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De koppeling tussen voor en-achter vleugel. Op de overzichtstekening in het kader is het segment van voorvleugel (1) en
achtervleugel (2) aangegeven dat is uitvergroot op de foto en
de tekening . Ter orientatie is in de voorvleugel ader no. IV in
zowel de grote als kleine tekening aangegeven.
Als een honingbij zich op een vlucht voorbereidt, dan wordt
de voorvleugel aan de achtervleugel gekoppeld, beide vleugels
vormen tijdens de vlucht dan een geheel. De koppeling is
mogelijk doordat de voorvleugel een sma//e groef (3) hee ft
waarin de haakjes of hamuli (4) van de achtervleugel vast
kunnen haken. Als de b ij de vleugels ontvouwt veegt de
voorvleugel als het ware over de het oppervlak van de
achtervleugel waardoor haakjes in de groef grijpen. Op de
grotere vergroting zijn tussen de haakjes pin-vormige sensilla
(zintu igcellen) te zien. Het lijdt geen twijfel dat deze zintuigen
de bij vertellen dat de vleugel goed is ontvouwen en dat de
vlucht kan beg inn en. (gedeeltelijk gebaseerd op Snodgrass,
1956, Anatomy of the honey bee). 3.Groef aan de achterkant
van de voorvleugel 4.Haakjes (hamuli) aan de voorkant van de
achtervleugei/V. Ader IV van de voorvleugel
A.M. Millington -Ward, Oegstgeest
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Van de redactie
De maanden mei en juni zijn drukke maanden. lmkers weten er a lies van, de imker-redacteur dus ook. Het is ons weer
gelukt de 32 bladzijden vol te krijgen. Overigens heeft de redactie absoluut niet te klagen over het aanbod van kopij,
we krijgen erg vee/ reacties. Ook suggesties voor interessante onderwerpen komen ook steeds vaker in onze postbus
terecht. Maar al deze zaken moeten wei door de /eden van de redactie verwerkt en behandeld worden . Telkens weer
blijkt dat de redactie,ondanks het grote aanbod van kopij, toch zo 'n 60-80 uur per maand met Bijen bezig moet zijn.
A ls deze uren eventjes a an andere zaken worden besteed, dan kan Bijen minder bladzijden bevatten of vergeten we
kontact op te nemen met schrijvers. Bij deze 60-80 uur zijn de vele uren van onze vaste medewerkers, Arjen Neve, Ko
Zoet, Otto de Kat, Ab Kuijp ers, Christ Smeekens en Nienke de Jong, nog niet meegeteld. lk wil niet mopperen want
het is leuk en geze//ig werk.
In d it nummer extra aandacht voor het werk van dr. Arie Koster en een bescheiden visie van de reda ctie op de voortgang van het onderzoek om te komen to t een Nederlandse Bijenhoudersorganisatie. In dit nummer nog geen aandacht voor proefschrift van Dr. Joha n Calis ('Varroamijten als parasieten van honingbijen '), het afscheid van dr. Hayo
Velthuis, het verdwijnen van het wetenschappelijk onderzoek aan de honingbij in Nederland en de Stichting 'De
Duurza me Bij'. Deze on derwerpen heeft u nog van ons te goed
Marleen Boerjan
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Onderweg naar een nieuwe
bijenhoudersorganisatie
Marleen Boerjan en Mari van lersel

Het mond-en klauwzee r (MKZ) vi rus kan onze
bijenvolken niet besmet ten maar het virus kan wei
de imker en zijn organ isat ies verstoren . De jaa rvergadering van verschillende organisaties is afgelast
om verspreiding van het MKZ virus te voorkomen.
En dat terwijl op deze j aarvergaderingen belangrijke
zaken voor de toekomst van de bijenhouderij in
Nederland op de agenda ston den. lmmers, in de
meeste van deze vergaderingen zou er gesproken
worden over de mogelijkh ed en en onmog elijkheden
van een nieuwe Nederlandse Bij enteeltorganisatie.
De discussie rondom de (mogelijk) nieuw te vormen
organisatie roept bij de redactie veel herinneringen
op. Bovendien maakt zij zich zorgen over de voortgang van het onderzoek naar de mogelijkheden om
te komen tot een organisatie. Daarom deze bijdrage.

steeds zonder succes. De cultuurverschil len tussen de
organisaties wa ren toen niet te overb ruggen. Bovendien was de noodzaak tot samenwerking min der
groot. De verschillende verenigingen teld en veel meer
!eden . Het Rijksbijenteeltconsulentscha p gaf duidelijk
Ieiding aan de bijenhouderij . De individue le imker kon
er met al zijn vragen t erecht. De assiste nten van de
consulent kwamen zelfs bij de imker op bezoek om
hem te helpen zijn problemen op t e lassen. De
maatschappelijke accept atie va n het houden van bijen
was vee! grater. Een imker was toen iemand die een
beroep uitoefende, weliswaa r geen beroep waar je
van kon Ieven maar belangrijk genoeg om de aandacht te hebben van het ministerie van la nd bouw. De
bijentee ltorganisaties voelden zich gesteund door de
rijksbijenteeltconsulent en konden zo al hun aandacht
aan het imkeren zelf wijden. Het wegvallen va n dit

Zo ongeveer 12 jaar geleden begonnen de eerste

consulentschap brengt de huid ige georganiseerde
bijenhouderij steeds meer in de problemen. Jaarlijks

besprekingen tussen de redacties van Bijenteelt, het
toenmalige maandblad van de Zuidelijke bonden , en
't Groentje, het maandschrift van de VBBN . Twee jaren
van regelmatig overleg tussen redacties en vertegenwoordigers van hoofdbesturen waren nod ig voordat
het eerste nummer van Bijen , nu 10 jaar geleden, kon
verschijnen . De organisaties en de redactie van Bijen
zijn nu trots op hun blad . De beginfase liep niet zo
vlotjes: veel vragen met betrekking tot identiteit,

daa lt het ledental met ongeveer 200 imkers.
Het grote verschil met vroeger is dat de bijenteelt niet
Ianger meer een zorg van het ministerie van landbouw
is en dat d e organisaties van bijenhouders daar bijna
niet meer op kunnen steunen. Aile werk moet door de
organisaties zelf gedaan worden en dat legt een flinke
last op de schouders va n hun best uurde rs. Het begint
voor iedereen zo langzamerhand duidelijk te worden
dat samenwerking noodzakelijk is. Die samenwerking

onafhankelijkheid en financiele consequenties.
Emoties en vragen die nu opnieuw oplaaien in de
discussies en het onderzoek naar de mogelijkheden
om te komen tot een Nederlandse Bijenhoudersorganisatie. Een onderzoek dat afgemaakt moet kunnen
worden zodat de !eden uiteindelijk een goed gefundeerde beslissing kunnen nemen over het al dan niet
opheffen van hun bestaande organisatie en het oprichten van een nieuwe organisatie.
Het lijkt er nu echter op dat zelfs de voortgang van dit
onderzoek in gevaar komt, nu een van de deelnemers,
de bijenhoudersbond ABTB, die al een flink stuk
gevorderd was in haar informatieverstrekking naar
haar !eden toe, plotseling afhaakt.

tussen verschillende orga nisaties brengt echter vee!
extra overleg met zich mee. Aile energie d ie voorheen
het imkeren zelf ten goede kwam , moet nu gestoken
worden in het overbruggen van de cu ltuurverschi llen
die er kennelijk nog steeds t usse n de vier organisaties
blij ken t e bestaan . Het is zaak d ie verschil len zo snel
mogelijk weg t e werken, zodat het imkeren weer de
voile aandacht krijgt. Voorwaar niet de minst e reden
om het streven naar een orga nisatie te ondersteunen.

Het oude is niet meer
In het verleden zij n regelmatig pogingen gedaan om
tot een bijenhoudersorganisatie te komen, echter

Daarbij komt dat er in onze huidige samenleving
ontwikkelingen gaande zijn die de imker en de
bijenteelt nieuwe mogelijkheden bieden. Maar om
deze moge lijkhed en voor de voi le honderd procent te
kunnen benutten moeten onze huidige
bijenhoudersorganisaties wei naar bu iten kunne n
treden en dat ka n aileen als we niet vast wi llen
houden aan het oude. Het is om deze reden dat
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F U S IE
onderzoek naar andere vormen van samenwerking
tussen de bestaande imkerorganisaties van essentieel
belang voor het voortbestaan van de Nederlands

Iicht geven om verder te gaan met het onderzoek

imkerij .

Het zijn uiteindelijk de !eden die besluiten om hun
bestaande organisatie op te heffen en verder te gaan
in een nieuwe organisatie waarin oude elementen
herkenbaar zijn maar die slagvaardiger en beter aansluit bij nieuwe functies in een moderne bijenhouderij .
Overigens ziet het er nu naar uit dat de toekomst van
de bijenhouderij in handen ligt van veel actieve imkers
die, buiten de bestaande organisaties om, allerlei
in itiatieven nemen, met name als het gaat om drachtverbetering, selectie en koninginnenteelt. Het is dus
de hoogste t ijd dat wij, !eden van bestaande imkerorganisaties, ons richten op de wereld buiten ons.

Uiteindelijk beslissen de leden
O p d it moment is er onder de verantwoordelijkheid
van de Bedrijfsraad een werkgroep 2000 ingesteld.
Een werkgroep die de vier bet rokken hoofdbesturen
adviseert met betrekking tot zowe l de organisatorische als financiele consequenties van een nieuwe
bijenhoudersorganisatie. Met de adviezen kunnen de
hoofdbesturen vervolgens de !eden een voorstel
doen . De !eden worden dan in de gelegenheid
gesteld hun eigen hoofdbestuur het groen of rode

naar de mogelijkheid van eenwording van de bijenhoudersbond ABTB, LLTB, de VBBN en de ZLTO.

- Een kleurrijke promovendus
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Marleen Boerjan

Het aantal wilde bijen langs spoor- en wegbermen
en in het stedelijk groen neemt gestaag toe, zo
kunnen we met een regelmaat van de klok lezen in
kranten en tijdschriften . Verantwoordelijk voor deze
vooruitgang zijn onderzoekers van het Onderzoeksinstituut voor de Groene Ruimte, Alterra, in Wageningen. Vee! van dit werk is ingang gezet door de
bij imkers welbekende Prof. dr. Piet Zonderwij k. De
initiatieven van Zonderwijk worden lnmiddels voortgezet door de op 7 mei jl. gepromoveerde dr. Arie
Koster. Vele imkers kennen Arie Koster van lezingen
over het belang van ecologisch groenbeheer langs
de spoorb ermen en in stedelijke gebieden . Vele·
wegbermen en andere g roenstroken worden inmiddels - mede dankzij hem - met inheemse plantensoorten ingezaaid. De bewoners van nieuwbouwwijken genieten hiervan vooral in maanden mei en
juni. Maar niet aileen mensen genieten van de
bloemenpracht, ook (wilde) bijen, vlinders en kevers
profiteren van de rijke nectar- en pollendracht. Het
aantal wilde bijensoorten neemt daardoor toe, zo
bleek vorig jaar uit onderzoek in de gemeente Ede .
De redactie van Bijen heeft daar destijds te weinig
aandacht aan geschonken. Oat is ons bij het verschijnen van d it proefschrift duide lijk geworden. Als
blijk van waardering voor het vele en goede werk
dat Arie Koster verzet heeft, Iaten we in dit juliaug ustusnummer bloemrijke bermen uit de omgeving van Ede, Renkum en Wageningen zien . De
foto's zijn gemaakt door dhr Fr. Janssen uit Heelsum.
Wij feliciteren Arie Koster van harte met de door
hem behaalde graad van doctor aan de Wageningen
Universit eit.
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Apimondia 1949
Op maandagavond 22 augustus 1949 krioelde het in
het Amsterdamse Vondelparkpaviljoen van bekende
en onbekende figuren uit de internationale bijenwereld, onder wie James Hambleton uit de V.S ., Anna
Maurizio en Otto Morgenthaler uit Zwitserland ,
broeder Adam uit Devon , Eva Crane, C.R.Ribbands en
C.G .Butler uit Groot-Brittannie en A. M inderhoud uit
ons eigen land. Er werd voornamelijk Engels, Frans of
Duits gesproken , maar er waren ook Denen, Noren,
Turken , Egyptenaren . Tegen negenen die avond
begon voorzitter L.R.J. Ridder van Rappard, na een
ferme tik tegen zijn katheder gegeven te hebben , aan
een uitvoerige openingstoespraak van dit 13e lnternationale Congres voor Bijenteelt. En van toespraken
houden hield de ridder. Hij genoot van prachtige
lange zinnen vol retoriek, f ilosofische en polit ieke
bespiegelingen, die overal over gingen, weliswaar
lang niet altijd over bijenhouden.
Niettemin, ere wie ere toekomt, met voile overtuiging
heeft hij zich ingezet voor de stichting van , wat hij
noemde, een 'bijentee lt-UNO'. In zijn openingstoespraak sprak hij er zijn vertrouwen over uit 'dat de
door ons ontstoken fakkel de lichtende toorts zal
worden van een levenskrachtig wereldomvattend
verenigingscentrum van bijenhouders, welks sch ijnsel
niet enkel het internationale contact der bijenhouders
onderling zal belichten , doch tevens voor de wereld
die .. ., enz. enz.' En dat centrum kwam er. Mede dank
zij het doorzettingsvermogen van Van Rappard werd
tijdens dit Amsterdamse cong res besloten tot oprichting van een wereldfede ratie van bijenhouders,
'Apimondia' genaamd, over te gaan.
Bij het officiele diner waarmee het congres werd
besloten begon de toenmal ige minister van landbouw,
Sicco Mansholt, zijn toespraak met de nuchtere
constatering 'dat, economisch gezien, de bijenteelt
een moeilijk probleem is'. Maar gelukkig was het
slotwoord van Van Rappard , zo schreef het Maandschrift voor Bijenteelt in oktober 1949, 'een
sprankelend vuurwerk van geest en vernuft' .
Het was trouwens niet de eerste keer dat een
dergelijke bijeenkomst in Nederland gehouden werd;
al in 1902 kwam de internationale imkerswereld bij
elkaar in Den Bosch . (Het eerste congres vond plaats
in 1897 in Brussel.)
Momenteel zijn er 54 nationale imkersorganisaties bij
Apimondia aangesloten (voor Nederland is dat de
Bedrijfsraad) die ongeveer 5-6 miljoen imkers
vertegenwoordigen.

Apimondia 2001
lnmiddels staat het 37ste Apimondia-congres voor de
deur, dat dit keer gehouden wordt van 28 oktober - 1
november 2001 in de Zuid-Afrikaanse stad Durban .
Het is de eerste maa l dat het congres in Afrika plaats
vindt.
Het hoofdthema is dit maal: Bijenhouders ontmoeten
Afrika. De onderwerpen die daarbij aan de orde
komen zijn:
- bijenhouden en economie- lokale en internationale
handel in bijenproducten
- bijenbiologie - de rol van raskenmerken in de
bijenteelt
- bijenpathologie - diagnose en bestrijding van de
varroa, een nieuwe bijenziekte in Afrika
- drachtplanten en bestuiving
- bijenhouden en technologie en hulpmidde len
- apitherapie - de kl inische toepassing ervan
- bijenhouden en de ontwikkeling van het platteland imkeren en armoedebestrijding, bevordering van de
bijenteelt
Zuid-Afrika kent twee ondersoorten honingbijen: de
Afrikaanse bij (Apis mellifera scutellata) die in een
groot deel van het land voorkomt, en de Kaapse bij
(Apis mellifera capensis) die zich ophoudt in de
kustgebieden. Van oorsprong leefden de twee soorten
geografisch van elkaar gescheiden door een soort
hybride zone. In 1991 echter zijn hier en daar Kaapse
bijenvolken in het gebied van de scutellata
terechtgekomen. In die gevallen waarin vermenging
ontstond, betekende dat onherroepelijk de ondergang
van de (commercieel belangrijke) Afrikaanse bij. De
Afrikaanse imkers doen nu hun uiterste best de
oorspronkelijke (gescheiden) situatie te herstellen.

Wie meer wil weten over het Apimondiacongres, de
Api-expo, Durban, excursies, reisorganisaties e .d. kan
terecht op website: www.apimondia2001.com .
Het E-mailadres van het algemene secretariaat is:
confplan@iafrica. com.
Het postadres is: PO Box 82-/rene-0062 South Africa.
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ondsdraf (Giechoma hederacea)
Hondsdraf is een overblijvende plant waarvan de
hoofdstengel ook in de winter bebladerd is. In het
vroege voorjaar is de plant tussen het groen een
opvallende verschijning. Dan toont ze haar diep
gekleurde blauwviolette bloemen aan rechtopstaande
bloemstengels.

Zeer algemeen
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Hondsdraf is een lid van de Lipbloemenfamilie
(Lamiaceae). Het is een van de drie soorten van het
geslacht G/echoma. De plant komt in ons land zeer
algemeen voor. Zij behoort met de Dovenetel
(Lamium) tot de soorten van de familie die het meest
schaduw verdragen. Maar Hondsdraf is toch niet
kieskeurig wat betreft de groeiplaats. We vinden haar
op droge en natte standplaatsen in voile zon en diepe
schaduw. Zij weet zich heel goed te handhaven tussen
andere dichte begroeiingen . De plant heeft kruipende
stengels, waarvan zich op de knopen wortels en
rechtopstaande bloeistengels vormen. De bladeren
staan kruisgewijs tegenover elkaar. Ze zijn niervormig
tot hartvormig en hebben een kruidachtige geur.
Langs de rand zijn ze grof getand. Aile groene delen
van de plant zijn behaard.

ijke bloemen is een eventuele bevruchting bijna altijd
een gevolg van kruisbestuiving want ze kunnen aileen
met stuifmeel van de tweeslachtige bloemen van
andere planten bestoven worden . De tweeslachtige
bloemen hebben vier meeldraden, twee lange en
twee korte, die aan de bovenzijde op de bloembuis
zijn ingeplant en dicht tegen de bloemkroon liggen.
De langste reiken tot halverwege de bovenlip. De
meeldraden liggen tegen elkaar waardoor de helmhokjes samen een kruisje vormen. Op het moment dat
het eerste stuifmeel vrijkomt, ligt de stijl met nog
gesloten stempels achter de meeldraden. In een later
stadium van de bloei groeit de stijl verder uit tot voorbij de bovenlip. Aan het eind splitst hij zich in twee
priemvormige naar buiten gebogen stempels. Door
het opeenvolgend tot volledige ontwikkeling komen
van meeldraden en stempels wordt de kans op
kruisbestuiving groter. Naar nectar purende insecten
komen in het begin van de bloei met de rugzijde in
aanraking met het stuifmeel en in een later stadium
met de rijpe stempels.
Aan de voorzijde van het vierdelige vruchtbeginsel ligt
een kussenvormig nectarium.

Bijenbezoek
Bloemen in een schijnscherm
Van april tot juni staat de Hondsdraf in bloei . De bloemen staan in een bijscherm in de oksel van de bladeren. De bijschermen van twee tegenover elkaar staande bladeren lijken op een scherm en worden daarom
samen het schijnscherm genoemd. De bloemen
hebben aan het begin een rechte bloembuis die zich
buikig verwijdt. De bloemkroon eindigt in twee lippen:
een korte bovenlip, uitgerand en met teruggeslagen
randen, en een lange onderlip die drie lobben heeft.
De middenlob is getekend met purperen of violette
vlekken; een tekening die zich tot in de bloembuis
voortzet. Met uitzondering van een vlek aan de basis
van de middenlob reflecteert de bloemkroon zwak
ultraviolet. Deze uv-vrije vlek vormt samen met de
vlekkentekening het optisch nectarmerk van de
bloem.

Twee typen bloemen
Hondsdraf heeft twee typen bloemen: tweeslachtige
en functioneel vrouwelijke . Ze komen op verschillende
planten voor, soms op dezelfde. Door het ontbreken
van volledig ontwikkelde meeldraden in de vrouwel-
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Hondsdraf wordt regelmatig door bijen bezocht. Uit
waarnemingen is me gebleken dat ze aileen op de
vrouwelijke bloemen nectar puren. Daarvan is de
bloembuis namelijk korter dan die van de tweeslachtige bloemen. Ze kunnen daar wei op terecht als
hommels hebben ingebroken door het maken van een
gaatje nabij het nectarium .

,

Vermeerdering
De vruchten rijpen in de blijvende bloemkelk die in
dat stadium omlaag gericht is. De vrucht is een splitvrucht bestaande uit vier reebruin gekleurde nootjes.
Als de nootjes op de grond vochtig worden, verslijmen
de cellen van de opperhuid. Er vormt zich een doorzichtige schuimachtige laag rond het nootje. Door die
slijmlaag blijven de nootjes gemakkelijk vastkleven aan
de poten en de huid van dieren, waardoor ze kunnen
worden verspreid. De vermeerdering geschiedt ook
vegetatief door de reeds genoemde vorming van
wortels op de knopen van de hoofdstengel. Door
deze vegetatieve vermeerdering kan de Hondsdraf
zich zo goed handhaven tussen een dichte hoge
vegetatie.
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BIJENPLANT IN BEELD
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Hondsdraf (Giechoma hederacea)
A b loemstengel met tweesla chtige b loemen; B b loemstengel met vro uwe lijke b loemen; C vrouwelijke b loem; D
tweeslac ht ige bloem ; E meeldraden; F st uifmeelkorrel (st eph anocolpaat ): 1 po lair, 2 eq uat o riaal, 3
korreloppe rvlak; G stamper; H vruchtbeg insel met nectarium; I stem pels; J nootje .
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Nosema, een onopvallende maar
dodelijke ziekte
Pete r Elshout

Sinds de varroamijt zijn intrede deed in 1983, is de
bijenziekte nosema (Nosema apis) uit de belangstelling geraakt. De varroamijt heeft ons imkeren
totaal doen veranderen, en zelfs wetenschappers,
techneuten, schrijvers en imkers over de gehele
wereld gemobiliseerd. Naast deze op bijen parasiterende mijt heeft ook de veel kleinere bacterie
Paen ibacillus larvae larvae aile aandacht opgeist.
Tech is nosema de bijenziekte met de meeste
dodelijke slachtoffers. Jaarlijks sterven er veel meer
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bijenvolken aan deze slopende ziekte dan aan
welke andere bijenziekte dan ook. Deze bijna
onopvallende dood slaat vooral toe in die periode
waar de imker werkzaamheden aan de bijenvolken
op klimatologische redenen niet mag uitvoeren.
Tech is ook de imker een van de medespelers die
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van deze
ziekte.

Ziektebeeld
De bijenkast en vooral de vliegplank is met bruingekleurd bijenpoep bevlekt. De vlekken hebben veel
weg van een ketting, gevormd door druppeltjes
bijenpoep. Bijen met nosema produceren in hun zieke
middendarm veel vocht en zullen ook bij vee l te koud
weer uitvliegen om zich te ontlasten en komen door
de te lage temperaturen niet meer terug. Bij sneeuwva l is dit goed waar te nemen omdat deze bijen, in
grote getale, als een waaier, ondersteboven dood in
de sneeuw voor de kast liggen. Soms hebben de
bijen een gezwollen ach t erlijf en zijn vaak niet inst aat
te vliegen. Zieke bijen, vaak met tri ll ende vleugels,
kruipen in groepjes bij elkaa r. Anderzijds is het
mogelijk dater in 't geheel geen uiterlijke kenmerken
zijn waar te nemen . Bij een inspect ie in het volk is
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Sporen van Nosema ap is (400x) Foto 's P. Elshout
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een onevenwichtige verhouding tussen broed en
bijen te zien door het te kort aan bijen. Vaak constateert de imker niets en treft bij de eerste inspectie
mogelijk aileen noch een rest ant dood broed aan, en
in het geheel geen bijen. Onwetend water gebeurd
kan zijn, spreekt men dan over de verdwijn ziekte. De
al in hun ontwikke ling besmette winterbijen kunnen
tot wei 36% ofwel 2,5 maanden korter Ieven. Ondanks
dat koninginnen minder snel met nosema besmet
raken, is het wei een veel voorkomende oorzaak van
moerloosheid in het voorjaar.

Nosema apis Sander, een slechtweer parasiet
met een ongekende potentie
Nosema wordt veroorzaakt door een eencellige
parasiet, welke microscopisch zichtbare ovale sporen
vormt. De sporen worden door de bijen met het
opnemen van voedsel en schoonmaakwerkzaamheden
opgenomen . Deze kiemen in de middendarm, waa r zij
zich vermeerderen door deling (vegetatieve vermeerdering). Onder gunstige omstandigheden vermeerderen enkele sporen zich binnen enkele dagen in
meerdere duizenden exem plaren.
De optimale temperat uur voor de ontwikkeling van
deze parasiet ligt tussen de 30 en 35°C. Onder de
20oc en boven de 35°( neemt de ontwikkeling van
de nosema af. Eveneens is het noodzakelijk dat de
bijen eiwitten consumeren. Hiervoor hebben de bijen
een minimum temperatuur van 30°( nodig. Bij lagere
temperaturen is de ve rtering van stuifmeel voor de
bijen niet mogelijk. De imker kan door het voeren van
eiwitrijk voedsel, in de vorm van sojabloem en andere
voor bijen slecht verteerbare stuifmeelsurrogaten de
ziekte bevorderen (zie 'Over stimu leren of drijfvoeren
van bijenvolken ' in BIJ EN 9(12): 338-339 (2000) en
10(1 ): 21-22 (2001 ). Als de bijen door slecht weer
gedwongen worden binnen te blijven en zich daardoor niet op de gebruikelijke manier kunnen ontlasten,
waa rbij ook de nosemasporen worden afgevoerd, kan
de parasiet zich in optima le omstandigheden ontwikkelen . Zijn de weersomstandigheden voor bijen goed
en kunnen zij zich naar behoefte ont lasten, dan zal bij
een aanvangsinfectie de ziekte afnemen en verdwijnen.
Is dit niet het geval dan zal met de ontwikkeling van
de parasiet het zelfopofferende epithee lweefsel van
de middendarm zo aangetast worden dat opname

GEZONDHEID
van stuifmeel door de bij niet meer mogelijk is. De
veelal van scherpe stekels voorziene stuifmeelkorrels
kunnen in deze situatie de darmwand beschadigen,
waardoor de bijen korter zullen Ieven. Hun eiwitvetlichaam kan in deze situatie niet aangroeien, wat tot
gevolg heeft dat ook de voedersapklieren, wasklieren
e.a niet kunnen functioneren .

Uitbreiding binnen het volk
Nosemasporen zijn in ieder bijenvolk aanwezig .
Aileen onder gunstige omstandigheden voor deze
parasiet zal het tot een uitbraak van deze ziekte
komen . M.a.w een bijenvolk in ontwikkeling , waarin
voldoende stuifmeel wordt geconsumeerd en voor
bijen ongunstige weersomstandigheden waarin zij
niet in staat zijn zich te ontlasten, is een ideale broeihaard voor een explosieve ontwikkeling van deze
parasiet. Verstoringen tijdens de winterzit, ballastrijk
voedsel en het ontstaan van roer helpen een handje.
Mochten daarbij ook nog ziektes als amoebiase en
virale infecties voordoen , volmaken ze een totale
uitbraak van deze stille dodelijke ziekte . Door het
poetsgedrag en het onderling doorgeven van voedsel
zullen aile bijen besmet worden . Het reizen met bijenvolken , die geen of te weinig kans hebben gehad zich
te ontlasten is funest. Door de onrust van het reizen
zullen de bijen zich in de kast ontlasten . Ook het
openen de kast openen om zonodig een raampje
voer open te krabben , is de oorzaak dat bijen met
een goed gevulde darm , de inhoud spontaan de
vrijheid geven. Koude luchtstromingen zijn hier de
oorzaak van . Zwakke volken, die verhoudingsgewijs
meer broed hebben dan sterke volken en daardoor
problemen hebben met de warmtehuishouding,
zullen sneller aan nosema ten ondergaan. Deze
kouleidende bijen hebben de neiging zich binnen de
kast te ontlasten, omdat door personeelsgebrek i.v.m
de warmte huishouding zij niet zullen uitvliegen,
ondanks hun overvolle darminhoud. Dit valt vooral op
bij de veelal kleine volkjes voor de koninginnenteelt.

Nosema-onderzoek tijdens een afdelingsvergadring

Verspreiding van volk naar volk
De met sporen beladen oudere bijen zullen door
vervliegen andere volken besmetten. Ste rke volken
zullen de door nosema verzwakte volken leegroven
en daarbij besmet worden . Door het oplikken van
dauwdruppels op beplanting in de vliegroute van een
nosema besmet volk. De met ge.l nfecteerde uitwerpselen bevuilde beplanting besmet deze waterhaalsters.
Het is mede daarom af te raden een vijvertje pal voor
de bijenstand te creeren, dit ondanks aile goede
bedoelingen. De imker zal door uitwisseling van niet
ontsmette raten, kastmaterialen, gereedschappen
kleding , handschoenen, verenigen van volken en door
onvoorzichtig en onhygienisch werken, waarbij bijen
dood gedrukt kunnen worden, deze besmettelijke
ziekte verspreiden .

-
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Voorkomen, soms gemakkelijker dan genezen
Winter bijtijds in, met het juiste wintervoer. Voorkom
oorzaken die de aandoening roer kunnen veroorzaken.
Niet stimuleren of drijfvoeren. Winter aileen sterke
volken in, met winterbijen die door consumptie van
overvloedig stuifmeel optimale Ievens verwachtingen
hebben. (Het bijenseizoen begint immers in augustus).
Voorkom roverij. Werk niet onnodig en zeker niet bij
te lage temperaturen in de volken. Voorkom stress.
Verenig volken zo min mogelijk in 't voorjaar maar
doe dit in het najaar. Verenig dan aileen de bijen van
de oude volken met de jonge volken. Reis af naar een
goede dracht bij het ontbreken van een voorjaarsdracht om daarmee de oude vaak met nosema
besmette bijen te Iaten afvliegen . Dracht werkt altijd
genezend . Reis niet met volken voordat ze een
reinigingsvlucht hebben gehad. Door de onrust van
het reizen kunnen de bijen zich in de kast ontlasten.
Plaats volken niet in de wind maar droog en zonnig.
Duld geen oude raten . Laat per seizoen minimaal
30% van het ratenbestand vernieuwen. Laat geen
oude honingraten door de bijen uitlikken boven het
volk. Ontsmet altijd het ratenbestand met ijsazijn .
Voorkom nosema bij de koninginnenteelt door
Fumidil B aan het voer voor deze volkjes toe te
voegen. Werk vooral hygienisch.
Een tweede piek van nosemaontwikkel ing doet zich
vaak in augustus voor.
Bij een matige tot slechte stuifmeeldracht in de
zomer en nazomer zou de imker een a twee weken na
de inwintering, ieder volk een liter suikerwater met
daarin 1 g Fumidil B preventief kunnen voeren. Deze
laatste genezende voedering wordt door de bijen het
eerst opgegeten en zal dan ook geen probleem
kunnen vormen voor de honing. Om onnodig gebruik
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GEZONDHEID
van geneesmiddelen tegen te gaan is het aan te raden

nosema. Deze onderzoeken vinden meestal plaats

in augustus door middel van een microscopisch onderzoek na te gaan of de volken al dan niet besmet zijn.

rand 15 maart. Veelal is dit tijdstip zo ingeburgerd dat

Genezing is niet mogelijk, wei een betere
levensverwachting voor de volgende generatie
Bij een vroegtijdige constatering in het voorjaar, van
een zwakke nosemabesmetting, kunnen door de imker
een aantal handelingen verricht worden die er voor
kunnen zorgen dat de nieuwe generatie bijen gezond
kan opgroeien. Zet deze volken krap, zodat de
warmte huishouding minder problematisch is. Om de
ziekte een halt toe te roepen worden de bijen 1 a 2
maal per week, twee tot vier weken lang besproeit
met een lauwwarme (nooit warmer dan 48°C}
honing/wateroplossing (2:1) waaraan 1 g Fumidil Bop

-
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een liter oplossing is toegevoegd. Fumidil B remt de

men vergeet dat nosema pas tot ontwikkeling komt
wanneer er een broednest is en er stuifmeel door de
bijen wordt geconsumeerd. De vegetatieve vorm is
voor dit stadium niet waar te nemen. In dat geval
gaan de imkers met een verkeerde diagnose, gelukkig
naar huis. Zijn of haar bijen hebben immers geen
nosema. Zelfs een eenvoudig microscopisch
onderzoek als dit, laat zich zoa ls aile handelingen in
een bijenvolk niet met een kalender in de hand
plannen.

Geraadpleegde literatuur
Zander en Brottcher, Krankheiten der Bienen.
Ritter, W., Bienen krankheiten.
Moosbeckhofer, R. en Breschko, J. Naturgemase Bienenzucht
Jacobs, F., Cursus Bijenpathologie

nosemaparasiet in zijn ontwikke ling en laat daardoor
de zieke bijen Ianger Ieven. Deze bijen kunnen
daardoor nog een bijdrage leveren voor de verzorging
van de nieuwe generatie bijen. Volken die bij een
microscopisch onderzoek een hoge besmetting Iaten
zien, moeten worden afgezwaveld . Het ratenbestand
van deze afgedode volken kan indien ze vrij zijn van
broed en voer ontsmet worden met ijsazijn. Rest
ratenbestand is goed voor de wassmelter waarin dan
ook de nosema sporen worden gedood. Kastmateriaal
ontsmetten met 6% heet sodawater.

Jaarlijks onderzoek door de imkersorganisatie
Helaas zijn er nog maar weinig verenigingen waar
imkers hun bijen kunnen Iaten onderzoeken op
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Noot van de hoofdredacteur
In Belgie wordt Fumidil B a/ jaren aanbevo/en als
diergeneesmiddel tegen nosema. In Nederland wordt
het gebruik van Fumidil B gedoogd, aldus een woordvoerder van de Ambrosiushoeve. De medewerkers van
de Ambrosiushoeve propageren het gebruik van
Fumidil B niet. Door ondeskundig gebruik kunnen
residuen in de honing belanden, met aile risico 's van
negatieve pub/iciteit met betrekking tot de kwaliteit
van honing. Gebruik in honingproducerende bijenvolken wordt sterk afgeraden. In bijenvolken die aileen
gebruikt worden voor koninginnenteelt en bestuiving
is nosemabestrijding meestal onvermijdelijk.
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Programma Open dag PPO locatie
Ambrosiushoeve op 15 september
Op zaterdag 15 september 2001 is van 10.00 uur tot
16.00 uur de jaarlijkse Open dag.
De volgende onderwerpen worden gepresenteerd:
o Onderzoek van bijenziekten.
o Onderzoek stuifmeelvervangingsmiddelen voor
bijen.
o Honingonderzoek.
o Varroa; onderzoek naar methoden voor duurzame
o

o

o
o

o

o

bestrijding.
Bestrijding van Amerikaans vuilbroed .
Demonstratie onderzoek resistentie van de
varroamijt tegen Apistan.
Bestuivingsonderzoek.
Overzicht van het lopende onderzoek en het
onderzoeksplan voor 2002.
Op de informatiestand is er gelegenheid om diverse
publicaties en onderzoeksverslagen te kopen .
Videofilm over duurzame varroabestrijding en
andere videopresentaties over verschillende
onderwerpen uit de bijenhouderij en over
bestuiving.

De medewerkers van de Ambrosiushoeve zijn graag
bereid om deze onderzoeksprojecten nader toe te
lichten.
Ook zijn er regelmatig rondleidingen door het
drachtplantenarboretum. Deze rondleidingen worden
verzorgd door deskundige rondleiders. Vooral in de
vaste plantentuin zijn er veel planten in bloei .
De vrienden van de Ambrosiushoeve zorgen bij het ir.
Mommerspaviljoen voor een natje en een droogje.
Natuurmonumenten is met een informatiestand
aanwezig. Ook wordt door het boomkwekersgilde uit
Boskoop informatie gegeven over drachtplanten, en
vormsnoei bij o.a. Buxus. Tegen een gering bedrag
kunt u een meegebracht grondmonster Iaten
onderzoeken op zuurgraad (pH) en bemestingsgraad .
Nadere informatie hierover vindt u in de volgende
paragraaf.
De Open dag van PPO locatie Ambrosiushoeve is een
goede gelegenheid om kennis te nemen van het
onderzoek en de ontwikkelingen in de bijenhouderij
en de insectenbestuiving.
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die
Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58
afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse
Bergen'. Net voordat u bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aankomt ziet u aan de rechterz ijde de

ingang van PPO locatie de Ambrosiushoeve. Parkeren
op het parkeerterrein van de Beekse bergen .

Grondmonsteronderzoek tijdens Open
Dag Ambrosiushoeve
Voor een gezonde plantengroei is het noodzakelijk dat
de verschillende voedingse lementen in de juiste
verhouding aanwezig zijn . De zuurgraad (pH) van de
grand is eveneens belangrijk. Bij een te lage of te
hoge pH wordt de voedingsopname van de plant
verstoord. Zo groeien zuurminnende planten zoals
rhododendron, azalea en erica optimaa l op zure grond
{lage pH) en geven andere planten de voorkeur aan
kalkhoudende grand (hoge pH).
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Waarop wordt de grand onderzocht?
Van het grondmonster worden de zuurgraad (pH) en
de bemestingsgraad (voedingstoestand) onderzocht.
Moet de grond al dan niet bemest worden of bevat
deze al teveel meststoffen. De uitslag met een advies
wordt ter plekke schriftelijk aan u overhandigd.
Hoe neemt u een grondmonster?
Verspreid over de tuin worden een aantal kleine
monstertjes genomen tot op een diepte van 20 em. Bij
een gazon wordt tot 6 10 em diep bemonsterd.
Door deze kleine monstertjes bij elkaar te voegen en
goed te mengen wordt een goed gemiddelde
verkregen . U weegt 300 gram af, doet d it in een
plastic zak en u heeft een goed monster om te Iat en
onderzoeken.

a

De kosten bedragen slechts f 2,50 per monster.
Hopelijk mogen wij veel imkers ontmoeten op deze
Open dag en wordt er vee lvuldig gebruik gemaakt
van bovengenoemde mogelijkheid .

------- --------------- -- --- ---- --·----- -------------- ---- -- --- --- ---- -.,:;

Kortingsbon
Op vertoon van deze bon krijgt u op de
entree een korting van f 2,50 per persoon
(max. 4 personen).
Normale entree: vo lwassenen
/17,50
65+
f 15,50
kinderen van 3 tot 11 jaar f 13,50

Deze bon is geldig tot 31 december 2001.
(Niet in combinatie met andere acties).
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ARIE KOSTER
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CURSIEF
Rik Oldeven

Doctor Arie
Eigenlijk kan het niet. Want het hoort niet. lk bedoel de combinatie van de titel doctor met een voornaam,
zeg maar roepnaam.
In mijn Vutkringen komt zelfs de verbinding dokter met een voornaam zelden of nooit voor, a/ hoor ik mijn
kinderen het steeds vaker hebben over ene Erik of Hanna, die dan hun huisarts blijkt te zijn. Nou ja
huisartsen zijn over het algemeen dan ook hooguit doctorandus, wat in het schoollatijn dat ik geleerd heb,
betekent dat er nog flink gestudeerd moet worden.
Doctoren zijn daarentegen bewezen ge/eerden in hun v..akgebied. In hun proefschriften (vaak hun eerste
boek) ter verkrijging van die geleerde status worden doctoren dan ook steevast met al hun (Latijnse)
voornamen genoemd. Doctoren lijken geen voor- of roepnaam meer te bezitten.
Maar zie het proefschrift: 'Openbaar groen op eco/ogische grondslag '. Het blijkt ter verkrijging van de
graad van doctor (op 7 mei jl.) geschreven te zijn door 'Arie Koster'. Deze in de imkerij welbekende Arie
blijkt 55 jaar te zijn (a/ oogt hij niet zo) en heeft tientallen publicaties op zijn naam staan.
Waarom dan gewoon Arie? Omdat Arie Koster, na zijn lagere school zijn maatschappelijke loopbaan begon
als hovenier, en dat eigenlijk altijd is gebleven. En ... omdat hij zich van zijn medemensen niet zozeer wil
onderscheiden dan wei dee/ van hen wit blijven uitmaken. Deze combinatie van redenen heeft na vele jaren
hard werken tot dit unieke doctorschap geleid. lk heb van een promotie zelden zo genoten als die van
doctor Arie.
maandblad voor imkers juli/augustus 2001
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De nar op 'Hetland van de Markt ' te Arnhem heeft een voor bijen aantrekkelijk achterwerk. De bijen hingen in eerste instantie
aan de muts van de nar maar zijn later naar onderen verhuisd. Han Geltink heeft de zwerm geschept.
Foto ingestuurd door Ron Muilekom uit Doorwerth.
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Varroamijtbestrijding met mierenzuur

puntsgewijs allerlei vormen van bestrijding worden
aangegeven. Onderstaand volgt een vertaling voor
het toepassen van mierenzuur met een sponsdoek en
de Nassenheider Verdunster. De sponsdoek is het

- Gebruik zo mogelijk gekoeld mierenzuur van 60%.
- Doseermiddelen: injectienaald of maatglas.
Hoe?
A lgemeen:
- Leg de sponsdoek zo dicht mogelijk bij het
broednest (boven/onder).
- Minstens 3 tot 4 keer toepassen met tussenpozen
van 4 tot 7 dagen.
Behandeling van boven:

gemakkelijkst inzetbaar, de Nassenheider Verdunster
(te koop in het Bijenhuis) is het effectiefst.

- 2 ml per raam (broedkamerraam spaarkast)

Varroabestrijding is een hot item in de bijenteelt. Een
van de middelen daarbij is mierenzuur. Vooral in
Duitsland is daar veel onderzoek naar gedaan. De
Arbeitsgemeinschaft der Institute fUr Bienenforschung
E.V. heeft onlangs een brochure uitgegeven waarin

-

206 Voordelen van het gebruik van mierenzuur
- Het werkt in het gesloten broed .
- Het is een natuurlijk bestanddeel van honing.
- Ontstaan van resistentie is onwaarschijnlijk.

Veiligheidsmaatregelen
- Bij verdunnen : eerst het water, dan het zuur (veiliger
is het om gebruiksklare oplossingen te kopen).
- Handschoenen en veiligheidsbril dragen.
- Altijd water bij de hand hebben: emmer, verstuiver.
- Doseergereedschap meteen af- en uitwassen.
- Adembeschermingsmasker dragen.
- Op de windrichting !etten.
- Verpakking voorzien van een duidelijk etiket.
- Wegens gevaar van een verwisseling geen
mierenzuur bewaren in flessen e.d. waarin normaal
levensmiddelen zijn verpakt (frisdrankflessen).
- Op een afgesloten en voor kinderen onbereikbare
plaats bewaren.

Aanwijzingen
Bij aile methoden geldt: gaasbodem afsluiten en
vlieggat open Iaten.

Sponsdoekmethode
Waarom?
- Eenvoudig en snel te gebruiken.
- In vrijwel elk kasttype te gebruiken.
- Geen extra bakken nodig.
Wanneer?
- Zodra de dracht is afgelopen bij een
buitentemperatuur van 12°C.
- Bij een dagtemperatuur van meer dan 25°C 's
avonds inzetten.
Waarmee?
- Sponsdoek van 20 x 20 x 0,5 em .
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- Sponsdoek direct op de raampjes leggen.
Behandeling van ond er:
- Sponsdoek op de lade van de varroabodem leggen .
- 3 ml per raam.

De Nasseneheider Verdunster
Waarom?
- De hoeveelheid zuur die dagelijks verdampt kan met
weinig moeite van een maatverdeling afgelezen
worden en beoordeeld worden.
- Kan in bijna elke type kast ingezet worden. Er is een
aanvulset beschikbaar voor gebruik van bovenaf.
Wanneer?
- Tweemaal per jaar: na slingeren en inwinteren.
- Behandelingen kunnen uitgevoerd worden bij
dagtemperaturen tot wei 30°C. De nachttemperatuur
liggen.
mag niet onder de
Waarmee?
- Mierenzuur 60% .
- De verdamper wordt in een raampje vastgezet, resp .
met een aanvulset gebruikt.
Hoe?
- De verdamper wordt volgens de aanwijzingen van de
producent gevuld .
- Elk volk krijgt 80 ml mierenzuur per bak.
- Na het slingeren moet er per dag tenminste 15 tot
20 ml verdampen in een periode van ongeveer 5
dagen.
- Na het inwinteren moet er dagelijks 6 tot 10 ml
mierenzuur verdampen in tijd van ongeveer 10 dagen.
- 1 verdamper per bak inhangen met een raam tussen
verdamper en broednest.
- Bij volken op een bak de verdamper ver van het
vlieggat af gebruiken. Bij volken op 2 bakken twee
verdampers diagonaal tegenover elkaar inzetten.
- De verdamping is in kasten met warme bouw
gelijkmatiger en de werkzaamheid is beter.
Zie ook Bijen 9(6): 173 en 9(7/ 8): 206 (2000).

soc

•I

muu•••

u

~ti.Xei;I•IJ:I!CII~·~·~i~ u
E. van Zwet en P. de Groot

lnwinteren, zorg op tijd voor voorraad
Aan het einde van het drachtseizoen wordt
geslingerd . De tijd van slingeren is afhankelijk van

kunnen de extra voorraden van pas komen. Bl ijft er
nog wat over dan kan dat later in het seizoen nog

het gebied waar de imkers hun bijen hebben staan.
De laatste dracht is de heide. Of deze wat opbrengt,
is afhankelijk het weer t ijdens de dracht en in de
voorafgaande zomer. Zodra er geslingerd is, is het
van groot belang dat de geslonken voorraad
spoedig weer wordt aangevuld . Trouwens, de bijen

gebruikt worden: bijvoeren, kernvolkjes of kunstzwermen van voorraad voorzien.

horen het gehele seizoen een flinke voorraad te
hebben .

Stuifmeel
Eind juli, begin augustus is er nog maar weinig dracht.
De bramen hebben al vrucht gezet en de bermen zijn
gemaaid. De sneeuwbes begint te bloeien en de
bloeitijd van de klimop is nog ver weg. Heb je de
bijen dicht bij een woonwijk staan, dan kun je het
geluk hebben dat de bijen daar voldoende stuifmeel
en nectar halen. Mensen willen graag zolang mogelijk
bloemen in hun tuin en hopelijk zitten daar de nodige
drachtplanten tussen zoals herfstasters, dahlia's en
heide. Maar aileen stuifmeel is niet voldoende voor de
bijen om ervan te Ieven.

lnwinteren
Het inwinteren kan gebeuren door een langzame of
snelle toediening van suikersiroop. Naarmate er later
in augustus ingewinterd wordt, kan er beter zo snel
mogelijk een dikke suikersiroop worden gegeven. Het
weer kan immers snel verslechteren. Wanneer vanaf
juli al ingewinterd moet worden omdat de dracht ten
einde is, wordt er langzaam ingewinterd. Hierbij moet
erop gelet worden dat de bijen meer suikersiroop
krijgen, daar ze het dan ook nog voor dagelijks
gebruik aanwenden. In plaats van zelf een suiker
oplossing te maken, kan men de bijen ook Trim-0-Bee
voeren. De bijen hebben voldoende tijd nodig om de
suiker in de raten op te slaan, in te dikken en te verzegelen. Doordat de bijen voldoende voer en stuifmeel hebben, kunnen ze doorgaan met het verzorgen
van broed. Naarmate het jaar vord ert, komen hier
steeds meer winterbijen uit te voorschijn. Hoe meer
winterbijen, hoe beter het volk de winter uitkomt. Een
goede najaarsverzorging is de beste voorbereiding op
de nieuwe lente. Het is goed per volk ongeveer 15 kg
su iker te voeren, wat meer is ook geen probleem. We
kennen het verloop van de winter niet en dat geldt in
nog sterkere mate voor het voorjaar. Vooral dan

Bereiding en toediening van de suikersiroop
De gebruikelijke verhouding voor het maken van het
wintervoer is drie delen suiker op twee delen water. In
de praktijk betekent dat 3 kg suiker op 2 liter water. In
deze concentratie zal de suikeroplossing niet snel bederven in de voerbak. Men kan de suikersiroop maken
doo r warm water over de suiker te gieten en vervolgens te roeren. Met koud water gaat het ook prima,
maar men moet dan een keertje meer roeren.

Tijdstip van voeren
De suikeroplossing wordt 's avonds gegeven. Doet
men dat vroeger op de dag , dan loopt men het risico
dat de haalbijen in hun nabije omgeving voer gaan
zoeken en dat vinden bij kleine volkjes en een eenmaal begonnen roverij is moeilijk te stoppen. Ook
moet men er goed opletten geen suikeroplossing te
knoeien. In augustus zijn de bijenvolken nog groat. Er
zijn dus veel haalbijen terwijl de natuur nog nauwelijks
iets geeft. Daardoor zijn er naar verhouding vee! speurbijen. Dat gecombineerd met de drang tot voorraadvorming van de volken, maakt dat ze elk druppeltje
suikerwater vinden en daarvan melding kunnen maken
in het volk. Roverij is dan snel op gang gebracht. Het
vlieggat verkleinen bij het inwinteren is een maatregel
om roverij te voorkomen. Het maakt het de bijenvolken gemakkelijker hun waning te verdedigen.
Vooral voor de kleinere volken is dat van belang.
In het boek 'Beekeeping at Buckfast Abbey ' schrijft
breeder Adam dat hij na het inwinteren de kasten
weegt. Bij een te laag gewicht voert hij alsnog bij. Hij
overwintert niet op heidehoning .

Overwinteren
De ideale temperatuur in de winter is 4 tot 6°C. Bij
een lagere temperatuur worden er meer dade bijen
gevonden . Bij een hogere temperatuur kunnen de
bijen broed aan gaan zetten. Een constante temperatuur kan aileen verwezenlijkt worden door de bijen in
een ruimte te plaatsen waar de temperatuur constant
gehouden kan worden. In noordelijke streken van
Canada en Rusland doet men dat wei.
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De vraag voor de maand juli was:

Kernvolkjes opkweken (2)

Hoe kweek je kleine volkjes op tot sterke
wintervolken?

Er is nog ruimte om de Duitse 'lmkerpapst' Karl
Pfefferle aan het woord te Iaten over het opkweken
van jonge volkjes .

Kernvolkjes opkweken (1)
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U bent de trotse bezitter geworden van een kernvolkje
met een raszuivere moer. Versterken of verenigen met

Karl Pfefferle maakt broedafleggers in 3-raams kastjes .
Zo'n volkje start dan met veel bijen en broed . Het
heeft daardoor snel jonge bijen . Op een bepaald

bijen van de eigen stand geeft vaak problemen en kan
zelfs leiden tot het beschadigen of afsteken van de

moment worden deze broedafleggers van een rijpe
dop voorzien , nadat de aangezette redcellen zijn

moer.

weggebroken . Zodra de jonge koningin aan de leg is
en drie ramen met broed heeft, worden de kleine

Hoe beperken we dit risico?

volkjes in een normale broedbak gehangen.

Plaats het volkje op uw stand, geef de bijen enkele
dagen om zich te orienteren. Dan gaan we het volkje
overhangen in een 10-ramer. Aan de zijkant komt ais
eerste een raam vol met verzegeld voer. Direct daarnaast een raam vol vers stuifmeel. Een gouden regel
zegt: Geen stuifmeel, geen broed. Veel stuifmeel
garandeert ons sterke winterbijen en een goede
voorjaarsontwikkeling . Nu plaatsen we het kernvolkje
naast het stuifmeelraam, dan een schoon uitgebouwd
raam en een raam met verzegeld voer.

Hulp van een pleegvolk
Neem uit het kernvolkje een gemerkt raam met larven
van enkele dagen oud , zonder bijen en geef dit
gedurende 2 weken ter verzorging aan een gezond en
sterk pleegvolk. Daarna gaat dit raam terug in het
kernvolk. De open ruimte in het kernvolk vult u op
met een raam uitlopend broed van het pleegvolk.
Maak dit raam bijenvrij en krab een verzegelde eel
open. Treft u in deze eel een grijs, dus bijna volwassen, bijtje aan dan zorgt dat raam binnen enkele
dagen voor een snelle uitbreiding van het kernvolkje .
Herhaal deze methode na ongeveer een week
wanneer er weer een raam met larven in het kernvolk
aanwezig is. In plaats van uitlopend broed geven we
nu uitsluitend schone, lege, uitgebouwde ramen.
Ondertussen, aileen 's avonds, blijven voeren met een
sterke honing- of suikeroplossing . Na augustus geen
vreemd broed meer toevoegen. Voor de koningin is
het veiliger naarmate ze meer met haar eigen kroost
overwintert. Is het volk sterk genoeg om ingewinterd
te worden dan zo snel mogelijk opvoeren en een
varroabehandeling toepassen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het carnicaproefstation: J. 0/de Dubbelink, 0541-515228, E-mail
m .od@planet.nf of 5. Leushuis, 074-2772489
Johan 0/de Dubbelink, Stef Leushuis
maandblad voor imkers juli/augustus 2001

Prikkel tot snelle groei
De drie raten met broed en bijen komen midden in de
10-ramer. Hij zegt uitdrukkelijk dat te doen voordat
het broed van de jonge koningin begint uit te !open.
Volgens Pfefferle zou dat uitlopen het leggen van de
koningin nadelig be.lnvloeden. Hij hangt 's avonds (om
geen roverij uit te Iokken) twee uitgebouwde ramen,
nog nat van de net geslingerde honing of met honingwater is natgemaakt, tussen de drie broedramen.
Deze ramen worden door de bijen meteen gepoetst
en in gebruik genomen . Pfefferle laat de rest van de
bak leeg. Het volkje met kleine hoeveelheden suikerwater voeren . Zodra het broed uitloopt kunnen nieuwe
ramen in het broednest bij gegeven worden . Die lege
ramen midden in het broednest zijn telkens weer
krachtige prikkels tot activiteit, die er niet zouden zijn
als de broedbak meteen was volgehangen. Het is wei
van belang dat de imker aan kan voelen hoeveel lege
ramen door het bijenvolkje meteen in gebruik
genomen kunnen worden . Teveel lege ruimte in het
broednest werkt contraproductief.
Uit: lmkern mit dem Magasin, Karl Pfefferle, Be druk
1990, p. 81-86 .

De vraag voor de maand november
Veel imkers zijn het afgelopen jaar druk in de weer
geweest met koninginnenteelt. Enerzijds omdat het
een leuk aspect is van het imkeren en anderzijds omdat het prettig is met vriendelijke bijen te werken .
Helpt koninginnenteelt ook echt in het verkrijgen van
vriendelijke bijen? Hoe zijn uw ervaringen daarmee?
Hoe beoordeelt u deze kwaliteit en beantwoordt
deze aan uw verwachtingen?
U kunt uw antwoord aan de redactie insturen tot
eind september per brief, op schijf of per E-mail aan
redactie@vbbn. n/

..

ARIE KOSTER

-

209

maandblad voor imkers juli/augustus 2001

DE LEZER SCHRIJFT

Zomaar een praatje
22 mei is het. Nu ik dit schrijf is het bijenseizoen volop aan de gang. lk heb vandaag twee vegers gemaakt
en hoop dat deze weer mogen uitgroeien tot grate
volken.
Dit is ook de periode dat onze verenigingsgebouwen
weer openstaan voor een ieder die belangstelling
heeft voor de wereld van de bij. En dan hoar je ieder
jaar weer hetzelfde: de veroudering van het ledenbestand, de jongeren hebben geen tijd en interesse
en komen dus niet op de Open Dagen af.
En dat klopt gedeeltelijk: wij (ik 32) jongeren wonen
in een gemeenschap waarin werk en inkomen voorop
staat ten behoeve van onze auto en hypotheek.
Tach is dit in mijn ogen niet de grootste boosdoener
210 van de imkersvergrijzing. Jongeren hebben wei degelijk interesse in de natuur en de bijen, maar ik heb
nog noo it een aankondiging in een krant gezien van
een Open Dag . Die wordt dan aileen verspreid in de
eigen bladen .
Goede gelegenheden om mensen te trekken zijn dan
ook de Open Dagen op de kinderboerderij of in de
tuincentra (zoals vorig jaar bij lntratuin). Laat ze dan
niet aileen de materialen zien maar deel ook folders
uit en nodig ze vooral uit op een eigen stal.
Zo ben ik er tenminste ingerold via dhr. Van Bergen
uit Driehuis.
Maak een verenigings-P R-plan en kijk eens wat u kunt
organiseren in uw omgeving, combineer dit met
bijvoorbeeld
• Een jaarmarkt

-

• Kom in de kas
• Bomenplantdag
Maar kondig dit vooral goed aan . Dit hoeft ook niet
door dure advertenties in kranten maar maak een
mooi A4 voor in de supermarkt, bij de dierenarts, of
in de (vaak gratis) huis-aan-huisbladen .
En dan vooral : als er een ge'lnteresseerde is, bouw
met hem/haar langzaam op, laat diegene eens een
aantal keren meegaan, geef hem/haar eens een
bijenraam in handen.
En voor de verenigingen: als er een serieuze starter
is, bied hem/haar dan niet aileen een volk aan maar
geef er een kast in bruikleen bij. Vindt hij/zij het na
een jaar dan tach niets, dan heeft deze persoon geen
overdreven kosten hoeven maken om een hobby te
beginnen (starten is nou eenmaa l duur).
Als laatste: er zijn natuurlijk genoeg veren igingen die
dit al doen of dit nog beter doen (ik ken er al wei een
paar). maar het gaat erom: blijf volhouden!
R. Prinssen, Akkrum
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Succesvol ontzegelen met
warme Iucht
Ben Oude Reimerink uit Twello, een zeer enthousiast
imker, had langzamerhand genoeg van dat moeizame
'ontzegelgedoe' en zocht allerwegen naar een meer
efficiente werkwijze . Hij had reeds een paging ondernomen met de fohn (haardroger) van zijn vrouw;
echter geen succes. Tach kreeg hij daardoor een
fantastisch idee . Hij stapte naar een bevriende imker,
die een schildersbedrijf exploiteert en vroeg hem een
'elektrische heteluchtblower' te leen, een exemplaar
zeals schilders die tegenwoordig gebruiken . Hij
ontving voor deze beproeving zo'n standaard
heteluchtblower.
In zijn bedrijfsmagazijn had Ben alles gereed staan
voor de honingfinale, o.a. een elektrisch aangedreven
4-raams slinger, een lange reeks honingkamers met
nagenoeg totaal verzegelde honing , verder aile
bijbehorende attributen .
Vier raampjes werden op een vlakke ondergrond (bijv.
een tafel) geplaatst. Met de blower ging hij behoedzaam over het raatwerk in de raampjes heen en kijk,
aile vliesdunne zegeltjes smolten weg en trokken zich
terug op de celranden . Daarna volgde de keerzijde,
waarna geslingerd werd. Voor een 3-raams slinger
wordt gewerkt met series van 3 raampjes .
Halverwege belde hij mij met het verzoek om even
'langs te komen '. Na de hele operatie kritisch
aanschouwd te hebben kon ik hem slechts fel iciteren
met dit succes . Betrokkene vatte het resultaat als
volgt samen :
• Ontzegel ing met een blower is arbeidsbesparend
en zeker geen onprettige bezigheid .
• Geen ontzegelwas.
• Daar er praktisch geen wasdeeltjes in de honing terechtkomen raakt de dubbelzeef niet meer
verstopt.
• Na deze operatie werden de geslingerde raten
weer in de HK's gehangen en boven de
broedkamers geplaatst. Na een paar dagen waren
ze weer volledig hersteld.
Na dit ongekende succes werd Ben de nieuwe
eigenaar van de bijna f 100.- kostende blower.
lnmidde ls heb ik Ben 's goede voorbeeld gevolgd ,
met de verzuchting, waarom werd deze unieke
werkwijze niet eerder ontdekt, grandioos!
In de vragenrubriek van het maartnummer (2000) van
'Deutsches Bienen Journal' schreef de bijenexpert
Karl Niko laus Spurgin in zijn vragenrubriek, dat het

DE LEZER SCHRIJFT
werken met een blower succesvol is en voor de
honing geen enkel bezwaar oplevert.
Jan J. Speelziek

P.S.
De fa. Draaijer in Twello leverde mij een blower van
het type WAGNER 0915, een Duits product,
afkomstig van J. Wagner GmbH, Postfach 1120, D88669 Markdorf.
Schakelaar heeft 4 standen: uit - koel - eerste trap
van 400 ° ( - tweede van 590
De blower is tevens handig voor het ontsmetten van
korven en kasten, alsmede voor vele andere
doeleinden . De prijs van dergelijke blowers ligt
beneden de f 100.=
Door de toeloop van imkers was Draaijer binnen
enkele weken door zijn voorraad heen!

oc

Opmerking van de redactie.
Naar onze mening geeft dhr. Karl Nik. Spurgin, in zijn
vraag en antwoord rubriek 'Fragen Sie - ich antworte
'in het Deutschhes Bienen Journal van maart 2000 een
iets ander beeld van deze manier van ontzegelen . Hij
haalt hierbij een artikel aan uit de ADIZ van augustus
1991 van Dr. Klaus Wallner, Landesanstalt fUr
Bienenkunde Universiteit te Hohenheim. Wat betreft
de honing schrijft hij het volgende: 'Mogelijk werkt
deze methode doordat bijenwas een laag smeltpunt
heeft (63 °C) en er tussen de honing en het wasdekseltje een met Iucht gevulde ruimte bevind, wat de
warmte geleiding naar de honing verhinderd. (Deze

met Iucht gevulde ruimte komt aileen voor bij jonge
raten en is meestal wit gekleurd.) Het is deze met
Iucht gevulde ruimte die het afsmelten van de
ontzegeling mogelijk maakt. Het op deze manier
ontzegelen van jonge raten geeft de honing dan ook
geen warmteschade. Bij zeer donkere raat liggen de
celdekseltjes direct op de honing en kunnen niet
(moeilijk) afgesmolten worden omdat de honing de
warmte afvoert' . Bovenstaande was ook de ervaring
van de imker die hier over vragen stelde. Daarbij
merkte hij op dat bij oudere raten het wegsmelten van
de celdekseltjes veel Ianger duurde en het een
plakkerige toestand gaf. Dit naast het verloren gaan
van de ontzegelwas, doordat de bijen, na teruggeven
van de deze raten, de op de raat ontstane wasstolsels
afknaagde en als afval de kast uit werkte. Anderzijds
was hij over het op deze manier ontzegelen van jonge
raat zeer tevreden .
Door de redactie is advies gevraagd bij dhr. De Boer
van de Keuringsdienst van Waren te Amsterdam . Zijn
mening was dat met de warme Iucht van rond de
500 °( niet aileen de zegelwas smelt, maar ook een
laag van de honing onverantwoord hoog opwarmt,
waardoor enzymen ge.lnactiveerd worden en het HMF
gehalte van de honing stijgt. Een en ander zou zijn inziens verder onderzocht moeten worden. Omdat heidehoning meestal in oudere, bebroede raten wordt
gewonnen is deze manier van ontzegelen, ondanks de
door dhr. Speelziek genoemde voordelen, niet aan te
bevelen.
Peter Elshout.
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Bestrijding van wasmotten
In het kader van 'bijengezondheid' geeft dhr. Elshout
in Bijen 10(5) : 131-132 (2001) een relaas over wasmotten, een van de oudste vijanden der bijen en
uiteraard ook van de imker. Sinds de overgang van
korf naar kast is dat euvel gelukkig op betrekkelijk
eenvoudige wijze te bestrijden. Juist over de huidige
mogelijkheden wil ik gaarne enige aanvullende
informatie verschaffen .

-
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elke drogist. De opslag van het totale ratenbestand
vindt hierbij plaats in op elkaar gestapelde BK en
HK's. Op de ramen van de bovenste kamer wordt
daartoe een grate platte schaal met azijnzuur
geplaatst, en wei zodanig, dat verdampen goed
mogelijk is, vervolgens afsluiten met een kastdeksel.
Deze vloeistof is zwaarder dan Iucht en beneden 16°(
niet meer vloeibaar. De aanbevolen hoeveelheid
bedraagt 200 g azijnzuur van 60% voor 2 BK's en 2
HK 's. Behandelingsduur circa 8 dagen.
Het grate voordeel van dit middel is, dat het niet
aileen de larven en eitjes van de wasmot doodt, maar
ook aile nosemasporen en stuifmeelmijten! Natuurlijk
dient gedurende de winter de toren van gestapelde
BK en HK's na de behandeling zowel aan de onderals bovenzijde te worden afgesloten, anders loopt men
het gevaar muizen op bezoek te krijgen . Een gaasbodem onder de toren en een erboven is afdoende,
bovendien bevordert het de de ventilatie . Na de
winterperiode, alvorens de BK en HK-ramen weer in

De huidige genormaliseerde Spaarkast is niet meer
voorzien van een houten bodem, zoals indertijd door
dhr. Mommers ontworpen, maar van een gazen bodem,
met name ten dienste van de varroabestrijding . Via
deze gaasbodem komen wasmul en ander nestvuil nu
niet meer in de kast, maar onder de kast terecht,
waarover mieren en andere insecten zich ontfermen .
Bovendien veroorzaakt de gaasbodem een betere
ventilatie, hetgeen door de wasmotten niet in dank
wordt afgenomen . Zelfs reisramen zijn hierdoor overbodig geworden .

gebruik te nemen, deze goed luchten willen ze zonder
problemen door de bijen worden aanvaard .

Een niet te onderschatten bestrijdingsmiddel is voorts
het reize n met de bijen . Veel imkers reizen gedurende
het actieve seizoen een paar maal met hun bijen (o .m.
fruit, koolzaad, distel, heide etc.). Uit ervaring weten we,
dat we na het t ikken met bijvoorbeeld een raampjesbeitel tegen een raam waarin zich wasmottenlarven
bevinden, deze onmiddellijk hun 'tunnels ' verlaten en
aan de oppervlakte verschijnen. Welnu, dat gebeurt in
wezen ook tijdens het reizen , waarna de larven door
de bijen worden doodgestoken . lemand die dus een
paar keer reist heeft gedurende het actieve seizoen
nagenoeg geen problemen met de larven van de
wasmot. Voorts wordt opgemerkt, dat een goede

Voorts nog de opmerking dat het gevreesde
Amerikaans Vuilbroed de eigenschap heeft zich in
sterke mate te ontwikkelen in bijenvolken, die te lijden
hebben van wasmot.
In de Duitstalige Ianden werkt men in de bijenhuisjes
nog incidenteel met een 'Wabenschrank' (ratenkast) .
Enkele weken met voor de wasmot gunstige omstandigheden zijn al voldoende om een waar slagveld aan te
richten onder het ratenbestand . Thans treffen we
bijenhuisjes aan, waarin men langs de achterwand op
ca . 2 m hoogte een paar waslijndraden heeft gespannen , waartussen een lange rij raampjes hangt om te
overwinteren . Men beschikt daar namelijk niet over HK

imker uitsluitend werkt met sterke volken, zodat aile
ramen bezet zijn door bijen, zodat de wasmotlarve
geen kans krijgt!
Na het zomerseizoen komt de winterperiode, die
aparte voorzieningen vraagt. De gesuggereerde
oplossing met een 'oude nog functionerende vriezer '
kan ik moeilijk als een generale oplossing aanmerken ,
evenm in de warmtebehandeling van drie uur bij 48°(
enz. In het recente verleden werkte men ten aanzien
van de winteropslag van BK- en HK-ramen nog met
zwaveldamp, dat echter niet effectief bleek te zijn om
eventuele eitjes van de wasmot onschadelijk te
maken . Bij de korfimkerij komt men dit middel nog
wei tegen.
Het beste voor de winteropslag van BK- en HK-ramen,
desnoods nog met enige restanten honing en pollen,
is de toepassing van azij nzuur 60%, verkrijgbaar bij

en BK's maar werkt er met bijenwoningen met achter-
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behandeling, dat zich niet leent voor het hier te Iande
beschreven systeem . Overigens zijn er in ons land
diverse imkers, die hun raampjes met succes 'aan de
waslijn' Iaten overwinteren .
Tot besluit het advies om gedurende het actieve
bijenseizoen nimmer BK en HK-ramen, en wasrestanten rond te Iaten slingeren . Deze zijn 's zomers en
vooral op de drachtvelden een dankbaar object voor
wasmotten, waarvan de wijfjes binnen enkele weken
wei tot 1.000 eitjes kunnen leggen!
Jan van de Veluwe, Teuge

Opmerking van de redactie
Azijnzuur van 60% is een bijtende stof, dus voorzichtigheid bij toepassing is geboden.

We zijn meer op ons zelf
Donderdag, 19 april. Terwijl ik deze zin op de
computer tik sneeuwt het. Succes verzekerd als je
onder deze omstand igheden de opmerking maakt: ' En
dante weten dat over twee maanden de dagen al
weer korter worden, gaan we richting winter'. Tach
maak ik me zorgen over de bijen. Het aantal dagen
dat ze hier dit voorjaar hebben kunnen vliegen is op
de vingers van een hand te tellen . Een van mijn volken
is Iicht, voor mijn gevoel veel te Iicht. Het opnemen
van wintervoer ging al niet van harte. Vorige week zag
ik op een beschutte plek pas de eerste bloeiende
paardebloem . Tach de moed er maar in houden. Maar,
weer of geen weer, de bijen kwamen tach op zwermhoogte. Die spannende periode ligt al weer achter
ons, afgezien van een paar spijtoptanten. Als ik afga
op het ontbreken van ingezonden artikelen in ons
maandblad waarin het beheersen van de zwermneiging
centraa l staat, dan lijkt het erop dat we het 'zwermgedoe' aardig onder de knie hebben . Of dat ook
werkelijk zo is? Er zijn minder beginnende imkers, dus
ook minder personen met praktische problemen. We
zijn meer op ons zelf en denken niet aan de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Wellicht speelt een
rol dat steeds meer imkers met zwermtrage bijen
werken en/of een betere opleiding hebben gevolgd.
Hoe het ook zij, de te vuur en te zwaard verdedigde
methoden om het zwermen de baas te worden en de
daaruit voortkomende discussies zijn verleden tijd. Van
aile tijden is dat we in de bijenstal onze gedachten
heerlijk de vrije teugel kunnen geven. Weg kunnen
mijmeren over het 'hoe en waarom' en het 'doen en
Iaten ' va n onze bijen . lk kan me slechtere zaken
voorstellen .

Over het 'hoe en waarom' va n het zwermen
Tijdens het doppen breken zal het u ook wei zijn opgeva llen dat de bijen een intense belangstelling
hebben voor de uitgebroken moerdoppen . Niet aileen
voor degenen waarin zich nog een larf of pop bevindt,
maar ook voor de restanten ervan . Het is duidelijk dat
ook koninginnen in wording stoffen produceren die
voor de bijen aantrekkelijk zijn. Ze geven hun koninklijk visitekaartje af. De koninkl ijke geurstoffen voorzien
in een behoefte, waarbij het er niet toe doet of ze
worden geproduceerd door een moertje dat zich vrij
over de raten beweegt of door een koningin opgeslote n in de eel. Wij praten wei over geur - of
signaalstoffen in z'n algemeenheid, maar zien daarbij
gemakkelijk over het hoofd dat deze stoffen zijn
opgebouwd uit verschillende bestanddelen. Deze

veranderen bij het ouder worden van de koningin in
samenstelling en/of hoeveelheid. Bovendien is een
signaalstof persoonsgebonden, vandaar dat visitekaartje. Verspreiding van de signaal - of geurstoffen
door het volk vindt plaats door antennecontact en
voedseluitwisseling tussen de bijen. Het aanwezig zijn
en de verspreiding van de signaalstoffen spelen een
belangrijke rol bij het geleidelijke ontstaan van de
zwermneiging . Helaas, in de hitte van de strijd willen
we dat nog wei eens vergeten en handel en alsof we
de bijen alsnog op andere gedachten kunnen brengen .
Het zwermen is een groeiproces
Noem het maar de finale van een lange
voorbereiding . Het volk groeit er in aile rust naar toe.
Laten we de draad eens opnemen in het vroege
voorjaar. Dan is de hoeveelheid door de koningin
geproduceerde geurstof voldoende om elke bij van
het hare te voorzien . Het volk groeit als kool en, weet
u nog, de imker gaat fluitend door het Ieven. Naarmate het aantal bijen toeneemt ontstaan er preblemen. De productie van geurstof van elke koningin is
aan een maximum gebonden. De hoeveelheid
verschilt per koningin en bepaalt het aantal bijen dat
zij aan zich kan binden . Door het groeiend aantal bijen
wordt op een bepaald moment de balans verbroken .
Er is te weinig koninginnestof aanwezig om aile bijen
te voorzien . Bovendien wordt een vlotte overdracht
ervan in het overvolle nest verhinderd. Bijen met een
tekort aan kon inginnestof knabbelen wat aan
speeldopjes en polijsten ze in de richti ng van
zwermdoppen . Andere bijen, nog goed voorzien van
koninginnestof, breken ze weer af. Dit gaat zo een
tijdje door, tot het moment aanbreekt dat het aantal
bijen met een tekort aan koninginnestof grater is dan
het aantal goed voorziene bijen . De bijen met een
tekort, veelal werkloze haalbijen voor wie in de
broedzone geen plaats is, hangen met gevulde
nectarmaag (vreemd dat we het 'honingmaag '
noemen. Ze vervoeren tach nectar en geen honing)
doelloos onder of aan de rande n van de raten . Een
periode slecht weer helpt een handje. Bij warm weer
kan een deel van deze bijen aan de vliegplank een
baard vormen . Voor de imker een zeker teken dat het
zwermen op komst is. Tijdens dat zogenaamde
'doe lloos' hangen aan de raten worden wilde plannen
uitgevoerd. De speeldopjes met inhoud worden
uitgebouwd tot zwermcel len. Het waarom is duidelijk.
Niet omdat deze bijen tot de onderlinge afspraak zijn
gekomen van 'Kom op meiden, we gaan wat aan de
voortplanting do en', maar wei omdat ze onbereikbaar
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zijn geworden voor koninginnenstof. Deze bijen zijn
nog wei aanwezig, maar behoren al niet meer tot het
volk. Ze zijn afgesloten van onderlinge communicatie.
Zelf heb ik in een observatievolkje gezien dat deze
bijen dagenlang in lange slingers aan elkaar hingen .
Het zijn deze bijen die met de zwerm vertrekken.

Wie belegt zwermcellen?
Nog steeds nemen we aan dat de koningin speeldopjes
belegt waarna de bijen deze in een later stadium in
zwermcellen omzetten . lnteressant is de melding van
de onderzoekers Lensky en Slabezki dat in een overbevolkt observatievolkje de koningin zelden op een
kortere afstand dan vier centimeter van de onderkant
van de raten verbleef. Hoe kwamen daar dan eitjes?
Ogenblikkelijk grijp ik dan weer terug naar prive-aan214 tekeningen uit het verleden en lees dat er in de
honingkamer, boven een moerrooster zonder manco,
veelvuldig broed aanwezig was. Niet veel, maar er was
aaneengesloten vlak gesloten broed. Vanaf die tijd
vraag ik me af of de koningin de enige is die eitjes in
zwermcellen plaatst. Terwijl deze gedachten door mijn
hoofd spelen zie ik een aantal bijen fanatiek stuifmeel
en nectar verzamelen van de Arabis alpina, een borderplantje dat bij geen enkele imker in de tuin mag ontbreken. Terug naar de bijen die als een stroperige
massa aan elkaar hangen . Het aanzetten van zwermdoppen zal in eerste instantie zijn bedoeld als aanvulling op een tekort aan koninginnenstof. Zoals
gezegd hebben deze bijen zich afgescheiden van het
volk, nemen niet meer deel aan de voedselcommunicatie en worden met hun voile honingmaag uiteindelijk de voorraadkamers of reservoirbijen van de toekomstige zwerm . De zwermneiging wordt opgestart
door een tekort aan koninginnestof voor een deel van

-

de aanwezige bijen. Als het eenmaal zover is dan is er
geen weg terug, vandaar al onze vergeefse moeite
om een volk met zwermneiging weer onder controle
te krijgen . Laat ze maar hun gang gaan, ze kunnen
niet anders. En Iaten we elkaar niet voor de gek
houden, het is toch een pracht gezicht. Om het verdriet van het onbedoeld zwermen kwijt te raken staan
vele wegen open, maar bedenk ook dat je oog in oog
staat met een fenomeen, een volgorde van gebeurtenissen die door de eeuwen heen niet zijn veranderd .
Dan kan je dag tach niet meer stuk? Gelukkig blijven
er rand het zwermgedrag altijd onbegrepen zaken, al
dan niet veroorzaakt door imkergedrag. Wij wil len zo
graag dat ... jawel, maar de bijen Iaten zich maar tot
op zekere hoogte sturen.
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Een onvergetelijke fout
In augustus schepte ik samen met een collega-imker
een vrij grate zwerm die tegen een muur onder een
dakrand was neergestreken. Het bleek een zesramer
vol. lk heb de zesramer een paar dagen Iaten staan
voordat ik erin keek. Er waren eitjes en larven aanwezig. lk had een volk dat wei enige versterking kon
gebruiken en heb de zwerm daarmee verenigd,
zonder de moer uit het volkje te verwijderen . lk dacht,
ze kiezen zelf wei de beste moer. Niet dus, enkele
weken later bleek het volkje darrebroedig! In de
zwerm had dus een darrebroedig moertje gezeten, die
het gewonnen had van het goede moertje . Voordat ik
dit volk met een ander verenigde = wei eerst het
darrebroedige moertje verwijderd . Blijft de vraag waar
zo 'n grote zwerm vandaan komt, een zesramer vol
maar met darrebroedige koningin die meteen begint
te leggen in de nieuwe woning. Ontstaat zo'n zwerm
misschien als de bijen een stille moerwisseling willen,
terwijl de moer vertrekt zodra de doppen gesloten
zijn? Misschien zijn er nog meer scenario denkbaar.
Een jonge moer zou met het prachtige weer in
augustus 1997 toch wei op bruidsvlucht zijn gegaan?
Wie weet een verklaring vraagt Wim Hoogendam van
het Ambrosiusgilde te Rotterdam .

Agressie
Waarom zijn we over het algemeen zo negatief over
wespen? Komt dat door hun zwart-gele kleedje? Om
ons straatje schoon te houden geven we steevast
wespen de schuld als iemand komt klagen dat hij/zij
door een bij is gestoken. lk heb het meegemaakt dat
een imker bij iemand die klaagde de angel wegstreek
en glashard verkondigde dat de wespen het dit jaar
wei heel bont maakten . Als een wesp opdringerig
wordt en we haar weg wapperen zal ze meestal verdwijnen. Probeer datzelfde eens met een bij die om
uw hoofd cirkelt. Toen ik nog in de Haarlemmermeer
woonde en twee bijenvolken achter het huis in de tuin
stonden, hoorde ik tot ver in het voorjaar van vrouwlief dat de was van de lijn opnieuw in de wasautomaat
moest. Dan wist ik wei weer hoe laat het was. Uiteraard beperkte de overlast zich niet tot de eigen tuin/
was, maar was ook het buurtje lijdend voorwerp. Zoals
gezegd, het waren slechts twee volken . Door de paradijselijke omgeving echter supersterk, met massa's
broed en jonge bijen . Onvoorstelbaar welke endel darmprestatie die bijen leverden. De overlast werd
met de mantel der liefde, in dit geval honing, overdekt. Maar ik kan me er wei iets bij voorstellen wat 45
volken dan presteren . Laten we hopen dat er op Schier
in goed overleg een oplossing wordt gevonden.

VAN IMKER TOT IMKER

Het weer in juli en augustus

advertentie

Voor de maanden juli en augustus gelden voor De Bilt
over de periode 1971-2000 de volgende gemiddelden:
Aanta l uren zonneschijn van 196 en 192 uren, neerslag
70 en 58 millimeter en een maximumtemperatuur 22,1
en 22,3°C.
Augustus maa nd en
Jaar

Zon

1996

normaal

Uren

Neerslag

(m m)

nat
(248)

vrij warm

·c
(22,5)

(45)

zeer warm (26,0)

nat

(87)

vrijwarm

droog

(47)

normaal

1997

zonnig

1998

norma aI

normaal

1999

normaal

2000

zonnig

(230)

Max.temp

droog

* Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

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

normaal
(22,7)

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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Spuitschade bij bijenvolken
He nk van der Sch eer
' Spuitschade bij bijenvolken : bijenhouders kunn en
er wat aan doen ' is de titel van een ha ndleiding
over spuitschade. Die handleiding beschrijft uit -

voerig de aanpak om spuitschade te voorkomen en
hoe te handelen bij optreden daarvan. De handleiding is als achtergronddocumentatie beschikbaar
bij het secretariaat van uw imkerorganisatie/ afdeling. Daarnaast is er voor de imker een 'stal kaart'
gemaakt waarop stapsgewijs is sam eng evat wat u
kunt doen als u te maken krij gt met spuitsch ade .
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Spuitschade bij bijenvolken wordt veroorzaakt door
het (verkeerd) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Sinds de mens gewassen teelt, probeert hij
deze te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden. Voor 1940 stand de boer en tuinder daartoe
slechts een beperkt aantal chemische middelen ter
beschikking voornamelijk op basis van koper, loodarsenaat, calcium en zwavel. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het belangrijke insecticide DDT
ontwikkeld en daarna volgde een explosieve
ontwikkeling van chem ische middelen . Men vond het
onverantwoord om veel van het kostbare voedsel
verloren t e Iaten gaan en gebruikte de beschikbare
gewasbeschermingsmiddelen daardoor in ruime
mate, ongeacht de schade toegebracht aan het milieu
en de flora en fauna. Oat er wei eens nuttige
honingbijen werden doodgespoten moest maar op
de koop toe worden genomen. Gelukkig kwam er
halverwege de zestiger jaren (van de 20ste eeuw) een
kentering in die opvatting .
Sinds 1990 wordt de imkers gevraagd verdachte
gevallen van spuitschade te melden aan hun organisatie via een sta ndaard meldingsformulier. De vrijwillige
meldingen worden jaarlijks ingebracht in de Commissie Spuitschade. Hierin hebben zitting de imkerorganisaties, de Algemene lnspectiedienst (AID), de
Plantenziektenkundige Dienst (PO). het College voor
Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB), het Expertise
Centrum LNV/ de Ambrosiushoeve en de Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland. Het uiteindelijk doel van de bespreking van de meldingen is om te
komen tot een betere preventie. Honingbijen hebben
hierdoor een d uidelijke signaalfunctie met betrekking
tot optreden van spuitschade bij de wilde insecten .
lngevulde schadeformulieren maken het mogelijk
adequaat te reageren .
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Wat spuitschade betreft was 1996 een dieptepunt. Na
dat rampjaar werd voor middelen die gevaarlijk zijn
voor bijen het Wettelijke Gebruiksvoorschrift (WG) als
volgt aangepast: 'Dit middel is gevaarlijk voor bijen
en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in gewassen wanneer deze actief
worden bezocht door bijen en hommels. N iet toe gestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden
aanwezig zijn.' Ter nadere uitleg van deze zin is in de
Gebruiksaanwijzing (GA) het volgende opgenomen .
'Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen , bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die
door lu izen is afgescheiden .' Die gebruiksaanwijzing
hoort op de verpakking van het gewasbeschermingsmiddel te staan. Oat betreft naast middelen op basis
van dimethoaat, o.a. ook aile middelen op basis van
fosfadion, parathion en parathion-methyl.
Als u denkt met spuitschade te maken te hebben en
u wilt uw schade kunnen verhalen, dan moet u in elk
geval contact opnemen met de AID. Deze dienst is
namelijk de enige bevoegde instantie die mag optreden en kan vaststellen of en zo ja met welke stof er
is gespoten . Hun procesverbaal en de monsters die zij
nemen hebben juridische waarde. U krijgt van de AID
instructies hoe te handelen. Daarnaast dient contact
te worden gezocht met imkers die volken in de nabijheid van uw getroffen volken hebben staan en dient
uw afdeling (of groep) te worden ingelicht. Aileen op
die manier is het mogelijk op korte termijn een verdachte spuiter te lokaliseren. In geval van spuitschade
kan het zijn dat men liever niet de AID inschakelt om
de goede relatie met de 'dader' niet te verstoren.
lnschakeling van de AID leidt namelijk tot een
procesverbaal en een fikse boete bij veroordeling . Als
de 'dader' in zo'n geval zijn fout erkent, kan
schadeloosstelling via de verzekering van de 'dader'
voor de getroffen imker voldoende zijn .
Komt het op grand van duidelijke vaststellingen tot
een procesverbaal door de AID, dan is voor de
getroffen imker de procedure tot verhaal van schade
duidelijk. De AID zal in voorkomende gevallen de
gedupeerde van haar voornemen op de hoogte
stellen . De eisen tot schadevergoeding kunnen dan
'meeliften ' met het procesverbaal van de
inspectiedienst. In officiele termen heet dat: de
vordering voegen in het strafproces.

Bestuurswisseling
P. \'an Schaik en R. Veldkamp
Op verzoek van een zevental afdelingen is op 2 juni 200 I
een ex tra algemene ledenvergaderin g gehouden.
De reden van deze vergadering was het onderzoek naa r de
mogelij kheden van ee n eventuele fus ie met de ZLTO de
LLTB en de V BBN waaraan het hoofdbestuur meewe rkte.
Sinds eind 1998 wo rdt er gewerkt aa n ee n plan om tot ee n
eventuele fu sie te komen. R et is de bedoeling om alle
voo r- en nadelen va n zo'n sa mengaa n op een rij te zetten.
Oat kost tijd! De indi viduele !eden van de vier organisati es
zouden dan in 2002 op hun jaarvergaderingen kunnen
bes luiten tot een fu ie ja dan nee.
R et agenda punt van deze extra ledenve rgadering was:
' Mag het hoofdbestuur doorgaan m et het maken van
plann en o f moet er direct gestopt wo rden?'
Na stemming bleek dat 22 stemmen uitgebracht wa ren om
direct te stoppen met de besprekingen en 19 stemmen om
door te gaan. Door a fwezigheid va n een paa r afd elinge n
werden 5 stemmen niet ui tgebracht.
Gezien de uitslag an de stemming hebben vier
hoofdb estuursleden: P. an Schaik. voo rzitter, W
Wij nbergen, vice-voorzitter, R. Ve ldkamp,
secretaris/penningmeester en R. Mo lenaa r. lid en oudredactie lid ' BUen · bes loten hun func ti es met
onmidd ellijke inga ng beschi kbaar te stellen.
De redenen hiervoor waren o.a.:
- Het ontb reken va n vertrouwen, va n de meerderheid va n
de afde lingen. in het hoofdbestuur.
-Het ontbreken va n respect voor de overige
ge prekspartners; je loopt niet tusse ntij ds weg.

Staa nde de vergadering is een in te rimbestuur gevormd.
Di t interimbestuur zal zo spoedig moge lij k een alge mene
ledenvergadering bijeen roepe n om de vaca tures in bet
hoofdb estuur op te vullen .

niet on tbreken . lndien u hieraan wens! d el te nemen
dient u de honing's 11101·ge ns tussen 09.00 en 09.30 uur in
te levercn. Per soort dienen drie potten aa ngeleverd te
worden, waar van twee zonder etiket en een pot met etiket.
Er word n lezingen gcgeven met als thema' :
'Angelloze bijen' door Paula van Lith
'Ande re bUen in uw tu in' door Pieter van Breugel
' De bio logie van hommels ' door Hayo Velthuis.
De dag begint om 09.30 uur waa rbij u ontvangen wordt
met koffi e en vl aai en zal rand 16.00 uur afgesloten
worden. De kosten van deze da g, inclus ief koffie. laai en
lunch bedragen ] 20,-.
De aanmeld ing voor deze studiedag vindt plaats door
overmaking va n ] 20,- op bankrekening 11.77.02.455
t.n .. Bond van lmkers te Roerm ond .
lnli chtin gen: Piet Schreurs, 0475-5 7 I 8 06.

Bijenstal Imkersvereniging
Regio Venray
Het i a Iwee r een j aar gel eden dat wij me lding hebben
ge ma akt va n de opening van onze bijenstal in Zoo Pare
Overloon te Ove rloon (zie maandbl ad Bijen 9(7/8): 2 16
(2000).
Het afgelopen jaar hebben dui zend en mensen de bij enstal
bezocht en, ' at eve neens belang rijk is, we hebben ontzettend vee! pos itieve reacties gehad. Dit gee ft on goede
moed om verder te gaan . Net zoals vori g jaa r zull en er
ook dit j aar va n april tot en met september op zon- en
feestdagen van 13 .30 tot 16.00 uur ]eden va n de vereni g ing
klaa rstaa n om de vragen op bij engebied te beantwoorden.
Daa rnaast zu llen r van tijd tot tijd wee r demonstrati es
plaatsvinden (honings lingeren, koninginnen merken,
kunstraat inzett en, kun traat mak n).
Met betrekkin g tot het vori g jaa r (en natuurlijk ook m.b.t.
di t j aa r) w il het bestuur haa r Ieden hartelijk bedanken
oo r hun inzet, want een heel seizoen lang ieder zondagmiddag paraat zijn is een hele prestati e.
Het park heeft in mi ddels weer een fli uke uitbreidi ng
ondergaa n en er zijn weer ta l va n di eren bij gekomen :
gieren, ooievaa rs, baardapen, Siberisc he steenbokken etc ...
Zoo Pare Over loon kunt U bere iken via de A 73 (afslag
Overl oon). Stevensbeek eweg 19-2 1, 5825 IB te
Overl oo n, 04 78-640046.

Stu_diedag LLTB 15 september
Op I :l september 200 I ts 111 Ospel de jaarlijkse Studi edag
Bond van linkers LLTB.
De locatie is ditmaa l Gemeensc hapshuis Haaze-hoof,
Aerthij splein 3 te Ospel.
In het middagpauze programma bezoeken we het vlakbij
gelegen na tu urgebied ' De Groote Peel' en het daarbij
behorende bezoeker centrum 'Mij l op Zeven'.
Natu urlijk zal op deze interessante dag een honingkeuring

H er interieur

va11

de bijen stl. Foto: J.H. Kamps.
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Dick Vwuleri11k
Het laatste jaar van mijn voorzitterschap is niet hel vrolijkste. Een aantal zaken loopr niet zoa ls we dat graag
zouden wi llen.
lk heb al eens eerder gewaarschuwd dat de toenemende
maatschappelijke onverdraagzaamheid ons hier en daar in
de weg zal gaan zitten. Het aa ntal gevallen dat imkers hun
bijenstand moeten verplaatsen omdar omwonenden vrezen
dat ze gestoken zouden kunnen worden, neemt toe.
Daarbij speelr natuurlijk ook de publiciteit rondom de
enkele gevallen van allergie tegen insectengif. Bijen en
wespen worden dan voor her gemak over een kam gesehoren en dat keert zich tegen de imker met z'n bijen.
Het toegenomen gezondheidsdenken bevordert de
verkoop van honing en andere bijenproducten maar
versterkt de fobie tegen allergie. Komt de bij echter aan
het bezit, dan lijkt de onverdraagzaamheid nog toe te
nemen. Als auto's en tuinmeube len spetjes bijenpoep
vertonen, komt Leiden pas echt in last. u zal ik niet
ontkennen dat dit inderdaad tot ergernis kan leiden maar
de een wordt furieus en de ander haalt z'n chouders op.
• En zo moet het Carnicaree ltstation te Schiermonnikoog
verkassen. Her is al een lang slepende kwestie die door de
gemeen te zo op de spit i gedreven dat het op een
gereehtelijke procedure uitliep. lnmiddels is de opgelegde
dwangsom in de ijskast gezer en proberen wij in onderlingo erleg tot een bevredigende oplossing te komen. Wij
zijn allang akkoord gegaan met de verplaatsing maar
vinden her onredelijk dat het merendeel van de kosten
voor onze rekening komt. Wij staan voor een moeilijke
afweging. Het is vrijwel zeker dat wij bij doorprocederen
in het gelijk worden gesteld. aar het is ook zeker dat de
relaties met gemeente en burgers dan zo verstoord raken
dat het de vraag is of we daar met enig plezier en succes
kunnen werken. Dus kiest het be tuur van de Stichting
Carnicateelt er voor om eer t te proberen met de
bescheiden bijdrage van de gemeente en zoveelmogelijk
drukken van de kosten , via sponsors de rest van het
benodigde bedrag te vergaren. Vandaar ook de Plankenaktie onder imkers in de bijsluiter. En afwachten hoe
sponsorfondsen oordelen over ons verzoek. Mogelijk doen
wij nog wei een beroep op een aantal van u met twee
rechterhanden.
• Een tweede tegenslag is her besluit van een aantal
verenigingen van de ABTB om deelname aan de
fusiebesprekingen te staken. Het is triest voor een aantal
bestuurders dar met gevoel voor de realiteit een
constructieve bijdrage aan de besprekingen gaf. Het is
trie t dat een kleine groep imkers een nieuwe handicap
opwerpt voor de bijenhouderij die aile krachten zou
moeten mobiliseren om de effecten van de teruggang het
hoofd te bieden. lk weet natuurlijk ook dat in de meesten
van ons her erlangen heerst om a lies te behouden zoals
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het is. Maar juist omdat er de laatste tijd al zovee l is veranderd- iedereen kent de bloemlezing -, moeten we aa npassingcn en vernieuwing vinden om in de nieuwe oms tandigheden ons betere kansen te verwerven. Dat is niet makkelijk en daarvoor is overleg met en inzet van velen nod ig.
• Een goed berich t is dar bet secretariaat weer lekker loopt
met Gerda Bogaard aan de PC. ' lk heb nog niet a lles in
de vingers of in het hoofd', verzuchtte ze. lk heb haar
getroost: wij hebben de bijen ook nog steeds niet in de
vingers, laat staan de imkers!
• En vervolgens is he t goed dat we op 29 septembe r de
uitgestelde Algemene Ledenvergadering zullen houd en.
Het is goed om minstens eens per jaar met elkaar sti l te
staan bij water gebeurde en water moet gebeuren. En
ook om elkaar gewoon weer eens te onlmoeten. Opnieuw
met een in.houdelijk middagprogramma, zoa ls u weet.
Het zal wei vreemd zijn om naar Wageningen te komen
als jc het bijenseizocn net hebt afges lotcn. ln maart is de
sfeer: dit nog even afwerken en her leuke gaar weer
beginnen. Maar als ik in hel Bijenjaar van Otto de Kat
blader, is er ook in het winterseizoen vee! leuks te
beleven. Het blijft niet bij het schoonkrabben van de
raampjes.

Fusie Apeldoorn-Ugchelen
In de Gemeente Apeldoorn bestonden tot nu toe 5
imkersverenigingen. Uit prakti che overwegingen hebben
de 'Imkersvereniging Apeldoorn' en de 'lmker vereniging
Ugchelen ' besloten voortaan samen verder te gaan als
Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen.
De besturen zijn ineengeschoven. A. Wijnbergen is de
nieuwe voorzitter, mw. R. van der Wai-Norde secretaris en
P. Griffioen penningmeester.
De jaarlijkse Honingmarkt op 15 september a.s., bij
Dorpshuis Ugchelen Be lang in Ugchelen, wordt onder
dezelfde naam en op dezelfde lokatie voorrgezet.
Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met
A . Wijnbergen, 055-3556776 of mw. R. van der Wal, 0553662258. E-mail: walnorde@ hotmail.com

Het bijenhuis gesloten
Voor aile duidelijkheid: de afdeling Handel van de
VBBN, de winkel in het Bijenhuis, is het gehele jaar op
de maandag gesloten. De winkel i geopend op dinsdag
tot en met vrijdag van 08.30-17.30 en op zaterdag van
08.30-13.00 uur. Deze rijden gelden tot en met 30
eptember a.s.
Het secretariaat is wei op maandag bereikbaar, van 09.0015.00 uur.

··on
ZLTO

Van de Bestuurstafel
.1. Beekman
Het voltallige Bond bestuur heeft ve rgaderd op woensda g
23 rnei 200 I in het hui s va n de ZLTO re Ti lburg .
• De opening di e geheel in het teken stand va n de fu siebesprekinge n ve rliep in een wat emotionele sfeer, dit na
aanleidin g van de brief geschreven door de voo rz itter aa n
de bestuurslede n. De voorzitter gaf in deze brief ee n
filosofie met betrek.king tot de toekomst van de
Bijenhouderij in Nederland we r. De bestuurs l den die
aanwezig waren in de vergadering van zaterdag 5 mci
200 I brachten vers lag uit van deze ve rgadering. Het
belangrijkste va n deze vergadering is het besluit om een
proc sbegele ider aan te stellen.
Onze vertegenwoordiger in de stuurgroep gaf aan dat dit
beslui t in de stuurgroep is teruggedraaid. (ln de
Bedrijf raadvergadering van 28 mei is besloten, na stevige
di sc ussie. om dat punt in de eerstvolgende
stuurgroepvergadering weer aan de orde te stellen).
• Notulen bestuursvergadering 11 april De notul en zij n
onge> ij zigd vastgesteld mer dank aan de secretaris. De
bijbehorend e actielij t is besproken en da ar waa r nodi g
aangepast.
- Wat wordt er bij 70 of75 jaar lidmaatschap van de Bond
a ls onderscheiding gedaan? Hier moet een pas end
anrwoord opgegeven worden. Het zijn toch uitzonderingen
di e zolang lid z ijn van een lmkersorgani satie. Komt een
anrwoord op.
• Ingekomen stukken en mededelingen De lij st van
ingekomen stukken had weer een respectabel aanta l
punten waaronder:
- De ZLTO de rente op de rekening courant verl aagd heeft
an 5 naar 4 ,5%.
- De co ntributie nota's zij n verzonden na ar de
verenigingen (Uitg steld wegens MKZ).
- Of er weer een jaarm arkt ge houden mag worden. Let op
d regeling die bier voor is!
- Diverse aa nvragen voor onze Bijenk:rant door scho lieren
(la ndelij k).
- Publicatie van een weergegeven gesprek met dhr. D.
Vunderink in bet financ ieel dagblad meta ls titel ' De
Fruittelers betalen ons niet voor niets' .
- De kascontro le hee ft de rekening 2000, va n de
Bedrijfsraad en het blad Bijen gecon trol eerd en in orde
bevo nd en. De rekening Bedrijfsraad is al besproken en
akkoord bevo nden in de Bedrijf raadvergadering, die va n
bet blad Bijen wordt in de najaarsvergade ring. Besn1ur en
Redactie, aan de orde gesteld .
- De aangevraagde subsidie voor de terugkomdag
Hon ingkeurmeesters is door de !eden Bedrijfsraad
akkoord bevonden (Een relatief klei n bed rag).
• Lijst va n de aanwezige bijenstanden Bij een uitbraak
va n Amerikaans vu ilbroed is het belang rijk dat snel
nagegaa n kan worden of er nag meer z iektegeva llen in dat
gebied voorkomen. Snel handelen is van groat belang om

een verdere verspreiding va n de ziekte te voorkomen . Het
is dan ook va n groa t belang a ls beke nd is waar de bijenstanden zich bevinden. Het Bondsbestuur is cr va n overtuigd dat bel belang van het aan leggen van een dergel ijke
lij st voor ieder duidelijk is. Oak is bet duidelijk dat hct
aaJll eggen en onderhouden van een dergel ijke lij teen
heel karwei is om clat voor elkaar te krijgen en dat niet
aileen omdat de bijensta nden op plaatsen li ggen waar een
ad resaandu iding vaak onlbreekt. Maak gebruik va n plattegro nden en kaa rrj es. De ec retari ssen van de bij de bond
aanges loten verenigingen hebben allemaal de brief
gekregen waarin deze oproep taat. Doe er wat mee!
• Studied ag 2001 Hi er is weinig over te melden. de
co mmissie is hard aan het werk om het programma va n
deze dag rond tc k.rijgen. Deze commi sie zoekt nog
ie mand di e mee wil draa ien in deze commi ssie.
Heeft u in teresse neen dan co ntact op met J. Jan sen of
met .1. van Doren .
Het programma ziet er weer veelbelovend uit, u kunt hi er
mee r over leze n in de vo lge nde edi tie va n Bijen.
• Jaarvergadel'ing 2001 In de bestuursverga dering va n 8
augustus aa nstaande za l de ni euwe datum aa n de orde
gesteld word en. Als de danun bekend is wo rdt u zo sne l
mogelijk op de hoogte gesteld.

Voo r meer informatie over ltet bovenstaande kunt 11
contact opnemenmet ltet secretariaat 013-5836350 of via
de E-maifadressen l'ennefd in Bijen 10(5): 154 (200 1).

Antbrosius Bernheze huldigt
jubilarissen
Tijdens de laatste ledenvergaderi ng z ijn de heren
Kluijtmans en Spits gehuldi gd voor hun respectievelijk
40- en 25-jarig lidmaat chap va n de Z LTO.
De heer Kluijtmans uit Heesch is we lli cht de nestor van
Amb rosius binnen Bernheze, maar zeke r binnen Hee ch.
Meni g aspirant lid heeft hij de eerste kneepjes van het
imkeren, bij enhouden, bijgebrac ht. De beer Spits is een
va n de meest bekende bijenhouders binnen Nistelrode. H ij
was immers jarenl ang de motor achter de jaarlijkse
bije nmarkt. Ee n markt waar hij nu nog steeds actief bij
betrokken is, maar die dit jaar, va nwege de problemen
random MKZ, wa t bescheidener, maar zeker niet minder,
va n opzet zal zij n.
De j ubilarissen werden door Dhr. Beekman, voorz itter van
de bijhoudersbond, in het bekende zo nnetje gezet.
Vervolgens spe lde hij hun de daa rbij behorende
ondersc heiding op.
Dat oak hun partners daarbij niet vergeten werden za l u
du idelijk z ijn . Na afl oop was er voor a ile !eden
ge legenheid de jubilari ssen te fe lic ite ren.
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