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Graftombe
Vanaf het einde van de 18de eeuw werd het 'bon-ton' om als
Brusselaar met enige reputatie op het kerkhof van La ken
begraven te worden. Doorgaans werd er dan ook wei voor
gezorgd, dat er een grafzerk werd geplaatst met enige
artistieke waarde. Zo staat o.a. op de graftombe van 'Famille
Hastiere-Ruelens' (Mr. t 1907- mw. t1942) een bijenkorf met
drie bijen in de marmerplaat van het fronton .
Dit vermoedelijk als symbo/isch dodenoffer voor de overledenen en/ of als verwijzing naar de zielenbijen van de overledenen. Want als slaapverwekkend middel werd de honing in
de antieke wereld een dodenoffe r: de slaap is voor de
antieke mens een beeld van de dood. Daarnaast beschouwde
men honing ook als godenspijs en dus als voedselbron voor
'bovenaardsen'; en als heilzaam middel en dus afweermiddel
tegen demonen. In deze geest werden reeds in de v66rHomerische tijd met honing gevulde vaten en honingraten
naast de lijkbaar van Hektor en Achilleus opgesteld. Evenzo
offerde in Rome de 'pater familias ' honing aan de vergoddelijkte voorvaders, tezamen met wijn en melk. Bovendien
dacht men de gestorvenen een genoegen te doen door op
hun grafsteden melk, wijn en honing te plaatsen . Evenzo be·
schouwde men in de oudheid o.a. de bijen als 'zielendiertjes'.
Men was namelijk de mening toegedaan dat de ziel van de
mens het /ichaam kon verlaten tijdens zijn slaap of bij zijn
dood, onder de vorm van een bij. Wanneer iemand stierf, nam
de ziel de gestalte aan van o.a. een bij, die bleef rondwaren
op aarde om een pasgeboren kind te bezielen of een lange
en moeizame reis te ondernemen naar het dodenrijk.
Paul Adriaensen: Zeg het met bijen, pag. 36 (ISBN 90 6 174
81S 1); lconografie van de honingbij in de Lage Landen,
pag. 150-152 (ISBN 90 6215 622 3).
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Van de redactie
Ee n dru k maandje, die se ptembermaand. Nu hebt u dit jaar we /Iicht niet zoveel omhanden met de heidehoning
- vee / heel mooi weer eist nu eenmaa / zijn to /- maar u wilt nog koninginnen vervangen, u bent met mierenzuur,
oxaa/zuur, thymovar o f met andere middelen in de wee r tegen onze nationale destructor en dan moet er nag
verenigd en gevoerd worden. Maar u mag niet mopperen. Wat hebben ze voor u gehaald dit jaar! Ze verdienen
het dan ook goed ingewinterd te worden. Voor wat hoort wat. Zo 'n bijensterfte als in het afgelopen bijenjaar
moeten we niet weer hebben. Daarover kunt u overigens a lies Jezen in ons hoofdartikel. Piet Jager en Ramee
van de r Zee doen daarin verslag van hun onderzoek naar de bijensterfte 2002-2003 op grand van de enquete in
BIJEN van april j/. Voor het vele werk is de redactie de beide onderzoekers zeer erkentelijk. Omdat het artikel
wat lang is uitg evallen hebben we het gesplitst. In een volgend nummer verschijnt dan dee/ 2. Oat komt ook u
g oed uit met a / dat werk in september.
Ton Th issen

maandblad voor imkers september 2003

WINTERSCHADE

Onderzoek bijensterfte 2002-2003,

Resultaten van enquete onder imkers
Piet Jager, Ramee van der Zee
In de nazomer van 2002 verschenen berichten over
aanzienlijke sterfte van bijenvolken. Niet aileen in
Nederland, maar in heel Europa . De volledige neergang van het bevruchtingsstation op Schiermonnikoog was het meest aansprekende voorbeeld. Uit de
grensstreek kwamen gelijksoortige meldingen.
Om de omvang van het probleem in beeld te
brengen hebben wij dit voorjaar in korte t ijd een
vragenlijst opgesteld, die werd ingesloten in Bijen of
kon worden ingevuld op http://www.bijenhouden.nl
Bovendien hebben we enige vragen gesteld om na te
gaan of er mogelijk een verband gelegd kon worden
met de parasiet varroa-destructor. In dit artikel
presenteren wij de resultaten en trekken conclusies.

1. Hoeveel imkers hebben de vragenlijst ingevuld?
In totaal hebben 531 imkers de vragenlijst ingevuld. In
het vervolg van dit artikel noemen we deze groep
imkers de onderzoeksgroep. In de zomer van 2002
verzorgden zij 6436 bijenvolken met een bezetting van
minimaal 6 ramen bijen . Gemiddeld betekent dat 12,1
volken per imker. De aantallen volken per imker lopen
uiteen van 1 tot 250. Van de inzenders heeft 74,8%
van de imkers 11 volken of minder.
A ls de groep imke rs ontdaan wordt van de extremen
(5% van de imkers met de meeste en 5 % van de imkers
met de minste volken worden dan niet meegerekend),
is het gemiddelde aantal volken in de onderzoeksgroep
8,7. Het aantal volken per imker varieert dan tussen
de 2 en 37.
V66r de inwintering was het aantal volken door
verenigen en nazomersterfte gedaald tot 5980.

2. Is de groep inzenders een goede weerspiegeling
van de Nederlandse imkerij?
Op zichzelf is het aantal imkers voldoende om betrouwbare conclusies te trekken. Probleem is echter dat je
het risico loopt dat degenen die de moeite nemen om
te reageren in sommige opzichten verschillen van de

imkerij als geheel. Om deze reden hebben wij achteraf
een aselecte (=willekeurige) steekproef van 67 imkers
getrokken uit het lezersbestand van Bijen . Deze groep
noemen wij verder de controlegroep. De 67 imkers zijn
telefonisch benaderd met enkele korte controle vragen.
Op deze manier waren wij in staat een aantal hoofdzaken te vergelijken. Deze controlegroep verzorgde bij
de inwintering 370 bijenvolken, gemiddeld 5,52 (tabel
1). In de onderzoeksgroep die de vragenl ijsten heeft
ingevuld moet, gezien het verschil in gemiddeld aantal
volken, rekening worden gehouden met een oververtegenwoordiging van imkers met een groot aantal
volken. Andere verschillen komen later aan de orde .

3. Valt er iets te zeggen over de verdeling van
bijenrassen?
Bijenrassen onderscheiden zich in broedritme, waarbij
opgemerkt moet worden dat er ook binnen een bijenras verschillen bestaan . (F. Ruttner, Naturgeschichte der
Honingbienen, pag. 157 e.v.). De ontwikkeling van het
broednest is van groot belang voor de ontwikkeling van
een varroa populatie. (J.M.N. Calis, I Fries, S.C. Ryrie,

Population modelling of Varroa jacobsoni Oud.
Apidology 30).
Tegen deze achtergrond namen wij enige vragen op
waarbij gevraagd werd naar het bijenras waarmee
ge'imkerd werd. Wij geven de resultaten weer van
carnica-, Buckfast- en zogenaamde bastaardbijen. Tot
de laatste categorie rekenen wij de groep bijenvolken
waarvan moeilijk een rasomschrijving te geven valt.
Het oorspronkelijke landras is de afgelopen 100 jaar
door import van exoten (= bijenrassen die hier niet
van nature voorkomen, in dit onderzoek carnica- en
Buckfastvolken) gehybridiseerd (=gebastaardeerd).
Om deze reden hebben wij aile niet-exotische bijenvolken bastaardvolken genoemd. Dit is niet bedoeld
als negatief waardeoordeel. Zelf noemen imkers die
werken met bastaardbijen hun bijen : Brabantse bijen,
rondvliegbijen, Drentse bijen, Hollandse bijen, vuilnisbakkenras, Apis mellifera mellifera, zwarte bijen enz.

Tabel 1: Aantal ingezonden vragenlijsten
lmkers begin
augustus 2002
onderzoeksgroep
controlegroep

Volken begin
augustus 2002

Gemiddeld
aantal volken

Vol ken
september 2002

gemiddeld
aanta l volken

531

6436

12,1

5980

11,3

67

Niet gevraagd

Niet gevraagd

370

5.5
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Tabel 2: Verdeling bijenrassen 2002, bij inwintering
Verdeling ove r de bijenvolken

Verdeling over de imkers

Percentage volken in
de controlegroep
(van 370)

Carnica

33,9 (1901)

.30,5 (113)

24,1 (1 18)

25,4 (17)

Buckfast

19,8 (1110)

13,2 (49)

20,2 (99)

16,4 (11)

Bastaard

45,7 (2560)

56,2 (208)

55,1 (270)

67,2 (4 5)

Anders

0,6 (32)

Percentage imkers in
de onderzoeksgroep
(van 490)

Percentage imkers in
de controlegroep
(van 67)

Percentage volken in
de onderzoeksgroep
(van 5603)

0,6 (3)

0

0

Opm.: overige rassen zijn samengevat onder 'Anders '. De imkers die meerdere rassen verzorgen zijn in de onderzoeksgroep
niet betrokken.
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De verdel ing van bijenrassen is weergegeven in tabel 2.
Het percentage carnicavolken in de onderzoeksgroep
komt in grate lijnen overeen met het percentage in
de controlegroep. Het percentage Buckfast- imkers is
in de onderzoeksgroep hager dan in de controlegroep,
t erwijl in de controlegroep het aantal imkers met
bastaa rdbijen aanzienlijk grater is dan in de onder-

5. Zijn er veel volken verenigd voor de inwintering?
De tijd dat intensief gediscussieerd werd over het
moment van verenigen ligt al weer jaren achter ons.
Het maakte deel uit van de ooit populaire Aalster
methode. Uit ons onderzoek blijkt dat 361 volken
verenigd zijn, ofwel 5,7 %van aile bijenvolken. Vooral
imkers met bastaardbijen verenigen . Het ontbreekt

zoeksgroep . De imkers die werken met exoten hebben
gemiddeld wat meer volken. Ze lijken bovendien wat
meer geneigd het vragenformu lier in te vullen, zoals
geconcludeerd kan worden uit tabel 2.

aan vergelijkingsmateriaal met andere jaren, maar het
is lager dan wij verwachtten . Het lijkt er zeker niet op
dat imkers massaal hun bijenvolken zijn gaan verenigen omdat een eventueel slechte situatie in hun
volken daar aanleiding toe gaf.

4 . Heeft zich in de nazomer van 2002 een
dramatische bijensterfte voorgedaan?
Een klein deel van de imkers, 13,7%, merkt op dat de
bijenvo lken aanzienlijk in sterkte achteruit zijn gegaan
in de periode augustus-september 2002. Uiteindelijk
blijken 141 volken dood. Dat is 2,2% van het aantal
volken in augustus. Deze sterfte doet zich voor bij 43
im kers in de onderzoeksgroep . Meestal gaat het om
ee n enkel volk. Schade treedt op bij niet meer dan
8% van de imkers. Ruim 90% van de imkers is in de
nazomer van 2002 niet geconfronteerd met dade
bijenvo lken.
Varroamijtbelasting kan bij de getroffenen op de
achtergrond een rol hebben gespeeld. De beheerders
van het bevruchtingstation op Schiermonnikoog zien
het als oorzaak. Maar de varroamijt is tach overal aanwezig . Waarom heeft het op Schiermonnikoog en bij
een enkeling elders dan zulke dramatische gevolgen
gehad? De verklaring 'varroamijt' is onbevredigend
voor deze massale ineenstorting in korte tijd.

6. Hoe is de inwintering verlopen?
Een fors aantal volken, 9,1 %, nam het wintervoer
slecht op. Een veeg teken. De imkers, die hiermee
geconfronteerd werden, bleken later bijna zonder
uitzondering in het voorjaar dade volken te hebben .
Hiermee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een
slechte opname van wintervoer, met 99% zekerheid
dade volken in het voorjaar betekent.
7. Hoe zijn de volken uitgewinterd in het voorjaar
van 2003?
In het voorjaar bleken 900 bijenvolken dood. (tabel 3)
Een afname in de onderzoeksgroep van 15% t.o.v. het
aantal volken dat is ingewinterd. Een aanzienlijke
uitval. De uitval was niet gelijk verdeeld over ail e
imkers: 53,9% van de imkers had geen enkel dood
volk.
De zwaar getroffen groep bestond uit 27% van de
imkers in de onderzoeksgroep (in de controlegroep
22%). Zij verloren meer dan 20% van hun bijenvolken .

Tabel 3: Sterfte bijenvolken t ijdens de winter 2002-2003
Aant al imkers (aantal bijen volken)
Onderzoeksgroep
Controlegroep

531 (5980)
67 (370)
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Dode volken voorjaar 2003
900

72

% Dode volken t .o.v. inwintering
15
19,5
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Waarom ondervonden veel imkers geen enkel
prob leem en verloor een beperkte groep imkers
zoveel bijenvolken? Wij hebben geprobeerd in ons
onderzoeksmateriaal verschillen te vinden tussen de
imkers zonder bijensterfte en met bijensterfte. Daarbij
wi lden wij eerst zien of er tussen de verschillende
'bijenrassen' een verschillende gevoeligheid bestond .

8. Was de wintersterfte evenred ig verdeeld over de
bijenrassen?
Bij drie gelegenheden, nazomersterfte, wintersterfte
en aantal uitgewinterde volken, kon men aangeven tot
welk ras de bijen behoorden . Bij 490 (92.3%) imkers
was het antwoord steeds hetzelfde bijenras. Als wordt
aangenomen dat juist deze imkers maar 1 bijenras
verzorgen, dan is de wintersterfte per bijenras vast te
stellen . Die blijkt bij carnica en bastaard op 15% te
liggen, en voor Buckfast op 11 %. (tabel 4)
De controlegroep leverde een afwijkend beeld op,
maar is te klein om hieraan conclusies te kunnen
verbinden.
Tabef 4: Dode vofken per bijenras in de onderzoeksgroep
voorjaar 2003

carnica

% imkers met

% sterfte in het voorjaar 2003

dode volken

t .o.v. het aantal per ras
ingewinterde volke n

11,8

14,8 (281)

buckfast

6,9

10.7 (119)

bastaard

24,3

15,1 (386)

9 . Was de wintersterfte gelijk verdeeld onder de
volken van grote en kleine imkers?
Acht er deze vraag ligt de gedachte dat grote imkers
wellicht een meer efficiente bedrijfsmethode volgen,
of meer kennis bezitten . Dit zou tot uiting kunnen
komen in een lagere sterfte.
Wij hebben echter geen verband kunnen vaststellen
tussen het aantal volken per imker en de sterfte of
verzwakking van de bijenvolken. Ook in de wijze van
varroabestrijding vonden wij geen verschillen.

Conclusie: Gerekend naar de zomersterkte 2002 is er
een uitval van 40% van de bijenvolken door sterfte of
verzwakking . De hoge prijzen van bijenvolken dit voorjaar, rond € 80, -- voor volkjes op 6 ramen, bevestigen
het beeld . Er was een nijpend probleem om in voldoende bestuivingsvolken te voorzien . Persoon lijke
waarneming op de zomerbijenmarkten wijst op een
sterk herstel van de bijenvolken . De prijzen in ju li , o .a.
in Uddel en Veenendaal rond € 30,-- voor zes ramen
bijen, wijken weinig af van de voorgaande jaren. 2002
is voor veel bijenvolken een belastend jaar geweest.
Het eerste signaa l was de bijensterfte in de nazomer
bij een kleine groep imkers . Daarop volgde een fo rs
aanta l volken dat de wintervoeding niet goed opnam.
In het voorjaar van 2003 werd het probleem in voi le
omvang zichtbaar: 15% dode volken . Bovendien was
20% slecht uitgewinterd.
De problematiek heeft zich voorgedaan bij een
beperkt aantal imkers.
Door Dr. C. Otten (Deutsches Bienen Journal B/2003
pag: 312-314) is de wintersterfte onderzocht voor
Duitsland (29%), Luxemburg (18, 1%). Oostenrijk (28,2%)
en Zwitserland (26,4%) . De sterfte in Nederland (15%)
steekt hierbij gunstig af. Otten geeft aan dat ongeveer
57% van de imkers met meer dan 9 volken geen of
normale verliezen tot 20% hebben (in ons onderzoek
69%). Wij vinden overigens een uitval van 20% hoog,
en schatten een normale wintersterfte eerder op 10%.
Maar zowel in Duitsland als in Nederland ontbreekt het
aan vergelijkingsmoge lijkheden met voorgaande jaren.
Een afdoende verklaring voor de reden waarom de
verliezen dit voorjaar in Europa hoger waren dan
normaal kon ook in het Duitse onderzoek niet gegeven
worden. Wei wordt aangegeven dat de wijze van varroabestrijding enige invloed heeft op de bijensterfte. Uit
ons onderzoek blijkt dit eveneens. Wij hebben aa nwijzingen gevonden dat imkers met dode volken meer
hebben vastgehouden aan Apistan, een middel waarvan
inmiddels bekend is dat de mijten er resistent tegen
zijn geworden . Maar hierover meer in deel 2.
Dit verslag is ook te lezen op www.bijenhouden.nl
waarbij het cijfermateriaa l uitvoeriger is te raadp lege n.

10. Hoeveel zwakke volken waren er in het voorjaar
2003?
In totaal werd voor 1167 volken aangegeven dat ze in
april minder dan 6 ramen bezetten . Dat is 19,5%, een
aanzienlijke hoeveelheid. Wij hebben geen informatie
hoe het deze volken verder vergaan is. Een aantal
imkers geeft aan ze geruimd of verenigd te hebben .
Een aantal zwakke volken zal zich in het mooie
voorjaar hersteld hebben.

Tot slot willen wij a/ degenen bedanken die aan het
onderzoek hebben meegewerkt. Met name Marga
Canters die de telefonische enquete uitvoerde, en
Hayo Velthuis en Marleen Boerjan die bereid waren
ons verslag van kritische opmerkingen te voorzien .
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~ ervisch klokje
Wie met voldoening in de tuin wil genieten van druk
bijenbezoek op bijenplanten moet beslist het Servisch
klokje op zijn verlanglijstje zetten. Van vroeg in de
morgen tot laat in de avond zijn er steeds nectarpurende bijen aanwezig op de violetblauwe deken die
de plant bedekt. En in zijn leefgebied is er ook nog
een specialist onder de solitaire bijen op de bloemen
te verwachten: de Kleine klokjesbij (Chelostoma
campanularum). die aileen bloemen van Klokjes voor
lief neemt.

-

230 De naam
Het Servisch klokje is nog niet zo lang bekend. De
eerste beschrijving ervan vinden we in een Hongaars
tijdschrift uit 1908. Daarin wordt melding gemaakt
van het feit dat de plant in 1895 werd aangetroffen
bij Dubrovnik in Dalmatie door G.A. Poscharsky. Die
was als botanicus verbonden aan de Botanische tuin
van Dresden en maakte diverse botanische reizen
naar Kroatie en Dalmatie. Het klokje is naar hem
vernoemd. Voor het gemak heb ik het, in navolging
van de Britten, Servisch klokje genoemd.

W interharde vaste plant
Het geslacht Klokje (Campanula) van de Klokjesfamilie
(Campanulaceae) telt ongeveer 300 soorten, met verspreiding op het gematigd deel van het noordelijk halfrand . Het merendeel van de soorten komt voor in het
Middellandse-Zeegebied en in tropische bergstreken.
Het Servisch klokje is bij ons niet inheems. Het is een
vaste plant die hier goed winterhard is. De plant vormt
een dichte zode van wortelstandige bladeren, waaruit
zich bloeistengels vormen . Die liggen op de grand;
maar als ze de kans krijgen, werken ze zich omhoog
langs dichtbij staande hogere planten en struikjes. Ze
kunnen dan wei een halve meter lang worden . De
bloei valt in de maanden juni en juli. Aan de bloeistengels vormt zich een groat aantal bloemen . Die
komen niet allemaal tegelijk tot ontwikkeling waardoor
de totale bloeitijd zich tot 2 maanden kan uitstrekken.
De bloemen zijn klokvormig . De bloemkroon bestaat
uit 5 violetblauwe lobben die aan de basis met elkaar
zijn verbonden. Daar gaat de bloemkleur over in wit.
De meeldraden staan afwisslend met de kroonlobben.
De helmdraden zijn aan het begin sterk verbreed .
Die verbredingen staan als een koepel boven het
nectarium, dat als een discus op het vruchtbeginsel
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rond de stijl ligt. De bloemkelk is voor een groot deel
vergroeid met het onderstandig vruchtbeginsel. De
kelk heeft 5 afstaande slippen.

Stuifmeeloverdracht
Het vrijkomen van het stuifmeel is heel karakteristiek
voor de familie. In het knopstadium van de bloem
staan de helmknoppen tegen de stijl, die aan het
boveneinde dicht behaard is. Even voor het opengaan van de bloem gaan de helmknoppen open en
geraakt het stuifmeel in de beharing van de stijl. Bij
het ontluiken van de bloem is er van de meeldraden
niet veel meer te zien ; ze zijn verdord en aileen de
verbredingen boven het nectarium zijn nog in tact.
Bijen moeten dan ook moeite doen om bij de nectar
te komen , want ze moeten met de tong tussen de
verbredingen door, die bovendien nog langs de rand
behaard zijn . Tegelijk met het nectarpuren komt de bij
in aanraking met het stuifmeel van de stijl. Een paar
dagen na het opengaan van de bloem wijken de drie
stempeltakken uiteen en zijn de stempels gereed voor
het ontvangen van stuifmeelkorrels. Als bestuiving
door insecten achterwege blijft, krommen de stempeltakken zich en komen de stempels in aanraking met
het nog aan de stijl achtergebleven stuifmeel, met
zelfbestuiving als resultaat.

Voor de t uin
Het Servisch klokje leent zich heel goed voor de tuin .
Het is niet veeleisend en doet het zowel goed in de
voile zon als in de halfschaduw. In het laatste geval
komt echter de bloei het meeste tot zijn recht, de bijen
kunnen dan Ianger nectar en stuifmeel verzamelen .
Wanneer direct na de bloei de bloeistengels worden
verwijderd, wil er zich nog wei eens een tweede bloei
aandienen . Maar die is lang niet zo uitbundig als de
eerste .

Vermeerdering
Normaal vermeerdert de plant zich door de vorming
van zaad . Als het zaad rijp is en de vrucht, een doosvrucht, droog wordt, ontstaat in de vruchtwand op drie
plaatsen een gaatje. Bij beweging van de vruchten, bijvoorbeeld door de wind, kan het zaad via de gaatjes
worden uitgestrooid. Het klokje kan ook gemakkelijk
worden vermeerderd door scheuren in het najaar of in
het voorjaar.

BIJENPLANT IN BEELD
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Servisch kl okje (Campanu/a poscharskyana)
A b loeistenge l tijdens de bloei; B worte lblad; C opengemaakte bloemknop met sta mper en dee! van de
meeldraden; D mee ldraad; E stuifmeelkorrel (triporaat/ste p hanoporaat): 1 eq uato riaa l, 2 po lair; F stamper;
G doosvruc ht met strooigaatjes; H zaad.
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e wormkruidbij (Colletes daviesanus)
Gele bermen
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Gelukkig treffen we tegenwoordig weer steeds vaker
bermen aan, waarin planten tot bloei mogen komen.
Deze planten Iokken veel insecten, wat er helaas wei
toe leidt, dat zeer veel ervan dood gereden worden,
maar desondanks hebben een aantal soorten bijen
profijt van deze bloemrijke bermen. Een van de succesvolle bermplanten is boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare). De bloemhoofdjes bestaan uit vele kleine
buisbloemetjes en zijn daardoor erg aantrekkelijk voor
insecten. Een bij die zich er heel erg op thuis voelt is de
wormkruidbij Co/fetes daviesanus, die haar Nederlandse
naam dankt aan haar voorkeur voor boerenwormkruid.
Niet zelden kun je het vrij kleine bijtje er op bezig zien,
met de korte tong nectar zuigend uit elk bloemetje.
Maar ze bezoekt ook wei andere bloemen uit de
familie der composieten, zoals jacobskruiskruid (Senecio
jacobaea) en heelblaadje (Pulicaria dysenterica) .
De wormkruidbij is ongeveer 60% van de maat van een
honingbij en ze heeft opvallende vuilwitte haarbanden
aan de randen van de achterlijfsegmenten, die verder
vrijwel onbehaard zwart en glanzend zijn. Het achterlijf
loopt puntig uit en het borststuk is dichtbezet met
bruine haren.
Het stuifmeel wordt verzameld aan de paten en aan de
voorkant van de buik. De mannelijke dieren hebben
een duidelijker besnord aangezicht, dat vooral opvalt
door de lichtblonde haren .

Nestplaats
Wormkruidbijen nestelen bij voorkeur in steile wanden
van beekoevers of van groeves. Maar ze nemen ook
genoegen met veel kleinere wandjes, bijvoorbeeld in
het zand tussen de wortels van omgeval len bomen, of
in vegetatiearme steile slootkanten. Het is niet ongewoon, dat ze in merge! of zachte zandsteen nestgangen uitbijten met hun scherpe kaken . Er zijn zelfs
meldingen van ernstige beschadigingen van uit merge!
opgetrokken gebouwen. Maar deze bijen maken ook
graag gebruik van bestaande gar gen . Daarom zijn ze
ook nogal eens aan te treffen in r,estblokken met
boorgaten die voor solitaire bijen kunnen worden
opgehangen. Ze maken en gebruiken gangen van
ongeveer 6 mm doorsnee. De len•3te kan tot wei 20 em
bedragen, maar meestal is de nestgang niet Ianger
dan ongeveer 6 em . Op geschikte nestplaatsen
kunnen honderden bijen actief zijn, elk met haar eigen
nest.
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De mannelijke dieren hebben een duidelijker besnord aangezicht, dat vooral opvalt door de lichtblonde haren .
Foto: Pieter van Breugel

Zijdebijen
Col/etes daviesanus behoort, zoals aile Colletes-soorten
tot de zijdebijen. Die naam hebben ze gekregen vanwege het materiaal waarmee ze de nestgang bekleden .
Nadat ze een gang hebben uitgeknaagd of een al bestaande gang hebben gevonden, wordt die bestreken
met een heldere vloeistof, die uit achterlijfsklieren
komt en door de bijen word.t opgezogen . Daarna
wordt hij in een dunne laag tegen de wand gestreken
met behulp van de korte brede tong. Die vloeistof
verhardt tot een soort cellofaan en is vrijwel ondoorlatend voor vocht. Elke keer wordt een cellofaanwandje gemaakt ter afscheiding van de achter elkaa r
aangelegde cellen . Als zo'n nestje uit wat vochtig
zand wordt opgegraven, dan is het cellofaan wit
troebel en ziet het er zijdeachtig uit. Vandaar de naam
zijdebijen .
In elke eel wordt een eitje aan het plafond gekleefd,
met de kopkant naar het voedsel dat bestaat uit een
vrij dunne brij van nectar en stuifmeel. De larven
overwinteren en verpoppen zich pas enkele maanden
voordat de dieren volwassen tevoorschijn komen .
Als de wormkruidbij haar nest in een bestaande (boor) -

SOLITAIRE BIJEN
gang maakt, dan stopt ze meestal met het maken van
cellen 1 tot 2 em van de ingang, zodat wat dieper
weg in de gang een glinsterend wandje te zien is.

Verwante soorten

schorren van Zeeland. Deze bij is een echte
Nederlandse bij, want haar verspreidingsgebied
beperkt zich nagenoeg helemaal tot ons land . We
moeten er zu inig op zijn. Er is ook een kleine populatie
aan de kust van Engeland bekend.

In ons land komen negen soorten zijdebijen voor.
Aileen de grate zijdebij (Co//etes cunicularius), die
uitsluitend wilgenstuifmeel verzamelt, is een voorjaars-

Aile zijdebijen hebben parasieten. Daaronder zijn

dier, de andere acht soorten zijn actief in of zelfs na
de zomermaanden en lijken allemaal nogal sterk op
elkaar. De grote zijdebij is vooral in de duinen en in
grate zandige gebieden, soms ook spoorwegemplacementen, aan te treffen . De wormkruidbij is vooral te
vinden in het oosten en zuiden . De duinzijdebij
(Co//etes fodiens) komt ook in de duingebieden voor,
net als de donkere zijdebij (Co//etes marginatus).
De heidezijdebij (Co//etes succinctus) vliegt in de
zomer op struikhei (Ca//una vulgaris) en is uitsluitend
in gezonde heidegebieden aan te treffen. Ze moet
zeer veel bloemetjes bezoeken om voldoende
stuifmeel te verzamelen.

vliegen en sluipwespen. De wormkruidbij heeft haar
eigen koekoeksbij, de gewone viltbij (Epeolus
variegatus). Ook de heidezijdebij kent een koekoeksbij
uit hetzelfde geslacht van viltbijen, namelijk de heideviltbij (Epeolus cruciger). Van de koekoeksbij van de
schorzijdebij, de schorviltbij (Epeolus tarsa/is) heeft
men lang gedacht dat die was uitgestorven, maar
recent zijn weer enkele hoopgevende waarnemingen
gemeld van het Verdronken land van Saeftinge.
Bij de grate zijdebij parasiteert de bloedbij Sphecodes
albilabris, een prachtig roodzwart onbehaard dier, dat
na de paring overwintert en waarvan in het voorjaar
aileen vrouwtjes zijn aan te treffen op bloemen of bij

Er zijn twee soorten die de echte nazomer prefereren.
De klimopbij (Co//etes hedera) is nog maar op enkele
plaatsen in Zuid-Limburg aangetroffen .
Een soort zijdebij, de schorzijdebij (Co//etes halophilus)

de nesten van de grate zijdebij.

Parasieten
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vliegt vooral in september aileen op zulte (zeeaster,
Aster tripolium) en komt vrijwel uitsluitend voor op de

HISTORIE

lmkerorganisatie in Nederland
Jan J. Speelziek

De Algemene Nederlandse lmkersvereniging met

'In ons land kwam het door het ingrijpen van het

2.000 !eden.

Nederlands Landbouw-Comite voor het eerst in 1897
tot samenwerking tussen de imkers. In 1898 werd de
Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt opgericht,
die began met tegen de duizend leden en in de
laatste jaren aangroeide tot 14.300 !eden. Helaas
heeft zich de bekrompen neiging tot splijting en de
primitieve zucht tot het mengen van zakelijke met onzakelijke dingen, die in ons volk nog zo sterk is, geopenbaard door het zich vormen van andere groepen
op een basis, die met de bijenteelt als zodanig niets
te maken heeft. Zo had men in 1940 ook nog:
De Nederlandse lmkersbond met 980 leden,
De Utrechtse Bijenhoudersbond met 130 !eden,
De R.K. Bond van bijenhouders van de NCB met
5.018 !eden,
De bond van bijenhouders van de LLTB met 3.521
leden,

In totaal dus 25.949 !eden.
Zoals gezegd, is deze gespletenheid een ongezond
verschijnsel. Wanneer men daar tegenover stelt, dat,
om maar eens te noemen, de Nederlandse artsen
vrijwel allen, onverschillig wat voor persoonlijke opvattingen zij er in niet-medische aangelegenheden
op na houden, tot dusver waren georganiseerd in de
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunde, en daardoor enorm veel tot stand
konden brengen, is er geen enkele verontschuldiging
voor, waarom de splijtzwam van het sekta risme d e
imkers verdeeld moest houden.'
De Bijenbijbel van Johan W. Schotman (1892- 197 6):
'Handboek voor de moderne bijenteelt', pagina 679,
voor het eerst uitgekomen in 1942 (dat is ruim 60
jaar geleden!).

. . . . . . . . . . . . . . . . . J.
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Vakantie
Het zit er weer op. We m6eten dit jaar niet meer. We
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hebben veel gezien ondanks de warmte . lk bedoel :
HITIE! Jongens wat was het heet. En zoals het echte
Nederlanders betaamt streken we neer op een terrasje,
lekker in de schaduw, terwij l de torenklok twaalf slagen
liet horen. 'Non non non, m 'sieur. Nous sommes ferme!'
We moesten er weer aan wennen dat Fransen een
siesta houden . Maar zoa ls Fransen zijn, bracht hij ons
een karaf koel helder water en vertelde die Ollanders
waarom die rust. 'Ziet u een bij op de oleanders? Non.
Ze rusten en zwaaien de reine koelte toe' . Van het een
kwam het ander. Hij sna pte niet waarom ze in het
Noorden bije nkasten groen verfden . Hij bleek imker te
zijn. Hij vertelde dat zijn kasten wit waren. Een soort
simplex maar dan met een grote spouw van minimaal
twee centimeter die doo rl iep van de bodem tot onder
het puntdak . Het dak had een blinkend oppervlak en
stak aan aile kant en zeker vijf centimeter over de
bakken heen . We konden gaan kijken . En dat deden
we toen het vee I keeler was. Op een brede open strook
in het bos stonden ze. Twintig roomwitte kasten, elk
op een apart onderstel , drie bakken hoog, keurig op
een rijtje. En de bijen hadde n het druk. O p de wijze
waarop hun baas het had verteld .

Toen, in de tijd van nu
Nu we het toch hebben over bijenkasten gaan we
daarmee door.
Het was een andere vakantie. Niet zo heet, in de
Causses en Cevennes. In het ruwe landschap, tegen
een helling op, zagen we tussen brokken steen en
struiken toeva llig een stelletje afgezaagde boomstammen staa n. Op een rijtje en boven elkaar. De stammen
waren afgedekt met een plaat leek het wei. Nieuwsg ierig beklommen we de hell ing. Wie zet er nou
stukken boom zomaar in het w ild neer? Naderbij
gekomen zagen we dat de stammen op richels
stonden van opgestapelde stenen . En dat de plaat die
er op lag een stuk leisteen was. Tot onze verbazing
vlogen bijen vlak boven de grond de stam in en uit.
Zouden dit bijenkasten zijn? We waanden ons in de
oudheid, de prehistorie, in de tijd van Asterix en
O belix. Maar waar was dan de tijdmachine?
Terug naar onze tijd ... Bij een auberge, zo'n kleine
dorpsherberg,legden we aan om wat te eten en te
drinken. O p onze bestelling wachtend neusden we wat
rond en bij de leestafel vonden we de tijdmachine. Een
boekwerkje van de 'Club Cevenol' waarin uit de
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doeken gedaan werd wat die boomstam was: een
ruche-tronc ofwel /o brusc of brusquet.
In het hoge gedeelte van de streek (Les Hautes Vallees)
zijn het uitgeholde stammen van de tamme kastanje,
met een diameter van 30 tot 70 centimeter en 60 tot
80 centimeter hoog. Ze rusten op een leistenen plaat,
waarmee ook de bovenkant afgedekt is. Een spleet
aan de onderkant geeft de bijen toegang tot het
binnenste . In de stam is halverwege een tussenschot
aangebracht met een gat waardoor de bijen in de
bovenste helft kunnen komen . De bovenkant is afgedekt met een soortgelijke plank, maar nu zonder
gat. Daarbovenop een plaat leisteen, verzwaard met
een grote kei . Aan de planken bouwen de bijen hun
raten .
In het lage gedeelte (Basses Vallees) van de streek zijn
het geen stammen die uitgehold worden, maar zijn
een soort tonnen gemaakt van planken van de tamme
kastanje of van de moerbeiboom, bij elkaar gehouden
door stalen ringen . Verder is het principe hetzelfde.
Terugdenkend aan de berghelling vonden we het niet
zo'n gek idee, die tronken . Ze pasten in de omgeving,
vielen er niet in op, en bovendien konden ze jaren mee.
A ls we niet omhoog gekeken hadden , toevallig ...
Overigens zagen we in de dorpjes bij de huizen ook
'gewone' kasten staan .

Opgesloten in st aal
Omdat elke streek een andere honing oplevert belde
ik in Kruth in de Elzas aan bij een huis waar ze kennelijk

'miel' verkochten . Een vriendelijke meneer stand erop
dat ik zijn honingfabriek zou bekijken . Onder een paar
boompjes stonden grate stalen kisten met een spleet
aan de ene kant en een tweedelige deur aan de
andere. Met een sleutel verwijderde hij een kolossaal
hangslot en klapte de deuren open. In het duister van
de kist ontwaarden we een kast waarin bijen door een
zacht zoemen lieten merken dat ze het naar hun zin
hadden . Waarom die brandkast? Omdat je niemand
kunt vertrouwen , volgens de man .
Er stond een zonnewassmelter waar drie ramen
tegelijk in konden . En onder een afdak lag me toch
een berg lege ramen! Hij had nog heel veel kasten op
de berg staan, in het bos. We moesten vijf soorten
hon ing proeven die in prijs niet verschilden. Maar wei
50% duurder dan wij, imkers van Nederland, durven
vragen .
Omdat je daar zo weinig 'buiten/andse' honing ziet?

I

UIT DE IMKERGEMEENSCHAP

'Bijenhuis' in Heemstede trekt veel bezoekers
Pim Lemmers, voorzitter VB BN subvereniging Haarlem
'Kijk mam, wespen', gilt een van de kinderen in het
pas geopende bijenhuis in Heemstede. 'Nee Th ijs,
dat zijn bijen', lacht zijn moeder. De kinderen kijken
vervolgens aandachtig naar de glazen kast vol met
bijen. 'Dat zijn er minstens 20.000', legt een van de
aanwezige imkers uit. En ook voor het apparaat met
30-dia's is het dringen geblazen. Het wordt dan
muisstil in het bijenhu is. Je kan als het ware een
speld horen vallen. 'lk kan wei uren naar dat gekrioel
van aldie bijen kijken ', zegt een van de bezoekers.
Sinds 11 juni jl. is de kinderboerderij 't Molentje in
Heemstede een groat aantal bewoners rijker. Want
op die dag werd op feestelijke wijze het zogeheten
Bijenhuis geopend . Op een plek waar bijna dertig jaar
geleden overigens ook al bijen stonden. Naast de
zeskantige glazen kast- bekend van de Floriade - staan
buiten een aantal bevolkte bijenkasten. Daarnaast is
er een kleine permanente bijententoonstelling ingericht. De voorzitter van de lmkervereniging Haarlem
en Omstreken Pim Lemmers is bijzonder trots op het
Bijenhuis dat de VBBN-subvereniging mag beheren.
'Op deze wijze kunnen we de bezoekers het wei en
wee van de bijen uitleggen. lk denk dat inmiddels
reeds vele duizenden mensen het Bijenhuis hebben
bezocht. De reacties van de bezoekers zijn dan ook
zeer positief te noemen. Dat de bijen vanuit de glazen
kast door een plastic pijp naar buiten lopen Ievert voor
de bezoekers een schitterend schouwspel op.'
Bijna een jaar geleden werd de lmkervereniging door
de gemeente Heemstede benaderd. 'We hebben daarna samen een kostenplaatje gemaakt en alles werd
goedgekeurd', aldus Lemmers. Binnen de gemeente
werken een aantal mensen die de bijenteelt wei een
zeer warm hart toedragen. De gemeente beta aide
niet aileen aile imkermaterialen, maar dus ook de
glazen kast. Deze kopie werd gebouwd door Jan de
Haas uit Aalsmeer. Als locatie voor de bijen werd de
voorma lige hooischuur op het complex aangewezen.
In het voorjaar werd de schuur van bijna zeven bij zeven
meter door de vrijwilligers van de kinderboerderij
opgeknapt. Er werd getimmerd en geschilderd en er
kwamen een aantal bijentekeningen op de muur.
Lemmers: 'Omdat we tot half mei een grote bijententoonstelling in de nabijgelegen expositieruimte
Groenendaal hadden, konden we het Bijenhuis helaas
niet eerder inrichten. Aileen een glazen kast in de
lege ruimte vonden we ook niet mooi. Begin juni

hebben we de kast bevolkt met een grate zwerm
bijen. De spullen van de tentoonstelling, onder
andere de slinger, korven, posters en een oude handwals kregen daarna een vaste plaats in de schuur.'
Eerder dan gepland besloot de gemeente tevens een
groat raam te plaatsen. Lemmers glunderend : 'Hierdoor kunnen de bezoekers de imker nu aan het werk
zien en zoiets trekt natuurlijk altijd veel bekijks. Ook
het slingeren van honing trok veel bezoekers. De
'Stichting Vrienden van Dierenpark Groenendaal' kocht
zelfs een leskist. Die leskist, bestaande uit een bijenkast met imker- en lesmaterialen, gaat volgend jaar
naar de Heemsteedse scholen, waarna de leerlingen
een bezoek aan het Bijenhu is kunnen brengen . Zo'n
samenwerking heeft onze vereniging al een paar jaar
met succes met de gemeente Haarlem, waar jaarlijks
vele scholen de bijenstal op de Stadskweektuin
bezoeken.'
Naast Heemstede en Haarlem zijn er ook binnen de
gemeente Bloemendaal plannen voor de aanschaf van
zo'n leskist. Bovendien staat voor volgend jaar april in
het duincentrum De Zandwaaier in Overveen een
grate bijententoonstelling op het programma. Dit
centrum trekt jaarl ijks meer dan 50.000 bezoekers.
Lemmers: 'Onlangs hebben we in De Zandwaaier een
achttal lezingen over de bij gegeven. Met name de
jeugd ige bezoekers waren uitermate ge"interesseerd
in het Ieven van de bij. Voor die kinderen starten we
volgend jaar een cursus. En ook de belangstelling van
de ouders was groat. Wanneer we uit die groep een
aantal nieuwe aspirant-imkers halen, dan zijn we als
vereniging natuurlijk heel tevreden met dat resul taat.'

Kinderboerdenj 't Molentje , gelegen aan Burg. van
Rapperdlaan 1 in Heemstede, is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 16.30 uur. Het Bijenhuis is tot eind
oktober geopend. Telefoon : 023-52 89 462.
maandblad voor imkers september 2003
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Een gewijzigde methode
In het dagelijks Ieven mag je een standpunt innemen
en daarop geen millimeter toegeven, in de omgang
met je bijen moet je flexibel zijn. Als imker kom je
daar vroeg of laat wei achter. Meestal staan de
omstandigheden waarnaar je moet handelen onder
druk van het weer, de dracht en/of de conditie van de
volken, maar dit jaar ontbrak het deze imker aan tijd
om samen met zijn bijen het mooiste deel van het
bijenseizoen, het voorjaar, te beleven . In plaats van
de vertrouwde aanpak moest ik uitwijken naar een
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nood maatregel die achteraf wonderwel goed is
verl open . Aile dank aan de bijen. Zoals ik u vorige
maand vertelde bestond de hoofdmoot van de noodmaatregel uit het opsluiten van de koningin tussen
twee moerroosters. lk had verwacht dat in de bak
met koningin doppen zouden worden aangezet, maar
die bleven uit. Wei was er op 16 mei een dop in de
onderbak, waarschijnlijk voelden de bijen zich daar
moerloos . Deze dop verhuisde opnieuw naar een
drieraams bevruchtingskastje. Gelijktijdig heb ik een
aantal raten broed vanuit de bovenbak in de broedbak
onderhet rooster gehangen en er lege raten voor
terug gegeven zodat de koning in weer verder kon. Op
26 mei een varroabestrijding toegepast door vellen
keukenpapier waarop zonnebloemolie gesprenkeld
tussen de twee broedkamers te leggen . In de onderbak waren nu zeven raten met broed aangevuld met
drie raten voer. Boven het rooster de koningin met 6
raten broed en vier lege raten .
Op 5 juni was er in beide drieramers een mooi broednestje aanwezig. Gelijktijdig flinke afleggers gemaakt
van de hoofdvolken. Aile bijen uit de bak met koningin
afgeslagen in een reservekast met daarbij vier raten
broed en verder aangevuld met lege raten . In de
oorspronkelijke broedbak van het hoofdvolk werd op
de vrijgekomen plek een drieramer met bevruchte
koningin 2003 gehangen en een raat opengekrabd
voer. Om de vereniging probleemloos te Iaten verlopen
heb ik op het moerrooster een krant gelegd. Op 13
juni was er in beide volken een mooi broednest.
Opnieuw verhuisden een paar raten broed van uit de
bovenbak naar beneden . Een van de twee volken had
in de bak met jonge koningin tach doppen aangezet.
Stand de feromoonproductie van deze koningin nog
op een te laag pitje? Of leefde er in dit volkje waarvan
het verwijderde moertje al twee jaat oud was, een
sterke "Zwermdrift? lets om later over na te den ken . In
ieder geval de doppen gebroken, het moerrooster
onder de hon ingkamer verwijderd en tien dagen later
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was zowel in de broedkamer als de honingkamer een
keurig broednest opgebouwd zonder enige zichtbare
zwermneiging. Wat was er nu bere ikt? Sterke volken
met jonge koningin, goed gevulde honingkamers, geen
onderbreking van de broedaanzet en daardoor een
gestage aanwas van bijen voor de komende hoofddracht op de heide . Nu het woord 'heide' is gevallen,
wie schetst mijn verbazing toen ik in het duingebied
van Terschelling op 25 juni een struikje bloeiende heide
vond . Het moet tach niet gekker worden. lk weet het,
een zwaluw maakt geen voorjaar en een struikje bloeiende hei geen nazomer, maar het was wei erg vroeg .

Je krijgt het er warm van
Waar we niet meer omheen kunnen is de opwarming .
Deze neemt steeds vastere vorm aan. Uit een recente
publicatie van het KNMI over de toestand van het
klimaat in Nederland wordt aangegeven dat in het
jaar 21 00 de temperatuur bij een Iage schatting een
graad Celsius en bij een hoge schatting vier tot zes
graden Celsius zal zijn gestegen. De verwachte toename van de neerslag met 1% tot 4% in de zomer zal
worden overtroffen door een toename van de
verwachte verdamping met 4% tot 16%. Dit alles zal
leiden tot een toenemende kans op verdroging. Kijken
we nog even naar de tien jaren met de hoogste
gemiddelde temperatuur over de afgelopen honderd
jaar, dan blijkt dat een bevestiging van de opwarming.
Ze staan allemaal genoteerd na 1988. De zeespiegel
tenslotte zal de komende honderd jaar met 9 tot 88
centimeter stijgen . De grate vraag is hoe de natuur
op deze ontwikkeling zal reageren . Zullen bepaalde
gewassen verdwijnen en plaats maken voor soorten
die momenteel in zuidelijke Ianden gemeengoed zijn?
Nectarineboomgaarden? Rose en andere wijnen uit
de Betuwe of het Oldambt? Met elkaar zijn we de
oorzaak van een klimaatverandering waarvan de
gevolgen niet zijn te overzien .

V AN I MKER T O T I MK E R

Parende insecten

na het zwermproces de bijen de plek van hun oude
waning niet volledig kwijt raken, maar het ver weg
stoppen terwijl het tach oproepbaar is. Een mooi voorbeeld dat de bijen over een goed ontwikkeld geheugen
beschikken, merken we als in de wintermaanden een
bijenwoning over een niet al te grote afstand wordt
verplaatst. In het voorjaar zu llen er altijd een aantal
bijen zoekgedrag vertonen op de oude standplaats.

Varroabestrijding

Helaas kan de fraaie foto niet in kleur worden afgedrukt. Hij
werd gemaakt door Andre van Groenenstein uit A/mere. Het
koppeltje kwam door de openstaande terrasdeur de kamer
ingevlogen en nam plaats op de geluidsapparatuur. Vo lgens
de beschrijving waren de insecten s/anker dan homme/s. De
kleurbanden zijn van boven naar beneden bruinrood en zwart.

Het geheugen van zwermende bijen
Het ligt al weer enige tijd achter ons, maar bij het
begin van de schoolvakanties zagen we op de
televisie het vertrouwde beeld van kinderen die
joelend het schoolgebouw verlieten . Ze zwerm d en uit.
De gedachte aan juffen en meesters was tijdelijk naar
de achtergrond gedrongen . Het leek wat op het
zwermen van onze bijen . Ook daarbij onmiskenbaar
een apart gel uid van de duizenden bijen die over
elkaar uit de kast naar buiten rollen. In beide gevallen
een feest. Ongeveer dezelfde tijd kwam ik in het
bijenmuseum op Terschelling in gesprek met imkercollega van der Beek uit Heino die een interessant
vraagstuk opwierp. Wijzend op twee naast elkaar
staande kasten zei hij : 'Als kast A zwermt en ik de
zwerm in kast B huisvest dan kijken ze niet meer naar
hun oude woning om. Alsof het niet bestaat en nooit
heeft bestaan . Hoe kan dat?'. lk antwoordde hem dat
de bijen in staat zijn om overbodige informatie uit hun
geheugen te wissen . Precies hetzelfde gebeurt als een
drachtbron is opgedroogd . Overbodige informatie
wordt gewist en er ontstaat weer ru imte voor nieuwe
informatie. 'Akkoord', zei VanderBeek, maar nu het
volgende. 'Ais ik de koningin uit de zwerm verwijder,
dan keren de bijen terug naar hun oorspronkelijke
waning, krijgen ze dan plotseling weer de beschikking
over hun geheugen? Hoe zit dat nou precies?' . Wauw,
daar sta je dan met al je theoretische kennis. Laten we
voorop stellen dat de bijen bij het einde van een dracht
en na het afzwerme n op beide plekken niets meer
hebben te zoeken . Tach veron derstel ik dat tijdens en

Over mijn experimentele varroabestrij ding heb ik een
aantal vragen ontvangen . De broedbak wordt niet
volledig door de vellen keukenpapier afgedekt. Als
het centrale deel van de tros maar wordt bereikt. De
eerste behandeling pas ik in het vroege voorjaar toe .
De twe ede maal in de broedloze volken als er koninginnen worden gekweekt of als er aileen nog open
broed aanwezig is. Na een paar dagen liggen de
snippers keukenpapier voor de kast. Dit jaar had ik
geen broedloze volken (zie noodmaatregel). Om de
mijten tach t e bestrijden heb ik de raten met bijen
bestoven met poedersuiker waaraan knoflookpoeder
was toegevoegd. Met een paar volken is dit te doen.
Met een groat aantal volken zal dit wellie:ht op
praktische bezwaren stuiten.

Het weer in septem ber
Voor de periode 1971-2000 geldt als gemiddelde
hoeveelheid zonneschijn 133 uren, neerslag 7 5
millimeter en een maximumtemperatuur van 18,7"C.
Septembermaa nden
Jaar

Zon

11998
1999

+

2000
2001
2002

+

(uren)

Neerslag

(mm)

151

Max.temp

•c

N

108

++

161
125

N

++

22,5

+

+

105
163

++

19,9
17,4

+

19,9

177
40

Themadag Eelde
25 oktober Themadag Eelde: " De leuke ka nten van
het imkeren" van 10.00-13.00 uur. Tevens provinciale
honingkeuring en verkoop b ijenteeltprodukten .
lnl.: Frank Broersma, 050-55 15 758.
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DE LEZER SCHRIJFT

Stoeien met Bill en Helen,
De zomerdracht is geslingerd. Wellicht nog een heidetoegift voor een aantal van ons . Het inwinteren komt
met rasse schreden dichterbij. Daarbij direct de
vraag : 'Hoe gaan we dit jaar de varroamijt te lijf?'
Afdelingen en belangengroepen houden voorlichtingsbijeenkomsten over bestrijden van de mijt. Ook de
schrijver dezes bezocht er meerdere.
Toen ik het stukje in Bijen 12(6): 174-175 (2003) 'Een
andere weg' las, moest ik direct aan deze bijeenkomsten denken. lmkerend Nederland op z'n smalst! Na de
gemengde ervaringen met mierenzuur wordt er weer
veel geexperimenteerd. Je wilt niet weten met wat
voor giftige troep imkers aan het rommelen zijn.
En .. . afspraken met elkaar rna ken om gelijktijdig de
238 mijten te bestrijden, waardoor besmetten door
vervliegen tegengegaan kan worden lukt al evenmin.
Toen dacht ik aan Bill en Helen uit het genoemde
artikel. Jaren oneens en dan: 'Ja, waarom doen we
het niet anders?'
Waarom moet in ... tig laboratoria gezocht worden
naar een milieuvriendelijk mijtenbestrijdingsmiddel?
Waarom niet de krachten bundelen? Laat een paar
goede instituten gericht gaan zoeken! Betaal dit met
elkaar (wellicht betaalt Brussel dan wei mee).

Maar ja ... met elkaar!
lk las in hetzelfde nummer van Bijen dat de ZLTO weer
de mogelijkheid tot fusie gaat onderzoeken . Hulde!
Bijna al het werk is al gedaan door de 'Stuurgroep
Bedrijfsraad 2000'. Er lag, naar ik mij heb Iaten
vertellen, een goed plan. Nog een paar details
moesten geregeld worden . Pak dit op en doe er wat
mee! Het is van de ZLTO loffelijk om op de kleintjes
te letten, maar dit mag naar mijn mening geen
remmende werking hebben . Aileen als een sterke
imkersgroep komen we geloofwaardig over. Een
bittere noodzaak in het steeds groter wordende
Europa!
De gezelligheid in de afdelingen hoeft hier niet onder
te lijden. Daar verandert niets. Het zal vooral voor de
bestuurders inschikken worden . Op zich ook niet erg;
aan goede bestuurders komen wordt een steeds
grotere klus.
Samen met de schrijver van 'Een andere weg' zou ik
willen zeggen : 'Geen woorden meer, maar daden!'
Bill de Tweede

adve rtent ie

Heidehoning
In 1988 zijn 214 monsters Nederlandse heidehoning
van vrijwel aile Nederlandse heidevelden onderzocht
op radioactieve besmetting van Cesium 134 en
Cesium 137, afkomstig van Tsjernobyl. De 214
monsters werden verkregen via de imkerorganisaties
na een oproep in een maandblad.
De Voedsel en Waren Autoriteit Keuringsdienst van
Waren Oost te Zutphen wil een herhaling van een
onderzoek op radioactieve besmetting van de oogst
2003. Het verzoek aan de imkers is dan ook om circa
200 gram heidehoning op te sturen naar de Voedsel
en Waren Autoriteit Keuringsdienst van Waren Oost
te Zutphen onder vermelding van naam, adres,
woonplaats. Tevens wordt uitdrukkelijk verzocht het
heidegebied te vermelden. Ai le inzenders ontvangen
be richt van de resultaten van het onderzoek. Aan het
onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van
Waren, t.a. v. Jos Geertsen, Regionale dienst Oost
Postbus 2002, 7200 AE Zutphen, De Stoven 22
Zutphen.
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IMKERSSHOP
'HET
BIJENHUIS'

Een imker met verstand
wordt bij Het Bijenhuis vaste klant
Voor snelle bestelservice
tel 0317 422 733
fax 0317 424 180
e-mail bijenhuis@vbbn.ni

Grintweg 273
6704 AP Wageningen

online win kelen bij www.vbbn.nl
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De stal van onze collega-imker Arnold Wemerman, lid bij VBBN subvereniging Ape/doorn-Ugchelen. Na zijn verhuizing heeft zijn
vrouw hem nieuwe kasten gegeven . Aile schilder- en timmerwerkzaamheden heeft Arnold ze/f verzorgd. Koninginnen kweken
(Buckfast) is zijn grate hobby en zijn col/ega's worden desgewenst verblijd met jonge moeren. Deze imker geniet erg van zijn
insecten en bewijst dat imkeren in de nabijheid van centrum Ape/doom zeer zeker tot de mogelijkheden behoort.
Foto: J.H. Wolven, Apeldoorn.

Rik Oldeven

Mijlpalen
Als de winterrogge was gezaaid, zei mijn vader: 'Zo, die zit erin!' Hij zei dat zo opgelucht dat ik veronderstelde
dat we aan een grate ramp ontkomen waren. lk moet daar ook zo bij gekeken hebben. Vandaar zijn toe/ichting:
'Wie zaait zal oogsten . Daar komt zelfs de dood niet tussen'.
Zo kreeg ik van kindsbeen mee dat belangrijke momenten in het jaar van de boer hun risico's met zich meebrachten en dat je die omzeilen kon. Mijn vader was van 1898 en het bijgeloof van de bijna afgelopen eeuw
zat er bij hem nog stevig in. Mijlpalen in het boerenjaar waren gevaarlijke palen. Daaromheen verzamelden
zich boze geesten die er genoegen in scheppen de menselijke pret grondig te bederven . lnzaaien was zo 'n
mijlpaal. De daarmee samenhangende werkzaamheden dienden dan ook op tijd en met zorgvuldigheid en
toewijding uitgevoerd te worden.
Mijlpalen in de bijenhouderij zijn, globaal genomen, de voorjaarsinspectie, de zwermtijd en het inwinteren of
afvoeren. Op die momenten staan de boze geesten in de startblokken. Het inwinteren gaat in dit rijtje voorop.
Met het oog op de toekomst die zo 'n half jaar verder ligt, is het een uiterst belangrijk moment, ook omdat
nauwkeurig toezicht door de imker in de winter nauwelijks mogelijk is. Nou wil ik u geen bijgeloof aanpraten,
maar een feit is we/ dat je als imker in de winter op be ide oren s/aapt, a/s je zeker weet dat je bijen meer dan
genoeg hebben, ook de zesramers. A Is je aan een van je volken op dit gebied twijfelt, kan het een bol aan je ziel
worden. Zes maanden lang. Je ligt er wakker van en dat is niet best. Dan slaan de boze geesten toe ...
We weten het allemaal: ook imkers zijn sterfelijk. Maar de meesten worden oud. Je hoort het a/om: de imkerij
vergrijst. Het zit hem in het inwinteren .
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Astrid Schoots
De vorige maand schreef de heer Hermans over een
zwerm die bijna rechtstreeks op een open ruimte in
een spouwmuur afvloog.
Hayo Velthuis beschreef naar aanleiding hiervan hoe
bijen op de tros blijven dansen tot er een overeenst emm in g is bereikt over de keuze van de nieuwe

behuizing. Hierbij haalde hij de onderzoeken van
Prof. Lindauer aan over communicaties van bijen
tijdens het zwermproces (zie Ruttner: Naturgeschichte der Honingbienen). Als aanvulling hierop
deze maand een illustratie uit genoemd boek, met
uitleg en puzzelvraag!

29 juni: 16.00 uur

3Di""'' 8.00

I

-
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In deze diagrammen wordt de verandering in de danspatronen weergegeven die door prof. Martin Lindauer op een zwermtros
werd waargenomen. De zwerm was enkele dagen eerder bij slechte weersomstandigheden gevormd. Op 29 juni is het mooi
weer en er wordt volop gedanst. In ieder diagram zijn door middel van pijlen de verschillende dansen aangegeven. De richting
waarin elk van de mogelijke nieuwe nestplaatsen is te vinden, is hier weergegeven door de richting van de pijl (naar boven is
noord), de lengte van de pijl geeft aan de afstand tot die nestplaats, zoals uit de dans werd afgelezen en de breedte van de pijl
geeft aan het aantal dansen dat voor die nestplaats werd geteld. We zien dat om 10.00 uur elf verschillen.de nestplaatsen
worden aangeduid; om 16.00 uur zijn dater nag maar zes, waarbij een ervan veel aantrekkelijker lijkt te zijn dan de anderen.
Deze is in zuidoostelijke richting en op geringe afstand van de zwerm. De volgende ochtend wordt er om 08.00 uur veel
gedanst, en slechts twee dansen wijzen naar een andere plek, en nag wei ieder naar een nieuwe. Aile overige dansende bijen
duiden die ene, zuidoostelijke nestplaats aan. Dan vliegt de zwerm op en vertrekt in zuidoostelijke richting.
In de figuur hiernaast wordt er op de zwermtros gedanst. De
dansfiguur laat zien dat de richting van de aangeduide nestplaats (de looprichting in het middenbeen van de 8-dans) zo 'n
120 graden links van de zon is. Maar als je niet weet hoe laat
het is en dus niet weet in welke kompasrichting de zan staat,
weet je nog niet waar de nestplaats is.

Puzzel
Een vraag voor puzzelaars onder de lezers: stel dat deze dans
de nestplaats aanduidt waar de zwerm tenslotte naar toe gaat
(zie bovenstaande afbeelding), hoe laat was het dan toen deze
dans werd gezien?

Heeft u iets wonderlijks meegemaakt bij de bijen? Laat
andere imkers ervan meegenieten!
De redactie nodigt u uit om uw waarneming op te sturen
per brief, diskette of E-mail aan schootsl@zonnet.nl of
redactie@vbbn.nl
Hayo Velthuis kan er een aanvullende of toelichtende
reactie op geven .
Hieronder vindt u de oplossing van de vraag.
·uawoua6;eeM u[1z ;nn Ja!" puo; 6aMJOJ6 '6epp1weu
ap U! suep azap 1ez ~nn oo·c;c; ;aaAa6uo wo ualsaMpJoou
lal/ U! 6ue6;apuosuoz ap ueA apuee6l!n :p;ooMlU'If
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PPO - BIJEN

Zwermneiging van Hilvarenbeek naar Wageningen
Tjeerd Blacquiere
In het vorige nummer schreef ik dat PPO-Bijen daar
vliegt waar de dracht is. A ls dat verder weg is dan
het v liegbereik, is er een probleem. En dan ontstaat
zw erm neiging, nog niet meteen een hongerzwerm,
maar met wei ongeveer het zelfde motief. PPO-Bijen
staat op het punt te zwermen.
Binnen de kenniseenheid Plant van Wageningen
Universiteit en Research (WUR) is een analyse gemaakt
van de levensvatbaarheid van een aantal (kleine)
vestigingen beneden de Nederrijn. Het betreft proefboerderijen akkerbouw, gemengde onderzoeklocatie
Meterikse Veld in Horst, proefbedrijven van Fruit en
Paddestoelen, en ook PPO-Bijen in Hilvarenbeek. Dit
al les tegen de achtergrond van verminderde inzet van
gelden vanuit het ministerie van LNV en de steeds
opener onderzoekmarkt, waar diverse instellingen en
bedrijven concurreren. Aan deze analyse hebben de
medewerkers van PPO- Bijen zelf actief bijgedragen .
Onze argumenten hebben ook zeker de uitslag mee
bepaald.
De uitkomst van de analyse is dat het aanbeveling verdient PPO-Bijen op korte termijn over te hevelen naar
Wageningen. Wij zouden daar bijvoorbeeld aansluiting
kunnen zoeken bij de groep ' Biointeracties' en bij
Entomologie. Overigens wei als een aparte, herkenbare
groep: PPO-Bijen . Dat is ook nodig om onze belangrijke dracht: toxiciteitsonderzoek aan bijen en hommels,
uitgevoerd onder GLP (Good Laborat ory Practice) te
kunnen benutten .
Zoals ik vorige maand al aangaf zijn wij bij PPO-Bijen
op dit moment net levensvatbaar (konden ons zelf inwinteren). maar het is niet zeker dat we een slechte
zomer zouden overleven in de volgende winter.
Bovendien blijkt dat onze expertise met bijen steeds
vaker heel goed te pas komt bij andere grote onderzoekthema's die in Wageningen aan de orde zijn . Om
daar met de neus vooraan te zitten moeten onze speurbijen heel veel extra energie en reistijd inzetten, omdat
wij zo ver van Wageningen af zitten. Wij hebben het
gevoel dat onze kast daar midden tussen in moet staan.
Andere mogelijke locaties waren voor het personeel
te ver of niet 'centraal' genoeg.

Zwerm of veger?

het bloed. Wij zien heel veel voordelen aan het werken
binnen Wageningen en schatten zelf ook in dat het
hier, zo ver van de plek waar alles gebeurt en waar
alles geregeld wordt, hooguit nog een paar jaar vol te
houden zou zijn .
De verhuizing, de nieuwe situatie, maar ook de markt
in de komende jaren, zullen vast heel nieuwe eisen
stel len aan de vaardigheden van de medewerkers, maar
we zien bovenal veel nieuwe kansen en beschouwen
het als een uitdaging.
Eerlijkheidshalve: een aanta l medewerkers vindt dat ze
door de directie in een kunstzwerm wordt geveegd,
en heeft er iets meer moeite mee. Maar een veger
presteert na een poosje meestal heel goed, en de
werksters ervaren al heel snel hun nieuwe plek als de
enige en beste werkplek!

Wanneer?
Er is nu een advies aan de directie uitgebracht, die in
augustus daarop gebaseerd een besl uit gaat nemen. In
september wordt instemming van de ondernemingsraad
verwacht. Het ligt voor de hand dat PPO-Bijen dan in
het najaar van 2004 gaat verhuizen. Dat biedt de
mogelijkheid in de zomer het seizoenswerk gewoon af
te maken en al veel voor te bereiden voor de verplaatsing. In het najaar kan na de verhuizing het werk
voor het volgende seizoen op de nieuwe locatie worden
voorbereid en kunnen de procedures opnieuw worden
beschreven (onder andere de GLP) .

advertentie

* Aanbieding:
vur en Spaarkast
5 stuks

a

€ 93 ,50 per stuk
€ 84 ,5 0 er st uk

Geopend : Zaterdag van 8.00 - 1200 en na
telefonische afspraak. Harremaatweg 36 ,
3781 NJ Voorthuizen, 0342-472837 I 0653182006
info@immenhof.nl/ www.im menhof.nl

De zwermneiging is een beetje versneld door de actie
vanuit WUR, maar zit ook ons als medewerkers al in
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NATUURLIJK IMKEREN

Terug naar kleine bijen? (2)

Ervaringen met 'terugverkleinde' bijen
Thomas Kober
In deel 1 werd aangegeven dat tussen 1895 en 1925
veel Europese kunstraatproducenten de natuurlijke
celgrootte van 4, 72 tot 5,36 mm doorsnee kunstmatig vergroot zouden hebben naar 5.4 en zelfs tot
5,7 mm . Of de kunstmatige vergroting van de bijen,
die het gevolg daarvan was, een zegen is, valt te
betwijfelen. Het lijkt erop dat vergrote bijen
gevoel iger zijn voor ziektes dan kleine .
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Dee en Lusby uit Arizona in de Verenigde Staten zijn
uitgesproken en onverzettelijke bio-imkers. Bestrijdingsmiddelen, welke dan ook, worden niet gebruikt.
Tengevolge van deze vastbeslotenheid hebben ze hun
bijen tweemaal bijna geheel verloren. Het aantal van
1000 bijenvolken liep in 1986 bij de komst van de
tracheeenmijt terug tot 400 volken . Nadat aile volken
overgezet waren op raten met een celdiameter van
5,08 mm, hadden ze spoedig weer meer dan 900
volken .
Vanaf 1993 ging dit aantal volken door de komst van
de varroamijt achteruit met in 1998 een dieptepunt van
104 volken. lnmiddels is het aantal volken weer op het
oude niveau. Dit herstel danken de Lusby's volgens
eigen zeggen aan een enkele maatregel: het overzetten van de volken op raten met een celdiameter
van 4,8-4,9 mm. Hun theorie is dat deze maat een
grenswaarde is voor varroaresistentie.
Tot midden jaren '80 hadden de Lusby's verschillende
maten werkstercellen in hun volken, omdat ze kunstraat
van verschillende leveranciers betrokken. Daar waren
groottes bij van 5,08 tot 5,7 mm diameter. Bij de uitbraak van de tracheeenmijtziekte viel het op dat
volken op kleine cellen praktisch geen schade hadden,
terwijl volken op grote cellen vaak doodgingen. Het
gevolg was dat aile volken op de 5,08 mm celgrootte
werden gezet. Bij een archiefstudie vond Dee aanwijzingen dat de oorspronkelijke celgrootte vroeger
kleiner was. Vroege schrijvers gaven zelfs nog kleinere
maten op dan 5,08 mm bij wilde volken.

Er kwamen snel navolgers
Dennis Murell uit Wyoming behoort bij de eerste imkers
die de methode van Lusby overnamen . Zijn proefvolken werden in de herfst van 1999 voor de laatste
keer tegen de varroamijt behandeld . In 2000 werden
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ze op een celgrootte van 4,9 mm overgezet. Toch
lieten aile 9 proefvolken in 2001 met meer dan 100
gevallen mijten per dag een zeer grote mijtenpopulatie
zien . Slechts 4 volken overleefden de winter en waren
in het voorjaar van 2002 zeer zwak. Merkwaardig
genoeg ontwikkelden de overlevende volken zich in
het voorjaar explosief ondanks een slechte dracht. In
zomer en herfst 2002 was de natuurlijke mijtenval
ongeveer een mijt per week; van schade door de
varroamijt was niets te merken .
Ook Roger White, een koninginnenteler uit Larnaka
op Cyprus verging het op een soortgelijke manier. Hij
zette zijn bijenvolken in het voorjaar van 2001 over op
raten met cellen van 4,9 mm doorsnee. In de zomer
trad er nog schade op door de varroamijt die echter in
de herfst verdween. In 2002 gedroegen de volken zich
volkomen normaal. In het mediterrane klimaat van
Cyprus (bijna het gehele jaar broed) moeten 'normale'
volken bijna elk halfjaar tegen de varroamijt behandeld
worden.
Bij Barry Birkey uit Illinois lukte het overzetten op 4,9
mm slechts bij twee volken in het jaar 2000 . Ze overleefden om onbekende redenen de winter niet.
Andere volken werden in het voorjaar 2001 op raten
met 4, 9 mm eel len overgezet. Ze waren in de herfst
van 2000 voor de laatste keer tegen de varroamijt
behandeld . Noch in 2001 , noch in 2002 ontwikkelde
er zich ergens schade door de varroamijt.

Een proces van stabilisering
De ervaringen tot nu toe Iaten zien dat het vermoedelijk mogelijk is, door het overzetten op een kle inere
celmaat bijenvolken op te kweken die beter met de
varroamijt kunnen Ieven . Toch lukte dit niet bij elk
volk! Een deel van de volken liep zeer ernstige schade
op . Er moeten dus naast de celgrootte nog andere
factoren werkzaam zijn . Anderzijds waren er voor het
bereiken van de varroaresistentie geen 'exotische'
afstammingen nodig. De kleine celmaat lijkt de
natuurlijke afweer van de bijen tegen de mijten zo te
versterken dat er ook onder de bijen van het landras
volken te vinden zijn die het meerdere jaren zonder
varroabehandeling kunnen stellen .
De ervaringen van Dennis Murell zijn een voorbeeld
van hoe het verloop van het stabiliseringsproces kan
gaan . In het eerste jaar hebben enkele van de op de
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kleine celmaat overgeplaatste vol ken zeer veel schade
ondervonden; er ontwikkelden zich grote mijtenpopulaties; slechts de helft van de volken heeft het overleefd .
Maar in de overlevende volken ontwikkelde zich in
het daarop volgende jaar maar een kleine mijtenbevolking terwijl de volken erg sterk waren.

bekend maar schijnen minder schade veroorzaakt te
hebben . Berichten over catastrofale ziekten komen
sinds de eerste helft van de 20e eeuw steeds meer
voor. Of zou dit komen door een betere waarneming
in b ijenkasten? Het lijkt erop dat de bijen in Europa
voor 1900 duidelijk vita ler waren dan tegenwoord ig .

De oorzaken zijn nog niet bekend

Volksontwikkeling en honingopbrengst

Wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van
de verkleinde cellen voor de varroamijtontwikkeling
gaven elkaar tegensprekende resultaten. Message en
Goncalves (1995) vonden op klei ncellige raten een
verminderde mate van infectie dan bij grootcellige.
Taylor (2002) vindt daarentegen geen significant
verschil. In beide studies werden stukjes raat van
steeds andere celgroottes in de 'normale' raat van
een volk gezet. De testvolken, d ie op grote cellen
zaten, hadden zo slechts enkele honderden cellen van
een andere maat beschikbaar. Te weinig voor een goed
gefundeerd onderzoek. De ontwikkeling binnen een
kort tijdsbestek werd gemeten en niet het resultaat
van de totale ontwikkel ing over een lange periode .
Welke factoren in een gestabiliseerd volk met kleine
cell en en kleinere bijen er werkel ijk toe bijdragen de
varroamijtbesmetting onder de schadegrens te houden,
is niet bekend. Uiteindelij k schijnt een verhoogde
vitaliteit van de bijen dit mogelijk te maken .

Aile imkers die tot nu toe op cellen met een kleine
maat zijn overgegaan, vertellen over een tot dan toe
ongekend snelle ontwikkeling van de volken . Dit is
waarschijnlijk te verklaren uit de grotere compactheid
van het broed op kleine cellen wat de regel ing van de
temperatuur, juist in het voorjaar met zij n wisselvallige
weer, wezenlijk vereenvoudigt. Een Zanderraam
(42x22cm) met een eel van 5,55 mm doorsnee telt
ongeveer 6000 cellen . Met een celmaat van 4,9 mm
heeft het ongeveer 7.700 cellen . Het broed van 4
ramen met grate cellen past vrijwel op 3 ramen met
kleine cellen . Zo kunnen volken op kleine cellen ook
beter overwinteren omdat kleinere bijen een compactere wintertros kunnen vormen. De snellere ontwikkeling heeft een gunstig gevolg voor de honingopbrengst. Vooral van de vroege dracht zijn hogere
opbrengsten te verwachten . Bij de zomerdracht minder
omdat de grotere bijen dan de ontwikkelingsachterstand ingehaald hebben .

Ook minder tracheeenmijten bij kleinere bijen

Opmerking

De tracheeenmijt, (Acarapis woodir) werd in 1921
ontdekt. Men dacht dat ze de oorzaak was van 'de
ziekte van het eiland Wight' die vanaf 1911 in Engeland
huishield. In deze tijd was een groat deel van de
Europese bijenpopulatie al kunstmatig vergroot. A.
woodii is vermoedelijk een variant van de nauw
verwante uitwendige bijenmijt A. vagans, A. dorsalis
en A. externus. Terwijl de vrijwel geheel onschadelijke
uitwendige mijten bu iten op het bijenlichaam zitten,
kan A. woodii evenwel de t racheeen binnendringen
en de bijen ernstig schade toebrengen. Het is aannemelijk dat pas de grotere tracheeopeningen van de
vergrote bijen deze ontwikkeling mogelijk hebben
gemaakt. Bij de Lusby's in Arizona was het kleiner
maken van de cellen naar 5,08 mm voldoende om
resistentie te bewerkstelligen .

Het is goed er nog eens uitdrukkelijk op te wijzen dat
hier geen gegarandeerd recept voor de oplossing van
het probleem van de varroamijt gegeven wordt. Deze
serie artikelen gaat over het terugbrengen van de
honingbij naar haar vroegere grootte.
Kleine bijen zijn vitaler. Hierdoor is selectie op varroaresistentie vermoedelijk wat gemakkelijker.
Helaas is de verkleining van de bij met het in Europa

Bijengrootte en vitaliteit
In de bijenliteratuur van de 19e eeuw vindt men over
algemeen weinig verwijzingen naar bijenziekten .
Meestal beperken de hoofdstukken over vijanden en
schadelijke dieren zich tot wasmotten en vogels die
bijen eten . Enkele ziekten zoals vu ilbroed waren wei

aanwezige bijenmateriaal zeer moeilijk omdat de bijen
hier al vele tientallen jaren op de vergrote bouw
gehouden worden . Daardoor heeft de erfelijk bepaalde
grootte zich vermoedelijk bij de meeste lijnen (maar
beslist niet aile) gewijzigd. De problemen in de praktijk
bij de omschakeling naar 4,9 mm-cellen is het onderwerp van het derde deel van deze serie .
Oorspronkelijk artikel: Zuruck zur kleine Biene? Teil 2:
Erfa hru ngen mit 'ruckverkleinerten' Bienen door Thomas
Kober, Auerschmiede 7, 83 737 lrschenberg
lmkereiKober@aol.com
Gepubliceerd in ADIZ, mei 2003, pagina 8 e.v. vertaa ld en
bewerkt door M.J. van lersel.

Geinteresseerden kunnen bij de redactie de bij het
artikel behorende literatuurlijst opvragen.
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Propolis van levensvoorwaarde voor de bijen
K. Bokhorst
Van de apitherapeutisch e producten zijn die op basis
van propolis wei het bekendst . Tincturen, t abletten ,
zalven, cremes e.d. zijn op steeds meer plaat sen t e
koop.
Het onderstaande artikel belicht het een en ander
van het hoe en waarom van de veelomvattend e
mogelijkheden va n deze wonderlijke stof.
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Weinig geuren zijn zo kenmerkend voor het bijenvolk
als juist die van propolis. Elk onderdeel dat een tijdje
in het bijenvolk heeft gehangen bevat wei wat van deze
geurende kithars. Zoals bekend gebruiken bijen het
niet aileen om er kieren mee te dichten en zo tocht en
vocht buiten te sluiten, maar ook benutten ze de
geweldig brede werking van propolis tegen ziektekiemen. Zo worden de cellen die langere tijd niet
gebruikt worden, voorzien van een laagje propolis, om
te zorgen dat zich daarin geen schadelijke organismen
ontwikkelen. Ook vreemde voorwerpen in de kast,
varierend van een dode muis tot een uitstekend
splintertje, worden ermee bedekt (en zo gebalsemd en
geconserveerd!) zodat ze geen ziektekiemen kunnen
verspreiden. In feite zou het bijenvolk niet eens in
stand kunnen blijven zonder propolis: in het geval van
zoveel dieren op elkaar in een kleine ruimte, is de
ziektedruk immers enorm.

Afkomstig van bomen
De vele ziektewerende eigenschappen van propolis
zijn van plantaardige herkomst. De bijen verzamelen
de grondstoffen ervoor op bomen. Veel soorten bomen
scheiden harsen, wassen en gommen af om er de
beschadigingen in de bast mee te bedekken, zodat
deze geen invalspoorten kunnen zijn voor ziektekiemen. Ook de blad- en bloemknoppen zijn bedekt
met een dun, kleverig laagje van deze stoffen. Vooral
bij de paardekastanje is dat goed te zien. Maar ook
andere bomen, zoals de populieren en een aantal
naaldbomen, zijn rijke vindplaatsen van deze harsen,
gommen en wassen. Dat laagje zorgt ervoor dat de
knoppen niet worden ge'infecteerd. En omdat het
voorts geen vocht doorlaat, kunnen de knoppen ook
niet gaan schimmelen of rotten.
Wanneer de bijen het van de knoppen knagen, komen
er ook wat kliersappen mee. De bijen vervoeren het
kleverige goedje in hun stuifmeelkorfjes naar de kast.
Thuisgekomen wordt het er door de huisbijen uitgeknaagd. Een karweitje dat vele uren in beslag kan
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nemen. In de kast wordt de plantaardige substantie
gemengd met bijenspeeksel en wat bijenwas, zodat
het goed verwerkbaar wordt voor de bijen. Vanaf dat
moment noemen we het propolis.
De naam propolis is eraan gegeven door de oude
Grieken en betekent letterlijk 'voor de stad', in dit
geval dus voor de bijenwoning. Niet aileen de naamgeving van propolis dateert uit de oudheid, ook de
heilzame werking ervan was al zo'n 2000 jaar voor
onze jaartelling bekend, o.a. bij de Egyptenaren.
Naast het gebruik als therapeutisch middel werd het
ook benut voor het balsemen van de doden.

Bioflavonoiden
De samenstelling van propolis is voor een groat deel
afhankelijk van het soort bomen die de grondstof
ervoor geleverd hebben. De precieze samenstelling
ervan kan dan ook per regia verschillen. Maar door de
bank genomen bestaat propolis voor zo'n 30% uit
plantaardige wassen en voor 50 a 60% uit harsen.
Verder komen er etherische olien en een aantal andere
stoffen in voor.
Uit die harsen zijn al enkele honderden verschillende
stoffen aangetoond. Veel ervan behoren tot de groep
van de bioflavonoiden. De enorm brede variatie aan
biologisch actieve stoffen, maakt dat propolis beschermend werkt tegen een groot aantal virussen, bacterien
en schimmels. Dat is inmiddels al talloze malen wetenschappelijk bevestigd . De Duitse wetenschapper Konig
schreef een proefschrift met de titel 'De antiviriotische
werking van propolis' . Antiviriotisch is hier een sa mentrekking van antibiotisch en antiviraal.

Natuurlijk antibioticum
Als natuurlijk antibioticum heeft propolis een aantal
voordelen ten opzichte van de synthetische antibiotica
uit de farmaceutische industrie:
• Er zijn geen bacteriestammen die een resistentie
ontwikkelen tegen propolis.
• Propolis tast de darmflora niet aan.
• Propolis is niet aileen werkzaam tegen bacterien,
maar ook tegen virussen en schimmels.
• Propolis werkt niet buiten ons eigen immuunsysteem
om, maar versterkt en stimuleert het juist.
Dit laatste is mogelijk doordat propolis inwerkt op de
thymusklier, zodat deze voldoende van de belangrijke
T-lymfocyten blijft produceren. Ook activeert propolis
de B-lymfocyten en voorts zorgen de flavonoiden in
de propolis ervoor dat de macrofagen (bacterie-eters)
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hun werk beter kunnen doen. Dit, door de huid van
de macrofagen wat 'cosmetischer' te maken .
En, naast al deze genoemde functies zorgt propolis er
ook nog eens voor dat allerlei schadelijke 'vrije
radicalen' onschadelijk gemaakt worden. Ook lijkt het
te helpen tegen verschillende auto-immuunziekten. In
de praktijk blijkt bovendien dat propolis pijnstillend is
en ook werkzaam is bij bot-, pees- en spierproblemen.

Cost-Europa als voorbeeld
In Oost-Europa is er heel veel kennis aanwezig over de
therapeutische waarde van propolis (en ook over andere
bijenproducten). En daar wordt er heel veel gebruik
van gemaakt. Degene die propolis in het westen
bekender gemaakt heeft is de Deen Lund Aagaard .
Deze man heeft, in samenwerking met verschillende
ziekenhuizen, 16.000 mensen behandeld met propolis.
In een rede tijdens een apitherapiecongres heeft hij
eens gezegd: 'Er is geen kwaal te noemen waarbij het
niet de moeite waard is om het eens met propolis te

proberen'.
Kanttekeningen
Wei moeten hierbij twee kanttekeningen gemaakt
worden :
1. Sommige mensen blijken allergisch voor propolis.
Die allergie wordt ook wei imkers-eczeem genoemd.
Een imker met zo'n allergie krijgt iedere keer nadat
hij/zij in de bijen gewerkt heeft, jeukende, rode plekken
op de handen waar deze in contact zijn geweest met
propolis. Niet ernstig en het verdwijnt vanzelf weer.
Maar zo iemand moet uiteraard geen propolis als
therapie gaan gebruiken . Bij mensen die overwegen
om propolis te gaan gebruiken en die niet weten of ze
allergisch zijn, wordt aangeraden om het eerst op een
klein plekje op de huid te proberen, ter controle .
Overigens blijkt dat mensen die allergisch zijn voor
propolis, dat ook zijn voor tolu- of perubalsem en
omgekeerd.
Verder lijkt de allergie vooral een probleem bij uitwendig contact: wanneer het op de huid wordt
gesmeerd , en ook wanneer propolis wordt vermalen
en het stof ervan wordt ingeademd of op het oogslijmvlies terechtkomt. Omdat allergie iets is dat zich
kan opbouwen, moet men vooral bij babies en jonge
kinderen oppassen voor overdosering.
Bij inwendig gebruik komen allergische reacties zelden
voor.
2. Hoewel propolis in apitherapeutische klinieken wei
degelijk wordt ingezet bij ernstige aandoeningen (o.a.
bij maagzweren), is de opmerking van Lund Aagaard

geen aanmoediging om bij ernstige kwalen maar op
eigen houtje te gaan dokteren .
Gebruik het zelf vooral als een heel waardevol huismiddel. Toepassingsmogelijkheden genoeg. Van
wondjes tot eczeem, van wratten tot keelpijn en nog
veel meer. De literatuur bevat duizenden voorbeelden
ervan. Zo zijn er ook mensen die met propoliszalf een
heel hardnekkige tenniselleboog hebben genezen , en
mensen die door propolis eindelijk van een slijmbeursontsteking af kwamen.
Ook vindt propolis steeds meer toepassing in de sfeer
van de verzorging via shampoo, huidolie, tandpasta e.d.
Voorts kan het preventief goede diensten bewijzen . Zo
werd in een onderzoek onder Ieiding van professor
Osmanagic in 1976 dagelijks propolis gegeven aan
een groep studenten aan de universiteit van Serajewo. 245
Juist in dat jaar woedde de beruchte Hongkonggriep.
Na de epidemie bleek dat van de onbehandelde
studenten maar liefst 61% de griep had gekregen, van
de behandelde groep slechts 9% Kortom, propolis is
een natuurstof met opzienbarende therapeutische
mogelijkheden .

-
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Van ons actieve lid Liidwich Asbreuk van de afdeling
Oldenzaal en tevens lid van het StichtiJ1gsbe tuur ' Bijen
en Na tuur' dat verantwoordelijk is voor de bijenstand op
' Laga ' te Lasser vernamen \Vij dat die vee! bclangstelling
trekt. Her is verheugend te vernemen dat de inspa nni ngen
van het Stichtingsbestuur haar vTUchten afwerpen. Oak
vernam ik da t men bezig is een herbestemming voor her
paviljoen vinden en dat de bep lant ing na afloop van de
tentoonste ll ing (na 19 oktober 2003), vermoedelijk per
opbod zal worden verkocht. Ge.interesseerden wordt verzocht contact op te nemen met T. Franken, Bentheimerstraat 124 7573 EC Oldenzaa1 tel. 0541-514 197 of
0541 -519998 fax. 0541-5 14762 e-mai l tjb04I@planet.nl.
Yoorts wil ik u in herinnering brengen dat op 4 oktober
in Laga een honingkeuring staat gepland.
Op 25 oktober zal in Raa lte onze bijeenkomst met de
bijengezondheidscoiirdinatoren en drachtplan tenvertegenwoordigers va n de afdelingen plaatsvinden.
Ylak voor het schrijven van deze bijdrage ontvingen wij
het droeve bericht van de eerste uitbraak Amerikaans
Yuilbroed (vier volken vermoedelijk besmet en acht
volken verdacht in het dorp Soerendonk (omgeving Budel).
Hulde aan de schrijvers van de goed ge'illustreerde
bijlage van het vorige nummer' Varroa bestrijden. Alle
bestrijdingsmethoden en - midde1en op een rij '. Nu ons
berichten bereiken uit Duitsland dat in combinatie met
virus en ook al bij een infectiedruk van 3500 mijten
bijenvolken ku.nnen bezwijken, wil ik u allen verzoeken
deze bij lage goed te lezen en te bewaren en aan nietgeorga niseerde i.mkers, zo u ze kent, onder de aandacht te
brengen.
Yelen vo lken zullen bij het uitkomen van dit nummer
reeds ingewinterd zijn dan wei zal de imker hiermede
bezig zijn . Een rare gedachte aangezien ik (op het
moment va n dit schrijven) binnen enkele dagen vakantie
k:rijg, er een hittegolf is voorspeld en mijn bij en eindelijk
de door hen zo erdiende aa ndacht kunnen krijgen.
Omdat ik veelvuldi g het hyg ienisch imkeren propageer
heb ik mij n materiaJenhok en mij nraten opslag
vernieuwd. Ook dien ik in de vakantie nog te sl ingeren;
over de opbrengst heb ik niet te klagen. Dit als
persoonlijke noot omtrent mijn eigen imkerervaringen in
een weer bijzonder bij enjaar wat weer niet te voorspe llen
wa met een leerboek in de hand .
ln de vo lgende bijgrage hoop ik u meer te kunnen
ve rtellen over onze bestuurlijke activ.iteiten,
bijeenkomsten en het uitstapje van zaterdag 6 september.
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Studiedag Bond van Imkers
LLTB 18 oktober 2003
'Bijen moeteu blijven'
Op zaterdag 18 oktober 2003 wordt de jaarlijkse studiedag en boningkeuri ng van de Bond van Imkers lLTB
georganiseerd. Deze studiedag vindt plaats in gemeenscbapshuis ' De Henkhof· , Clemensweg I te Merkelbeek.
De kosten voor dee! name bedragen €9,50 per persoon
(inclusief kotfie/thee, twee belegde broodjes en soep).
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 oktober 2003 door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening
13.31.09.348 ten name van imkervereniging Mijnstreek
te Merkelbeek.
Deze sntdiedag wordt dir jaar georganiseerd door regia
Zuid van de Bond van 1mkers LLTB en omvat onderstaande thema's:
o 'Duurzame varroabesttijding ' door Christ Smeekens
(PPO-Bijen)
o 'Honing en gezondheidszorg, toepassing en mogelUkheden' door Luc Gryson
o ' Mysteri es achter de bijendans ' door Herwig Ramon
o 'Nectarien en sntifmeel bij planten, bronnen van suikers
en eiwitten · door Michel Asperges.
Tevens zal de traditionele honingkeuring plaatsvinden.
Gekeurd za l worden in de klassen:
• vloeibare honing, gekristalliseerde
o honing/cremehoning en raathoning.
Indien u aan deze honin gkeuring wilt deelnemen di ent u
drie patten van circa 500 gram (waarvan een pot voorzien van etiket) aan te bieden. Dit kan tijdens de studiedag van 09.00- 09.45 uur. Om 16.00 uur za1 de uitslag
bekend worden gemaakt en zullen de certificaten worden
uitgereikt.
Yoor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. E. Sam beth, 046-44 28 271, E: esambeth@wxs.nl
of dJU'. H. Curfs. 046-44 22 803, E: hubcurfs@wanadoo.nl

Verslag van de VBBN
ALV-vergadering van 29 maart 2oo3
Opening Jos Plaizier heet aile aanwezigen we lkom. Het
bestuur is weer voltallig. Over het HB-lid.maatschap van
Eva Schild moer nog gestemd worden, maar zij heeft al
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VBBN
eenjaar als a pirantlid meegedraaid. Het overlijden van
Di k Vunderink heeft het HB geschokt. Het gemi is
groat. Het is goed dat er een mooi en waardig afscheid
op de Floriade heeft plaatsgevonden.
De voorzitter van de Koninklijke Vlaamse lmkers Bondi
plotseling overleden en wordt vandaag beg raven. Er wordt
een ogenblik stil te in acht ge nomen voor de overledenen.
Het nieuwe HB heeft al veel plannen ontwikke ld. Zij
liggen nog niet ter besluitvorming voor. Henk Zomerdijk
heeft de commissie PR en Werv.ing nieuw leven ingeblazen.
Deze commissie is van levensbelang voor het voortbestaru1 van de VBBN. De commi s ie houdt zich bezig
met voorli chtingsmateriaa l en folders, de huisstij l en de
positie van de VBBN ten aanzien van het blad BUen .
De commissie Dracht houdt zich o.a. bezig met de
concurrenri e van wi lde bijen en boningbijen.
De serviceverlening aan imker · zal opgekri kt worden.
Marcel Simon heeft contact gehad met Dr. Wallner over
onderzoek van hon ingmonsters. De eerste 50 monsters
werden door de VBBN voor de helft (koste n zU n €49.50
per monste r) ges ubsidieerd.
Voor bestuurders en/of a pi rant be tuurders uit onze
vereniging za l een kadercursus wo rden voorbere id . Deze
cursus za l plaatsvinden op zaterdagen in Wageningen en zal
de ondetwe rpen: Aansprakel ijkheid, ve ren iging, statuten,
etc. behandelen.
Voor dit jaar zijn 33 bij enmru·kten gepland. Deelname aan
aile ma rkten is voor het Bijenhuis ee n te grote belasting,
bovendien is bet economisch niet altijd aant:rekkelijk. r
is een plan in de maak voor aanhangwagens met mate:riaal,
die bij het Bijenbuis gehaald en teruggebracht kunnen
worden. De afrekening van de verkopen ge chiedt
ac hteraf met het Bijenhuis. waarbij 15 % ten bate van de
ubvereniging zou komen. Het uitgewe rkte plan za l
vo lgend jaar klaar zij n. Dit jaar neemt het Bijenhui nog
aa.n markten dee!.
Verkiezing Hoofdbestuur Jos stelt Eva Schild voo r als
nieuw HB-Iid. Eva neemt al vanaf de eerste HB-vergaderin g na de ALV 2002 als asp irant HE-lid dee!. De ALV
app laudiseert ter instenuning.
Commissie Nazien Boeken Namens de commissie
verklaart dhr. Van der Heijden dat de boeken co rrect zijn
bevonden. Na de pauze wo rdt de Commissie Nazien
Boeken herbenoemd en bedankt voo r haar inzet. Ook
dank aan Dick Hofland van de groep Zuid-Holl and die de
financien prima in de gaten houdt.
Bcgroting Kees Bos: Vori g boekjaar is er een verli es
geleden. Dit vraagt om maatregelen. Oorzaken zijn
incidentele uitgaven: met nru11e de Floriade. Komend boekjaa r worden geen incidenten verwacht. Het secretariaat
zal proberen op porti te besparen door meer per E-mail te
ve rsturen. De afdelin g Handel heeft geen verlies ge leden,
maar de Ve reniging wei. l.n plaats van contributieverhogi ng
zullen we putten uit het vennogen va n de Vereniging en
de stille reserve in het gebouw. Dit houdt in dater dit jaar
ee n kle in ve rli es op de begroting zal verschijnen. Vo lgend
jaar zal op de ALV het voorstel worden gedaru1 om de
bijdrage an €4,54 voor PPO-Bijen bij de co ntributie te
voegen en de contributie te indexeren. De afdracht aan

PPO-Bijen zal uit eigen vennogen van de Vereniging
worden gedaan.
Ko Zoet, Terschel ling. vindt dat i.n de begroting over
veronder telde winst en verlies moet worden ge proken.
Kees Bos acht dit correct.
Henk Wentink. Vechtstreek, vraagt waarom er voor vo lgend
boekjaar minder begroot is voor de secretariaatsko ten .
Kees Bos: de boekjaren !open van l oktober tim 30
september. ln her boekjaar 2002 hadden we 2 ALV"s
i. v.m. de MKZ-crisis in maart 200 I. De HB-ko ten zijn
afgenomen.
Flodade 2002 Piet Hooijman: l n oktober 200 1 vond de
Open Dag plaats, terwijl de bouwvergunning nog niet
binnen was. Eind januari 2002 werd de Dick-Vunderinkvitrine met bijen gevuld. Op 23 maart 2002 was de try-out
dag van de Floriade. ln eerste .instantie was er geen
elektriciteit. Toch was het die dag druk en is er vee! honing
verkocht. Het laatste weekend zijn ail e 156 vTijwil.ligers
uitgenodigd. Zij k:regen een ve rrass ingspakketje. Het
paviljoen werd door gemidde ld 1.800 bezoekers, waaronder 800 buitenlanders. per dag bezocht. Ook voo r de
website was vee! belangstelling. Bee-at-Home ontving de
derde prij s in goud voor de meest educatieve stand . De
i.nkomsten zullen worden beheerd in het Dick-VunderinkFonds als garantstelling voor de Floriade 201 2. De rente
hierove r zal voor promotiedoeleinden worden geb ruikt.
Huib Koel zal hierbij belrokken blijven. Piet dankt a ile
medewerkenden: zij n broer Jos, Huib Koel en Andre
Hageman.
Het HB heeft zijn dank Iaten blijken door een etentje, een
speld, ee n plaquette en bl oemen.
Mcerja rcn beleidsp lan Rob Nijman: Het co nceptplan is
gemaakt en za l in september aan de groepen worden gepresenteerd. In januari zal het klaru· zijn voor verzending
bij de ALV-stukken. De ond etwerpen worden gec lusterd
en daaruit worden actieplan nen voor een jaar ontwikkeld.
In de vergadering HB-groepen van 20 eptember wordt bet
5-jaren plan besproken en bet ac tieplw 2004. In het voorjaar van 2005 worden in het j aar vers lag de acti viteiten van
2004 en de plannen voor 2005 gepre enteerd. Her beleidsplan wordt eventuee.l voor de vo lgende jaren bijgesteld.
Onderscheidingen Jos Plaizier: Op plaa tselijk niveau
worden door groepsbestuursleden onderscheidingen uitgereikt. Dit wordt in Bijen gepubli ceerd.
Voor ve rdiensten di e her plaatselijk ni vea u overstij gen
hebben we bet erel idmaatschap en het erekorfje. Ditjaar
wi llen we bet Floriadecomite al geheel onderscheiden
met het erekorfje.
Andre Hageman, Huib Koel . Jos en Piet Hooijman hebben
een prestatie neergezet die er wezen mag. Dankzij hen is
er grotere bekendheid aa.n de imkerij gegeven. Het
comite heeft in de beste tradities van de VBB gewerkt:
het was vrijwi ll igerswerk. Piet Hooijmru1 zou bet niet
gedaan hebben als hij er voor betaald zou worden. Tijdens
de Floriade hebben honderden vrijwi lli ge r belangeloos
meege holpen. Je kon het merken : Bee-at-Home leefde.
Andre Hageman heeft de planning verzorgd; Hui b Koel
de financien en Jos en Piet Hooijman bebben de verantwoorde lijkheid voo r het geheel ge nomen en de dage lijkse
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Ieiding gehad. Het Floriadewerk heeft ruim 200 dagen
geduurd .
.los Plaizicr overhandigt A11dre Hageman. Huib Koel, Jos
en Pier Hooijman het erekorf]e en een bos bloemen.
Het maandblad Bijen Marleen Boerjan: Bijen is een
vakblad voor imkers. De doe! telling wordt opnieuw
bekeken en daartoe is een enquete uitgedeeld. We vragen
wetenschappers in een klank.bordgroep dee! te nemen. Er
za l meer aandacht voor methodes komen . Het themanummer 2003 zal over 'Bijenhouderij als (ne1·en)bervep'
gaan. ugge tie(s) graag naar de redactie. De nadruk ligt
op methodes. Ook zal er aandacht aao imk.ertuinen worden
geschonken.
ln overleg met Romee vru1 der Zee worden artikelen nu
ook op Bijenhouden.n/ gepubliceerd.
Marleen srelt Onno Bakker uit wifterbant voor. Hij is
het niemve redactielid voor de VBBN.

-
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Bijeohouden.nl Romee van der Zee: De cnquete over de
wintersterfte is zinvol. Blij mel ameowerking met Bijen.
De uitkomst van de enq uete zal nog gepubliceerd worden.
De Dracbtplantengid en de gids over olitaire bijen zijn
op het Lmkerforum gezet. Deze informatie was nog niet
te vinden op Internet. 1.100- 1.300 perso nen per maand
bezoeken Bijenhoudeu.n/. 125 personen zijn abonnee van
de Forumkrant. Oat is een verdubbeling ten opzichte van
vorig jaaT. Niet alleen VBB -I eden bezoeken onze site.
Bijenhouden.n/ is vereniging grensoverschrijdend. Naast
imkers bezoeken ook biologen, dierenart en en ambtenaren
van het Landbouwministerie bet lmkerforum. De hoop is
dat PPO-Bijen aan de ire gaat deelnemen. De YBBN-site
za l in Bijenlwuden.nl worden gei'ntegreerd.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 maarL 2004
zal een opvolger moetcn worden gekozen voor de dhr.
Kees Bos. Kees Bos heett negen jaar, de maxi male
statutaire tennijn, als penningmcester in hct
Hoofdbestuur gefunctioneerd.
Km1didaten voor deze vacature kunnen sch ri fte lijk
rcagere n. voorzien van antecedenten en ervaringen. tot
I november 2003 bij het secretariaal van de VBBN.
Als gewCJrt profiel voor de vacatures gcldt in het
algemeen: bestuurlijkc ervaring en redeiUk tbuis in de
bijenhouderij .
Danrnaast vcreist de functie van penningmeester een
behoorlijke kenni van financien en van financieel
beleid. De werkzaamheden betretfen zowe l de afdeling
Vereniging als de afdc ling Handel. Dit lantste in nauw
overlcg met de bedrijfsleider van het Bijenhuis.
Kennis van bedrijfsmatig werken ge ldt als cen
aanbcveling.
Bcstuursleden dienen rckening te houden met een
tijdsinve tering van gemiddeld vij f uur per week.
Lidmaatschap van h<::t HB i een vrijwilligcr functie; er
ge ldt een bescheidcn reis- en onkostenvergoed in g. Meer
infom1a ti e is te verkrij gen bij bet secreta riaat
van de VBBN: 0317-42 24 22, E: l'bbn@)I'LJbll.ni

Geld van E U besteed aan
varroa-onderzoek
Henk van der Scltee1; lwofdbestuurslid J'BBN

Rondvt·aag Diu· Toben, Lemmer. heeft schriftclijke vragen
gesteld over de gezamenJijke uitgifte van Bijen door vier
organi, aties. Hij vraagt her HB te onderzoeken of een
maandblad aileen voor de YBBN haalbaar is en vraagt
om een meningspeiling van de ALV Jos Plaizier: cr i
gee n draagvlak voor een meningspeiling. Eventueel komt
dit ondenverp in het nieuwe actieplan terug.
Aad Zonneveld, alten, vraagt of nieuwe Ieden cen kennismakingspakket krijgen. Gerda Bogaards antwoordt dat
ieder nieuw lid een dergelijk pakket krijgt toege tuurd.
Frans Janssen, c relid: Doet de YBBN nog mee aan de
kaartenactie naar minister Veerman betreffende de bedreiging door de kJeine kastkever? Jos Plaizier: er zijn nog
geen ge allen gemeld, maar we bouden bet in de galen.
Onno Bakker, Oost-Flevola11d: Afwachten is gevaarlijk.
Oat is in Amerika goed mis gegaa n. Marleen Boerjan en
Romee van der Zee zullen er publiciteit aan geven.
Christ Smeekens dankt voor de uitnodi ging voor onze ALV
namens PPO-Bijen. De naam van de Ambrosiushoeve is
gewijzigd in PPO-Bijen, maar aan het onderzoek verandert
ni t vee!. PPO-Bijen moet zelfvoor onderzoeksprojecten
zorgen. In het augustusnummer van Bijen zal een
brochure over varroabestrijding worden verspreid.
Sluiting Jos Plaizier dru1kt de aanwezigen voor hun komst
en sluit de vergadering om 12 . ~0 uur. Hij nodigt de !eden
uit het middaggedeelte, thema: Promotie va11 de bijenteelt,
bij te wonen. prekers zijn de heren Polman en Koel.
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Voorwaarden Europese Gemecnschap
Met een deel van het geld dat het Ministerie van Landbouw, atuur en Voedselkwaliteit (inderdaad een nieuwe
naam , maar ook afgekort nog steeds hetzelfde ministerie:
ML V) aan PPO-Bijen ter beschikking stelt voo r onderzoek volgens EG-verordening nr. 1221 /97, wordt al het
geld dat de Europese Gemeenscbap (EG) voor Nederland
beschikbaar beeft ( 150.000,-). binncngehaald. Dat noemt
men contra-financiering. Volgens genocmdc verordening
mag dat ML Y/EG-geld (onder voorwamden) besteed
worden aan de bevordering van de productie en afzet van
honing. Zo moet er een nationaal honingprogramma
worden vastgeste ld, dat gericht is op een of meer van de
volgende 5 thema 's.
a. technische bij tand voor georganiseerde bijenhouders en
boningfinna 's. Denk aan cursussen en andere op leiding actie voor georganiseerde bijenhouders en directeuren
va11 o.a. coiiperatie voor het telen vru1 bijen en het oogstcn,
opslaan, verpakken, vervoeren en marketing bedrijven.
b. bestrijding van de varroamijt en gerelateerde (secundaire) ziekten en verbetering van de omstandigheden voor
de behandeling van kasten. Dit alles om de productie van
honing veilig te stellen en te verbeteren.
c. steun voor de rationalisatie va11 de transhumance (= het
reizen met bijen om honing te kunnen winnen). Gedacht
wordt o.a. aan de inrichting van plaat en om kasten necr
te kunnen zetten bij bloeiende gewa en.

VBBN
d . steun voo r de ui tvoerin g van honinganalyses gericht op
verbetering van de afzet. Kennis over de k.-w a li teit van
honin g kan her product een hogere marktwaarde geven.
c. uitvoering van specifieke projecten betreffende toegepast onderzoek voor verbetering van de honi ngkwa liteit
en ve r pre iding van de resu ltaten van dat onderzoek. D it
kan een bij drage leveren aan het inkomen van bijenhouders in be paa lde regio 's.
De natio na l overheid (lees MLNV) dient het natio nale
honingp rogram ma vast te stellen in ove rl eg met de representatieve bij enhoudersorganisaties en bij enhoudende
coo perati es.

Details va n de ui tvocring
l n een aparte EG-ve rordening (nr. 2300/97, plus latere aanvullingen) word en de deta ils van de u irvoering gerege ld
zoa ls controle op de uitvoerin g van de maatrege len.
ve r laglegging en bepa lin g van de max ima le hoogte van
de EG-subs idie. De Ianden dienen j aarl ijks verslag te doen
aa n d EG-comrn iss ie. De EG-commissie rapporteert eens
per drie j aar aan de Eu rope e Raad. De hoogte van de
EG-subs.idie is gemax imaliseerd en dat max imum verschi lt
per land. Dat maximum is afhanke lijk van het re latieve
belang va n de bijenho uderij in dat land gerelateerd aan de
bijenhouderij als totaal in de EG . M acht een aanta l Ianden
ni et hun max imnlc bedrag gebruiken, dan kan het ove rbl ijvende naar rato worden toegekend aan het max imum
va n de andere Ianden, m its de nationa le overheid (va n
zo· n ancler land) haar in gezette bedrag verboogt.
Doe! va n de EG is een streven naa r meer ' selfsupporting'
te n aa nzien va n ho ning. Ongeveer 50% van de ho ning di e
in Europa wordt gecon umee rd. wordt ingevoerd. Beroepsimkerij ge richt op honingproductie di ent te worden ge timuleerd en daa rbij wordt als norm gehanteerd, dat een beroepsim ke r meer dan ISO volken heeft.
Aa ngezien de nationale overhe id de taak heeft om a lies re
contro leren en daarover verslag te doen aa n de EG-commi ssie, kost dat ML V ook ge ld. Oat gaat niet af van de
€ 150.000,-, maar is additioneel e n kost MLNV nog ongeveer € 100.000,- extra.

' Oud' vet·sus ' nieuw ' geld
De Europese Commi sic client iedere drie jaar verslag te
doen aan de Europese Raad over de voortgang van de beoogde bevordering va n de productie en afzet van hon ing .
Een eerstc verslag werd in 200 l gepre enteerd over de
periode 1998-2000. De Raad reageerde daarop met constaterin gen en aanbevelinge n. Zo werd geconstateerd dat
er ketme lijk verschillen in interpretatie van de rege lgeving
moge lijk z ijn. Oat zou niet moeten, zo beveelt de Raad
aan. Ook wordt de Commi ss ie aan bevolen erop toe te zien
dat de nationale overheden ' nieuw' ge ld inzetten voor de
contra-fina nciering. Oit om de hulp aan de imkerij zo
optimaalmogelijk te doen zijn. Bij ons is echter ge ld
ingezet dat voordien ook al voor hu lp aan de imkerij we rd
ingezet. Het wachten is nu op het antwoord (standpunt)
van de Commissie, alvorens hierover met MLNV in gesprek
te gaan .

Op bezoek bij
ir. J.A.EM. Mommers
Roe/ leu Klei, bedrijf ,·leider B ijeufluis

Na ee n langd urig ve rblij fin het z iekenhu is is de hee r
I. Mommers weer thuis. Reden om hem te bezoeken.
Jos P laiz ier, voorzitter VBBN en Roe! ten Klei , bedrijfsle ider Bijenhu is, zochten bem op in zijn moo ie woonboerderij in Esch .

---

O nderzoek door PPO-Bij en r icht zich op t hema b
MLNV z iet eigen lijk a ilee n wat in hulp bij het va rroaprobleem . Het MLNV/ EG-ge ld wo rdt daa rom, dit jaar
voor her eerst, alleen in gezet voor thema b. (bes trijding
varroamijt, honingana lyses geri c ht op het gebruik van
va rroabestrij ding midd elen en di agnose van ziekten). Wat
de bestrijding van de varroamijt ben·eft gaar de aandacht uit
naar hct ontwikkelen van ee n duurzame va rroa bestrij ding
via de toepas ing va n de darrenraatmeth ode, orga ni sche
zu ren en etheri sche a lien. Oaa rnaast za l aandacht worden
gescho11ken aan resistenti e/toleranti e va n de honing bij
tegen de varroamijt. Daartoe za l contact worden gezocht
met imkers die al meerdere j aren imkeren zonder bestrijdings maatrege len. De di agnose van ziekte n za l va naf dit
j aa r ge richt worden op de varroa mij t en ge li eerde ziekten
n ni er op andere ziekten. De honin ga na lyse wo rden niet
meer gericht op bepa lin g va n de algemene kwalite it
(sui kergeha lte, pollenan alyse, e.d .), maa r op bepa ling va n
het wei of ni et voorkomen van r sidu en va n orga ni sche
zuren en thymol als gevo lg van de toepass ing va n een
du urza me va rroabestrijding.

Foro: R.H. ten Klei

De hee r M ommers wordt ee rd aags 95 j aar en behoort tot
de laatste nog levende grotc imkers van de oorlogsgeneratie.
Hij was de opvo lger va n Minderhoud, Rijksbijenteeltco n ulent en ee rste directeur va n de Ambrosiushoeve. In
1973 ve rtrok hij wegens pensionering.
De heer Mommers hee ft. naast anderen. het imkeren na de
Tweede Were ldoorlog vo rmg geven en de aa nzet gege en
tot de Aalsterbedrij ti metbode, e n methode waarmee ongeveer heel imkerend Nederland is g rootgebracht. Oaarnaast heeft hij de Spaa rkast ontw ikkeld als a ltem atief voor
de Simplex kast.
Tij dens het bezoek ve rtelde hij dat hij tijdens de oOl·logsj aren geen tij d en geduld had op de natuu rzwermen te
wachten. Maa r ingrijpen in het nanturlijke zwe rmgebeu.ren
was toen echter a ls 'vloeken in de kerk '. Hij heeft enke le
j aren het ' veger ' maken uitge probeerd en na de o01·log is
dit de bas i geweesr voo r her o ntw ikke len van de alstermethode.
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Zijn gehoor wordt minder, maar zijn geest is nog sterk.
Het bezoek \vas p lezierig door de heldcre en geanimeerde
wijze van communiceren van de beer Mommers.

Jeugdopleidingen
De commissie PR van de VBBN i voornemens een
overzicht te maken van de je ugdop leidingen op bet gebied
van bijenteelt in Nederland, zie 'Wie de jeugd heeft ... ' in
Bijen 12 (7/8): 217 (2003).
Indien u jeugdcursussen verzorgt of gaat verzorgen.
verzoeken wij u ctit door te geven aan het secretariaat van de
VBBN, Gerda Bogaards of Marga Canters, 03 17-42 24 22
(maandag t/m vrijdag tussen 10.00-14.00 uur) of per E:
l'bbn 1·bbn.nl
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Studiedag 8 november 2003

in het
choolgebouw van de Helicon, Schouwrooij 2 te Boxtel.

Jo Janssen, I'Oor;;ifter stucliedag

1-Tet th ema van de studiedag zal zijn: ' lmkeren m et
Varroa' De studiedagcommissie heeft het programma
voor de studiedag 2003 weer rond en kan daarom het
volledige programma aanbieden.
M cdedelinge n va nu it het b ondsbcstuur De voorzitter
van de bond, dhr. J.Beek:man, zal enkele mededelingen
doen vanuit het bondsbestuur. Hij zal geen winnaars van
de Bijenteeltbedrij fswedstrijd bekend maken omdat er
geen keuring heeft plaatsgevonden.
Lezingen: Lezing 1: lokaal ISO, dhr. F.J. Jacobs:
'H1 gienisch gedrag van de bijen en de varroamijt '. Om
in leep van ziekten te voorkomen i het van belang dat de
imker zo hyg ienisch mogelijk werkt in en rond zij n bUen.
Hyg ienisch werken heeft voor iedere imker een andere
betekenis, duidelijk zijn daar verschillende gradaties in te
bespeuren. Onder hygienisch gedrag bij bijen verstaan wij
dat de bijen hun woning schoonhouden o.a.het openen en
schoonmaken van de cell en, waar door ziekte of parasieten
aangetaste lru·ven of gekwetst broed in zit. Bij bijen zien
we overeenkomsten met mensen; de ene bij is de andere
niet, er kan nogal wat verschil zitten in het poetsgedrag.
Hoe neller en nauwkeuriger het poetsen gebeurt hoe
klein er de kan op ziek'1es. Een va n de manieren voor de
bij om de varroamijt te overleven is om ze op te ruimen
oftewel om ze te herkennen als 'vijandig of vuil' en ze
weg te poet en; 66k om besmette eel len uit het broed weg
te ruimen. De bij met een hoog niveau aaJJ hygieni sch
gedrag komt daar het dichtste bij .
Hoe krijgt nou de imker zicht op het hygienisch gedrag
vru1 zij n bijen om in die richting enige se/ecrie te sturen?
In Bijen wordt rege1matig over dit onderwerp gepubliceerd, toch denk ik dat het een goede zaak is als we daar
eens nade r op ingaan. De heer Fran Jacobs gaat deze
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materie met ons bekijken en ons op weg he lpen.
Lezina 2: lokaal l 08, dhr. W. van Grasst k:
'Biologisch dynamisch imkeren met de varroamijt '. lmkers
die biologisch dynamisch imkeren gebruiken uit principe
geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen de vru-roamijt.
Misschien dat zij daardoor creatiever zijn in het ontwikkelen vru1 natuurlijke methoden ter bcstr·ijding van de varroamijten. Naast de darrenraatmethode hebben de biologisch
d~amische imkers nog meer natuurlijke methoden ingebouwd. De zwermtijd i voor de biologisch dynamische
imker een belangrijke tijd om de varroamijten goed te
bestrij den.
In deze lezing zal duidelijk gcmaakt worden hoe de
biologisch-dynamische imker zonder gebruik te maken VaJJ
chemische middelen de varroamijten bestrijdt gedurende
het bijenseizoen. De grote vraag is echter: is het inderdaad mogelijk de varroamijten te bestrijden aileen met
natuurlijke methoden en heell dat voldoende effect op een
bijenvolk dat het daar niet onder lijdt en dezelfde prestaties
kan leveren al een bijenvolk dat wei bestreden is met
chemi che middelen.
Dhr. Grasstek is zelf biologisch dynamisch imker en werkt
al jaren met deze nanmrlijke aanpak en zal ons hierover
veel duidelijkheid kunnen verschatfen.
Lezing 3: lokaal 149, medewerker PPO-Bijen, Christ
meekens:
'lmkeren mer bestrijding van de varroamijt ·. Ondanks het
feit dat de meeste imkers het gebruik van chemische
middelen ongewenst vinden werd in de afgelopen jaren
vooral Apistan gebruikt voor de bestrijding van de varroamijten. Nu ApistaJJ niet meer werkzaam is moeten andere
middelen en methoden gebruikt worden. Door onderzoek
zijn er in de afgelopen jaren meer mogelijkheden voor een
duurzame varroabestrijding gekomen. Uitgangspunt hierbij
is de controle van het aantal mijten op de varroabodem. In
deze lezing worden door PPO bijen en door andere onderzoeksinstellingen uitgeteste bestrijdingsmiddelen toegelicht.
Hiermee kan de bijenhouder een keuze maken uit de mogelijkheden die er op dit moment zijn voor de bestrijding van
de Varroamijt die past bij zijn manier van bijenhouden .
Lezing 4: lokaal 151 , dr. M.L. Boetjan:
'lmkeren z6nder bestrijding van de varroamijr'. De
Varroa destructor woont en belaagt onze bijenvolken al zo
lang dat we daar allichtelijk aan gewend zijn. Met Apistanstrip de bestrijding uitvoeren tijdens het invoeren verliep
probleemloos en we imkerden rustig weer een jaa11je verder.
Tot het moment dat de mijt resistent werd ten opzichte VaJJ
Apistru1 .
Toen gingen onze ogen opnieuw weer open en wisten we
het niet meer. We werden gedwongen over het probleem
weer na te denken. In Bijen lazen we een stukje over een
bijenvolk waarvaJJ de leeftijd niet duidelijk was, maar
waarbij geen bestrijding tegen de varrorunijt was toegepast.
Het volk woonde in een boom die omgehakt werd. Omdat
de bijen dat niet leuk vonden kwamen ze tegen de
gemeentewerker in opstaJJd.
Regelmatig hoor je erover dat volken overleven terwijl geen
bestrijding wordt toegepast. Omdat de imker bijvoorbeeld
vaJJwege zijn leeftijd ni et zo met zijn bijen en dus ook
niet met de besuijding van de varroamijt is bez.ig geweest.
Wat is daa.r van waar?
Ook hoor je imkers die volgens het principe werken: honing
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i een natuwproduc1 en dat moet llet blij1·en. Daarom
komt bij mij in de bijenvolken geen vergi f voor wat dan
ook. En er komt du s ook geen vergif in mijn bijen olken
om de var roamijt te bestrijden. Als de varroamijt be treden
moet worden dan moeten de bijen dat zelf maa r doen. Een
parasiet di e zijn gastl1eer vern ietigt is geen goede parasiet
maar ee n verde lger. Ee n parasiet zorgt ervoor dat hij in
harmon ic Jeeft met zijn gastheer.
Er wordt meer gepraat over de Primorskybij , over mierenzuur of oxaalzuur, maa r weinig over imkeren zonder
be trijdi ng en het i daat·om dat we op onze studiedag
mw. Boe1jan uitgenodi gd hebben om daa rvoo r ook een
platvo rm te creeren.
\Vorksbops Ter ondersteu.ning van de lezi ngen zull en
diver e workshops plaa tsvinden.
I. Etherische olieiin Dhr. C. van Heemert za l met di a 's de
werking van etheri sche a lien demon treren.
2. Demonstratieraampje ;:;onder bedrading Mw. W. Frehe
za llaten zien dat een raampje. op een bepaalde mat1ier gemaakt, zonder bedrading sterk genoeg i om het te kunnen
slinge ren en e. v. re gebru iken voor de darrenraatmethode.
3. Tenloons telling bijen, was en bijenwas Medcwerkers
van het bij enteeltrnu eum in Kalmthout uit Belgie zullen
een gedee lte va n de ten toonstell ing ui t het museum ten
toon tellen.
4. Jnformatie over bijen op Internet Er za l een demonstrati e gegeve n worden hoe er informatie ve rkreg n kan
worden over bijen.
Postersessie Panelen van PPO-Bijen (voorheen mbrosiushoeve) geven allerlei info rmatie over recente onderzoeken.
De ' Vrienden va n Ambrosiushoeve' zullen informatie
verschaffen over de prachtige drachtplantentuin van de
Ambrosiushoeve.
Boekenverkoop va n d e bond Do01·dat er geen gebruik
meer werd gemaakt van het lenen van boeken uit de
bibliotheek van de bond zijn veel boeken bij opbod verkocht, een dee! i onder bepaalde voorwaa rden
o erged rage n aan PPO-Bijen. Het restant boeken za l
tijdens de studiedag te koop worden aangeboden.
Markt Ln lokaal 69 zal weer een markt worden gehouden.
ledereen, beha lve handelaren, kan hier bijenspu llen ruilen
of verkopen. In verband met besmeltingsgevaar van. VB
mag geen materi aa l worden aangevoerd dat in aanraking
is gewee t met bij en. Meer informatie in het oktobernummer van Bij en.
Vertoning videofilm l n lokaal 69 za l de videofi lm
vertoo nd worden: 'Biologische Varroabestrijding ·.
Honin gkeurin g Ook zal er weer honing geke urd wo rden
vo lgens de nationale richtlijnen. Deze richtlijnen werden
in 200 I in Bijen gep ubli ceerd. Bij de in name va n de
hon ing za l een honingkeurmee ter aanwezig zijn die
adv ies geeft tot welke categoric de te keuren honing
behoort te worden aangeboden.
Een jury za l de inzend ingen beoordelen en deze zu llen na
de keu ring tentoonge teld worden voorzien va n de u itslag
en onder welk nummer.
Mede en was Was en mede zullen hoogstwaa rschijn lijk
nog vo lgens de oude richtlijnen gekeurd worden.
Een inzending mede bestaat uit drie flessen mede,
afko mstig van een partij . De fle sen mogen ni et an een
etiket of opschri ft zij n voorzien. De jury za l d mede be-

oordelen op smaa k, helderheid, zui verheid en verpakki ng.
Er 'NOrden verschillende categorieen was ondersc he iden:
Ze(fgezuiverde \I'GS: per inzender mag lechts een blok
was aangeboden worden. Het stuk moet min ten s 500
gram wege n en mag niet vru1 een etiket of ander kenteken
voorzien zijn .
Ze/fgegoten kunstraa1: per inzender een serie van dri e
vellen. De vellen kunstraat moge n niet voo rz ien zijn va n
een etiket of opschrift. De jury za l de gezuiverde was en
de zelfgegoten kun traat beoordelen op kleur, geur,
structuur en verontreini gdheden ; de zelfgegoten kunstraat
tevens op srerkte, gewicht en oppervlaJ..'1emaat.
Siervoorwerpen en kaarsen van bijemvas: het aanta l inzendingen per deelnemer is onbeperkr. De beste inzendingen van de diverse klasse n worden met een certifi caat
gehonoreerd.
Kcuring vlechtwet·k Al weer voor de derde keer zal er
vlec htwerk gekeu rd worden. Vo rig jaar was er maa r een
deelnemer. De com missie spoort iedere vlec hter aan om
z ijn producten ter keurin g aan te bieden. Het zou jammer
zij n als ctit onderdeel zou komen te vervallen.
Ontmoetingsntimte U bent niet verplicht de he le dag
he t programma te vo lgen. In de aula bij de bar is de hele
dag gelegenheid om met uw collega- imker van gedachten
te wi selen onder het genor van een kop koffie of cen
ander drankje.
Parallelprogramma Het p ara ll elprogramma bestaat dit
jaar ui t twee onderdelen:
f . Koken en bakken met honing
Boven in de keuken za l het echtpaar De Con inck de
deelnemers wegwijs maken hoe je met honi ng heerlijke
gerech ten kunt bereiden. De prijs om aa n dit programma
deel te nemen za l tussen de €7,- en € 10,- liggen.
2. Maken apith rapieproducten
Mw. Ne lly van Heel kom t de deelnemers leren hoe je
apitherapieprod ucte n kunt make n op een zee r eenvoud ige
manier. Zij zal ook een recep tenboekje voor de prijs van
€1 ,- te koop aanbieden.
Lmkermaterialen
Ook ditjaar za l Devo uit Ti lbu rg weer imkerartikelen te
koop aanbieden.
Tnfonnatie over: een medewerker van PPO-Bijen zal
informatie ver trekken over het geb ruik va n oxaalzuur en
wat de risico · z ijn voor mens en bijen en of er residuen
ac hterblijven in de hon in g.
' atuurverenigingen De Nanmrvereni gingen !VN
(instin1ut voor natuureducatie) en KMPT (Groei en Bloei)
zullen ook dit jaar weer acte de prese nce geven.
Loterij Om de kosten van deze sn1diedag te drukken za l
er ee n loterij worden ge houden waam1ee waardevo lle
prijzen zijn te wi nnen . De Iaten kosten €0.50 pe r stuk en
6 voor €2.50, u mag zovee l Iaten kopen al u wilt. U kunt
de prij zen van tevoren bewonderen .
Toegangsprijs Voor de leden van de Bond va n bijenhouders ZLTO op vertoon van lid maatschapskaart € 10,-.
voor niet-leden 15,-.
Niet-leden kunnen ook dit jaar olwaa rd ig de lnemen aan
de keuring van honing, was e n mede en ook vlec htwerk
d .w.z. dat ook z ij zullen meedingen naar de te behalen
certificaten.
Plaats en tijd De studi edag wordt gehouden in het
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ZLTO
scboolgcbouw van de Helicon, chouwrooij 2 te Box.tel.
Het gebouw is om 09.30 uur open en om lO.OO uur zal de
studiedag officieel geopend worden.
De studiedagcommissie nodigt u van harte uit.
Attentie Meldt u zich dit jaar ook weer tijdig aan zodat
er geen problemen hoeven te ontstaan? Leden van de
bond: bij de afdelingssecretaris en andere imkers bij de
secretaris van de bond dllr. C. Roelen. Spoorlaan 350,
5038 CC Til burg, OJ 3-58 36 350 (aileen op maandag), fax
0 13-54 35 579. E: info@ bijeuhouders-:::lto.ul

Intker koninklijk onderscheiden

FAMILIEBERICHTEN
Op 7 ju li 2003 is ons zeer gewaardeerd lid
A.AAL
op 73-jarige leeftijd overleden.
Hij was al ru im 30 jaar lid van de subvcreniging Steenderen
e.o. e n kon ons ui t zijn rijke e rvaring met ve le staaltjes
imkerkunde verrassen. Hij was er trots op dat zijn zoon met
de doorgegeven e rva ring e n de zecr g ra te bijenstal hct bedrijf
hee ft voortgezet.
Wij z ullen hem en zijn actieve deelname aan de
vergade ringen missen en wensen zij n vrouw e n ki nderen vee!
sterkte toe.

Ant Rien •eld

Bestuur en Ieden
VBBN subvereni ging Steenderen e.o.

Op 29 apri l jl. werd de heer Henk Joo -en omhangen met
de versierselen die horen bij het ' lid zijn van de Orde van
Oranj e Nassau' .

Wij gedenken

-
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STEVE

B u rgemeester C. G..!. Rutten van Bretia speltlt de ••ersierselen op
bij imker Henk .loosen te Teteringen.

Henk Joosen en zijn vrouw Taos zijn actieve mensen in
het dorp Teteringen. Voor ons imkers in Krin g de Baronie
valt de grate gastvrijheid op van Taos en Henk. In hun
prachtige lokaal bij bijenhal ' de lmme ' kan worden vergaderd, le gegeven en kunnen groepen worden ontvangen.
A ls het over bijen gaat raakt Henk niet uitgepraat. De
chauffeur van burgemeester Rutten van Breda drong bij
zij n baas aan op haast ... er moesten nog meer ondercheidingen worden uitgereikt. Zenuwachtige burgers
wachten op de komst van de burgervader met de ve rsierselen die het de koningin behaagd had uit te reiken. Maa r
de beer Rutten was al zo in de ban van de verhalen van
Henk dat hij slecht weg kon gaan nadat hij de bijenstal en
al het moois er omheen uitvoe ri g had bekeken. Groot was
z ijn verbazing dat achter de hoge hegge n een dergelijk
bijenparadijs was ge chapen . Henk doet vee! aan propaganda voor de bijen, onrvangt sc hoolgroepen, is te gast
geweest op de landelijke tv en leeft van en voor de bijen.
Zelden zullen we zo'n goed verzo rgde bijenstand aantreffe n. De grate steun die zijn vrouw Taos dam·aan geeft
mag niet worden onderschat. De burgemeester noemde dit
a lies in z ijn peech en eindigde met de mededeling dat het
de Koning in behaagd had Henk de vers ierselen om te
hange n en uit te reiken.

BOUW

We belden om te vragen of hij meeging met de excur ie naar
Marcel Hallmans. maar tot onze schrik kregen we te l10ren
dat teve n ernstig ziek was. Een aanta I we ken ervoor was
dannkanker geconstateerd. Er is nog wei getracht o m
operatief iets weg te halen, maar de ziekte had a l teveel om
zich heen gegrepen. Hij werd naar huis gestuurd met de
omste ll end boodschap: wij kunncn hier niets meer aan
doen!
Op 27 januari 2003 is hij overleden en op zatcrdag I februari
begraven.
Vrijdags hebben we. met cen aantal !eden van de veren iging,
zijn vrouw, kinderen en overige fam ilie gecondoleerd e n
sterkte gewenst.
Een jaar e rvoor haddcn we tcven bercid gcvonden om mee
re draaien in het bestuur va n onze subveren iging Voorthuizen .
Helaas heeft hij niet kunnen afmakcn wat hij allemaa l va n
p lan was.
tc en herinneren we ons als cen groat natuurliefhebber die
g raag naar bu iten trok om rustig van al dat moois te gcnietcn .
Oat deed hij oak van zijn vogels en vooral zij n bijen. Het
genieten van het nieuwe vootjaar, wat hij altijd zo intcns
deed zoa ls uit z ijn woorden bleek. mag hij niet meer beleven.
Wij wense n Elly, de kinderen en verdere fami lie de kmcht toe
om di t o nvoorstelba rc verl ies te kunncn dragen en verwerken.
Bestuur e n !eden
VBBN ubvereniging Voorthuizen
Kee Overeem, secreraris

Een onuitwisbare herin nering

ALBERT KROEZE
26 mci is hij van ons heengcgaan. 42 Jaar imker in hart en
nieren. Vee! hccft hij ons geleerd en de manier waarop hij
ons vertrouwd heeft gemaakt met de bijen is een
ONUJTWISBARE HERJNNERING.
Bestuur en !eden
VBBN subvercn ig ing Musse lkanaa l e.o .
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FAMILIEBERICHTEN
Op 27 mei is op 89-jarige leeftijd overleden. ons ere lid, o udleraar en Twentse bijenvader
N ICO VAN DAALEN
Nico van Daa len is bijna een halve eeuw lid geweest van de
VBBN en van 1962 tot 1985 was hij imkerleraar. Vele imkers
in Twente hebben het enthousiasme van hem met de
honi nglepel ingegotcn gekregen.
Voor zijn vele verdiensten werd hij in 1995 benoemd tot
ere lid van de VBBN subvercniging Enschede. Tot voor
enke le jaren was hij een trouw bezoeker van onze bijenstal
' Het Koetshuis" in het Ledeboerpark. l-lij schonk de
verenigi ng een moderne honingslinger. De ve le boeken die
hij gedurende zijn Ieven vcrzamelde vormen "inds vorig jaar
de basi van onze 'VanDaa lenbibliotheek" .
Wij zullen ons hem nog lang hcrinneren.
Bestuur en !eden
VBBN subvereniging Enschcde

Ter herinnering aan Nico van
Daalen
U itgesproken tcr gelegen heid van z ijn cremat ie op 2 juni 2003.

Fmns Hu ijueu
ico hcc ft in z ij n le en vee! betekend voor de imke rverenigi ng in
En chede. Bin nen de vercnigi ng nam Nieo dan ook een apan c
plaats in . Om dat te bek lemtonen werd hij in 1995 benoemd tot
crelid .
Hij werd lid in 1954. In 1962 behaalde hij zij n dip loma lerJar
praktisch imkeren . Daar·na wcrd hij imkerlerdar voor Enschede en
o mstreken. Vee! imkers. die nu lid van de veren iging zijn, hebben
le van hem gehad. 1-!ij was een gedrevcn leraa r. iets was hem
tevee l om ervoor te zorgen dat cursisten met plezier de cursus
bijen teelt volgden. Cursistcn deden een toets om na te gaan of
ook de theorie gekend werd. Deze toets nam hij gehec l onverwacht
a f. !-l et wa niet van belang of de antwoorden goed warcn. Wei
verbetcrde hij de antwoorden zeer uitgebreid, zoa ls dat een goede
leraar betaamt. De praktijk lessen gaf hij met vee ! geduld . Het
belang rijkste vond hij dat je met gevoe l omging met de bijen.
Ook een enke le bij was bclangrijk. Een klei ne verdwaa lde bij
werd met zorg teruggezct in de kast. Bijen wa ren a lies vo r hem .
Nico had naast zijn licfde voor de bijen we i wat moeite met
mensen en m i schien ook wei met zichzelf. lm ket zij n noga l
ee ns e igcnwijs. iedere imker heeft zijn eigen manier van bijenhouden en omgaan met bijcn en met mensen . ico was daar geen
uitzonderi ng op.
In 1985 is hij al imkerleraa r met pensioen gegaan. Dele sen
moest hij over! a ten aan anderen. De vereniging bleef hij trouw.
Nico van Daa len is ook jarenlang betrokken gewce t bij de
koni ngin netcelt op Schiermonnikoog. Hij was vaak te vi nden in
de bijensta l van de vercniging. Vee! moeite deed hij om bezoekers
warm te maken de cursu te volgen.
Toen we in 1997 het Koetshuis in het Ledeboerpark ter beschikking kregen sc honk hij de vereniging ecn elektrische honi ngslinger.
Van deze s linger hebben a il e Ieden nog jaren plezier. Op zomerse
zondagm iddagen was hij vaak te vinden bij de bijensta l. Vaak
sprong hij bij als er vee! bezoekers waren. Vooral voor kinderen
was hij de vricndelijke imker, die bereid was alles uit te lcggen .
Gedurende zijn Ieven als imker verzame ldc hij vee! boeken over
bijen. insecten. honing en a lles wat daar bij komr kijken . Tijdens

de lessen en bij bijcenkomsten van de verenigi ng bleck dat ico
vee! las en over vee! za ken ecn meni ng had. Zij n boekenverzameling vorm t nu de bas is van de bibliothcck in onzc bijensta l.
ico bczoclu zoveel moge lijk de bij e nkomsten van de
veren iging. Steeds was bij aanwezig, zonder op de voorgrond te
willcn tredcn. De laatste jarcn va n zijn Ieven warcn zwaar. Hij
mi ste zij n imkervrienden.
Nu zullcn wij hem mi -sen. Maar ook in de toekomst zal hij in
onze herinneri ng voon !even e n we zijn er trots op iemand a ls
ico van Daalen in ons midden gchad te hebbcn.

In memoriam Jan Harm
Lubbers, imker (1913-2003)
Hiero ndcr \'Oigt ccn sa mcnvatting (door de r·edactie) va n de
uitvaartrede uitgesproken door Johan Lamme r ts (van de VBBN
subvcr. Assen) tijdens de crematieplechtigheid op 3 1 mei j l. .in
de a ul a van hct uitvaartcentr um ' De Boskamp' in Assen.
Het Ieven boek van Jan Lubbers is na bij na 91 jaar ges loten: het
is ecn dik boek geworden. Vanaf nu kan het boek der
hcrinneringen open, waaruit zijn nabestaanden en a lle n die hem
gekend hebben de kracht zullen putten dit verlies te dragen.
Jan begon in 1927 als 14-jarige te imkeren. In 1933 werd h ij lid
van de afd . Assen. 25 Jaar was hij secretaris; 25 jaar vcrzorgde
hij de op leiding van nieuwe en jonge beginnende imkers. Hij was
actief betrokken bij zowe l het 50- als het 75-jarig bestaan van
zijn vcreniging. In 198' we rd hem de Gouden Bij opgespe ld (50
jaar li d van de VBBN); in 1993 wcrd hij benoemd tot erelid van
zij n vercniging. In datzelfde jaar werd hij konink lijk
onderseheiden met de ercmedaille in zilver in de orde van Oranje
Nassau.
Met het heengann van J an Harm Lubbers heeft de Nederlar1dse
imkcrij cen markante persoonlijkheid en een groot imker
verloren .
Bestuur en !eden
VBBt subvereniging Assen

Op 5 april 2003 overleed onze co ll ega-imker
H E ORIK VE RH EU VE L
Wij hebben Hendrik lcren kennen als iemand met een zeer
g rote intere se voor de natuur. Deze interesse k.reeg een
vcrvo lg in een cursus imkeren. Na de cursus werd hij een
en thou iasr en actief lid van onze vereniging. Geen activiteit
binnen de vereniging ging aan hem voorbij en je kon a ltijd
een beroep op hem do en.
Helaas werd onze Hendrik ziek en hij wist toen a l hoe de
ziekte zou eind igen. H ij bleef a ltijd zoveel mogelijk op de
verenigingsavonden komen. Het bericht dat Hendrik was
overleden kwam voor ons toch nog onverwachts.
Wij allen zullen Hendrik missen .
Wij wensen zij n vrouw Jenneke, kinderen en fami lie vee!
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en !eden
VBBN subvereniging ' De Heidebloem ' Haaksbergen
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