing. Op basis van een vragenl ijst kon
worden achterhaald dat grote standen minder risico
lopen en dat het regelmatig vernieuwen van de
'waswafels' een gunstig effect heeft. De laatste jaren
zijn er gemiddeld tien uitbraken van AVB in Belgie
vastgesteld . In Belgie worden de besmette
bijenstanden net als in Nederland geruimd. Uit een
inventariserend onderzoek in Nederland in 1999 is
gebleken dat in 1% van de voederkransmonsters
sporen van Paenibaci//us larvae zijn gevonden .
In Duitsland worden bij 5-10% van de bijenhouders
sporen van de verwekker van AVB gevonden . Dit
percentage verschilt per deelstaat. Uit deze getallen
blijkt dat Amerikaans vu ilbroed in Nederland minder
voorkomt dan in de ons omringende Ianden. Om dit
zo te houden is het belangrijk om uitwisseling van
materiaal van buitenlandse bijenhouders tot het
uiterste te beperken.
Bron: Maandblad Koninklijke Vlaamse lmkersbond
87(112): 32-34 (2001 ).
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GEZONDHEID

Roer in de maand mei
Peter Elshout
Roer is een aandoening die zich voortdoet in het
vroege voorjaar, ergens in de maanden februari en
maart.

Uit eigen ervaring weet ik dat zelfs nog in de
maand mei een uitbraak van roer mogelijk is (zie
Bijen 10(2): 86 (2001 ).
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Het was in de tweede week van april. Vanaf begin
maart was het weer al in optimale stemming. AI dat
mooie weer met veel bloesem had de bijenvolken een
stormachtige ontwikkeling bezorgd . Bij een vluchtige
controle in de late namiddag werden de eerste
tekenen van zwermdrift waargenomen . Tegen aile
voorspellingen in sloeg het weer plotseling om .
Het werd koud en erg nat. Bijna drie weken lang. Als
gevolg van de overvloedige dracht zaten aile kasten
mudvol stuifmeel, natte honing en nectar. De massa's
veelal jonge bijen konden niet veel meer doen dan
het vele voedsel verwerken. Overigens: veel dracht,
een krimpend broednest, aanhoudend koud weer en
de eerste signalen van zwermdrift zijn de ingredienten
voor het afkomen van een zwerm, als het weer
omslaat.

Een bijzonder wijze van massaal ontlasten
Op een middag in de eerste week van mei maakte
binnen het uur de regen plaats voor een warme
voorjaarszon . Eerst nog twijfelend kwamen de bijen
naar buiten om vervolgens de Iucht rond de bijenhal
te vullen. Bij aile kasten maakten de bijen orientatievluchten om zich even later ergens in de omgeving te
ontlasten. Na zoveel weken in een omgeving van
overvloed een vanzelfsprekend verschijnsel. Bij een
van de volken heerste een bijna onnatuurlijke rust,
waarin van het een op het andere moment verandering
in kwam. Een wolk bijen dreef als het ware via de
vliegspleet naar buiten, het volk zwermde.
Onder de omstandigheden van de laatste weken
eigenlijk ook voorspelbaar.
Omdat de koningin gemerkt en geknipt was, was het
wachten op het terugslaan van de zwerm. Het
moment overigens om de koningin op te rapen, in te
kooien en tussen de raten van de honingbak op te
bergen. De inmiddels teruggevlogen bijen, verzamelde
zich niet op de vliegplank en tegen de kast, maar
streken neer op de tegelvloer voor de kast en op de
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ervoor gelegen beplanting . Even later lagen er overal
geelbruine klodders bijenpoep . De zwermende bijen
lieten bijna gelijktijdig hun overbelaste endeldarm
leeglopen. En dat was goed te ruiken.
De kast de vliegplank werden daarbij volledig ontzien.
Langzaam trok de hele bijenmassa de kast in, een met
bijenpoep besmeurde omgeving achter zich latend.
Voor aile duidelijkheid: het ging hier niet om de
meiziekte. Bijen getroffen door deze factorenaandoening kunnen niet vliegen en sterven veelal aan een door
obstipatie ontstane vergiftiging .

De aanhouder wint
De volgende dag aile volken nagekeken. Duidelijk was
te zien dat als gevolg van de lange periode met koud
weer de andere volken hadden afgezien van zwermen .
Afgeknaagde zwermcellen en de aanwezigheid van
een leggende gemerkte kon ingin waren daar de
overtuigende bewijzen van.
In het volk wat gezwermd had stonden een tiental
doppen die koninginnen op het punt van uitlopen
herbergden. De massale roerexplosie buiten de kast
was kennelijk volledig geweest: binnen de kast viel
geen spoortje van roer te ontdekken .
Aile doppen werden weggebroken en de oude
koningin werd , achter suikerdeeg opgesloten, aan het
volk teruggegeven . Nog geen week later lag Hare
Majesteit dood voor de kast en stonden in het volk
verscheidene eerste aanzetten van doppen op een
klein stukje werksterbroed . Het volk had andere
plannen dan de imker en liet dit overduidelijk blijken .

Tenslotte
Hoe je een zo'n massale ontlasting ook mag noemen:
roer of een 'gelijkvloerse' reiniging, doet er niet zo
toe . Temeer daar het volk zich later, na invoering van
een jonge bevruchte koningin tot prima volk voor de
lindendracht heeft ontwikkeld.

Verplaatsing teeltstation
J.F. Charpentier

Zoals we in Bijen 10(1 ): 20 (200 1) hebben geschreven
zijn we met het gemeentebestuur van het eiland in
discussie over verplaatsing van ons teeltstation.
We ontvingen inmiddels een ontheffing in het kader
van de APV voor 15 bijenvolken op de huidige plaats,
geldig voor een jaar. Daarna zou een evaluatie moeten
volgen.
Uiteraard hebben wij hier bezwaar tegen aangetekend
omdat de voorgestelde mogelijkheid voor ons absoluut
onwerkbaar is. Op de daaropvolgende hoorzitting
hebben wij onze bezwaren mondeling kunnen toelichten. In deze taak werden wij door Mr. A. Klaassen
ondersteund.
Om toch verder te kunnen hebben wij een compromisvoorstel aan de gemeente gedaan en wij wachten nu
af in hoeverre hieraan wordt tegemoet gekomen .
Ondanks de boven geschetste perikelen gaan de
werkzaamheden van de 'Stichting Station voor
Carnicateelt' gewoon door. Jaap Andringa heeft met
zijn medewerkers de volken ingewinterd en we
hebben goede hoop dat ze komende tijd voldoende
sterk aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen .
De teelt zelf begint dit jaar op 1 juni. Zoals elk jaar is
er vier weken lang een wisselende ploeg imkers op
het eiland aanwezig om de teelt te begeleiden zodat

het benodigde aantal moeren een mooi broednestje
kan tonen tegen de tijd dat de moerenoogst daar is.
Deze 'oogst' is gepland op vrijdag 20 juli zodat de
'moerentrein' op zaterdag 21 juli weer door
Nederland kan trekken .
Denk erom: de bestellingen moeten v66r 10 mei
binnen zijn!
Voor het bereiken van goede resultaten is de teelt
afhankelijk van o.a. het weer. Mocht de teelt
tegenvallen of worden er teveel moeren besteld, dan
geldt weer de regel: Wie het eerst komt, het eerst
maalt!
Verder nog het volgende: het komt regelmatig voor
dat er, bijvoorbeeld bij het invoeren van de moer, een
ongelukje gebeurt. lndien er reservemoeren
beschikbaar zijn kan in zo 'n geval voor vervanging
worden gezorgd. Bedenk wei, dater na 16 augustus
niets meer kan worden geregeld omdat op die datum
alles ter plaatse wordt opgeruimd .

Bestel/ingen voor Schiermoeren v66r 10 mei richten
aan: Jan Charpentier, Laar 45, NL-5258 TJ Ber/icum
Tel. 0031-(0)73-50 37 030, Fax 073-50 37 031 ,
E-mail charpbij@wxs.nf.
De kosten bedragen f 40,- per moer, bij bestelling te
voldoen op gironummer 28.59. 193 t.n .v. de Stichting
Station voor Carnicateelt te Diemen.

Registratie bijenteeltleraren
De commissie Onderwijs is bezig een lijst samen te
stellen van bijenteeltleraren die cursussen (willen)
geven . Daartoe is aan de hoofdbesturen van de
diverse organisaties gevraagd om aan de commissie
door te geven welke bijenteeltleraren in hun werkgebied actief zijn. Op deze manier kunnen bijenteeltleraren persoonlijk worden benaderd voor informatieve
bijeenkomsten en bijscholingscursussen. Als u bijent eeltleraar bent en het op prijs stelt hiervan op de
hoogte gehouden te worden en vermoedt dat u bij
uw bestuur onbekend bent, wilt u dan v66r 1 j uni a.s.
uw adresgegevens doorgeven aan het secretariaat
van de VBBN, Postbus 90, 6720 AB Bennekom, 0317422422, fax 0317-414280 of E-mail : vbbn@vbbn .nl

beginners en gevorderden voor het schooljaar 2001
vastgesteld. De commissie Onderwijs heeft deze eindtermen nader uitgewerkt. Voor ge"interesseerden zijn
deze eindtermen op aanvraag verkrijgbaar bij het
secretariaat van de VBBN , Postbus 90, 6720 AB
Bennekom, 0317-422422, fax 0317-414280 of E-mail :
vbbn@vbbn.nl

Eindtermen cursus beginne rs en gevorderden
Door LOBAS zijn in overleg met de commissie onderwijs de eindtermen voor de cursussen bijenteelt voor
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Dick Vun derink
Op dit moment, 3 maart, moeten we helaas meedelen dat wij niets hebben mee te delen . Ons was
toegezegd dat wij omstreeks deze tijd uitsluitsel
zouden krijgen over het standpunt van het Ministerie
van LNV over het beleid AVB-bestrijding in 2001.
Nu is een kleine overschrijding van de tijd wei

kan ook bijhoren dat wij met de betrokken besturen
van de vier betrokken imkerorganisaties bijeenkomen
om in gezamenlijkheid nog eens te kijken naar zaken
waarover verschillende beelden bestaan.
Wij weten het, veel leden vragen zich af waarom het
zo lang duurt. Wij kunnen hen gerust stellen . Het is
nu niet meer de vraag of de besturen wei een fusie

begrijpelijk gezien de grote zorgen bij LNV en RW
over de dreigende Mond- en Klauwzeer epidemie op
dit moment. We hebben de betrokken ambtenaar
toch geattendeerd op de sluitingsdatum van het
aprilnummer van Bijen en de naderende ledenvergaderingen . Uitgelezen momenten om informatie te
geven en te verduidelijken. Dus als het niet lukt via
Bijen, misschien lukte het via de ledenvergaderingen.

willen, maar vooral een kwestie van hoe moeten een
aantal zaken in detail geregeld worden en hoe
kunnen we omgaan met de bezwaren en vragen van
onze leden. Onze leden willen natuurlijk waar voor
hun geld en een aantal van hen vraagt zich af: wat
schiet ik ermee op als ik straks voor het lidmaatschap
van een gefuseerde Nederlandse imkerorganisatie
een hogere contributie moet betalen? Het grote
belang van fusie zit naar onze mening in de betere
kansen op belangenbehartiging voor de hele
bijenhouderij . Daar profiteren aile imkers indirect van .
De vraag om uit te rekenen wat het directe voordeel
is, is niet terecht. Het gaat om het algemene belang
en dat vraagt van ons een beoordeling die verder
gaat dan het eigenbelang. Oat beroep doen wij op u
allen .
Wij hopen wei op vertrouwen van onze leden dat de
bestuurders bezig zijn om het grote belang
zorgvuldig af te wegen .
In april gaat een derde werkgroep van start met de
opdracht na te gaan of het formuleren van nieuwe
doelstellingen voor de bijenhouderij nodig is.

Wij blijven proberen duidelijkheid te krijgen en
brengen u zo snel mogelijk op de hoogte.

Bedrijfsraad 2000
Op de ledenvergaderingen gaven wij informatie over
de huidige stand van zaken. Kortweg kunnen we
zeggen dat het overleg vordert maar naarmate je
verder komt, komen ook steeds nieuwe vragen of
details boven water. En dan sta je voor de keus:
beslissen op de hoofdlijnen en vertrouwen dat voor
de details goede oplossingen gevonden worden, of
toch een aantal zaken eerst verhelderen om het
vertrouwen in het geheel te onderbouwen. We zijn nu
op weg om daarin een middenweg te kiezen . Daar

Floriade 2002
'EUREKA'. Deze vreugdekreet kwam in ons op toen
duidelijk werd dat de VBA te Aalsmeer bereid is
om als sponsor op te treden . Deze bloemenveiling
wil hiermee tonen dat het milieu zeer serieus wordt
genomen en waar de bijen een belangrijke rol in
spelen. Alles bij elkaar is het dus zo dat de VBBN
met de bloemenveiling (als hoofdsponsor) en de
medewerking van de Floriade het Bijenpaviljoen
gereal iseerd kan worden .
het is natuurlijk erg jammer dat we een jaar verspeeld
hebben. Maar anderzijds kan ook gezegd worden dat
er nog een heel jaar voor ons ligt voor dat de poorten
van de Floriade open gaan . Onze opdracht vanuit de
VBBN is en was om de bijenhouderij op een moderne
manier onder de aandacht te brengen van het publiek.
De noodzaak voor ons leefmilieu en de natuur zal een
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belangrijk item moeten worden. Ook zal tot uitdrukking moeten komen dat in stedelijke gebieden
getracht moet worden om voldoende drachtplanten,
bijvoorbeeld langs bermen en in plantsoenen, te
krijgen waardoor het leefgebied voor de insecten,

vogels en andere dieren beter wordt en daardoor
voor de (stads)mens veel te beleven en te zien zal
zijn . De eigenschap dat bijen en wespen kunnen
steken is algemeen bekend. Dater vaak insecten nodig
zijn om bloemen te bestuiven, dus voor het verkrijgen
van zaden en vruchten, is minder bekend. Oat het
houden van bijen interessant is en de imker ook nog
wat honing oplevert, mag best uitgedragen worden .
Een bevriende architect, Jan van de Berg, is reeds
aan het werk en op zoek naar mensen en/of bedrijven
die willen helpen met een in het oog springend
gebouw. Er zijn ook wat ideeen wat we de bezoekers

UIT DE BEDRIJFSRAAD
willen Iaten zien. We realiseren ons terdege dater
maar een seizoen is om het een en ander uit te
proberen . We willen dus een beroep doen op
iedereen die een uitvoerbaar en een innovatief idee
heeft om dat met ons te bespreken.
De Floriade open haar poorten van 6 april tot en met
20 oktober 2002 . We zullen ook nog veel imkers

nodig hebben om dit Paviljoen te bemannen (m/ v).
Laten we er al het mogelijke aan doen om de
doelstelling, d.w.z. goede voorlichting aan een breed
publ iek, waar te maken . Met ongedu ld wachten we
op uw reacties: Jos Hooijman, Legmeerdijk 291 ,
1187 NC Amstelveen, 020-6450217 en Piet Hooijman,
Aalsmeerderweg 411 , 1432 EC Aalsmeer, 0297-325177.

KORTE BERICHTEN

Belangrijk
l.v.m. de actuele situatie
van MKZ is het mogelijk
dat bijenmarkten/bijeenkomsten, vermeld in de
kalender in dit nummer,
kunnen worden afgelast.
Het is raadzaam om van
tevoren contact op te
nemen met de organisaties over het wei of niet

Geen AVB-negatief
verklaring nodig in Lemmer
Voor het carnicabevruchtingsstation in Lemmer is het
niet meer nodig om een Amerikaans vuilbroednegatief verklaring te hebben om bevruchtingsvolkjes
te kunnen plaatsen . De bijenvolken in Lemmer worden
wei op AVB onderzocht. De beheerders van dit station
hebben dit besluit genomen, mede op grand van de
uitslag van het ondezoek in 1999 naar AVB in Nederland . De conclusie uit dat onderzoek, dat minder van
1% van de onderzochtte volken sporen van AVB
hadden, is voor de beheerders bepalend geweest om
tot dit besluit te komen. Het risico voor besmetting
met AVB op het station is te verwaarlozen . Vooral ook
omdat is gebleken dat koninginnentelers die met hun
volkjes naar Lemmer komen hun hoofdvolken op AVB
Iaten onderzoeken . In Lemmer wordt regelmatig de
luciferproef gedaan . lmkers die hun volken niet op
AVB hebben Iaten onderzoeken en die volkj es naar
Lemmer willen brengen wordt gevraagd, deze proef
te doen v66rdat zij naar Lemmer gaan . Zie ook Bijen
10(2) : 53 (2001 ). Het bevruchtingsstation is geopend
vanaf 12 mei a.s.

Overlarfdata LLTB

doorgaan van de diverse

5 en 19 mei: L. Groetelaars, Burg . van Kempenstraat

activiteiten.

18, 5971 AC Grubbenvorst. Na telefonische
afspraak: 077-3662569 of 077 -3661886.

19 mei en 2 juni (van 11.00-13.00 uur) H. Koohlman,

Een direct gevolg van
MKZ is dat de Regionale
Themadag Eelde is komen
te vervallen.

Grote Steeg 2, 6006 TE Weert, 0495-541177
M . v.d . Bogaert, Bocholterweg 5, 6006 TL Weert.
5 en 26 mei van 10.00-12.00 of na telefonische
afspraak H. v.d. Berg, G. van Sonsbeecklaan 17,
5953 CE Reuver, 077-4742587 .
Na telefonische afspraak J. Veldkamp, 046-4745635
P. Elshout, Wilhelminalaan 52, 6114 BH Susteren,
046-4492987
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De AB TB studeert in Gendt

planten tcgcn muren en van rot · plan ten op stenige
hellingcn. Ecn dergclijk bchcer laat bij voortduring de
aanwczigh >id van bestuiYende insecten \\·aaronder de
honingbU zien.
In het algemcen kan men zcggen dat gocd groenbehecr in
de pas moct !open met de processen in de natuur. Moeder
atuur zorgt 'oor al haar kinderen het gehcle jaar door.
Daarop moetcn '' ij geen inbreuk maken door bijvoorbeeld aile wilgcn tcge lijk te knotten. Het is wei bchecr,
maar geen continu beheer en dus niet natuurlijk.

Ton Thissen
De sn CU\\ leek aanvankelijk roet in hct cten te gooien op
zaterdag 3 fcbruari , de srudiedag van de ABTB . Temeer
daar de locatie diep ver topt ligt in het Gelder
rivierenland chap. Maar de mecstcn warcn cr. !Js en
\\Cder weerstaande zelfs uit het diepe Limburg en het
hoge oorden.

Dl"ie-in-de-pa n
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Wckte het aangekondigde programma op hct cerste
gczicht de indruk meer van hetzelfde te brengen. het
bleek een uitgekie nde variatie op het thema: het allcszins
tercchte (lees: noodzakelijke) bestaan en voortbestaan van
de bij en de bijen houderij in onze huidige samenleving.

Hen vaardering va n bijen en bijenteelt
L. Hen els, auteur van de alom bekende 'Drachtplantcngids', belic httc dat be taansrecht aan de hand \'an ccn
groot aantal hi torischc gegeven betrelTende de bijenteelt
en de bestui' in g. Kenni van het verledcn op be ide gebieden leidt tot respect van de tot nu toe vaak moei zaa m
vcrworven inzichten. En dat respect kan bijdragen tot een
verbetering van de beeldvorming waaraan de bijenhoudcrij grote behoefle heefl. Onze amen leving zou zich
namelijk meer bewu t moeten zijn van de economische.
eco logische educatieve, medi che en r creatieve waarden
van bUen e~ bijentcelt. Deze waarden aan de orde stellen
en benadrukken is een van de belangrijkste opdrachten
waarvoor de huidige imkerij zich gesteld ziet. Kennisoverdracht moet daarbij voorop staan.
Ope nbaar g roe n
A. Ko ter, bioloog. onderzoeker en adviseur bcweegt zich
al geruime tijd op het gebied van het Ecologisch Groenbehcer en sluit op korte termijn zijn onderzock aan de
relat ic tus en groenbeheer en wilde bijen af met een
proefschrift. Zijn door dia's ondersteund betoog had dan
ook aile te maken met dit openbaar groen en het beheer
ervan. De kwaliteit van dat beheer is volgens Koster af te
lezen aan de mate waarin bestuivende insec ten waaronder
de honingbij en de wilde bij op dat groen voorkomen. Het
verkrijgen of liever terugkrijgen , ontwikkelen en instandhouden van de vandaag de dag terecht zo geprezen
biodiversi teit , ook in het openbaar g roen. kan niet zonder
insectenbestuiving.
Zo kwamen de BERMEN voorbij: niet maaicn. geen
chemische bestrijding; de BOSJES en PLANTSOE EN:
onderhoud plegen en herbiciden vermijdcn; de OEVER
en WATERKANTEN: de fraai geschoren gazons
te ruggeven aan de ocverp lanlcn: de BRA KLIGGENDE
STUKJ ES: benutten voor her aanleggen van diverse
soorten tuintjc . zoa l rot -. vlinder-, water- en wilde
n1intjes: de TE 'IGE BUURTE : voorzien van klim-
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Waten' ingebieden
P. Zonderwijk. emeritus hoogleraar aan de Landbou\\universiteit Wageningen houdt zich bezig met het
advi eren van waterleidingbcdrijven die'' illcn weten hoc
de aangekochte waterwinpercelen te behercn. Uit het
ver lag van zijn activiteiten op dit gebicd in \Ooral de
noordclijkc provincies. met name in Drenthe. blijkt:
I. dat watcrleidingbedrijven een voorkeur hebben \OOr
niet-landbouwintensicve pcrcelen. Voor het maken van
schoon drinkwater vormen meststoiTen en bestrijdingsmiddelcn immers ongewenste en , ·aak langdurige barricades:
2. dat het in nel tempo ontwikkelen van een '' ilde flora
op dcze terrcinen kan worden bereikt door inzaaiing met
een mcng"el \·an zaden afkom tig van wilde planten en
bloemen-uit de directe omge• ing;
3. dat zo' n wildc flora op wat langere termijn kan worden
verkregen door braaklegging, zodat de tot nu toe redelijk
bemestc grond gaandev,eg overgaat in ·chrale grond, waarop de wilde flora binnen enkele jaren tot ontwikkeling
komt.
4. dat met het oog op bestendigheid van de verkregen
situatie bestuiving door inseeten waaronder de hon ingbij,
noodzakelijk is:
5. dat er tussen landbouw en ecologisch groenbcheer,
tussen de boer en de groenbeheerder met in zijn kic lzog
de imker gcen concurrentie hoeft te bestaan, als beiden
hun werk goed doen en zich met elkaar Yerstaan. ' Het
geloof is i~1mcrs uit het gchoor', aldus de professor, die
de indruk maakt van een uir- tekend a mba"sadeur op dit
gebied. Am·dig om te vermelden in dit vcrband is het feit
dat een van de waterleidingbcdrij,·cn dat door Zonden\ ijk
werd geadviseerd, het keLlpakket van dit jaar had verrijkt
met een potje honing \an eigen !lora.

Heet ha ngijzer
Tijdcns de forumdi cu sic kwam naa t ander~:: items ook
weer het hete hangijzer aa n de orde om trent de vermeendc
concurrcntie tussen de gedomesticecrdc honingbij en de
so litaire bij . Koster sprak in dit verband van indianen\crhalen : · atuurlijk maken vee! varkens de spoeling dun
en die s ituatie moet altijd vermeden worden. Maar wat is
de definitie a n concurrentie of dichtheid in dit gcval en
wat zijn de prccicze oorzaken van de aan- ofaf\vezigheid
van de olitaire bij of de zweefv lieg of andere bestuivende
insectcn in cen bepaald gebied? Daarover is nog lang niet
alles duidelijk. Vaststaat dat d e honingbij van oudsher al
van de panij was.
Zo regen vicren sloot voorzitter Piet van Schaik dezc
studiedag af mel dank aan de aanwez igen: I eden van de
ABTB. !eden van andere organisaries. de drie sprekers en
de afdcling Gendt van de ABTB.

VBBN

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
• In de afgelopen maand twee verre reizen gemaakt. Allcbei naar het No01·den, naar Schiermonnikoog en naar
Froombosch en u en ik weten nu dat Froombosch in
Groni ngen ligt. fk heb name lijk aangeboden om als
vervanger op te treden als bet aangewezen HB-Iid
verhinderd is een groepsvergadering bij te wonen. lk doc
dat graag, maar waarom moet Froombo ch zo ver liggen.
En dat her Noorden dichterbij de Randstad ligt dan
andersom, klinkt mij iets te subjectief.
ogmaals, ik doe dat graag want het geeft mij de
gelegenheid vragen en opmerkingen ui t de ecrstc hand te
horen. Het was in Groningen helemaal leuk door de grote
opkomst en de levendige discussie.
He goede is dat men daar in ten ief nadenkt over hulp die
men kan geven al een imker het bericht krijgt over
poren in zijn voederkansmonster. Ook om te voorkomen
dat hij in de beklaagdenbank komt. Zo las ik de aanbeveling om de imkers te vragen een reservevolkje in stand te
houden voor het geval een collega na een uitbraak weer
in het zadelmoet worden geholpen. Stel je toch voor dat
je cen 3-volks imker bent en je krijgt van aile kanten
zesramers die je torenhoog moet stapelen om er weer drie
volken van te maken. Zo zal het niet Iopen, maar Iof voor
die instclling. Een imker met AVB niet in de ban. maar
een flinke steun in de rug. lk heb uit de doeken kunnen
doen hoe onze visie is op het AVB- beleid en dat ondervond ook begrip. lk ging naar huis. opnieuw met een
keurige imkertaxi naar station Groningen en e n stipte
NS en het gevoel van een welbestede avond.
• Dat Jag wat anders met het dagje Schier. Ook dat was
best Jeuk, maar om als gepensioneerde om zeven uur in
de auto te stappen en om zes uur weer thuis te komen
voor een toelichting van 20 minuten op ons bezwaarschrift, geeft je geen gevoel van een wei be tede dag.
Maar we hadden een leuke ploeg en dan weet u dat we
elf uur minus 20 minuten over bijen en imkers hebben
gekletst. Die 20 minuten werden gevuld met het onderuit
hal en van kromme redeneringen . Of dat ons is gelukt,
moet nog blijken.
• We hebben al vee I in chrijvingen voor de tweede
[ntratuinactie in april maar ook nog open plaatsen. Nu is
de kans om de tuiniers in ederland insectenvriendelijke
planten aan te bevelen en het drachtgebied in de
woonomgeving te verbeteren. Drachtverbetering moet
ooral lokaal gebeuren.
• En zowaa r lijkt er tach weer een kans te komen voor
een bijenstand op de Floriade. Ook de Bloemenveiling
Aalsmeer wil on financieel steunen. Dan moeten wij
ook onze nek wat erder uitsteken en daarover vragen we
de mening van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in
maart. Het enthousiasme van de club onder aanvoering

van de gebroeders Hooyman doet e lke somberheid over
de toekom t van de bijenhouderij in rook opgaan. Het
voordee l van een organisa ti e van vrijwi ll igers. we kiezen
cr zel f voor en dat i de basis voor onze motivatic. Zo
vertrouwen zij er bl indelings op dat de vrijwil ligers
stTaks in de rij staan om als presentator in het paviljoen
op treden. Zo ging dat in Zoetermeer en zo gaat dat in
Hoofddorp.
• Zo ook weer een vrijwilliger voor hct I !oofdbestuw-,
Marcel Simon, voorzitter van de Groep Veluwe-Zuid.
Hartelijk welkom alvast. vooruitlopend op de beslissing
van de ALV Maar ook nog een vacature en dat is op te
lossen als de ALV goedkeurt dat 'onze Catherine' (Reker)
een jaartje mag aanblijven. Met de kans op fusie en dan
een geheel nieuw fus iebestuur. vinden we dat een redelijk
voorstel.
• Er daagt een nieuw probleem. Hoe moeten we de Euro
straks afi·onden? Met de gu lden kon je nog wei afronden
op hele gulden , maar met de euro? Gebruikelijk schijnt
te zijn de invoering vergezeld te doen gaan met een
verkapte prijsstijging. Daar doet onze penningmeester
niet aan mee. Hij stelt voor afronding op 5 eurocent naar
beneden. Waar vind je zu lke mensen nog? Probleem snel
opgelost.
• lk zit nu, 3 maart, met spanning te wachten op het
toegezegde bericht van het ministerie van LNV over het
AVB-beleid 200 I. !k kan u nog niets meld en en ik vrees
dat mond- en klauwzeer een hogere prioriteit heeft. lk zal
de reactie smeken om een beetje plaatsruimte op het
allerlaatste moment voor het geval er toch nog een
bericht komt.
En wat k'l.mt u doen? ln elk geval veel kunstraat inhangen
en oude raat eruit. Nieuwe raat is tach ook veel leuker?
Of bent ons zuunig?

Overname depot van Het
Bijenhuis
Gerrit Exterkate, voordtter VBBN subvereniging
Reggedal
Met ingang van 5 februari jl. is het 'lmker depot' van
VBBN subvereniging Reggedal ge loten. Dit depot
gelegen aan de Lochem eweg werd beheerd door Henk
en Dine Jansen. De imkers van 'Reggedal' en gegadigden
uit de verre omgeving hebben ruim twaalfjaar hun
artikelen bij Henk en Dine kunnen betrekken. Henk en
Dine hadden voorheen een bakkerszaak g rund en het
depothouderschap was voor hen een welkome bezigheid
na de pensioengerechtigde leeftijd. Het paar heeft zich
veelal belangeloos ingezet uit liefde voor de imkerij en
wist menigeen te interesseren voor onze prachtige hobby.
In samenwerking met de plaatselijke VVV werd er
jaarlijks zo'n drie keer open hui gehouden. Hierbij
hielpen familie en vrienden mee om voorlichting te
geven in de prachtige bijen tal , kaarsen te trekken in het
voorhuis of de uiteenlopende imkersartikelen en
snuisterijen aan het voltallige publiek te pre enteren in
het knusse winkeltje.
Henk en Dine worden oprecht bedankt door de gehele
klantenkring. Wij zullen jullie node missen en met
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weemoed terugdenken aan de fijne rijd die we bij u
hebben doorgebracht. Er was bij jullie thuis altijd tijd
voor een praarje en een kop koffie. Het depot word!
overgenomen door Jan en Geertje Rabe, Lochemseweg 6
(sehuin tegenovcr het voormalige depot). De nieuwe
beheerders zullen voortaan, mits aanwezig, dagelijks
voor u klaarstaan. Maar om teleurstelling te voorkomen
eerst even bcllen, 0547-351404 .
Be tuur, !eden en de gehele klantenkring is zeer verheugd
dat zij deze niet geringe klus 01 zich willen nemen . Wij
wen en hun vee! omzet toe en plezier met her depot en de
imkerij.

..
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Van de bestuurstafel (24-01)
.!. Beekman
1-let voltallige Bond bestuur vergaderde op 24 januari
200 I in het huis van de ZLTO tc Til burg. De volgende
onderwerpen tonden op de agenda en zijn behandeld:
• O peni ng De eerst Bondsbe tuurs ergadering van het
jaar 200 I vertoonde weer een goed gevulde agenda, waar
de nodige aandae ht aa n gegeven werd
1
•
otulen bestuu rsverga derin g 20-12-00 Gcen op/aanmerkingen op de notulen, deze zijn ongewijzigd
vastgesteld met dank aan de secretari s.
-de bijbehorende actielij tis be proken.
- Bij de bedrijfS\\edstrijd dient opgemerkt te worden dat
deze aileen maar doorgaat als er in ons werkgebied
geen Amerikaans vuilb roed ges ignaleerd is.
- Bij de werkzaamhcden inzake Internet wordt een
bestuurslid toegevoegd. Dhr. . Rietveld en mw. J. van
Doren gaan zich hiermee bezighouden.
• Mededelingen en ingekomen stu kken
Door de voorzitter:
- lnzake de jaarrckening 2000 is een accoutant
aangetrokkcn dhr. J. Kuis RA van Ernst & Young.
- Ho;eyPack BY is failliet verklaard en verkocht.
Mededelingen hicrover volgen later.
Van de secretaris:
- 25 ingekomen tukken en de meeste zijn direct door de
sccretari afgchandeld.
- Onderscheidingen bij de 'Pee lzoemers' worden
uitgcreikt door de heer J. Jans en.
- Bij de verenig ing Bernheeze zal de voorzitter dit
verzorgen.
an lui rend aan de uitreiking va n decoraties aan jubilari sen het volgende: de verenigingssecrerarissen wordt
verzocht de aanvraag voor decoraties zoal zilveren en
gouden spelden, oorkonden en legpenningen in een zo
vroeg mogelijk stadium in te dienen bij het bond ecretariaat. Tenmin te drie maanden voor de uitrcikingsdatum. Gelet op de prijs van de spelden en dergelijke, de
maandbfad voor imkers april 2001 verenigingsnieuws

levertijd en de planning van de bestuursledcn die de
decoraties verzorgen, plaatst u de secretaris voor vee!
extra wcrk indien de aanvraag op hct laatste moment
gedaan wordt. Daarbij looptu het risico dater geen
spelden meer in voorraad zijn. Zie \OOr deze materie het
vcrenigingsboek punt 1.1.2. bladzijde 4.
- In het blad 'De 1-lilverbode. verschijnt in 1-lilvarenbeek,
hccft een artikel ge taan waarin de plaat elijke bijenhouderij melding maakte dat zij een cursus bijenhouden
gaat starten. Daar i- niets mis mce. Wei is er iets mi als
na de cursus een lidmaatschap van een bijenhoudersvereniging wordt aangeboden voor de prijs van f 30.pcr jaar. De Ieden die aange Iaten zijn bij de Bond van
Bijenhouders ZLTO beta len f 50.-, dit is inclusief
vcrplichte bijdrage van f I 0,- voor het onderzoek op de
Ambrosiushoe e. I let Bondsbestuur zal reageren naar
de inzender van dit artikel.
• J aarvergadedng o p zatcrdag 7 a p ril a.s.:
Besproken i : de agenda voor deze vergadering. de
planning inzake het jaarverslag, de jaarrekening en de
begroting 2002.
• Verzekeringen
a aanleiding van de briefvereniging Zundert waarin
vragen gesteld zijn aangaande de verzekering (f I,- per
bijem·olk) her volgende:
- De verzekering geldt ook in het buitenland mits bij
se hade een rapport opgemaakt wordt door bevoegde
autoriteiten.
- Mensen wonende in het buitenland zijn ook verzekerd
indien zij lid zij n van ee n van de drie zuidelijke bonden
te weten ABTB, LLTB of ZLTO, hun lidmaatschap
betaald is en natuurlijk de premie voor de verzekering.
- Yerder dienen aile verzekerden hun bijen te behandclcn
als een goed hui svader.
• Studied-ag 2000 1-let financieel resultaat van de
studicdag is afges loten met een klein verlics. /390.-.
Dit betekem wei dat de Bond er /2.890,- heeft bijgelegd.
• Toewerken naar een bijenhoudet·sorgan isatie Dit
onderwerp zal in een aparte vergadering op vrijdag 2
februari 200 I be pro ken worden.
Vcrgadering 2 februari 2001: Deze vergaderin g is
gehouden op dezelfde locatie als bovengcnoemd.
He! vo ltallige Bondsbe tuur was aanwezig, exclusief de
secretari .
Op de agenda waren de volgende zaken gezet:
I aar een bijenreeltorganisatie:
1.1
w o01·deel over de voorstellen van de stULLrgroep
volgens concept 30-12-00
1.2 w oordeel over het voor tel contributie.
1.3 Of het concept van 30-12-00 gc chikt is om als
gezamen lijk stuk namens de vier organisaties te
gebruiken is in de ledenvoorlichting en/of er nog
wijzigingen moeren worden aangebracht.
1.4 U\ oordeel over het voorgestelde tijdpad.
(planning).
2 Q,·erleg Amerikaans vui lbroed:
1.1 tot en met 1.3 zijn besproken en zullen te zijner tijd
aan de stuurgroep worden aangeboden als het verder is
uitgewcrkt. 1-let concept opgesteld door de groep
organisatie en financien is door het Bondsbestuur als een
zeer goed werkstuk beoordeeld en verdient aile respect.

ZLTO
Op enkele aanpassingcn na gaat het Bondsbestuur
akkoord mel de inhoud .
1.4 is akkoord met de restrictie dat indien de zorgvuldigheid dit vereist de planning di ent te wo rden aa ngepast.
2. l z ie voor een ui tgebreid ve rslag, de stand van zaken
met betrekking tot bestrijding en preventie va n
Amerikaans vuilbroed, het verslag van dhr. H. an der
Scheer in Bijen 10( 3): ... (200 1).
2.2 inzake het vormen van ee n fonds verwijst het
Bondsbesruur naar het eerder inge nomen tandpum. Eerst
a ile zaken op cen rij , een totaal pakket samenste llcn. dat
aa n de betrokkene kan worden aangeboden. Te denken is
aan verpl ichte reg istratie an aile imkers en
controlemogelijkheden.
Voor meer in formati e over het bovenstaande kunt u
co ntact opnemen m t het secretariaat 0 13-5836350 of via
de E- mailadressen, zie Bij en I 0(2): ... (200 I).

Van de Bestuurstafel (21-2)
J. B eekman
Het vo ltalli ge Bondsbestuu r vergaderde op 2 1 februari
200 1 in het hu is van de ZLTO te Tilburg. De vo lgende
onderwerpen stonden op de agenda en zijn behandeld:
• Openin g De tweede Bondsbestumsvergadering va n bet
jaar 200 I vertoonde weer een goed gevuld e agenda, waar
de nodi ge aa ndac ht aa n gegeven werd, het punt Algemene
vergadering 200 I was de belangrijkste.
• Notul en bestuur vergadel'ing 24-1-2001 en 2-2-2001
Gee n op/aanmerkingen over de beide notulen, deze zijn
ongewijzigd vastgesteld met dank aan de sec retarissen
respectievel ij k C. Roelen en A. Rietveld.
- de bijbehorende actiel ijst is besproken.
-De spe lduitreiking bij de Vere niging de 'Peelzoemers' is
door J. Jansse n ve rzorgd.
- Bij de Vereniging Bernheze is dat gebe urd door
J. Beekman .
- De aa ngevraagde decoraties voor de Veren iging
Ulvenhout worden te z ijner tijd door A. Rietveld
ve rzorgd.
- Voor teenbergen moet nog vastgelegd worden.
- Bij de Vereniging Eindhoven zal J. Beekman de
decoraties ui tre iken. Voor de noodzakelijke
gegeve ns
za l co ntact ge legd worden.
• Mededelingen en in gekomen stukken
Door de voorzitter:
- Brief ontvangen van de Vereniging VBBN. dat in de
Algemene vergaderi ng van deze Veren iging het
fond svo rming Amerikaans vu il broed aan de orde
ges teld wordt. Het Bondsbestuur houd in deze vast aan
de eerder aa n de Bedrijf raad bekend gemaakte
afsp raak.
- In de regia oo rd- Oost Brabant wordt een grijze
cursus voor beginners gestart.
Van de secretari s:
- 15 ingekomen stukken en de meest zijn direct door de
ec retaris afgehande ld.
- In de Vereniging Boeke! is een 70-jarig lidmaatsc hap. J.
Jan -sen za l bij de voorzitter van deze Vereni ging
inlichtingen inw innen.
- Het verzoek om de sn1kken die verstuurd wo rd en naar

de Verenigingcn om deze in tweevoud tc sturen word t
door het Bondsbe tuur niet gehonoree rd.
- ubsidie verzoek Vereni ging He lmond, inza ke een
lezing, wordt afgewe rkt.
- De vraag va n ee n va n de drie Zuide lijke Bonden om
cen overzicht te krijgen van bet gezamenl ijke fond . za l
met de accountant worde n besproken bij het opmaken
van de Ja arrekening 2000 .
- Orderbevesti gi ng van Koninklijke Begeer inzake
aankoop z ilveren pelden is besproke n.
- De voorz itter za l de Algemene vergadering van de
VBB op 3 1 maart bczoeken.
• Jaarvergadering op zaterdag 7 a pril a.s.
-Concept uitnodiging en de agenda zijn besproken en
akkoord bevonden.
- Idem het jaarvers lag 2000. enkele taalfoutj es worden
aangepast.
- Een planning is opgezet aangaa nd e de financiele
stukken. De voorz itter en de penningmeester hebben het
mand aat gekregen om de stukken af werken.
-A an de A lge mene ve rgaderin g za l worden gevraagd om
her Bond be tuur groen Ii cht te geven om de bibl iotheek
va n de Bond te koop aa n te bieden. De Koninklijke
Bibliotheek hee ft gecn interesse.
- De vraag va n de Vere niging Steenbergen inzak d rachtverbete ring za l na door A. Rietve ld beantwoord worden.
De vraag za l ook in het Landel ijk overleg Drachtverbetering aa n de ord e gesteld wo rd.
• Voorli chtingsboekje
- Ee n pluim voo r de sa menste ller, J. Janssen, is hi er op
z ijn plaats. Er zijn 500 exemplaren gedrukt, de boekjes
zij n te koop voor /2,5 0 op de Jaarvergadering,
swdi edag en op de beurs Tuinidee in Den Bosch.
• Studicdag 200 1:
- Het thema is: 'De imker vertelt'. Ervaren imkers zu llen
een lezing houden over hun bedrij f methode.
- De swdiedag wo rdt gehouden op zaterdag I 0 novem ber
200 I. in deze lfde locatie als in 2000.
- De commissie gaat aan het werk om er weer een
ge laagde dag van te maken. Veel succe gewenst.
• Toewe rken naar een bijenhouderso rga nisatie:
- De aantekeni ngen van de stuurgroep va n 14 februari
200 I zijn besproken. Bepaalde zinnen dienen vo lge ns
het Bondsbestuur nu ni et op ee n belerende manier
ge teld te worden. Het hele onde rwerp 'Nieuwe
Veren iging' heeft toch a l een klank die ni et bij iedereen
advertentie

* Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

f 190,- per stuk
f 170,- per stuk

Geopend: Zaterdag van 8.00 - 1200 en na
telefonische afspraak. Harremaatweg 36,
3781 NJ Voorthuizen , 0342-472837 I 0653182006
info@immenhof.nl I www.immenhof.nl
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gocd ove rkom t. Her blijft cen gevoelig onderwerp en
derhalve dient er ook zo mee omgegaan te worden.
- Oat er nog vee! aan voorl ichti ng gcdaan moet worden
is het Bondsbestuur duide lijk. Oat betekend dater vee!
tijd ,·oor nod ig is en moet men oppassen voor tc sne lle
bes lissingen.
~bar meer informatie Ol'er het bovensraande kunt rr
contact opnemenmet her secretariaar, 013-5836350 of
l'ia de E-mailadressen Fan her Bondsbestuw~ floor aile
drridelijkl1eid mlgen hieronder de E-mailadressen van
de Bondsbe turrrs/eden, noteer de::e.
J Beekman: jbee/..71wnl @fi·eele1: nl;
J Jans en: janjo@ wish.net:
A. Rietveld: _roga.riet@ l2move.nl;
Al.l'an lersel: m.j. mn.iersel@ wxs.nl;
J t•an Dorenjasenku@ dds.nl
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Website ZLTO
De bijenhoudersbond ZLTO heeft een web ite geopend
om op deze manier op Internet present te zijn voor
ge'intcressccrdcn en bereikbaar tc zijn voor haar !eden:
www.bijenhouder -zlto.nl. De site heeft op haar menu de
rubrieken: algemeen, nieuws. activiteiten, nuttige links
en forum. Ook is de bond via E-mail bereikbaar:
info@bijenhouders-zlto.n l

FAMILIEBERICHTEN
Op 16 februari is

0\ crledcn

ons lid

PI ETER COREE
in de leeftijd Yan 83 jaar.
Een man met gouden handen en een zeer grotc Iiefdc voor
bijcn. Tevreden met zijn hardc, rijk gevuldc Ieven. tot het
laatst nan de bijen denkend. is Coree gestorven.
Zij n vrom\ en ki nderen wensen '' ij vee! sterkte.
Besruur en !eden
VBB subvercniging Leeuwarden

Op 19 december 2000 overleed o nze imker vriend

COR.\"ELIS MASTE BROEK
1-l ij wcrd bijna 73 jaar.
Velejaren is hij lid van o nze vereniging ge\\ecst. !l et
bijenhouden zat hem in het bloed. Ook zijn vader was imker.
van hem erfde hij de liefhebberij voor de bijcn. Is
bestuurslid hceft hij mede o nzc vcrcniging vorm gege\cn. Op
de korfvlcchtavonden was Cees altijd aa nwezig. llij heeft
ve lc prachtige ko rven gevlochten.
Wij wcnsen zijn vrouw, kindercn en klcinkinderen vee!
stcrkte toe.
Bcstuur en !eden
VBBN sub\ erenigi ng Lunteren.
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KALENDER
Tot 20 mei Kalmthout (Belgie)
'Een bijzonder handwerk', tentoonstelling over bijzondere handwerken waarin bijen en honing centraal
staan . O .a. kloskant, kruisjessteek, naaldkant, Lierse
kant en quilt. Het museum is geopend op zaterdag en
zondag van 10.00-17 .00 uur. U kunt met het toegangskaartje ook het Bijenteeltmuseum zelf bezoeken.
lnl.: 0032-36 66 61 01 (tevens fax) .
2 0 ap ril G o ud a
Thema-avond ' Pre-Spaanse bijenteelt in Mexico' door
Marion Vredeling uit Rotterdam . Aanvang 20.00 uur in
de kinderboerderij, Bloemendaalseweg 34a .
lnl.: Engbert Folies, 0182-531383.
2 1 a p ri l Do rdrecht
Bijen- en Honingmarkt op het Vrieseplein van 09.0016.00 uur. lnl.: J.B. Valke, 0184-412644.
2 1 a p ril Ke steren
Bijenmarkt op het Dorpsplein van 08 .00-12.00 uur.
lnl.: M. van Blijderveen, 0488-481263.
21 a p ril Eelde
Geen noordelijke bijenmarkt in Eelde. Wei een regionale themadag van 09.00-15.00 uur in het schoolgebouw van het AOC Terra, Burg . Legroweg 29 .
Zie elders in dit nummer.
2 7 a p ril Leiden
Jaarvergadering van de VBBN subvereniging Leiden,
na de pauze dialezing van mw. Van Stelde over de
Heemtuin in Lisse . Aanvang 20.00 uur in de kantine
van tuinvereniging 'Cronesteijn', Boerenpad 1.
lnl.: A. v.d. Kraats, 071-5896810.
2 8 ap ri l De u rn e
Bijenmarkt van 10.00-12.30 uur bij Cafe Leo van Baars,
Stationsstraat 113 (1 00 m vanaf het NS-station).
Tevens verkoop van imkermaterialen en drachtplanten .
lnl. : Sj. Goossens, 0493-311562,
E-mail: sjef.goossens@tref.nl
2 9 a pril Hul st (Ciinge)
Bijen- en plantenmarkt van 10.30-17 .00 uur op 'De
Sterre', Sterredreef 50 . lnl.: G. Arens, 0114-314819 of
E-mail : vbbnhulsteo@zeelandnet.nl
30 a pril G ro e nlo
Bijenmarkt van 08 .00-13.00 uur bij Zalencentrum
' Meijer', Ruurloseweg 1. lnl.: M. ten Have, 0544463160.

