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Van de redactie
De trouwe lezer van BIJEN kent de rubriek lmkerervaringen. Wij nodigen daar elk jaar weer iemand voor uit die
zowel met bij'en als met de pen weet om te gaan . In 2005 zal deze rubriek verzorgd worden door Hennie Peters
uit Zevenaar. Hennie heeft in 2003 de beginnerscursus gevolgd en heeft sindsdien ook bijen . In aile facetten
van de imkerij is hij geinteresseerd maar daarin nog niet volleerd. Hij heeft er geen moeite mee van zijn successen
en zijn misk/eunen verslag te doen . Beginners zul/en zich in hem herkennen; ervaren imkers zullen zich met
weemoed hun beginnerstijd herinneren.
Ko Zoet pakt op een inlevende manier uit over de Kleine Bijenkast Kever (KBK). Wat die kenn ismaking betreft: het
genoegen is dan we/ niet wederzijds, maar het is we/ goed te weten wat voor vlees je straks in de kuip krijgt.
Behalve Schier is ook Arne/and als bevruchtingsstation van de partij. Zie de bijdrage van Gosse van der Velde.
Marie van terse/ schrijft over het voorjaar en de b ijen. Meer beschrijvend dan voorschrijvend en dat maakt zijn
Ton Thissen
bijdrage zo boeiend.
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Voorjaar, weldra bloeien wilg en fruit
M.J. van lersel

Met het lengen van d e dagen, neemt ook het verlangen toe om weer in de bijenvolken te kunnen
werken . Op winterwerkzaamheden als raampjes
schoonmaken, kasten schild eren enzovoort zijn we
gauw uitgekeken. Tim meren en schilderen zijn bijkomende bezigheden; de bijen, daar gaat het om .
Met de ont wikkeling van de volken gaat het w eer in
de ri chting van uitb re id ing ook al merken w e daar
voorlopig nog niet veel van. Geduld , weldra bloeien
wilg en fruit en voor we het goed en wei in de gaten
hebben zijn we aan het werk om het zwerm en te
voorkomen .
Op warmere dagen zien we de volken alweer vliegen:
een kleine re inigingsvlucht, invliegen, maar er kan ook
al aardig wat stuifmeel binnengebracht worden. Notities
maken over welke volken meer en minder actief zijn,
Ievert een goede aanwijzing op over de grootte van de
volken. Vooral als die aantekeningen gebaseerd zijn
op herhaalde observaties neemt de betrouwbaarheid
ervan toe.
Voor veel imkers is er nog geen werk aan de bijen. Niet
dat we niet wat zouden kunnen bedenken, maar omdat
de meeste van ons met een bedrijfsmethode werken
waarbij we de bijen tot april met rust Iaten. De volken
staan op twee bakken en hebben daarmee ru imte
genoeg voor de vroege ontwikkeling. In april de
honingkamers erop en de bijen kunnen tot de zwermtijd vooruit. Voor een winterbehandeling tegen varroa
is het in februari al te laat. Daarvoor moeten de volken
broedvrij zijn en dat is in februari niet meer zo. Niet te
laat is het voor een onderzoek naar het aantal mijten
dat op de onderleggers valt. Het geeft uitsluitsel over
het resultaat van de eerder uitgevoerde bestrijding en
geeft aan welke volken de meeste mijten hebben. Dat
kan een reden zijn om bij die volken later darrenraat
als vangraat in te zetten .

De ontwikkeling van de volken
Volgens het boekje behoren bijenvolken in december
en januari geen broed te hebben. In februari wordt
het broednest weer opgestart. Het broednest blijft
nog klein en pas na half maart gaat dat flink in omvang
toenemen . De omvang van het broednest wordt in het
begin begrensd vanuit de aard van het volk. Ze hebben
een 'idee' over de grootte die het broednest in deze
tijd van het jaar behoort te hebben. Misschien is het
beter om te zeggen dat de grens wordt bepaald door

het aantal actieve
voedsters dat in
het volk aanwezig
is. Werksters zijn
er genoeg, maar
de meeste
werksters zijn
passieve
winterbijen. Als na
half maart het
broednest wordt
uitgebreid, maken ze het al snel zo groat mogelijk. De
grens aan de grootte wordt dan bepaald door het
aantal beschikbare voedsters. Dit is een vereenvoudigde voorstelling van water in het volk
gebeurt. Dat er aan de voorjaarsontwikkeling een
wetmatigheid ten grondslag ligt is voor aile imkers
duidelijk. Factoren die daarbij een rol spelen kennen
we ook allemaal: aard van het volk, vliegweer en
temperatuur, daglengte, dracht, gezondheid van het
volk en stuifmeelvoorraden, de hoeveelheid juvenielhormoon in het bloed van de werksters. Het blijft voor
ons imkers gissen, hoe al deze factoren precies uitwerken in de voorjaarsontwikkeling van het bijenvolk .

Een goede winter
We hebben de afgelopen jaren uit de ru briek 'wonderlijke waarnemingen' kunnen leren dat bijenvolken zich
vaak anders gedragen dan ze volgens het boekje
zouden moeten doen. Dat is vast en zeker ook zo met
het hebben van broed in de winter. Dat maakt varroabestrijding met middelen die voor een goede werking
uitgaan van broedloosheid ook zo lastig . Er is eigenlijk
altijd wei broed, soms meer, soms minder, afhankelijk
van het weer. Muur, taxus, winterhei, hazelaar en
andere vroegbloeiende planten geven bij zacht winterweer al vroeg in het jaar flink stuifmeel en daarmee
een flinke prikkel tot broeden. Daar zijn we als imker
niet blij mee. Er kan nog zoveel slecht weer komen en
dan is het voeden en verwarmen van een groot breednest een zware belasting voor het volk. Dat kost bijen.
Er zijn dan te vroeg te veel winterbijen actief. Die
missen we als het broednest later in het jaar flink moet
gaan groeien .
Het beste winterweer voor onze bijen is een aaneengesloten periode van niet al te koud weer in december,
januari en februari, met af en toe enkele warmere
dagen voor een kleine reinigingsvlucht. Het komt dan
zeker niet tot grate broednesten.
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Reinigingsvlucht
Een echte reinigingsvlucht zoals die in oudere bij enboeken beschreven zijn , zien we niet vaak meer. Een
wekenlange winterzit komt vrijwel niet meer voor. Er
zijn altijd wei een paar dagen met temperaturen die
hoog genoeg zijn om de bijen de gelegenheid te
geven er even uit kunnen om zich te ontlasten . Roer
is een ziekte uit het boekje geworden en heeft in de
praktijk van het imkeren allang geen betekenis meer.

Een schone bodemplank
De meeste imkers vinden dater in februari niets in de
volken te doen is. Sommigen denken daar anders over.
Het meest eenvoudige werk is het om eind februari
de kastbodems te verschonen . De kast even van zijn
pl aats nemen, een schone reserve bodem op de
36 plaats van de kast zetten en de bakken van de verplaatste kast zonder uit elkaar nemen op de oude
plaats en op de schone bodem terug zetten . Zeker
op dagen met een wat hogere temperatuur kan dit
gemakkelijk gedaan worden met weinig storing voor
het volk. De bodem die eronderuit komt, kan worden
schoongemaakt en onder een volgende kast geplaatst
worden . Een dergelijk karwei wordt meer gedaan
voor het welbevinden van de imker dan voor het
welzijn van het bijenvolk. Een gezond bijenvolk heeft
geen last van wat natte rommel en een beetje dode
bijen op de bodemplank. Zodra het goed vliegweer is
hebben ze dat snel opgeruimd .

Op een bak zetten
Er zijn ook imkers die heel wat verder gaan. Ze hebben
hun volken vroegtijdig op twee bakken ingewinterd.
Over het algemeen zijn de volken dan nog te groat
om ze op een bak te zetten . Eind februari kan dat
vrijwel altijd. Suikervoorraden en broednest zitten in
de bovenbak. In de onderbak zitten oude raten met
nog wat resten voer en stuifmeel. Tussen het breednest in de bovenbak en het vlieggat zitten wat bijen .
Die Iaten zich gema kkelijk van de ramen schudden .
Het volk kan men in die tijd heel gemakkelijk op een
bak zetten door de onderbak weg te nemen. Als het
volk gaat groeien kan men er een bak bovenop zetten .
In die bak hangt men dan een of twee uitgebouwde
raten, kunstraat en sluitblokken . De sluitblokken
kunnen er wat later uit en dan kan er gemakkelijk een
darrenraat in om te gebruiken als vangraam voor de
varroamijt. Als weer en dracht meewerken trekt het
volk snel naar boven . Deze werkwijze is een gemakkelijke manier om het ratenbestand te vernieuwen . Als
de imker dan later in het jaar kantramen met honing
uit de bovenste broedbak haalt, weet hij zeker dat hij
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geen oude suikervoorraden slingert. Er zijn oak imkers
die bovenop ruimte geven uit den boze vinden. De
bak met uitgebouwde ramen en kunstraat wordt dan
onder het volk geplaatst. Op de vraag wat het beste
is, kunnen we als imkers eindeloos discussieren. Helaas
geven de bijen zelf geen antwoord op die vraag .

Verenigen van volken
Somm igen van ons gaan nog een stapje verder. Ze
vinden februari de ideale maand om hun volken te
verenigen . Als men graag volken verenigt in het
voorjaar om van de voorjaarsdracht te kunnen profiteren , dan lijkt feb ruari me daarvoor inderdaad de
ideale tijd . lk denk daarbij aan het broednest. Dat is
in deze tijd van het jaar nag betrekkelijk klein. Het
volk zet nog niet alles op alles om te groeien . De
grens aan de grootte van het broednest is nog niet
het aantal beschikbare voedsters maar de 'planning '
van het bijenvolk. Door ze in februari te verenigingen
wordt het aantal voedsters verdubbeld en als na half
maart het volk zijn broednest zoveel mogelijk wil
vergroten , moet dat met een dubbel aanta l voedsters
een grater broednest opleveren . Dat maakt dat enige
tijd later veel meer bijen voor de voorjaarsdracht
beschikbaar zijn . Aile imkers weten het; twee volken
van 20.000 bijen leveren samen minder honing op
dan een volk van 40.000 bijen. Zelf verenig ik liever
geen volken, maar voor wie dat toch wil doen , lijkt
februari me een goed moment. De bijen d ie ontstaan
uit eitjes die half maart gelegd worden, worden begin
april geboren en zijn eind april vliegbij . Eind april is
de tijd dat het fruit volop kan gaan bloeien . Dan kan
het verenigen in februari resulte ren in een goede
voorjaarsdracht.

Zwermneiging
Een ander gevolg is dat de verenigde volken zeker
eerder in zwermstemming zullen komen, maar dat
hoeft niet per se een nadeel te zijn . Zwermverhinderende maatregelen zijn vrijwel altijd nodig en of deze
vroeg of laat genomen worden is afhankelijk van de
dracht en het moment waarop de imker tijd heeft.
Een vroege zwermverhindering met het maken van
een koninginnenaflegger kan heel goed werken als
de zomerdracht vroeg inzet. Vier weken na het maken
van de kon inginnenaflegger kan de jonge moer weer
aan de leg zijn . Een groat volk met weinig broed en
een koningin die net begint te leggen is een goed
uitgangspunt voor het binnen halen van de zomerdracht. De imker die zijn drachtgebied kent, weet hoe
hij het best kan handelen.

bii

DICK VUNDERINKFONDS

Veel belangstelling voor de bijenstal van
winnaars uit Zutphen/Warnsveld
Willem Velberg, secretaris VBBN subvereniging
Zutphen/ Warn sveld e. o.
Op een goede locatie aan het David Gorterpad
staat onze bijenstal waar 70 bijenvolken kunnen
worden gehuisvest. Met daarbij een bijenweide van
250 m 2 groot. Zie de routebeschrijving van de
natuurwandeling in de stad Zutphen van het IVN,
inlichtingen VW-kantoor.
In de tijd van de bouwplannen kregen we toestemming
van de gemeente om de bijenstal te bouwen maar we
hadden destijds niet genoeg financiele middelen. De
materialen werden in eerste instantie uit eigen middelen aangekocht en het bedrijfsleven werkte mee door
materialen voor een vriendenprijs beschikbaar te
stellen . De gemeente Zutphen verleende subsidie
voor de bouw van de bijenstal. Uit onze begroting
bleek een tekort aan middelen. Wij deden een beroep
op het Anjerfonds en ontvingen een bijdrage waardoor
we verder konden bouwen. Ongeveer elf maanden
lang is er gesjouwd, getimmerd, geschilderd en zijn er
dakpannen gelegd. Eindelijk was de stal klaar. Op
zaterdag 22 april 1989 was de opening van de nieuwe
bijenstal aan de Weg naa r Vierakker. Wij hielden een
open dag . De doelstelling was de bevolking van
Zutphen/Warnsveld en omstreken kennis te Iaten
maken met deze vlakbij het centrum gelegen bijenstal. De imkervereniging is in staat leerlingen van
scholen en andere belangstellenden voorlichting over
het gedrag van de bijen te geven. Met deze nieuwe
bijenstal van ruim 1OOm 2 heeft de imkervereniging
een prettige en ruime werkplek voor de verzorg ing
van de voor ons milieu zo nuttige bijen. Maar jammer
genoeg is de bijenstal te donker. Met name als ik
voor de koninginnenteelt eendaagslarven moet zoeken
is dat lastig. Als er bezoekers zijn hebben we eigenlijk
te weinig Iicht om bepaalde zaken goed te Iaten zien.
Gedacht werd om de dakpannen aan de voorzijde van
de stal gedeeltelijk te vervangen door doorzichtige
dakplaten. In gesprekken met de gemeente Zutphen
over de moge lijkheid van doorzichtige dakplaten
kregen we een gedeeltelijke subsidie toegezegd. Verleden jaar op de najaarsvergadering van Groep Achterhoek vertelde de heer Kees Bos, hoofdbestuurslid van
de VBBN, over het Dick Vunderinkfonds en dat nog
niemand een plan had ingediend. Aan een erkenning
of een bekroning van een inzending werd een prijs

verbonden, gaande van een vernoeming tot een geldcheque. Mijn gedachten gingen uit naar de aanpassi ng
aan onze verenigingsstal. De volgende dag meteen
geschreven, later kreeg ik bericht dat wij genomineerd
waren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31
maart 2004 werd een oorkonde en een geldprijs
uitgereikt. Met dit bedrag zijn we in het najaar aan de
slag gegaan, zodat een lang gekoesterde wens in
vervulling kan gaan. In het voorjaar zullen de dakpannen worden vervangen door doorzichtige platen .
We zullen een bijenstal krijgen met veel lichtinval
zodat wij en de bezoekers het allemaal beter ku nnen
zien. We vertellen in het kort over de geschiedenis
van de bijenteelt, de plaats van de honingbij in de
natuur en het werken met de honingbij . De vereniging
is in het bezit van imkerjacks waardoor de bezoekers
dicht bij de bijenvolken kunnen komen. Wellicht krijgt
men op deze manier meer respect en bewondering
voor de natuur.
We zeggen hierbij dank aan de gemeente Zutphen
voor de eenmalige subsid ie, de gemeente Warnsveld
voor de bijdrage voor ed ucatieve materialen, het Dick
Vunderinkfonds voor de geldprijs en de actieve leden
voor hun hulp. Zonder hen was het niet gelukt. Zodra
de bouw met de doorzichtige platen klaar is, hebben
we iets te vieren: de VBBN subvereniging
Zutphen/Warnsveld e.o. bestaat dan namelijk ruim
zestig jaar!

Nieuwe brochure
Doppenteeltmethode
Van de hand van Jan Charpentier is ee n nieuwe
brochure over de doppenteeltmethode verschenen.
Deze methode geeft zeer duidelijk weer wat t e doen
als u deze methode op de juiste wijze wilt gaan
toepassen. Het betreft hier een eenvoudige en zeer
toepasbare methode, een goed middel om door een
vereenvoudigde koninginnenteelt de kwaliteit van
uw volken t e be'invloeden .
Deze vo lledig in kleur gedrukt e uitgave op AS formaat is tegen kostprijs € 7,50 (excl. porto) te
bestellen bij: Bijenhuis, Postbus 90, 6720 AB
Bennekom, 0317-42 27 33, E: bijenhuis@vbbn.nf
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~ uzerne (Medicago sativa)
Luzerne behoort tot het geslacht Rupsklaver
(Medicago) van de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae).
Het geslacht telt ongeveer 100 soorten, die groeien in
het gematigde dee! van Eurazie en voornamelijk in het
Middellandse-Zeegebied. In het zuidwesten van ons
land komt de Luzerne algemeen voor. De plant wordt
in het Deltagebied in cultuur genomen als voederplant
en voor de groenbemesting. In Californie en in Canada
wordt het gewas grootschalig geteeld voor het hooi
en de zaadwinning.

stuifmeel van een voorgaand bloemenbezoek door de
stempel van het insect opgenomen. Na het inwerkingtreden van het springveermechanisme komen de
meeldraden en de stamper niet meer in de kiel terug
zeals we bij andere soorten van de familie wei
aantreffen. De stempel wordt tegen de vlag gedrukt.
De bloemen zijn zelfsteriel; voor de zaadvorming is de
plant dus aangewezen op kruisbestuiving. Het vormen
van zaad geschiedt optimaal als de bestuiving tijdens
de werking van het springveermechanisme
plaatsvindt.

Overjarige plant
38 Luzerne is een overjarige plant met een lange
wortelstok. Uit het wortelgestel vormen zich elk jaar
een aantal kruidachtige bebladerde en veelvertakte
stengels. Het blad wordt gevormd door drie blaadjes
waarvan de middelste kort gesteeld is. Van juni tot
september staat de Luzerne in bloei. Aan het einde
van elke stengel vormt zich in een dichte tros met 10100 bloemen. De bloemen zijn er in verschillende
tinten blauw. De bloemkroon heeft de karakteristieke
opbouw van de familie: bovenaan een vlag, opzij twee
zwaarden en daartussen de kiel. De laatste omsluit de
meeldraden en de stamper.

Springveermechanisme
De helmdraden van de tien meeldraden zijn op een na
met elkaar vergroeid . Samen vormen ze een kokertje
dat het vruchtbeginsel geheel omsluit. Het meeldradenkokertje staat als een veer onder spanning. Het wil
naar boven buigen, maar wordt door een vingervormige
verlenging van de zwaarden en door in elkaar grijpende
uitstulpingen van de kiel en de zwaarden in bedwang
gehouden. Als door een druk op de zwaarden en de
kiel, bijvoorbeeld bij insectenbezoek, deze belemmeringen worden weggenomen, springt het einde van de
meeddradenbuis omhoog . De helmknoppen met stuifmeel en de stempel worden dan tegen de onderkant
van het insect gedrukt. Daarbij wordt stuifmeel overgebracht naar het insect en, indien aanwezig, het

Aileen nectar bij w armte
De bloemen hebben een ringvormig nectarium, dat
deels ligt op een verdikking aan het begin van de
meeldradenbuis en deels op de bloembodem. De
vrijgekomen nectar kan tijdelijk worden opgeslagen in
een ruimte onder in de buis, waar de buiswand iets
naar buiten uitwijkt. De nectar kan langs de losstaande
meeldraad worden opgenomen. Het suikergehalte van
de nectar varieert van 17-48%. Luzerne heeft vee!
warmte nodig voor een optimale nectarproductie.

Bijenbezoek
Honingbijen verzamelen zowel nectar als stuifmeel op
de bloemen . Als ze aileen nectar verzamelen , brengen
ze echter niet het springveermechanisme in werking .
Aileen stuifmeelverzamelaars doen dat. De honing van
Luzerne bevat daarom ook heel weinig stuifmeel van
de plant.
In de Verenigde Staten en Canada wordt voor de
bestuiving van de Luzerne vaak gebruik gemaakt van
wilde bijen . Met name de behangersbij Megachile
rotundata leent zich daar heel goed voor. Voor deze
bij worden speciale nestgelegenheden gemaakt die
naar de Luzerne worden gebracht. De nestkasten
moeten dan in een dicht stramien over het oppervlak
van het veld worden verspreid omdat solitaire bijen
slechts op korte afstanden van het nest foerageren .

Vermeerdering

Rectificatie
In BIJ EN 14(1 ): 14 (2005) staat onderaan het artikel
'Boekbespreking Korbflecht-fibe l' een verkeerd
toegangsnummer vermeld bij het telefoonnummer.
Het toegangsnummer voor Duitsland is 0049. Het
correct e nummer wordt dan: 0049-(0)251-2376 663.
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Luzerne vermeerdert zich door zaad. De vrucht is een
peul die, doordat de rugzijde daarvan sneller groeit
dan de buiknaad, spiraalvormig gedraaid is. Na het
rijp worden van de zaden springt de peul in
tegenstelling tot andere soorten van de familie niet
open. Het zaad zal dan tegelijk met de vrucht moeten
worden verspreid.

BIJENPLANT I N BEELD
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F

6x

G

14x

n\J
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4x

H

1000x
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3x

Luzerne (Medicago sativa)

A deel van in bloei staande plant; B blad; C bloem; D bloem na werking van het springveermechanisme;
E opengeslagen kiel en zwaarden; F meeldraden en stamper na werking van het springveermecha nisme;
G helmknop; H stuifmeelkorrel (tricolporaat): 1 polai r, 2 equatoriaal; I stamper; J peul; K zaad; L kiemplant.
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Opsporing verzocht
Als een moderne Columbus hebben wij. de Kleine
Bijenkast Kever, in tegengestelde richting als de
ouderwetse Columbus, via Portugal Europa ontdekt.
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Voor de goede orde stel ik me nog even voor.
Onze voorouders komen uit zuidelijk Afrika en wij
staan in de boeken als Aethina tumida oftewel
'Kleine Bijenkast Kever (KBK)'.
Als Eitje worden we, in aantal uiteenlopend van
enkele tot honderden, in pakketjes afgezet op aile
mogelijke plekken in de waning en op het stuifmeel in
de cellen . Elke moederkever kan tot 2.000 eitjes leggen. Na een paar dagen kru ipen we als larf uit het ei .
Larfstadium: Wij larven zijn wit en ruim 1 em lang met
drie paar poten aan de voorzijde van ons lichaam direct
onder de kop. Op onze rug bevinden zich twee rijen
stekels en twee stekels aan de punt van ons achterlijf.
We eten alles wat zich in de raat bevindt. Op onze
zoektocht naar voedsel boren we gangen in de raten .
Tijdens dit vreetfestijn op weg naar het volgroeide
larfstadium, dat wei 18 dagen kan duren, raakt ons
lichaam besmeurd met honing, stuifmeel, restanten
prooi en uitwerpselen. De honing gaat gisten en er
ontstaat een slijmlaag. Bij een zware aantasting lekt
het slijm uit de waning. Als volwassen larf verlaten we
de waning, boren met poten en snuit een gat in de
grond om vervolgens in de bodem te verpoppen.
Als volwassen kever zijn we ovaal van vorm, dankerbruin tot zwart van kleur en ruim 5 millimeter lang.
Onze antennen zijn knotsvormig . Nadat we uit de
grond zijn gekropen gaan we op zoek naar een bijenof hommelvolk. Liefst een zwak exemplaar, want
vooral daar krijgt een volgende kevergeneratie aile
gelegenheid uit te groeien tot het volwassen stadium
om de soort in stand te houden. Tijdens deze zoektocht ku nnen we vliegend vele kilometers afleggen.
Geen moeite is ons daartoe te veel. De bevruchting
vindt in het duister van de woning plaats, wij stellen
prijs op privacy. Onze toekomstverwachting? Gelet op
het imkergedrag kunnen we stellen: ' De wereld ligt
voor ons open'

Reactie van de bijen
Bij een zware aantasting, die eerder wordt bereikt
naarmate het ge'infiltreerde volk kleiner of zwakker is,
houden de bijen het voor gezien en verlaten hun
woning. Zolang ze echter de situatie meester zijn
nemen ze ons kevers gevangen en bouwen een
propolis muur om ons heen, waarbij een aantal bijen
de wacht houden. Daar hebben we echter iets op
maandblad voor imkers februari 2005

gevonden. Een (ex)imker heeft daar het nodige over
verteld in het blad voor imkerend Nederland . Zijn
naam is Otto de Kat. Sla het blad BIJEN september
2002 : 234 er maar op na.

Het verschil met de varroamijt
Terwijl we nog worstelen met de varroamijt komt de
volgende plaag al weer op ons af. In tegenstelling tot
de varroam ijt vindt besmetting niet plaats van bij naar
bij . De kevers zoeken bij voorkeur een volk waar hun
kroost de beste kans van slagen heeft. Zulke volkjes
fungeren als schietsch ijf en tientallen kevers leggen
duizenden eieren . Ook bakken met honing in opslag
of geslingerde raten zijn zeer gewild. De KBK hecht
zich niet aan volwassen bijen . Verspreiding kan nooit
door vervliegen plaats vinden.
De KBK in Apis mellifera volken: Tijdens een onderzoek werden zes 3-raams observatievolkjes opgezet
elk bestaande uit een raat met honing , twee raten
broed en een koningin . Veertien dagen lang werden
er in elk volkje tijdens de avondschemering 100 kevers
ingevoerd . Twee volkjes verlieten tijdens de proef hun
woning, de eerste al op dag acht. Terwijl de bijen hun
woning verlieten, een noodzwerm, werden er ook 5
tot 10 vertrekkende kevers geteld. 'Samen thuis,
samen uit' is daarbij het motto. De zwerm streek op
circa 15 meter van de woning op de grond neer. De
volgende dag is er een leeg kastje naast de zwerm
gezet. Terwijl de bijen het kastje introkken werd er
ook een kever waargenomen. Onzeker is of deze zich
vanaf het moment van vertrek tussen de bijen had
bevonden of dat deze zich later bij de zwerm op de
grond had gevoegd . Ook bij het tweede zwermpje
werden tijdens het uitzwermen kevers waargenomen .
Deze zwerm verdween echter 'ins Blaue hinein'.

De KBK en een lage temperatuur
Op dag 17 van het onderzoek werden de vier over-

VAN IMKER TOT IMKER
gebleven volkjes met koningin een dag in een koelcel
Door de kou
geplaatst bij een temperatuur van
vormden de bijen een hechte tros. Daarna werden
deze volkjes twee weken lang ingevroren . Vervolgens

tot zo'n 120 kg en dat is voldoende voor ons doel.
Verder heeft u een spiegeltje nodig om de schaa l af te

zijn de volkjes ontdooid, de tros onderzocht op het
aantal aanwezige kevers en hun leggedrag bepaald.

7 x 1,8 em en die schroeven we met 'parkers' aan de

Het aantal kevers per volkje liep uiteen van 253 - 905.
In aile gevallen werden de meeste kevers in de tros
gevonden . De kevers die zich buiten de tros ophielden,
altijd minder dan 50, bevonden zich op zeer korte
afstand van de tros . Tijdens afkoeling kruipen de bijen
in het centrum van de tros met hun kop in de eel. Oat
is een effectieve manier om de warmte vast te houden ,
maar moeilijk om de inhoud van de eel te inspecteren .
Deze bijen werden dus verwijderd . In meer dan 50
cellen bevonden zich kevers, in sommige zelfs meer
dan vijf stuks. Het lijkt waarschijnlijk dat de kevers, op
zoek naar warmte, het binnenste van de tros hadden
opgezocht.

maken we een kruis va n vier balkjes, twee van 47 em
en twee van 42 em met daarin een profiel gezaagd
(tekening 2 en 3.). waarbij we erop letten dat de
maten A en B overeenkomen met de maten van de
weegschaal. Dit deel komt op de weegschaal te
rusten. Dit vergt wat verstekzagen, maar is geed te
doen. Op dit kruis lijmen of schroeven we een raam
met buitenmaten 47 x 42 x 1,8 em van 4,5 em breed.

rc.

Het leggedrag van de KBK
Vrouwelijke kevers leggen hun eitjes vaak op het stuifmeel in de raten en verder in kieren en gaten in de
waning die moeilijk bereikbaar zijn voor de bijen of
niet door hen worden bezet. Met andere woorden, bij
teveel ruimte voor kleine volkjes . In de resterende vier
observatievolkjes was echter geen stuifmeel aanwezig .
Het bleek nu dat in de deksels van een groot aantal
cellen gesloten broed gaatjes waren aangebracht. Teen
de dekseltjes werden verwij derd bleken er zich in de
cellen eitjes van de KBK te bevinden. In de meeste
gevallen meer dan tien eitjes per eel. De eitjes lagen
op of in de directe omgeving van de bijenpop. In aile
volkjes bleek rond 1/3 van het gesloten broed door de
KBK te zijn bezocht en van eitjes voorzien. Opvallend
was dat aile vier volkjes bezig waren het aangetaste
broed uit de cellen te verwijderden en naar buiten te
werken . Gelet op het weinige dat we van de KBK nog
weten kunnen we zeggen: 'Wordt vervolgd'.

Weegschaal voor de bijen
Op de valreep van de winter nog een recept tegen de
verveling overgenomen uit het blad van onze Leidse
imkercollega's.
'Jaren geleden, toen ik nog met spaarkasten werkte,
voerde ik een experiment uit door een kast op een
weegschaal te zetten en zodoende per dag de
gewichtsveranderingen te observeren. Oat is leuk om
te doen en ik geef hierbij een beschrijving met een
paar schetsen hoe ik dat gedaan heb. U heeft uiteraard de vrijheid hiervan af te wijken . We beginnen met
de aanschaf van een personenweegschaal. Deze wegen

lezen.
De constructie. We nemen twee vuren latten van 50 x
onderzijde van de weegschaal (zie tekening 1). Dan

Hierop komt de kast te staan . De maten die ik geef
zijn geschikt voor spaarkasten. In deze lijst worden
twee blokjes gelijmd waarin gaten geboord zijn van 6
mm voor een rond stokje van 6 mm dat er tussen
geklemd wordt. Hierop wordt het spiegeltje gelijmd
om de aflezing van de weegschaal mogelijk te maken
(tekening 4) . Op deze manier is nauwkeurig te zien
hoeveel de bijen hebben verzameld op een dag . Kijk
je de vo lgende ochtend opn ieuw dan zie je een
gewichtsafname door verdamping van vocht uit de
nectar. Duidelijk zichtbaar werd de drachtpauze in
Lisse in de eerste drie weken van juni. Er komt dan
minder binnen dan er verbruikt wordt door de bijen
en het gewicht neemt af. lk heb er een aant al jaren
veel plezier van gehad en ik hoop voor u hetze lfde'
aldus Willem de Jong uit Lisse.

Het weer in februari
Voor het midden van het land ge ldt voor de periode
1971-2000 als normaal 79 uren zon, 48 mm neerslag
en een gemidde lde maximumtemperatuur van 6,1 °C.
Februarimaa nden
(mm)

++

( 92)

++ ( 8,9)

N

+

( 78)

+

++

(130)

+ ( 7,8)
++ (10,2)
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(uren)
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( 21)

+
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Max.temp

•c
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Jaar

N

+ ( 7,9)

Het weer in 2004
Hoe zat dat ook weer met het weer. Als aanvulling op
uw eigen aantekeningen de volgende gegevens.
Lees verder op pag 44
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KONINGINNENTEELT

Teelt- en Bevruchtingsstation Ameland
Gosse van der Velde

Het bijenseizoen zit er weer op als ik met d it verhaal
begin . Het Teeltstation Ameland heeft een druk jaar
achter de rug : we telen koninginnen voor het teeltstation en voor liefhebbers op de vaste wal. Daarnaast geven wij imkers de kans hun zelf geteelde
koninginnen hier te Iaten paren .

vervolgens wordt opgesteld als bevruchtingskastje .
Het voordeel van de minikastjes zit in de ruimte die
de bijen en de koningin tot hun beschikking hebben .
De koningin kan na de bevruchting ruimschoots eitjes
leggen . Door er een minikastje bovenop te zetten kan
de koningin haar broednest zonder enige onderbreking
verder ontwikkelen . In dit stadium is al te merken of
het om een vitale of minder vitale koning in gaat.

Het teeltstation heeft veel aanvragen verwerkt van
vaste afnemers, maar ook van nieuwe imkers. Elk jaar is
het weer een hele klus om zowel voor het teeltstation
als voor de klanten genoeg koninginnen te telen . De
paringen zijn goed gegaan en er was weinig uitval.
42 Maa r onda nks al onze goede zorg gaat er af en toe
wei eens wat mis. Zo kregen we enke le te lefoontjes
over darrenbroedigheid, het omwisselen van moeren
en het aanzetten van doppen. Bij de volken op de
vaste wa l was er dit jaar wat meer neiging tot het
aanzetten van doppen bij moeren die standbevrucht
werden. In Duitsland had men ook zulke ervaringen . Na
een- of tweemaal doppen breken was het meestal, in
overeenstemming met wat broeder Adam hierover
zei , weer over.

Koninginnen voor eigen gebruik
Om nieuwe teeltkoninginnen voor het teeltstation
Ameland te kunnen selecteren, telen we van bestaande
teeltkoninginnen na. Zo ontstaan er groepen zusterkoninginnen d ie raszuiver worden bevrucht. Daarna
houden we aileen die kon inginnen aan waarvan de
dochtergroepen voldoen aan de door ons gewenste
eigenschappen .

Bevruchtingskastjes vullen
De bevruchtingskastjes worden na het vullen met bijen
voorzien van een rijpe dop, zodat de koninginnen
kunnen uitlopen tussen de bijen. Bij veel grote konin ginnentelers lopen de kon inginnen uit in een broedstoof, waarna ze in een kluisje worden gestopt en daar
enige tijd in door moeten brengen . Hierdoor kunnen
stoornissen optreden waardoor die koninginnen
slechter preste ren . Wij zijn van mening dat het voor
de koningin beter is in een volkje uit te lopen om
daarna direct door de bijen verzorgd te worden . Zo
wordt iedere onnodige handeling bij het opkweken
van een koningin vermeden . Een nadeel hiervan is dat
soms achteraf een zichtbaar slechte koningin moeten
worden verwijderd . Op Ameland lopen de koninginnen
uit in een minikastje ('Mini-Beute'). waarbij zo 'n kastje
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Koninginnen voor de verkoop
Bij deze kon inginnen wordt op dezelfde wijze
gehandeld als hierboven werd beschreven . Voordat
koninginnen verstuurd worden, hebben ze in elk geval
gesloten broed. Soms komt het voor dat een imker
aangeeft dat een koningin niet d ie kwaliteiten heeft
die ze zou moeten vertonen . Dan wordt in goed
overleg voor een nieuwe koningin gezorgd . Hopenlijk
zullen veel imkers in het seizoen 2005 genieten van
het materiaal dat ze hebben ontvangen .

Ameland als bevruchtingseiland
Een derde bezigheid die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, is de mogelijkheid bieden aan iedere
imker in Nederland zijn zelfgeteelde koninginnen te
Iaten bevruchten op Ameland.
Dit seizoen (2004) was het derde in opeenvolging met
deze mogelijkheid . In 2002 was het aileen bekend bij
ingewijden en was het aantal ingestuurde kastjes met
kon inginnen redelijk te noemen. Ook in het jaar 2003
was er deelname, mede dank zij de stimulerende
activiteiten van Gerard Boswinkel , Bertus Jochems en
Ben Klopping . We hebben besloten er nog een vierde
seizoen mee door te gaan. Daarnaast mochten we
veel kastjes van imkers ontvangen die al eens eerder
ingezonden hadden.
Het telen van koninginnen is een mooie aanvulling op
het bijenhouden . Of je topkwaliteit-koninginnen teelt

Te eltstation Ame land hee ft een druk jaar achter de rug. Foto's
Gosse van der Velde .

KONINGINNENTEELT

van het carnica-, Buckfast- of nog een ander ras, in aile
gevallen kunnen ze op Ameland bevrucht worden . Zelf
zenden wij ook altijd een aantal bevruchtingskastjes
naar Ameland die we op het vasteland gereed maken .
Deze kastjes dienen als vergelijking met de kastjes
van de andere imkers. W ij hebben meestal bevruchtingsresultaten die tussen de 95 en 100% liggen .

Het vullen van bevruchtingskastjes
Aan sommige van de ingezonden kastjes is duidelijk
te merken dat er best nog wei verbetering mogelijk is
bij het vullen van de kastjes. 5oms zitten er te veel
bijen in, maar meestal juist te weinig of het zijn te
oude bijen waardoor de verzorging van de koningin
niet optimaal verloopt. Er zijn een aanta l zaken waaraan veel aandacht besteed moet worden .
De bevruchtingskasten moeten:
a. technisch in orde zijn (niet lekken) en gemakkelijk
te bedienen .
b. voorzien zijn van een darrenrooster (aan de
binnenzijde). en geen moerrooster(!). Denk aan de
maat 5 tot 5,2 mm .
c. maximaal van voer voorzien zijn .
d . een afscherming van het voer hebben zodat er
geen bijen verkleefd raken en verloren gaan .
e. gevuld zijn met voldoende bijen van de juiste
leeftijd (jonge werksters).
Kirchheiners en Kielers vullen met 1,5 tot 2 plastic
koffiebekertjes bijen. Apidea's: 1 plastic bekertje;
Mini 's: 2 bekers met bijen . Andere kastjes naar
behoefte .
De kastjes moeten gevuld worden met bijen uit de
honingkamers die boven een moerrooster staan. Als
dat niet kan, moeten de bijen gezeefd worden via
een moerrooster waarbij gelegenheid wordt gegeven
aan de vliegbijen om te ontsnappen. Op deze manier
komen er geen darren in de kastjes.

f . een paar uur voor het inbrengen van de moeren of
doppen klaargemaakt worden .
Er zijn imkers die bij het vullen van de kastjes direct
een koningin Iaten inlopen. Onze voorkeur gaat evenwei uit naar het inhangen van een rijpe dop na het
vullen van de kastjes. Na drie dagen wordt gekeken
of de dop is uitgelopen. Aan deze methode kleeft het
bezwaar dat de moer niet gezien wordt. Dit kan
ondervangen worden door v66r de verzending, de
koningin te merken en zo te constateren of het
moertje naar de zin is. Het beste is dan ook een paar
extra kastjes met koninginnen te hebben.
Wij maken de kastjes een week tot 6 dagen v66r het
verzenden klaar. De doppen zijn 11 dagen oud
wanneer ze in de kastjes worden gehangen zodat de
koninginnen 4 tot 5 dagen oud zijn wanneer ze op de
bevruchtingsstand arriveren. Dit heeft op de eerste
plaats het voordeel dat vlak voor de verzending aan
de uitbouw van de raatjes gezien kan worden dat de
koningin er nog is. In de tweede plaats kunnen de
moertjes na het inzenden na 10 dagen al bevrucht
zijn . Wij Iaten de bijen nooit vliegen voor ze naar de
paringsstand gaan . De kastjes blijven gesloten. Wei
zorgen we voor een koele plaats van opstelling en
geven regelmatig water met een sproeier. Door de
kastjes zo te verzorgen hebben we tot nu toe altijd
goede resultaten gehad . Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat dit de enige methode zou zijn . Bij het inzenden
van de kastjes is het zowel voor u als voor ons handig
dat er gebruik wordt gemaakt van een plateau voor
Kirchheiners en Kielers of een transportrek waar 4 of 8
Apideakastjes in kunnen . Hopenlijk gaan meer imkers
gebruik maken van deze unieke mogelijkheid om in
Nederland zelfgeteelde koninginnen te Iaten paren op
een ge'isoleerd (en dus raszuiver) eilandbevruchtingsstation. In het voorjaar zullen we de inzenddata en
het aantal inzendmogelijkheden publ iceren . Zie de
web-site www.buckfastame/and.nl
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PROGRAMMA

Apimondiacong res lerland 2005
Marleen Boerja n

Van 21 tot 26 augustus wordt in Dublin, lerland, het
39e lnternationale Apimond ia Bijenteelt congres
georganiseerd. In het januarinummer van BIJEN
(4(1 ): 26-27 (2005) heeft u de uitnodiging van het
bestuur van de ABTB kunnen lezen voor een
gezamenlijke reis naar Dublin. In dit nummer
presenteren we een korte samenvatting van het
programma van het 5-daagse congres.

44
-

O pening van het congres en receptie: Zondag 21
augustus: 18.00 uur
Wetenschappelijke en praktijkgerichte lezingen en
w erkgroepen : maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus
(09:00-18:00 uur) De thema's zijn:
Maandag
(1) Bijenziekten
(2) De kwaliteit van bijenproducten.
Dinsdag
(1) De genen van de honingbij
(2) De competitie tussen de honingbij en andere
bestuivende insecten in de natuurgebieden .

Woensdag
(1) Het management en de
technologie van het bijenhouden.
(2) Bestuiving onder glas.
(3) De controle van bijenziekten zonder residuvorming.
Donderdag
(1) Genetische selectie van bijenvolken.
(2) Bijenziekten : nieuwe ziekten.
(3) Bijenziekten: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bijengezondheid .
Vrijdag
Diverse excursies door het mooie landschap van
lerland en bezoeken aan diverse bijenstanden en
drachtgebieden.
Het volledige programma is te vinden op
www. apimondia2005. com
De kosten van deelname zijn € 350,- bij opgave v66r
1 juni 2005 . Als u na 1 juni registreert betaalt u
€425,-U kunt ook per dag registreren en dan betaalt
u €125,- per dag.
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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.nl
Grintweg 2 73
6704 AP Wageningen

online winkelen bij www.vbbn.ni

KUNST

'Voor de Bijen'; een spel in drie bedrijven
Ton Thissen
Op 13 november jl. bracht een deel van de redactie
van BIJEN een bezoek aan het kunstwerk 'Voor de
Bijen' in het (voormalig) Oostelijk Havengebied van
Amsterdam. Het bevindt zich daar op een opvallende plaats langs het IJtramtrace: de verdiepte halte
Rietlandpark.
Rijk en gemeente stelden destijds subsidiegelden
beschikbaar voor het verwezenlijken van kunst op
vier plaatsen langs dit trace; het Rietlandpark was
er een van .
Als zo'n kunstwerk 'Voor de Bije n' heet, heb je op
zijn minst met een kunstnaar te maken, met bijen
en een imker en met wat de bijen in zo' n stad het
Ieven mogelijk maakt: een drachtgebied.
We lopen het een en ander met u na .

De Amerikaanse conceptuele ku nstenaar Lawrence
Weina heeft Amsterdam ooit een tafel genoemd,
omdat alles wat daar gebouwd is, op palen staat; aanvankelijk van hout, later van beton . Deze opmerking
viel bij de Nederlandse beeldend kunstenaar Frank
Mandersloot (Utrecht, 1960), die als tiener al iets met
tafels had, in goede aarde . Van de vier door
Mandersloot op Rietlandpark gestapelde tafels
(afmetingen : 5.64 x 9.35 x 4.31 en 6.48 x 11 .0 x 4.85)
zijn de onderste twee van beton , de bovenste twee
van Azobe-hout. De vier tafels samen kun je aileen
zien vanuit het perspectief van de verzonken tramhalte
Rietlanden. Vanaf straatniveau merk je van de onderste
tafel niets. Als je denkt onder het kunstwerk te staan,
sta je op het blad van de onderste tafel dat in de
straat verzonken ligt.
Op deze plek fungeert het monument in zekere zin
als stadspoort. Aan de ene kant ga je de stad in; aan
de andere kant de zee op, de wereld in . Van kleinschalig naar grootschalig: van al die tafels en (bijzet)tafeltj es onder al die Amsterdamse daken naar deze
vier enorme tafels waaronder j e gemakkelijk je auto
kunt parke ren.

Een bijenverkeersstroom
Het is op deze plek een komen en gaan van verkeersen vervoersstromen (trein, tram , bus, auto, fiets , voetganger) die in verschillende richtingen en op diverse
niveaus de stad in- en uitgaan . Om dat te symboliseren
besloot Mandersloot, die Ieven in zijn kunstwerk
brengen wou, onder de bovenste tafel een plateau
aan te brengen , waarop een aantal kasten met bijen

kan worden geplaatst. U leest het goed : met bijen, die
daar wonen en werken en er voor een deel op uittrekken om met name stuifmeel en nectar te verzamelen .
Richting stad of richting zee, in ieder geval in de
richting waarin iets te halen valt. Hun actieradius is 6
km. (3 km heen; 3 km terug) en die kilometers maken
ze oak als het er op aan komt, vaak ten koste van hun
vleugels. Het doet je onwillekeurig denken aan de
VOC-schepen die, belust op specerijen , destijds het IJ
uitvoeren en bleven varen tot hun zeilen verrafelden
in de storm of verbrandden in de strijd met hun con currenten .
Ook op een andere manier vormt het bijenvolk een
afspiegeling van een stad als Amsterdam . Een bijenpopulatie staat strak van de 'afspraken' , codes, kei harde wetten en botte plichten . Dankzij een dergelijke
organisatie kan het ind ividu overleven . Zander d it
netwerk gaat de beste werkster verloren .
lets dergelijks heeft plaats in het stedelijk mil ieu. Denk
de bakker, de slager, de melkman, de groenteboer
e.d . weg en stedel ijk wonen en werken is al gauw niet
meer mogelijk.
Nee, die bijen zijn nag niet zo slecht bedacht.

De imker
Wie wi l in deze scu lptuur op dit verkeersknooppunt
en op zo'n hoogte (totaal 16 meter) in weer en wind
een bijenstand van voorlopig nog twee, maar straks
zes tot acht volken beheren? Kart en goed: Jos
Holleman (63). lid van de VBBN-afdeling Waterland te
Amsterdam . Hij staat ons (op 13 nov. 2004) op te
wachten achter het Centraal Station, want daar begint
het Oostelijk Havengebied, waar wij zijn moeten . Zijn
auto is niet echt groat maar de halve redactie kan er
ruimschoots in . Rijdend in de richting van het Panamaknooppunt, waarvan het Rietlandpark dee l uitmaakt,
wijst hij al gauw op de ruime t aluds die voornamel ijk
rechts van ons zijn aangelegd en ingezaaid met
drachtplanten waarvan we - er is een poosje geleden
gemaaid - in ieder geval de brem nog duidelijk
kunnen onderscheiden . En dan is daar links plot seling
het Monument Voor de Bijen. We hadden eerder
foto's gezien , maar in het echt is het overweldigend
onwerkelijk, zeker met die acht bijenkasten onder het
bovenste tafelblad . Jos maakt een ommetje zodat we
de nog verrassender confront atie beleven die elke
autobestuurder ervaart als hij de Piet Heintunnel
verlaat in de richting va n het Rietlandpark. Je kunt
ook als niet-imker niet om d it fata morgana heen.
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KUNST
me. Stel dat mijn bedieningsmechanisme me in de
steek laat, zoals nu.
Hij is begonnen met een volk. De andere kasten, drie
hoog, staan er voorlopig voor het oog.

Orientatieproblemen
Jos: 'Omdat ik eerst wilde weten hoe een bijenvolk
zich in deze omstandigheden houdt, heb ik er elders
een vergelijkbaar schaduwvolk op na gehouden . AI
gauw zag ik dat het Tafel-volk het niet zo goed deed
als mijn schaduwvolk. Het Tafel-volk werd steeds kleiner.
Nou ja, kijken en kijken en dan zie je het tenslotte.
Het zit hem in het voorvliegen of orienteren. Als er in
het hoogseizoen elke dag 1.000 tot 1 .500 jonge bijen
bijkomen, die na verloop van tijd gaan voorvliegen om
zich de kast in te prenten waaruit ze vandaan kwamen,
is dat geen inspannende bezigheid voor een volk op
de begane grond en in de luwte. Op deze plek waaien
die jonge bijen gewoonweg weg. Hier staat praktisch
altijd wind. Eenmaal georienteerd weten de bijen de
vliegplank prima terug te vinden, maar de meeste
jonge bijen komen aan die orientering hier niet toe. lk
heb dus windschermen gefabriceerd en aangebracht.
Daarmee is voor een goed deel het euvel verholpen .
Verder moet ik ervoor zorgen dat er niet gezwermd
wordt, want een zwerm op deze van verkeer vergeven
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In het echt is het overweldigen d. Onwerkelijk die acht bijenkasten onder het bovenste tafelblad. Foto 's: M. Boerjan

plek betekent een probleem voor de mensen, voor de
bijen en voor de imker' .

Een gedeelde uitdaging
Geen wonder dat de markering van de bocht in de
weg het al enkele malen heeft moeten ontgelden.

Een hapering
Een tegenvaller is dat het luik met uitschuifbare trap
om boven te komen niet wil reageren op de afstandsbediening die Jos hanteert. Dat had hij gisteren bij de
voorbereiding van ons bezoek al geconstateerd; nog
geprobeerd het euvel te verhelpen, maar het tijdstip en
de complexiteit van het aan te spreken verantwoordelijk netwerk zaten tegen. De afspraak toch maar niet
afgebeld. 'Met wat je vanaf hier kunt zien en wat ik
kan vertellen moeten weer ook komen', zegt Jos, als
een geboren en getogen Amsterdammer die niet zo
gauw voor een gat gevangen zit . 'Ais de trap wei naar
beneden gaat, kan ik ongewenst bezoek blokkeren
met een luik tussen de bovenste en de daaronder
staande tafel. lk heb dus weinig te vrezen. Wei moet
ik op mijn auto- geparkeerd naast of onder het
monument- !etten, want daar zit een bekeuring op
als ik er niet onmiddellijk bij ben met te roepen dat ik
de imker ben. En ook heb ik altijd mijn mobieltje bij

maandblad voor imkers februari 2005

Bij een kop koffie praat ik later met Jos nog wat na. Hoe
hij er toch toe gekomen is om de taak van beheerder
op zich te nemen, toen de afdeling Waterland daar
door Frank Mandersloot om gevraagd werd. Jos: 'Die
Mandersloot sprak mij wei aan: een origineel kunstenaar, een goede en volhardende communicator en een
eigenwijs mens (eigenwijs in de positieve betekenis
van het woord)'. Deze laatste eigenschap ontpopte
zich tijdens de discussies die zich - wat de bijen
betreft - bezig hielden met de vraag : Kunnen op deze
plek op verantwoorde wijze bijen gehouden worden?
Nee, zeiden de imkers . Dat wil ik nog wei eens zien,
zei Mandersloot. En zoiets zeg ik hem dan meteen na.
Ook ik houd wei van zo'n uitdaging. lk was me natuurlijk wei bewust van de risico's die dit project met zich
meebracht. De mensen in deze buurt moeten geen
last hebben van de bijen; integendeel, ze stellen in
hun tuin of omgeving vast dat 'hun' bijen een bijdrage
leveren aan de bestuiving van de flora in hun omgeving
en daarmee die flora in stand houden . Voorkomen
moet worden dat men gaat denken : Wij hebben als
belastingplichtigen aan dit soort onzin meebetaald!

KUNST
Verwennerij
Wat de bijen betreft: ze staa n niet in een
uitgesproken natuu rlijke omgevi ng, maar hebben
vliegend wei een re ikwijdte van zo' n 3 km .
Daarbinnen va llen bv. Artis, de Hortus botanicus en
het Oost erpark en al die andere plekken en plekjes
met gecultiveerde of zelfs wilde flora . Maa r zover
hoeven deze bijen eigenlijk niet te gaan. De ta luds
bieden nu al doorlopend dracht (diverse kruiden,
karwij, drie soorten klavers en espa rcette); de
spoorwegberm staat vol brem . Naast de nu al
opschietende populieren worden straks bomen
aa ngeplant die voor de bijen interessanter zijn : zoete
kers, witte paardenkastanje, sui keresdoorn, acacia,
honingboom en krim linde . Omdat bijen in het vroege
voorjaar een kleinere actieradi us hebben en hun
voedsel - met name pollen - uit de direct e omgeving
moet en halen, zijn er zo'n miljoen bollen de grond
ingegaan. Een vorm van verwennerij als je bedenkt
dater in Amsterdam enkel e tientallen miljoenen bijen
rondvliegen die op eigen houtje te werk moeten
gaan . Amsterdam te lt drie imkerverenigingen met
sa men zo' n 175 imkers die er gemiddeld 5 volken op
na houden . Een vo lk bestaat in het hoogseizoen uit
zo'n 40 .000 tot 50.000 bijen .
A ls de (nieuwe) bewoners van het Oostelijk Havengebied ons komen vragen welke bloemen en planten
ze in hun tuin moeten zetten voor de bijen , vind ik
dat dit aa nvankelijk dwaze project* volop zin heeft
gekregen . Het beva lt me steeds meer.'
* Aanvankelijk had Frans Mandersloot het over: A folly
for t he bees (Een dwaasheid i.e. een duur maar nutteloos gebouw ten bate van de bijen), maar het leek
hem bet er hiermee mogelij ke tegenstanders niet
onmiddellijk in de kaart te spelen .

De bioloog
'De meeste stadsmensen kunnen zich waarschijnlijk
niet voorstellen dat we zonder de hu lp van hon ingbijen geen aspergesoep zoud en kunnen eten of bij de
koffie een stukje aardbeientaart eten'. Aan het woord
is dr. Arie Koster, als lector verbonden aan de
Hogeschool Larenstein, bevoegd leraar imker en
promot or van het project 'Voor de Bij en'. Verde rop in
zijn art ikel ' Barometer voor het Leefmilieu ' wijst hij
erop dat de bijdrage va n honingbijen aan onze
economie minstens enkele miljarden euro's bedraagt ,
doordat (in bijenkasten geteelde) hon ingbijen veel van
onze voedse lbronnen bestuiven . In uitgestrekte tuin bouwgebieden waar veel voedsel wordt geproduceerd,
is de inzet van honingbijen dan ook noodzakelijk .
Maar ook d ichtbevolkte gebied en, met name grote

steden kunnen niet zonder bijen . Het Amst erdamse
groen zou er minder fraai uitzien zonder deze
diertjes. Ze best uiven de planten in tu inen en parken ,
met name fruitbomen , fra mbozen en roze nbottels.
Volkstu incomplexen en ook de stadstuinen zijn op de
bijen aangewezen. De bessenstruiken , door de honigbijen bestoven , worden in de herfst en in de wint er
door veel bessen- en zaadet ende voge ls bezocht.

Amsterdam in bloei
Sinds de jaren '60 is de Amsterdammer er meer
bloemen en pla nten op na gaan houden. Overa l in
het centrum: in stegen, langs grachten, op woonboten,
langs muren kom je bloeiende planten tegen. Heel
wat stenige locaties zien er als juweeltjes uit door de
aanleg van geveltuinen, tegelt uinen , containertuinen
en wat ert uinen. De st adsbewoner heeft zoveel nat uu r
in de stad ontwikke ld, dat honingbijen er gemakkelijk
kunnen Ieven. Oat wordt t rouwens afdoende bewezen
door het feit dat in en rondom Amsterdam zo'n 50
mi ljoen bijen rondvliegen op zoek naa r bijvoorbeeld
stuifmeel. Een bijenvolk- 40.000 bijen sterk- verzamelt
op jaarbasis ongeveer 40 tot 50 kg stuifmeel. Er bloeit
dus nog al wat in Amsterdam .
De 300.000 bijen van Mandersloot kunnen daar best
nog bij . Zeker nu er in hun directe omgeving zoveel
drachtplanten en b loemen zijn aan- en ingeplant.
Zeker, in de stad zijn bijen afhankelijk van mensen,
maar tegelijk zijn zij ook een graadmet er voor vooral
de mentale leefbaarheid van de stad .

Bronnen
Gezoem aa n de st adspoo rt, NRC 7 mei 2004, Cultureel
su ppl ement;
Baromete r voor het leefmi lieu, Arie Koster uit Voo r de
Bijen/ For th e bees, p. 28 e.v. Amsterdam 2004.
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Beg in aug ustus had ik een klein volkje dat een apideakastje volledig vulde . De koningin was twijfelachtig . lk
wi lde haar als reservemoer nog even in de apidea
bewaren totdat de nieuwe moer in een van mijn
kasten geaccepteerd was. Dan zag ik wei verder. De
nieuwe moer bleek bij nadere controle geaccepteerd en
de twijfelachtige apideamoer bleek bij nadere controle
niet meer aanwezig. lk besloot dit apideavolkje maar
te Iaten staan totdat het restant bijen ook het loodje
zou leggen. Ze bleven nog steeds vliegen en werkten
vlijtig aan een wintervoorraad waar ze waarschijnlijk
zelf niets meer aan zouden
hebben. Dacht ik.

komt een volk de winter niet door.
Weer deed zich de gelegenheid voor om ze te
redden. Mijn buurman had een volk waarvan hij dacht
dat het moerloos was. lk kon en mocht er dus best
een apideakastjevol bijen uitscheppen. Zo gezegd zo
gedaan. Maar ik wilde wei een levende moer
overhouden . Om die reden heb ik van dunne houten
latjes verbindingsraampjes gemaakt om zo drie
apideakastjes op elkaar te stapelen . De bijen van de
buurman heb ik in de bovenste twee apidea's gedaan
en met een stukje vliegengaas ertussen op het
minivolkje gezet. Ook dit heb
ik zo weer een week Iaten
staan voor het vliegengaas te
verwijderen . Omdat ik de
'bovenste bijen' niet wilde
Iaten verhongeren kregen ze
een voerbakje met bee-fit.
We zijn nu een paar weken
verder en het volkje heeft
regelmatig gevlogen, zelfs
half november wisten ze nog
stuifmeel te halen. lntussen is
er een eerste echte

Mogelijk waren de bijtjes
helderziend want begin
oktober diende zich een
oplossing aan. Hennie Kroese
besloot het teeltse izoen af te
sluiten en had een aantal
koninginnen over. Op het
imkerforum (w) plaatste hij een
bericht waarin hij het restant
van zijn blonde bevruchte
buckfastdochters aanbood aa n
vorst periode geweest. 10
eenieder die hun een goed
onderdak kon bieden. Omdat
December, heeft het de hele
dag gevroren. lk heb geen
ik op dat moment voor mijn
werk in Apeldoorn was
idee wat de temperatuur was
gedetacheerd besloot ik van
maar voor mijn gevoel was het
deze aanbieding gebruik te
meerdere graden onder nul.
Toch kon ik het niet Iaten ze
maken en bij hem een
even te storen . Zouden ze
koningin te halen. lk heb haar
na mijn werk opgehaald en
deze kou wei aankunnen? Met
mijn oor tegen de
heel voorzichtig voorgeste ld
aa n haa r nieuwe onderdanen .
apideatoren aangedrukt heb
In een Nicotkooitje met een
ik even geklopt. Vrijwel
prop su ikerdeeg als afslu iting
onmiddel lijk werd ik begroet
heb ik haar een week lang
met een zacht gegons. Ze
hebben het dus nog niet
opgeslot en gelaten. Een
De situatie op dit moment (jan . '05). Foto: Henn ie Peters.
plakba ndje voorkwam dat het
opgegeven.
suikerdeeg van buiten af werd opgegeten. lk had nog
Een week later, zondag 19 december, heb ik even het
geen leggende werksters gezien maar wilde geen
deksel van de bovenste apidea getild om de
risico lopen, omdat dit de laatste kans van het seizoen
voedselvoorraad te bekijken. Het voerbakje bovenin is
was om een moer in te voeren . Dit invoeren lukte,
nog helemaal vol, de tros zit in het middelste kastje en
aileen de grootte van het volk was intussen
als ze in dit tempo doorgaan, komen ze zeer zeker
aan deze voorraad toe voor het einde van de winter.
terug gelopen . Half oktober zaten ze met zijn allen op
een enkel apidearaampje. A lweer een reden om het
volk af te schrijven : met een dergelijk aantal bijen
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DE LEZER SCHRIJFT

Positief

BD- lmkerdag 12 maart

Op 21 december ontving ikons blad BIJEN . Zoals
gewoonlijk blader ik het eerst even door. Op blad
338 kan ik mijn ogen niet geloven.
Frans Janssen overleden. Onvoorste lbaar. Je valt stil.
Mijn gedachten dwalen af naar onze contacten. Steevast tijdens elke Algemene Vergadering: 'Hallo Ko,
hoe gaat het ermee, fijn je weer te zien': bij zijn
bezoek aan Terschelling en af en toe telefonisch .
Ongelooflijk dat dit allemaal voorbij is.
Gedachteloos blader ik verder. Pas bij de laatste
reg els van het 'Cursiefje' besef ik dat dit het laatste
'Cursiefje' was. Nog een afscheid, minder ingrijpend
maar toch!
Je vraagt je af of het lezen van jouw stukjes voor ons
een genoegen was. Rik, ik heb er van genoten. Je hield
ons een spiegel voor. lk zal ze missen.
BIJEN heb ik toen weggelegd, het was zo wei even
genoeg .
22 december, storm en regen . De winterhei bloeit en
aan de zuidkant van de waddijk zag ik al twee
bloeiende paardebloemen . Heus, het wordt wei weer
voorjaar. Ondanks alles.

Thema : Vitaliteit heerst, als het levenslichaam goed
functioneert.
Programma
09.00: Ontvangst met koffie/thee
09.45 : Opening
10.00: Lezing door Baldi Dekker: 'Bijengif en MS'
12.15: Lunchpauze . lnfomarkt
13.15: Lezing Jan Saal: 'Piant-bij-kosmos '
14.00: Lezing Wim van Grasstek: 'Kwaliteit als kenmerk
van immen op de omgeving '
15.00: lnformatie: 'Chroma's van kompost en honing '
door Theo Georgiades.
15.45: Rondvraag-discussie; sluiting .

Ko Zoe t, Midsland Terschelling

Entreeprijzen: dagprogramma incl. koffie/ thee €16,50
Dagprogramma incl. koffiel thee en lunch €20,-.
Aanmelden kan door overmaking van het verschuldigde
bedrag v66r 1 maart 2005 op Postbank 71.71.152 t.n.v. A.
Varekamp, Wageningen. 0. v. v. BD-imkerdag 2005. U kunt
op 12 maart ook aan de kassa beta/en. Voor nadere
inlichtingen, het aanvragen van het programma en
reserveren van de lunch (v66r 4 maart a.s.) kunt u contact
opnemen met Wim van Grasstek, 0317-31 71 80.

advertentie

Voor een genees middelonderzoek (a fkorting: PVB/00 l l) zij n we op zoek nanr

Mannen en vrouwen (18 jaar of ouder) die al/ergisch zijn voor bijensteken
Dit onderzoek betreft een nieuw genecs midde l dal ontwi kkeld is voor de behande ling van allergisc he reacties b ij
bijensteken.
Het onderzoe k wordt ui tg ,·oerd door Dr. H. de Groot, Ac. Ziekenhu i , Rotte rdam: Dr. Roovers, Tilburg; Dr. Pi eters,
He lmond ; Dr. Bruggi nk, Haa rl em en Dr. Hadderi ngh, Purmerend.
Voora fgaa nd aa n her onderzoek vind t een medi sc he keurin g p laat . Tij dens het ond erzoek wordt u of met een a l
bestaa nd midde l ofwe i met het nieuwe ge nces midde l tegen uw allergic behan deld. Het lot bepaa lt wel ke
behandeling u zult ondergaan.
De behandeling duurt tot en met de zomer 2005. an het eind wordt naar de effecti viteit va n de beha ndeling gckeken
doo r midde l van een opzettelijke bijensteek. in ee n ve ilige omgeving (op de dagbchande ling van een ziekenhui ).
A Is de behande ling effec tief blijkt te zijn, betekent dit datu bij ec n toekomstige bijcnsteek vee I minder kan op een
algcmene allergi che reactie heefi.
Voo r dit onderzoek komt u in het begin weke lijks, daarna
14 bezoeken noodzakelijk.

eenkeer per maa nd naar uw a llergoloog.

Er zij n minimaa l

Per bezoek aan de arts wordt 25,- ve rgoed te r dekking va n de (reis) kosten. Bij grote a fstanden wo rdt dit bedrag
aangepa t.
Het ondcrgaan va n de bijensteek wo rdt vergoed met I 00,-.
De re iskosten worden eveoeens vergoed.
Voor nadcre info rmatie kunt u contac t op nemcn met: Burea u Speci(l/ S ecretm·y Service, tel. : 0297 - 23 l 249
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BIJENGEZONDHEID

Handelen na spuitschade of vergiftiging
Peter Elshout

Ieder jaar vallen bijenvolken ten offer aan een foutief
gebruik van gewasbeschermi ngsmiddelen en ongeoorloofd gebruik van insecticiden. De oorzaak
kan zijn; ondeskundigheid, onge"interesseerdheid ,
gewoon pech of opzet. Als een imker het heeft over
spuitschade, bedoelt hij eigenlijk altijd de indirecte
schade die ontstaan is op het moment dat bijen stuifmeel en/ of nectar hebben verzameld op gewassen
die waren behandeld (bespoten) met een voor bijen
giftige stof. Dit geldt uiteraard ook voor de drinkp laatsen van de bijen tussen de bespoten gewassen
50 en d e ontstane gifplassen die na de bespuiting zijn
ontstaan. Bespuitingen met voor bijen giftige stoffen
moeten altijd plaats vinden op momenten dat bij en
niet vliegen . Kiest de teler voor een bespuiting in
de vroege morgen, dan dient hij rekening te houden
met de tijd die het middel nodig heeft om geheel op
te drogen en niet meer kwaad kan voor bestu ivende
insecten. Een koude morgen met ochtenddauw kan
hierbij f unest zijn en een inschattingsfout bewerkstelligen. Zo kan zelfs een g oed w illende teler met
kennis van gewasbeschermingsmiddelen, ongewild
door een inschattingsfout, de veroorzaker zijn van de
dood van door hem ingehuurd bestuivingpersoneel ,
de honin gbij, maar ook van vele andere bestu ivende
insecten. Een oplettend imker met zijn honingbijen is
de enige die een massa slachti ng onder bestuivende
insecten kan waarnemen en kan handelen om een
herhaling zo mogelijk te voorkomen .

Een ambtenaar van de AID, bem onsterd dode bijen van ee n
opzette lijke (directe) spuitschad e. Bijen in paniek lopen over
de kastwan d.Foto 's: P. Elshout)
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Onder heel andere omstandigheden als boven beschreven, is het als iemand eigenhandig bijenvolken tracht
te doden door via het vlieggat een insecticide in de
bijenwoning te spuiten.
lndirecte en directe spuitschade hebben overeenkomsten. In beide gevallen heeft er een massaslachting
plaats, veroorzaakt door een gif voor bijen. Bijen die de
aanslag nog overleeft hebben gedragen zich uiterst
agressief (doodsangst) en zullen ieder levend wezen in
de directe omgeving steken. Er vinden gevechten plaats
op en voor de vliegplank. Veel bijen tollen op de grand
in het rond, andere doen krampachtig pogingen om
nog te lopen of op te vliegen . Een doodsstrijd waarbij
uiteindelijk de vergiftigde bijen met uitgestoken tong,
gekromd achterlijf en verkrampte poten zullen sterven.
Bijen met afwijkend gedrag en reeds dode bijen worden
door de nog levende uit de bijenwoning gesleurd.
Toch zijn er duide lijke verschillen waar te nemen
tussen volken die indirect, door een bespuiting met
een gewasbeschermingsmiddel, of door een directe
aanslag, dmv een spuitbus met een insecticide zijn
bewerkt. Bij echte spuitschade zullen er bijna altijd
bijen voor de vliegplank te vinden zijn met stuifmeelklompjes aan hun poten. Een uitzondering hierop zijn
de volken die op honingdauw vliegen of op de nectar
van de extraflorale nectarien. Denk eens aan ge"injecteerde lindebomen ter voorkoming van honingdauw,
aardappel- en graanakkers die bespoten worden tegen
luis en door de zwarte luis belaagde tuinbonen met hun
extraflora le nectarien. Bij een directe vergiftiging
worden er geen of hoogst zelden dode bijen met
stuifmeelklompjes waargenomen. De vergiftiging is
immers niet afkomstig van een dracht.
De gifspuiter zal waarschijnlijk altijd de nachtelijke
duisternis misbruiken om niet gezien te worden en
een confrontatie met zijn slachtoffers te vermijden.
Een duidelijk waarneembaar verschi l is te zien in de
situering van de dode en stervende bijen. Bij een
indirecte spuitschade zal er een driehoek-vormig tapijt
van dode bijen voor de bijenkast ontstaan. De basis van
deze driehoek is het breedst direct voor de bijenkast.
Bij een directe aanslag op een bijenvolk, trachten de
bewoners in totale paniek de bijenwoning te verlaten.
Op, voor, opzij en achter, m.a.w. rond de hele bijenkast lopen of liggen dode en stervende bijen. Ook het
inwendige van de bijenwoning laat een ander beeld
zien .
Bij indirecte spuitschade zullen de vergiftigde bijen

BIJENGEZONDHEID

Opzettelijke (directe) spuitschade. Zelfs achter de bijenkasten
figgen de stervende en dode bijen.

Een (indirecte) spuitschade door een verkeerd gebruik van een
gewasbeschermingsmiddel.

waarsch ijn lij k al bij het binnen komen van de bijenkast
een afwijkend gedrag vertonen en daarom niet meer
acceptabel zijn. Veel van deze doodzieke bijen sterven
dan ook vlak voor en op de vliegplank. Bij directe
spuitschade sterven massa 's bijen vooral in de onderste

A ID heeft dan geen enkele zin meer. Het bemonsteren
van dode bijen kan aileen door een beed igd ambtenaar van de AID. Deze zal naast de bemonstering ook
dat wat er te zien is rond de bijenstand bekijken en in
zijn rapportage opnemen. De imker is verplicht zijn
volledige medewerking te geven aan de ambtenaar
van de AID en daadwerkelijk hulp te bieden bij de
opsporing van de veroorzaker. Oat daarbij ook voor
de imker, onaangename relatie verstoringen met
buren, een bevriend teler of een dorpsgenoot op het
spel kunnen staan, zal hij moeten accepteren. Wordt
de schuldige van spuitschade gevonden moet de imker
hem aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De
imker za l zelf een begroting moeten maken van de
werkelijk geleden schade . Het mogelijke verlies va n
honing, bestuivingge lden zijn hierbij niet van toe passing. Bij het opmaken van het proces-verbaal door

broedbak. Bij het openen van zo'n volk is de kans
groot dat de nog levende bijen letterlijk naar buiten
stormen . Het dragen van goed sluitende kleding en
imkerkap is in dit geval bittere noodzaak.
De door het gif gedode bijen verstoppen de ruimte
t ussen de raten en de doorgang naar buiten . Als een
di recte spuitschade te laat ontdekt wordt is de kans
groot dat de nog levende bijen in de hoger gelegen
honingbakken door zuurstofgebrek of oververhitting
zullen sterven.

Hoe te handelen bij spuit schade
Bij het vermoeden van spuitschade is het raadzaam je
eerst te overtuigen of de bijen niet van de honger zijn
dood gegaan. Ook bijen die van de honger doodgaan,
sterven met een uitgestoken tong. Controleer dan ook
eerst de voedselvoorraad door bijvoorbeeld de kast
aan de achterzijde iets te lichten. Is men overtuigd van
spuitschade, dan niets meer aan of rond de bijenstand
veranderen en direct de AID bellen . Het is de plicht
van iedere im ker, spuitschade te melden. Ook al wordt
de dader zomogelijk niet gevonden en krijgt men geen
schadevergoeding. Registratie van ieder voorval van
spuitschade draagt bij tot het wei of niet toelaten van
het gebruik van een gewasbeschermingsmidde l.
Neem geen bijenmonster en laadt de volken niet op
voor de thuisreis. Het dan alsnog inschake len van de

de AID, moet de im ker kenbaar maken dat hij zich
civiel partij stelt. Ook za l de geleden schade in het
proces verbaal moeten worden opgenomen . Om een
en ander soepel te Iaten verlopen is rechtskundigenhulp gewenst. Hiervoor ku nt u de vakbond of uw
rechtsbijstandverzekering raadplegen . Aileen als de
veroorzaker van de spuitschade bekend is en een
overtreding van de Bestrijdingsmiddelenwet is bewezen,
is er kans op een vergoeding van de geleden schade.
Wordt afgeweken van de voorgeschreven afhandeling
die gebruikelijk is bij spuitschade, dan kan de imker
naar zij n centen fluiten en wordt er niet uitbeta ald .
Voor zij die het nog niet wisten, de telefoonnummers
van de AID staan alt ijd vermeld in ons vakb lad Bijen.
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ONDERWIJS

Mijn eerste praktijkles 'bijenhouden'
Jan va n de Veluwe
Aan het einde der twintiger jaren , in de maand
september, mocht ik voor het eerst met mijn vader
mee naar opa, die als schapenhouder woonde op
het landgoed ' de Hindekamp' in Ede, omgeven
door de Edese, Ginkelse en Sysseltse heide. Dat
deed mij veel plezier, aang ezien ik juist een nieuwe
fiets had gekregen. Mijn vader ging dan gewoontegetrouw o pa helpen met zijn bijen , die juist van de
heide waren teruggekeerd. Het was dat jaar een
goed honingjaar, want aile korven waren, ter
vergroting van hun volume, tijdens het verblijf op
52 de hei de al voorzien van ond erzetranden .

-

Bij opa werd op een rustig plekje een klein kuiltje in
de grond gemaakt, waarin een stokje met een zwavellapje werd geplaatst. Na het aansteken van dat lapje
werd er een rooster (rond stuk blik met spijkergaatjes)
op het ku iltje gelegd , waarop de korf kwam te staan .
De randen van de korf werden aangeschoven met
zand om het afzwavelen snel en doelmatig te Iaten
verlopen. Het was namelijk een triest verschijnsel als
na afloop nog vele bijen verlamd en creperend rondkropen . Gewoonlijk kwamen aile bijen snel om in de
verstikkende zwaveldampen. Opa schudde daarna de
korf nog enige malen heen en weer, opdat de zich
nog tussen de raten bevindende bijen ook op het
rooster t erecht kwamen. Aldus werden rond een 20-tal
volken afgezwaveld, waarbij ook van mijn kant een
werkzaam aandeel werd verwacht. Het was echter
bepaald geen appetijtelijk gezicht; zo iets had ik nog
nooit eerder meegemaakt.

Naar de honingzemerij
Daarna werden aile bijenkorven, beter gezegd honingkorven , op een platte boerenwagen afgevoerd naar
een honingzemerij in de gem. Ede, waar de honing
uiteindelijk werd geoogst en verkocht. De lege korven
werden later weer opgehaald. Oat proces heeft zich in
die tijd vele jaren herhaald , het was blijkbaar een alleszins lonende zaak. Opgemerkt zij nog dat de suikerbiet in het begin van de vorige eeuw in opkomst was
en nog niet gold als een algemeen productiemiddel
bij de fabricage van suiker.

Herkomst van de korven met bijen
De vraag rijst hoe die schapenhouders, veelal tevens
'imkers', jaarlijks aan die bijenvolken kwamen . Tijdens
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de Veense (Veenendaal) bijen- en wolmarkt, die eervorige eeuw nog ged urende de hele derde week van
juli plaats vond, verkochten de Veluwse schapenhouders
aldaar hun schapenwol , waarna ze als retourvracht een
aantal zwermvolken mee naar huis namen.
Overwinteren vond toen nog niet plaats. Rond de
toenmalige eeuwwisseling bedroeg de aanvoer van al
die zogenaamde zwermvolken in Veenendaal, afkomstig
uit Brabant en de Betuwe, nog rond de 3.000 stuks
per jaar.

De komst van boekweit
Eerst tijdens de toenmalige eeuwwisseling verscheen
in ons land, ongeveer gelijktijdig met de komst van
kunstmest, de boekweit. Aangezien dit gewas sterk
afhankelijk was van bijenbestuiving en reeds in juni
began te bloeien, ontstond er een groot probleem .
De Veense zwermbijen kwamen namelijk pas in de
derde week van juli! Het gevolg was dan ook dat toen
de noodzaa k ontstond om permanent bijen te gaan
houden, m.a.w. er moest wei overwinterd worden. lk
herinner me nog dat ik toen voor het eerst kennis
maakte met die goedkope, gekleurde bijensuiker, die
met anilineblauw was vermengd en aldus ongeschikt
was gemaakt voor persoonlijk gebruik.

De komst van bijenstalletjes
Ter wille van de goed lonende boekweitteelt g ing
menige schapenhouder daardoor in de loop van de
vorige eeuw in dat rijke heidegebied permanent over
op bijenhouden, zodat diverse bijenstalletjes van de
grond kwamen . De korfhoning werd toen op de
boerderij geoogst en nadien met een persapparaat uit
de raten geperst. lk heb dat hele proces in mijn jonge
jaren mogen meemaken, hetgeen ik achteraf bezien
als een leerrijke bij enperiode heb ervaren . Gezien al
die bijenactiviteiten in de gemeente Ede wordt deze
plaats dan ook wei als de bakermat van de Nederlandse
imkerij aangemerkt.

Zwavellapjes nog in gebruik?
Enkele jaren geleden kwam ik in het bezit van een
zwermvolkje, geschept in het naburige Twello . De
herkomst ervan was mij niet bekend. Na verloop van
enige tijd bleek het, wat je noemt, een uitgerekend
'rotvolkje' te zijn . Zelfs de buren beklaagden zich een
Verder lezen op pagina 53
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BOEKBESPREKING

Cultuurgeschiedenis van de bij
De bij, Honingmaker, meesterarchitect en rolmodel
Bee Wilson

Bee Wilson
Door Heleen van

Wijk

Sinds de mens zeventienduizend jaar geleden voor het
eerst jacht maakte op honing en rotstekeningen van
honingrat en schilderde, beschouwt hij de apis mellifera
-de bij- als een van de wonderen der natuur: een
sociaal, hardwerkend, fraai en angstaanjagend dier. En
overa l waar bijen om hun honing - het oudste zoeten conserveermiddel ter wereld - worden gehouden,
heeft men in de loop der tijden theorieen over het
bijenvolk aangedragen. De honingraatstructuur is verheerlijkt, de stabi liteit van het bijenkoninkrijk geprezen .
Bijenkorven zijn ge·lnterpreteerd als vingerwijzingen
Gods, de bijen zelf als ons evenbeeld (of andersom).
Geen wonder dus dat we de bij door de eeuwen heen
tegenstrijdige eigenschappen hebben toegedicht:
deugdzaamheid en wreedheid, kuisheid en losbandigheid, regelmaat en ordeloosheid. Bijen zouden
femi nist isch zijn, maar ook juist patriarchaal. Ze
werden gezien als de ideale burger, ge leerde, moeder,
arbeider of soldaat.
In deze vermakelijke cultuurgeschiedenis verte lt Bee
Wilson wat de mens door de eeuwen heen over de bij
heeft wi llen geloven . Ze citeert filosofen, biologen,
kunstenaars, schrijvers en bijenhouders over het meest
vee lzijdige schepsel uit het dierenrijk: van A lexander
de Grote en Napoleon tot Sherlock Holmes en
Mohammed Ali . Bovendien trakteert ze de lezer op
recepten. De Bij gaat over koninginnen en darren,
over seks en pol itiek, over bijenbaarden en
bijenmyst ici en over Ieven en dood . Maa r bovena l
gaat De bij over onszelf.
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DE BIJ
H ouingma~e (, m ~esteru rchi rect"

en rolmodel

De auteur
Bee (Beatrice) Wilson (197 4 ) studeerde geschiedenis
en pol it ieke wetenschappen . Ze is culinair journaliste
en fellow aan het StJohn's College in Cambridge,
waar ze politieke geschiedenis doceert. In 2002 werd
ze door BBC 4 uitgeroepen tot 'food writer of the year' .
Wilson heeft een wekelijkse col umn in The Sunday
Telegraph-magazine.

Over het boek

Vervolg van pagina 52
paar maal over die hinderlijke bijen. In het Bijenhuis
een pakje zwavellapjes gehaald , waarmee het probleem
snel werd opgelost. lk heb daartoe 's avonds laat de
vliegplank van het betrokken volk gesloten, het
zwavellapje aa ngestoken en midden op de schuiflade
onder het bodemrooster geplaatst. Binnen een paa r
mi nut en was het probleem opgelost. Onbewust moest
ik daa rbij nog terugdenken aan het verre verleden,
het afzwavelen der korfvolken op 'de Hindekamp'.

'Een onweerstaanbare cultuurgeschiedenis over het
meest veelzijdige schepsel uit het dierenrijk.'
'Een heerlijke, eclectische geschiedenis over de
eeuwenoude verhouding tussen bijen en mensen . Van
harte aanbevolen.'- The Bookseller
'Een geweldig boek, minstens zo goed als Dava
Sobels Longitude.' - The Guardian
De Bij, Bee Wilson
Het boek is o.a . te koop bij Het Bijenh uis
Wageningen , ISBN 90 234 1561 2, Prijs €22,50.
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BEDRIJFSRAAD

Bestrijding AVB: overleg
overheid en bijenhouderij stokt
Henk van de•· S cheel; Frans Heessen. Dick van Houwelingen
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In de eerste maanden van 2002 heetl: u kunn en lezen dat
er overleg plaats vond tu sen overheid (D irectie Voedingsen Veterin aire A angelegenh eden (VVA) van het Min isterie
van LN V) en de geo rganiseerde bijenh ouderij over het
beleid ten aanz ien van bestrij ding van AVB. Dat overl eg
was op gang geko men onder druk van de overheid . Die
wenste (mede)financieri ng van de ko ten die voortvloeiden
uit de aanpak van AVB. AI snel werd du idelij k dater een
gedegen plan van aanpak gemaakr moest worden en dat
ail e ko ten van bestrijden voor reken ing di enden te
ko men voor de bijenh ouderij. Macht de bijenhouderij
daa rmee niet akkoord gaan , dan overwoog de overhe id te
sto ppen met haar aandeel in de be trijding van AVB. Dan
zouden oak geen gezondheidsverklaringen meer wo rden
afgegeve n voor grensoverschrijdend verkeer. Vo lgens de
wet (EU-richtl ijn 92/65) is de overheid namelijk slecht
verplicht tot handelend optreden (afgifte van gezondheidsverklaringen) bij grensover chrij dend verkeer van bijen
en bijenproducten en kan de ove rheid maat:regelen nemen
tcr bestrijding van de ziekte, maar is daartoe niet verplicbt,
a ldu s de uitleg va n de RVV
Er hee ft ove rl eg plaa ts gevonden door on met VVA. Er
is enige overeenstemm ing bere iJ.:-t, maar er z ijn ook
geschi lpunten gebleven . De overheid wi lde de zaken snel
regelen, maa r sinds eind 2002 stokt het overl eg. Reden
voor ons om u eens te informeren over de stand van zaken.
M onitoring Van meet af aan heeft de bijenhouderij (lees:
de de lega tie van de Bedrij fs raad) aange boden om de
preventie e kant van de aa npak, inc lusief monitori ng van
poren van de AVB-bacterie in voederkra nsmonster;
voor zij n rekening te w illen nemen. Dat preventieve 'pl an
va n aanpa k is onderwerp gevveest van meerd ere
be prekingen tu ssen de bij enh ouderij en de Rij ksdienst
voo r de keuring van Vee en Vlees (RVV). ln de eerste
maa nden van 2 002 heeft u o er de resultaten daarva n in
d it blad kunnen leze n. Toen is de aa npak be chreven, zij n
instructi es ter bestrijd ing va n AVB gege en en is
ingegaan op het voederkransond erzo k. Gebleve n is een
ver ch i! va n inz icht ove r het doe! van de monitoring en
daarmee sa menhangend de wijze va n uitvoering van de
monitoring en dus de kosten. In tegenstelling tot de
overhe id wense n wij dat de gegevens uit zo ' n monitoring
(oak) ge bru1 J..1: wo rd en voo r de opsporing va n sta nd en
met z ieke vo lken. Dat gaa t geld kosten en gezien het
beleid plan an LNV voor 2005 dat recent is verschenen
'
zullen di e ko ten voo r reken ing van het rij k komen.
Letterlij k staa t er in dat beleid plan: 'De bestrijding van
dier::.ieklen is en blijjl de eer: te veranrwoorde/ijklreid van
het bedrijfs leven. De kosten die hieraan verbonden ::.ijn.
u•orden dan oak ::.ovee/ mogelijk bij het bedrijfsle ven in
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rekening gebracht. Dit gehlt niet l'OOr de kosten I'Q/1
dier::.iekten bij p articulieren en de kosten van opsporing
en toe~icht; deze bl(il'e/1 voor rekeni11g 1•cm de overheid. '
Een eindje verder lezend in genoemd bele idsplan word t
du ide lijk wat de overheid wi l. Daar staat: '£ en FC/11 de
belangrijkste risicofac/oren in de bestrijding van een
dier::.ieA1e-uitbraak is een lange periode 111ssen besmetring
en ontdekking. Mon itoring, beu•aking en ·early warning '
::.ijn van groat belang m orlret ::.o l'roeg mogelijk . ignaleren
Fa n een (po remiele) uitbraak. · igna leren dus zonder daar
me teen een opsporing aan te verbinden. Wei alert
worden, c.q. blij ven, op een uitbraak en di e dan bestrijden
(ruim~.
·
Fina nciering VVA stelt dat ze aile secto ren over dezelfde
kam wiJ scheren. Daam1ee bedoelt VVA dat wij net al s de
andere secto ren aile onkosten van de bestrijdin g dienen te
beta len. Uitzondering lijkt nud e opsporing (gebiedsscreening) en het toezicht (inste ll en en handh aven van
vervoersverboden). Vo lgens het recente beleidsplan komen
di e kosten voo r rekening van het rijk. Wat blijft z ijn de
kosten voor prevemi e, voor ruimin g (door Rentokil) en
voor vergoeding va n geruimde vo lken en materi alen alsm ede de taxa tie da artoe. Dat is een aa rdi ge stellingname,
maar de bijenhouderij kent geen registra ti eplicht en geen
Productschap dat de benodigde gelden int conform de
voorschriften in de Gezondheid - en Welzijnswet voor
Dieren (GWWD).
l{.et argument dat wij niet op dezelfde manier zijn georgamseerd als andere veesectoren en dat ve rreweg de meeste
bijenhouder s e ige nlijk ' parti culieren' zij n, maakte weinig
mdru k: MLNV is er voor het bedrij fsleve n en ni et voor
hobbyi ten. Dieren bij parti culieren worden meegenomen
in de bestrij dings ma atregelen voorzover ze de belange n
va n de geo rgani ee rde (beroep -) veetelers zouden kunnen
schaden. lnformalie bij het Produ ctschap voor Vee en
Vlees maakte du idelijk dat MLNV met de andere sectoren
een convena nt voor de loop va n vij f jaa r heeft gesloten
ove r de f inanciering va n bestrijd ing van besmettelij ke
d ierziekten. ln dat co nvenant staan f inancieringsplafonds
voor ziekten bij koe ien, varkens, chapen en geiten. Ka men
de kosten hager da n die plafonds, dan betaa lt de overheid
het meerdere. Oa k behoeven de sectoren niet te betalen
voor ongeorga niseerden: er zij n kortingspercentages
overeengekomen. Zeer belang rij k is dat de grenze n dichtgaa n voo r import va n vee en vlees van een bepaa lde di ersoort als er ergens in de wereld een be mettelij ke z iekte
bij di e d iersoo rt optreedt.
Ook wij kond en een korting ( 15% ) krijgen voor de 15%
ongeorga nisee rde imkers! 1-l elaas ko n de grens nie t d icht
voor de 8.000 ton honing die ons land importeert en die
praktisch helemaa l besmet is met de AVB-bacterie. Ge lij ke
monniken, gelijke kappen stelden wij . Als de grens ni et
dicht kan, dan maar geen beta ling. Ve rvo lgens verza ndde
het gesprek in de vraag in hoeverre die buitenlandse honing
oorzaak ka n zijn van ui tb raken in ons land en dat ko n dan
een extra kortin g betekenen. Op schattingen door de
overhe id zijn wij maa r niet ingegaan. Wij hebben gevraagd
over welke bedragen we het e igenlij k hadden en wat de
RVV zou kosten. Het antwoord moeten we nog horen, wa nt
sind d ien zij n we ni et meer uitgenodigd voor ove rl eg.

BEDRIJFSRAAD/ABTB
Hoe nu verder? Gelukkig kunnen we constateren dat de
RVV nog steeds optreedt bij me lding va n een uitbra ak
an AVB. Recent is dar nog weer gebeurd bij Heerlen.
H elaa wordt de bijenhouderij slec ht op de hoog te
gehouden (ove r de o mvang) van hun ac tivitei ten.
De ziekte treedt de laatste j a ren ge lu kkig wein ig op. Toch
blij ven w ij hameren op het nemen van prevenri eve maatrege le n. Vooral het laboratoriumonderzoek va n voederkra ns monsrer is een goede zaak. Zo clien t iedereen die
bij en en geb ruikte mate ria len koopt, te ra gen naa r de
bijbehorende ' nega ti ef ve rklaring'.
Zola n,; de o e rheid ons blij ft benadele n met de import
va n ve le tonnen be merle honing en daaraa n oo k nog
ve rdi ent (6% BTW). hebb n wij gee n bchoeflc aan
verderc b sprek inge n over (m de) financiering va n
ruimingsko ten. Over monitoring e n de f inanc iering
daarvan va lt te praten als ook het opspo ring aspect va n
tanden met zieke vo lken er bij word! betrokken.

Bijgepraat (35)
Eric 8/ankert, ••oor~itter ABTB
Zoa ls de regelm atige leze r gemerkt hee n probeer ik u in
mijn stukjes ' Bijgep raa t' een overzic ht te ge e n va n mijn
e rva ringe n, opgeme rkte bijzonderheden e n gedac hte n
ove r het imke rgebe uren. Door deze erva rin gc n met u a is
lezer te de len o ntvang ik regelmatig reactie . Zo on tvi ng
ik een be ri cht van een teleurge te ld e lezer naa r
aa nleidin g van ee n opmerking in ' Bijgq raat' 2 over een
lez in g over 'bije nbrood'. De Jezing werd al erg
comm erc ieel en a l weinig informa tief ervare n. Wellicht
dat andere n hier a nders over denken. lk zie hun reac ti es
graag tegemoet. Wanneer we opens taan voor gefundeerde
kritiek n hierui t les en trekken, kun nen we tot een beter
resu ltaat komen.
- In dat kader za l ik u in een volgende bijdrage berichten
over onzc st udi edag op 12 februari in We hl , opfri scur. us
bestuivingsimker (s Bl Geldermalsen) en over het
e rloop van onze a lgemene ledenvergadering d.d . 5 maart
2005 in de zaa l van Kon. Beatrixcentrum , Kon .
Wilh e lminas traat 14 te Wehl die om 14.00 uur aa nvangt.
Tot slot ove r een agenda die vo lloopt met and ere
afspraken zoa ls : I 0.0 I bestuursvergade ring, 2 1.0 I
jaa rverga der in g a fd e ling Oo t-Betuwe, 22.01
brain tormdag hoofdbe ruur, 03 .02 overleg vier
imkerorga ni saties te Vught. l7.02 kringvergade ring reg io,
2 1.02 hoofdbestuurvergadering, 22.02 commissie honing
te Wagen ingen, 12.03 regiobijeenkomst hon ing enz. e nz.
Vind t u ook da t naarmate je ouder word! de jaren en
da ge n s neller op elkaar vo lgen?
lak voor de kerstdagen zijn de burea u lade n op de
afde ling va n de directeur voedse lkwaliteiten en
d iergezondheid van het mini terie LNV bl ijkbaar
ge ledigd. Het lastige dossier waarin de

bedrij fsraadvertegcnv.:oordigers zich taai hebben
opgesteld wordt nu in een brie f va n 17. 12. 2004 afgedaan
mer: ' Derhal e wi ll cn wij u meedelen dat VB per I
maart 2005 ni et mecr door de overheid bestreden zaJ
worde n. A I uw sector ze lf plannen heeft voo r de
bestrijdin g va n AVB dan kunt u een verzoek doen aan het
ministerie va n LNV om voo r o nd e rd elen die ail een via de
ove rh eid te realisere n zijn , hi erin re faciliteren ."
Het zaJ u d uide lijk z ijn dat de ve rt genwoord iger H. v.d.
Scheer, VBBN, F. Heessen, LLTB e n D. va n
HoU\ve lin gen, A I, inmiddel s vo lop bez ig zijn met deze
zaa k, daar de overhe id op g rond va n de GezondJ1eids- e n
Welzijnswe t voo r dieren (zie www.overheid.n l wette n)
hierin wei dege lijk een taak hee ft.
Naar hen die hi erin inte re se heb ben kan ik ook de
artike len e- mail e n di e mijn oudste doc hte r ten behoeve
van de commi ie heeft opgezocht met betrekking tot
Euro pees rccht c. q. bepa lingen.
w verzoek g raag richten aa n
er icbJa nke rt@ hotm ail. co m. U word t va n de
o ntwikke lingen doo r tt\ imkerbond op de hoogte
gehouden .
- Gespannen wachten wij het uitwinteren va n o nze
voJke n af. lk in het bij zonder daa r omliggende
varken sta ll en in d nabijhe id va n mijn bij e nstal ge loopt
word en e n de bij en hi e rdoor va n hun winterzit kunn n
geraken. Denk aan rij di g ont metten/ c hoonbranden van
uw in te zett en kastmateriaa l! F-loe is het met de mijtval,
is aa n ullende bestrijding nog nodig?
Regi treer u1 ka tverpl aa t ingen als u naar de w ilg gaat.
Formuli eren kunnen u di gitaal of pe r post door ons
c retari aa t wo rden toegezonden.
- Des Bl geeft de imkers di e een certi f icaa t
bestui vin gs imker hebbe n behaa lcl de gc legcnhe id
bij envo lk en voo r de besruiving aa n te bieden v ia de
website www.ssb i.nl. Voo r do nate u.rs is e r va n II
augu tu m 14 augustus wee r een excur ie naar
Terschelling ( z ie ' Bij gepraat' 31 ).
Bij verhuur va n b ijenvolken, aldus het ni eu w bulletin.
moet u Iet ten op d BTW. indien u deze client af te
dragen. · Bij icdere eco nom i c he handeling moet, vo lgen
de wet, in ederla nd BTW berekend en afgedrage n
worden. Voor verkoop va n levende have 6%, voor overige
dienstverleni ng 19%. Zet u bijen in voor de bestui vi ng?
Welke omschrij ving zet u op de fa tuur? A is u het woord
' BTW ' o p uw declaratie/re ke ning/factuur zet, be nt u
e rp lic ht dit afte dragen aan de belastingdienst. Bij
versc hil lende imkers zijn met de belastingdien t
indiv iduele afsprake n ge maa l-.1:. Ook ont taa t dikwijls een
di cus ie over her perce ntage. Verhuur va n bijen te n
behoe e van oedingsmidde len mag vo lgen s een la ag
tari f. Verhuur va n bijen ten behoeve van andere
gewa sen moet weer vo lge ns hoog tarief. Een disc ussie
die nier altijd duide lij k is. Ee n oo rbeeld v inden \ c bij
koo lzaad. Bij bestui ing va n d it gewas z ijn bijen zeer
wense lijk. Wordt het koo lzaad gebruikt voor de
voed ingindustrie of voor biodiesel?'
Aldu een c itaat uit het ni euws bulle tin. Voo r mcer info
zie website 8 1.
- 1-lebt u z ich (bij be langstel ling) al opgegeven voo r d
reis naa r Apimond ia in lerland?
Zie hi ervoor het januarinummer.
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Reis Ierland, bezoekApbnondia
Zoals u reeds in het januarinummer heefl kliiUlen lezen
organiseert de ABTB een reis door Jerland met een bezoek
aan het Apimondiacongres. Tijdens deze rondrei worden,
naast Apimondia , vele andere beziens\ aardigheden
bezocht, zoals de Connemara-regio, beroemd om zijn
schitterende natuw· met chapen, honderden kleine mer n,
sten n muren, kleine boerderij en en met heide bedekte
heuvels. De 'Kliffen van Moher', de ' Burren '-regio en de
tuinen van Powerscourt.
Voor meer informatie of boekingen kunt u z ich wenden
tot Imkerbond ABTB, G. Hollander, Van Marlestraat 13,
7035 A Kilder, 0314-68 33 29, E: g. hollander@zonnet.nl
of wwH•.imkei'SI'erenigingwehl.nl (reis lerland aanklikken).
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Enquete onder /eden van de
Bond van imkers van de LLTB
Jan Schrage, bestuurslid LLTB

De afgelopen zo mer heeft het hoofdb tuur een enquete
gehouden onder a l haar !ede n. Doe I va n deze enqu ete is
om te onderzoeken of er aanleiding is om het huidi ge
beleidsplan en de huidige orga nisatiestructuur van de bond
bU te tell en. De eerste re ultaten zijn inmidde ls verwerkt.
Hieruit komen een aantal sig na len naar voren . Deze
signal en waren voor het bestuur aa nl eid ing om hi erove r
met !eden van gedachten te wi elen. Deze gedachtewisseling beeft eind novembe r/begin december plaatsgehad in
de drie regia 's. De resultaten van de enquete en de regiobijeenkomsten worden verwerkt in een beleid plan. Dit
plan za l aan de algemene ledenvergadering voorjaar 2005
voorgelegd.
De Ieden hebben massaal ge hoor gegeven aan de op roep
om de vrageniUst in te vullen. Van de uitgezonden 450
formulieren mochten we 2 12 terug ontva ngen. Dit is een
score van 47%! Ook de regionale bijeenkomsten zijn goed
bezocht. Totaal hebben ongeveer I 00 Ieden gediscuss ieerd
over de uitkomsten va n de schrifte lijke enq uete. Hieronder
worden de belangrijkste uitkomsten op een rijtje gezet.
lnformatie over de bond verkrijgen de !eden vooral van
de afdelingen en via het maandblad Bl.TEN, respectievelijk
62% en 98%. Bijna de helft van de !eden die de vragenlijst hebben ingevuld (respondenten) beoordeelt de ondersteuni ng van de bond aan de afde lingen positief (46%).
30% Heeft hiero er gee n mening en de rest beoordeelt de
ondersteu ning als onvo ldoende of lecht.
Precies eenderde van de respondenten vindt dat de bond
andere activi teiten moet ontp looien, of bestaande activiteiten naar een hoger plan moet brengen. De belangrijkste
punten hieruit zijn PR en voorli cht ing, met name naar de
burger en (loka le) overheid, scho ling, ziektebestrijding en
onderzoek naar ziekten. ledereen died vragen lijst heeft
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ingevu ld leest het maandblad BlJEN. 90% van hen beoordeelt de informatie die het blad geeft vo ldoende tot ruim
voldoende.
Een van de doelen van deze enquete is de bijstelling van
het beleidsp lan . Ruim eenderde van de respondenten vindt
bet aa nbod va n sc holing vo ldoende. 36% vindt van niet en
de rest heeft hierover geen mening. 70% van de bevraagden
vindt dat de burgers onvoldoende worden ge'informeerd
over de bij enhouderij . Tijdens de discussiebij eenkomste n
zij n beide punten uitgebreid besproken. De !eden hebben
het bestuur meegegeven om beide punten hoog op de aandachtslijst te zetten voor het nieu we beleidsplan.
Ook over de huidige organi atiestructuur z ijn vragen
gesteld . Als het gaat om de vraag of heL hoofdbestuur
invulling moet geve n aan de eis uit de statu ten dat een
afdeling uit minstens 30 !eden moet bestaa n. staken de
meningen. Een andere vraag is, hoe de !eden een sa mengaa n met ee n of mee rdere organisaties beoordelen. Bijna
60% van de re pondenten beoordeelt ee n samengaan
positief tot zeer positief. Een kleine 18% negatief tot slecht
en een kwart van de bevraagden staat er neutraal regenover. Tijdens de bijeenkomsten is de organisatiestructuur
zijdelings aan de o rde geweest.
Ook is de leden een aantal persoonlijke vragen voorgelegd.
Een uitkomst hi erva n bew ijst maa r weer eens dat de
bijenhouderij voornamelijk wordt gerund door ouderen
die de pensioenleeftijd naderen of hebben bereikt: 60% is
60 j aar of ouder.
Het bestuur van de bond bedankt aile !eden di e de enquete
hebben ingevuld en ingezonden. Ook bedankt zij iedereen
die de discussiebijeenkomsten heeft bijgewoond. Mede
doo r hun inbreng kan aan het beleid van de bond de
komende jaren gestalte worden gegeven. Het bestuur
voe lt zic h door de grote betrokkenl1eid van haar !eden
gesteund in haar werk. Deze betrokkenheid zal vertaald
worden in het beleid voor de komende jaren.

17 Nieuwe imkers in Horst
De imkersvereniging Horst a/d Maas heeft on langs 17
nieuwe, jonge imkers, waaronder acht v rouweo , opgeleid.
Zij ontvingen het getuig cltrift van de beginnerscursus uit
handen van de voorzitter van de Limburgse Bijenhoudersbond van de LLTB de heer Frans Heessen.
Deze opstartc ursus bijenhouden is gehouden op de Modelbijenstand 't Zoemhlikske, gelegen in de Kasteelse Bossen.
Het Zoemhlikske is het educatiecentrum voor de bijenteelt in Horst, het dient tevens als verenigingsgebouw
voor de 86 !eden. Op dit moment zijn er vergevorderde
plannen om het sterk verouderde gebouw te ervangen
door een geheel nieuw Praktijkcent:rum voor Bijenteelt.
De lessen werden verzorgd door de bijenteeltleraren Joep
Verh aegh en Jan Caris. bijgestaan door Jos Steegh .
ln februari i de cursus gestart met vier theorieavonden ,
in het seizoen va n maart tot september voortgezet met
twaalf praktische bijeenkomsten en in november afgesloten
met een examen.
De curs isten zijn atkomstig uit heel oord-Limburg en
een enkeling uit Noord-Brabant.
Deze jonge imkers gaan de vergrijzing tcgen en de im kerij
houdt op deze manier zijn vita liteit, een noodzakelijkheid

LLTB/VBBN
voor de regio als men bedenkt dat de afde lin g H.orst aid
Maas mer z ijn ongeveer 900 volken per jaar goed i voor
22 mi lj oe n a an door bijen bestoven producten. Bijen
voegeu vee! toe aan de land- en minboll\v in dit gebied .
Wij \ven en de nieuwe imkers veel succes met het bijenhouden.

ALV VBBN

zaterd ag 19 maart 2005

De Algemene Ledenvergaderin g wordt gehoud en op
zaterdag 19 maart 2005 in het Co ngresge bouw va n het
Wageningen lnternationaa l Co ngres Centrum (WlCC),
Lawickse Allee 11 te Wa ge nin ge n, aanvang 10.00 uur,
einde 12.30 uur.
Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.
Agenda
I . Opening door de voo rzitter, dhr. Jo Plaiz ier
2. lotu len ALV 27 maarr 2004, zie BIJEN september 2004
3. Medede lingen en inge komen stukken
a. ti chting m .b.t. expositie Bijenhuisl
b. Apimondia Terland, 2 1-26 augusrus 2005
4. Jaarvers lag 2004
5. Financi e le jaar tukken 2003/2004
a . Vragen over de fin anc iele mkken di enen uiterlijk 14
dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend
6. Commissie N az ien Boeken
a. Verslag an de commi sie
b. (her)Benoe ming leden van de Co mmissie
7. B eg rotin g 2004/2005 en meetjarenraming BBN
a. Opmerkingen over de begroting di enen uiterlijk 14
dagen voor de vergadering schriftelij k te worden ingedi end
8. Verkiezingen Hoofdb e tuur
a. De heer Jo Plaizier i aftredend en relt zich
herk ie baa r.
b. De hee r Ro b N ijman is aftredend en stelt zich
herkiesbaar
c. De beer Henk van der Schee r is aftredend en stelt
zich herkiesbaa r
d. De heer Henk Zomerdij k is aftredend en stelt zich
herki esbaar
e. De heer Kees B os, penningmeester. i aftredend en
ni et meer herkiesbaar. O mda t r vori g jaar gee n
kandidaat is gevonden voor penningmeester is de heer
Bos nog voor ee n jaar aan gebleven.
f. Her bestuu r stelt voo r te verkieze n tot ni euw lid va n
het HB de hee r Wern er Vorstman. De heer Vorstman
za l de functi e va n penn ingmeeste r gaa n bekleden.
9. Voortgang gesprekken BvB ZLTO en VBB N
10. Voorste l HB t.a .v. blad B fJE
II. Be leidsplan 2004-2009
12. Acti vite itenp la n 2005

13. PAUZE
14. Onderscheidingen
15. Toekenn ing geldprij s Dick Vunderinkfonds
16. Bijenhouden.nl
17. Her maandblad B lJ EN
18. Rondvraag
Bij voorkeur vragen sch.ri ltelijk indienen tijden pauze.
19. Sluiting om 12.30 uu.r
Na de s luiting van de ALV wordt u de moge lijkheid
geboden de lunc h met koffie/th ee te nuttigen in het
Bijenhuis te Wagenin gen. Een ltmchpakket a €2 .70 kunt
u reserveren per tel efoon (03 17) 42 24 22, per fax (031 7)
42 41 80 of E: !'bbn@l·bbll.nf
Na de lunch tart om 14.00 uur het middagprogramma.

Middagprogramma ALV
Thema: Kl eine bijenka tkever
Gez ien de actu altiteit en vraa g naar informarie wordt het
middagprog ramma van de ALV gehee l gewijd aan de
Kleine bijenkastkever.
Sprekers:
14.00 uur: drs. Jan Krikken. entomo loog en Adjunctdirecteur MuseLUn Jarura lis, Le iden: ' Hoe herke nn en
we de Kleine bijenkas tkever (Aerh ina rumida)' .
14.30 uur: Prof. Frans Jacobs, Laboratorium voor
Zoophys io log ie, Uni ve rsireit Gent. Be lgie: 'Kle ine
bijenkastkever: consequenti es voor de imker.
Herke nnin g in de bij enka ten mogelijkheden voor
preventie en bestrijdin g' .
15. 15 uur: Ge legenheid tot het stellen va n vrage n.
15.30 uur: Sluiring.

Hoe komt u bij het Congrescentrum
fVJCC/IAC? ad res: Lawickse Allee 11 Wagen.ingen
Openbaar vervoer:
- Va nafstati on Arnh em: M idn et bus 50.80 en 8 1 (resp.
ri chting Utrecht, Amer foo rt en Utrec ht)
- Van af stati on Ede/Wage ninge n: Midner bus 83 en 84
- Va naf station Rhenen: Midnet bu 50, 80 en 8 1 (ric htin g
Arnh em)
Voo r aile bussen geldt: halte WICC/IAC
De treintax i brengt u vanaf station Ed /Wageningen tot
voor de deur va n het Co ng rescentrum .(ls di e er nog??)

1et d e a uto :
- Vi a N22 5 van af RJ1 enen/ Breda (Al 5), le krui pu nt met
ve rkee rslichten (links Kortenoordall ee, rechts Costerweg.
rechtdoo r Law ickse Allee), rech t oversteken en direct de
ve ntweg aan uw rechterhand nemen, na 200 m parkeerru imte l AC aa n uw rec hterhand .
-A Is u het terre in va n het Bijenhuis verlaa t gaa t u rechtsaf, bij de verkeerslichte n rechtdoo r ( ijenoo rdallee).
Deze weg vo lgen tot tweede verkeer Ii cht (u rijdt rege n
het Ag robusi nesspark aan), linksa f de Korte noo rda llee
op, doo rrij den tot het tweede ve rkeersli cht (rechtsaf is
richting Rhenen). U slaat hi er linksaf ri chting Centrum .
meteen de ventweg aan uw rechterhand inrijden, na 200 111
pa rkeerruim te lA .
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- Vanaf Ede (A 12) richting Wageningen rijden , op het
kruisp unt (verkeerslichten) met de Nijenoordallee (links
Restaurant ' Het Gesp rek') rechtsaf slaa n. Zie vcrdere
aanwijz ingen hierboven va na f 'Nijenoordall ee'.
- Vanaf Amhem/N ijmegen: bij het vierde verkeerslicht
(Forddealer Vande rKolk) lin k af richting centrum en
meteen weer rechts.
a) op het parkeerterrein rechts meteen parkeren (betaa ld ),
vo lg het voetpad over de grac ht naar het WICC/lAC;
b) eerste weg rechtsaf. ei nde weg weer rec hts, na ca . 100
m rechts parkeen·u imte W lCC/ IAC.

Onderscheidingen VBBN 2004

over bijen in te richten. Het gemeentehuis heefl een mooie
ruimte om schilderijen op te bangen en er is ook vo ldoencle
ruimte om beelclen op ·okkels te plaat en, eventuee l in
vi trines. De expositie kan door ons ingericht ,.,,.ordcn op 3
en 4 november 2005 en de ontmiming is gepland op 19
november 2005 .
Ons vc.::rzoek is aan collega imkers. die zich ook met k.·<mstuitingen over het bijenleven bezighouclen ofvrienden
hebben in het sc hilder - of beeldhouwerswereldje. en hun
werken graag zoudcn wi llen exposeren in Leersum. contact
op te nemen met: Wout Epping, Roekenes 54, 3956 RS
Leersum, 0343-45 14 07. E: epping44@=onnet.nl
Om een sclectie te maken uit het aanbod zou een foto van
het object zeer we lkom zijn . Aan de expositie zijn geen
kosten verbonden en al het geexposeerde materiaal is
verzekerd.

,lt/arga Canters/Gerda Bogaartls
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ln de tweede helft van 2004 mochten weer diverse
VBB -leden een blijk van waardel'ing ontvangen.
Verenigingsspelden worden uitgereikt bij langdurig
lidmaatschap : leden die 25 jaar lid zijn ontvangen ee n
venilverde speld, bij een lidmaatschap va n 40 jaar
ontvangt men een vergulde speld.
Erespelden krijgen zij di e een bestuur functie hebben
uitgeoefend over een periode van 10 jaar (verzi lverd) en
25 jaar lverguld).
en ereschildje wordt uitgereikt aan !eden die 50 jaar lid
zijn.
Ecn oorkonde wordt uil gereikt aan !eden di e zich op een
of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
subvereniging, of die Ianger dan 60 jaar lid zijn .
Een erek01.f}e komt toe aan degenen di e zich verdienstelijk
hebben gemaakt op meer dan plaa tselij k nivea u.
Het 1-Joo[dbestuu r van de VBBN wi l de !eden di e hiervoor in aan merk ing kwamen nogmaals danken voor hun
trouwe lidmaatschap en hun inzet voor de Vereniging.
De namen va n ontvangers va n een erespe ld staan vet
gedrukt.
Amhem/ Velp : Gunning, F. , Simon M.
Assen: Heuvel, T. .d ., Meijer, O.de (ere childj e)
Ruiter·, J.de
Bathmen: Bakker, J.W., Broekhuis, A.J.
Den Haag: Gelderen. L. van
Ermelo: Bekke r, B. , Groot. J.de
Hengelo Gld. : Lijftogt. W.
Hoogeveen: Mensink. J.W.H.
Made : Visser, D.de
Musselkanaal: Westen, A.J.
Staphorst: Bloemer!, W., Dunnink, J. , Dunnink, L, Harke,
L Ko ler, H., Stegeman , P., Stegeman sr.. P.,
Timmerman. H. (ereschi 1dje), Wo1tinge, H.
Steenwijk: Beek, A.A. va n, Bra ndsma, J., A.A.va n,
Brummen, M.van, Have, H.J.van
Vaa sen: orel, M.va n

100-jarig Leersum
Op 5 november 2005 bestaat onze imkervereniging honderd
jaar. Te r gelegenheid van dat feit heeft 8 & W van
Leersum ons de gelegenhe id geboden om een expositie
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Websites VBBN
Roe/ ten Klei, bedrijfsleider Het Bijenhuis

De VBBN beweegt zich a! moderne vereniging ook op
de elektronische snelweg. De kosten daat·van komen tot
uitdrukking in de winst.:' en verliesrekening.
De sites die onder de VBBN val len zijn :
\I'Ww.bijenhouden. nl, ll'll'll '. vbbn .nl, Wll'll:bijenlwis.nl, en
H'\I'H:bijen.info

www.bije11 houde11. 11/
Onder deze site vallen het imkerforum en bijen.info.
Mome nteel zijn er 11 73 ge registreerde forumdeelnemers.
Van deze deelnemers zijn er gemiddeld altijd wei vijf
(naast de geregistreerde bezoekers)tege lijkertijd op het
forum aanwezig, afl1 ankel ijk van het tijdstip va n de dag.
Het aantal abonnees op de forumkrant is nu 13 . Het
grootste aantal bezoeker tegelijkertijd op het forum was
op 21 september jl. om 22 uur 16: 53 bezoekers.
De laa t te tien maanden zijn er totaal 39.308 bezoekers
geweest dus ongevee r ongeveer J_5 bezoekers per dag; de
meesten blijve n ongeveer I 0 a 15 minuten op het forum.
www. vbbn.11l
Deze site wordt door ongeveer 80 bezoekers per dag
bezocht, de laatste ti en maanden: 26 .260 bezoekers.
www. bijen h uis. 11!
Hierop komen gemiddeld 36 bezoekers per dag nuffelen
in het assortiment; de afge lopen tien maanden 10.857
bezoekers.
www. bijen. info
Het betreft bier het online 'groentjes'-archief, dat nog
steeds niet erg bekend is bij de forumbezoekers.
Gemiddeld komen er 8 bezoekers per dag, de laatste tien
maanden 2.800 bezoekers waa rva n 80% afkomstig is uit
Nederl and en 3% uit Belgie.
~
Het bezoek aan de sites www.bijenhouden.nl en
li'H'H:bijenlwis.nl komt voor g rofweg 75% uit Nederland,
een kleine I 0% uit Belgie, de rest komt uit de he1e we reid
of is onbekend .
Va n bet bezoek aan de VBBN site komt gemiddeld 65%
uit ederland, een klein dee! uit Belgie en het restant uit
de were ld.

VBBN

Virussen en varroa besproken
Deel I : viru ssen
He11k 1'011 der S clreer en. !l'farce/ Simo11, VBB N- wer·k_r:roep
Bije11ge~olldlr eid

Op 6 november 2004 was er weer ee n bijeenkom t van de
bijengezondbeidscoii rdinatoren in heL Bij enhui s. Ditmaal
wa ren a! sprekers uitge nodigd Dr. Re inho ld Siede, onderzoeker virologic aan het Bi eneninstil11 t Kirehh ain in het
Bundes land Hessen in D uitsland en lng. Jeroen Da nders,
onderzoeker bij PPO-Bijen te Wagen ingen. Eerstgenoemde
sprak over vi russen bij hon ingbijen en de eventuele relati e
tussen vi ru sen en het optreden van sterfte va n bijenvo lken
in najaa r en win ter. De ander vertelde over het va rroaond erzoek bij PPO-Bijen in het afgelopen jaa r. In deze
bijdrage gaa n we in op bet virus-verhaa l. Een vo lgende
keer zu llen we ove r het varroa-deel ve rslag doen.
Soorten Virussen bevatten slechts genetisc h mate ri aal,
meestal RNA en soms D A. met daaro m hee n een eiwitmantel als omhul sel. Voor hun levensactiviteiten (s tofw isseling en erm eerdering) hebbe n ze een gasthee rcel nod.ig .
Bui ten een bijence l ' leeft' en venneerdert een virus zic h
dus ni et. In di e situati e houden ze het meesta l ni et lang
vol. hooguit een paar maa nde n. Bij de honingbij zijn tot
nu toe 18 versc bill ende vi russen gevonden, maar daa rvan
zij n er slechts zes an belang, omdat die afwij kingen/
ziekten ktum en veroo rzaken. Oat bets·eft het verkreukelde
vleugel v irus (DWV), het zakbroedv irus (SBV), het
acute pa raly e virus (APV), het chro ni che para lyse virus
(C PV), het zwa rte koni nginnencel virus (BQCV) en het
Kasj mir bijen virus (KB V). Met uitzo ndering van BQCV
wordt het optreden va n de andere v irussen geassocieerd
met een sterke varroabesmetting. De mee te deskund igen
houden die a soc iatie verantwoordelijk voo r de ernstige
naj aars- en wintersterfte in 2002/2003. In Duitsland stierf
toen ongeveer een derde van de vo lken, in Zwitserland
ongevee r een kwart. Toch zalmeer onderzoek nod ig zij n
om di e gedac ht e te kunnen onderbouwen.
Voorkomen en versp t·eidi ng Onderzoek in Hessen toonde
aa n dat APV, SBV en BQCV daar wijd ve rspreid voorkomen, zo nder direct zichtbare schade te veroo rzaken. l n
de winter waren mi nd er va lken aantoonbaa r besmet dan
in de zomer en herfst. Er moeten daarom factore n verantwoo rde lij k zijn voor de esca latie van het stadi um van
virusbe metti ng naar dat van ziekte. Andere onderzoekers
hebben deze virussen aangetoond in de varroamijten. Ook
i aangetoond dat besmette mijten die virusse n kun ne n
ove rdragen op gezonde bijen. Varroamijten ktumen dus
als versprei der (vector) fungeren. Niet alle virusziekten
hebben we te w ijten aan de komst van de va rroam ijten.
Ook voor het varroatijdperk zijn veel geva llen van virusziekten beschreven, met name zakbroed (SBV). ln Hessen
ver chil t de mate va n besmetting van vo lken met virussen
per imkerij. De oorzaak daarvan is (nog) niet bekend. Omdat in feite be metting met virussen a lge meen voorkomt
i het ruimen van zieke volken (zoa ls bij AVB gebeurt)
zin loos. Virusziekten zijn dan ook niet aangifteplichtig.
Ontstaa n van de ziekte Van K.BV is bekend da t het in
b ijenpoep oorkomt en dat poephoopjes in cellen ku nnen

voo rkomen. Dam·door raken choonmaaksters tijd ens hun
acti vite iten besmet, krij gen het viru in de maag en
poep en dat weer uit. Pas a ls de darm wa nd va n deze bijen
doo rlaa tbaa r wordt. komen de v irusdeeltjes in de haemolymphe terecht en rnakt oo k bet zenuwstels 1 bes met. Di t
laatste leidt tOt ori entatiestoomissen met als gevolg k.rabbelaa rs voor de kast. Hel in sterke mate op treden va n
Nosema apis, ee n ee nce lli ge di erlijke paras iel. leid t tot
aantasting en perfo rati e va n de da rm wand. Nose ma is
daannee een fakto r voor het optreden van zieJ.:t e door KB V
Andere manieren van virus-overdraeht z ij n de volgende.
Ve rspre iding binn en de bij via de darmwand naar h t
bloed en daa rme" naar zenu wkn open en kopkli eren. De
besmette voedsterb ijen maken dan voedersa p dat besmet
is met v irus, zowel bij KBV a ls bij SBV. Via dat besmette
voedersap ve rspreiden de virus en zich heel snel door het
broednest. Var roamijten die besmet zij n met KB V, steken
in gezonde bijen en brengen de vi ru deeltj e direct in de
haemolymph e. Die va rroam ijten z ijn tevoren besmet geraakt doordat ze zieh hebben gevoed met de haemo lymphe
va n een b ij d ie met dat virus is bes met. (Vo lge ns Siede is
het aftappen va n haemo lymphe van een bij door een
varroamijt vee l min de r erg voor di e bij dan het bes mette n
van di e bij met K.BV-d eeltjes doo r de mij t.)
In geva l va n CPV dragen bij en dit virus onde rl ing o er
door li chaam co ntact. Bij dat contact worden haren afgebroken en via di e haa rbeschadig ingen (wo nde n) kan het
virus binnenkomen . Ep idemi sc he u itbraken va n deze
virusziekte worden in verband gebracht met de bijendichtheid in een kast, het verzamelen van vee I honingdauw
en ongunstige weersomstandi gheden.
Ook de imker kan bij dragen aan de ve rspreiding van
virusse n. met name door freque nte u itwisse ling va n raten
tussen de verschillende vo lken.
Herkenning van een vi ru szie kte A Is besmet:ting overgaat
in ziekte. dan val t op dat de berreffe nde vo lken het niet
meer goed doen. Daa rnaast kunn en bepaa lde ymptomen
waarneembaar zij n. Oat betreft bijvoorbee ld vee! kra bbelaars voor de ka t of vee I verl ies van vl iegbijen doo r
orientatiestoorni . Ook komen broedafwijkingen (geur,
dade larven, enz.) voo r of afw ijkingen bij vo lwassen
bijen (sterk ve rkorte vleuge ls, verkreuke lde vleuge l ,
zwart achterl ijf zonder haren). Een labora torium-a na lyse
i dan nod ig o m met zekerheid te ku m1en vaststellen of er
een of meer virussen in het spel zijn . Overigen komen
APV en BQCV zo algemee n voo r, dat een positieve
ana lyse op deze virussen we inig zegt.
Bestrijding Vo lken hebbe n ee n zel fl1e lend vermogen en
kunnen so ms virusziekte n de baas wo rden, zoa l in bet
geval van zakbroed . De im ker ka n ailee n in de preventieve
sfeer imkerteehnische maatregelen t gen virussen nemen.
Oa t betreft het vo lgende.
- Vervang do nkere rame n. Die bevatten irussen. Laat dus
regelma tig nieuwe raten bouwe n.
- Las een broedstop in (ku nstzwermen maken) om
virusz iekten te voorko men of te genezen.
- Verbeter het mi lieu van de sta nd (m inder vochtig en/of
minder danker).
- Verva ng de koni ngin (omda t er genetisc he versehillen in
vatbaarheid voorkomen).
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VBBN/ZLTO
- Be trijd de varroamijten. Daarmee wordt een
belangrijke (verspreidings)vector uitgeschakeld.
Een Duits gezegde Juidt: ·wer die Milbe im Griffhat
brauchr Virennichr ::;ufiirchten.'

Inbinden 1naandblad BIJEN
U Ieest op dit moment bet tweede nummer va n ·BTJ E ,
Maandblad voor imkers· va11 deze jam·gang. Ee n manier
om uw maandblad mooi te houden i door deze te Iaten
inbi.nden .
De VBBN biedt de Jezers, evenals vorig jaar, de
moge lij khe id om jaargangen van bet maandblad BLTE
in te Iaten binden.
De ingebonden jam·gangen krijgen een donkergroene
harde kaft met goudkl eurige opdruk op de rug.

Om kostenve rh oging tegen te gaa n doct de binder
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het venoek om aile nietj es voorzich tig uit de bladen
tc verwijderen. Levert u de maa ndbladen in met
nietjes dan za l een bcdrag voo r het vcnvijderen in
rekenin g wo rden gebncht

U heeft de mogelijkheid om per jaargang in te Iaten
binden voo r € 14,- of per twee jaargangen voo r € 17 ,50.
Wilt u ervoor zorgen dat uw jaargang(en) v66r I april
2005 door ons ontvange n is (zijn)? U kunt dezc sturen
aan:
Sccretariaa t V BBN, t.a.v. Marga Canters, Gri ntweg 273,
6704 AP Wageningen.
Afgeven in het Bijenhuis, bijvoorbeeld tijdens onze
Algemene Ledenvergadering op 19 maart. mag
natuurlijk ook.

ZL
Van de Bestuurstafel
J. ~~~ •·a11 der Dusse11, Vice-voorzitter

Jnmidde ls heeft het Bondsbestuur de laat te vergadering
op 17 december 2004 voor het afgelopen jaar afges loten
en is onmiddellijk begonnen met de voorbere idingen van
het nieuwe jaar 2005.
Algemene Jaa rvergaderin g De Algemene Jaarvergadering
is vastgesteld op zaterdag 2 apri l 2005. De voorbereiding
voor deze vergadering is a! in vo ile gang. De afdelingssecreta ri ssen zijn inmiddels ge"informeerd en er kunnen
voorsteiien worden ingedi nd tot uiterlijk 15 februari 2005.
Beleidsplan c.q. jaa1·p!an 2005/2006 Het bestuur is reeds
bezig dit plan te actua li seren voor de bover1staande periode.
Ledenadministratie en verzekerin g De secretaris heeft
op 22 november 2004 de conceptledenlijst 2005 en de
formulieren opgave WA en Casco verzekering aan de
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afdelings ecretarissen toegestuurd met het verzoek om
ui terlijk 15 januari 2005 de Jedenlijst gecorrigeerd terug
te turen . Een compliment aan de afdeling Dongen die a]
v66r de laatste bestuursvergadering de stukken had geretourneerd. Gam·ne zo spoedig aile gegeverr terugsturen
naar het ecretariaat in Tilburg.
Fusie besprekingen met de VBBN De gesprekken tussen
onze Bond en de VBBN verlopen zeer positief. Een eerste
gesprek tussen beide besturen heeft plaats gevonden op 7
oktober 2004 waama een inlormatiebull eti11 is gepubliceerd
door beide organisaties in oktober 2004. De commissie
Organisatie en de commis ie Financien hebben reeds
meerdere malen met elkaar ge proken en een eerste concept
uit deze beide commissies za l worden besproken tijdens
de vergadeting op 13 januari 2005. Na deze vergadering
zal wederom een bulletin worden gepubliceerd.
Bijengezondheidszorg Vee I aandacht wordt teeds besteed
aan dit onderwerp . De werkgroep is weer bijeen geweest
op 29 november 2004. Voornemens is om in het voorjaar
een bijeenkomst te houden over de ondetwerpen: de varroamijt, Amerikaans vui lbroed en Bijenkastkever. Hiervoor
zu llen sprekers worden uitgenodigd.
Onderwijs De commissie Onderwijs heeft plannen om in
bet vootjaar van 2005 weer een cursus BUenteeltleraar te
organiseren. Er zijn irm1iddels 19 aanmeldingen voor deze
cur us.
Op 29 november 2004 heeft het secretariaat de afdelingen
bericht dater weer drie kl·ingen zijn die een cursus
'Basiscursus Bijenhouden· hebben aangemeld. U kunt
kandidaten aanmelden bij de k:ringen, De Baronie,
Midden-Brabant en Noordoost- Brabant.
Studiedag De studiedag op 13 november 2004 was
wederom een enorm succes. Vee! !eden hebben deze dag
bezocht. De dag is reeds geeva lueerd om tot nog betere
resultaten te komen voor toekomstige studiedagen. De
commi ie heeft vee l goede reacties ontvangen en is nu al
weer doende om de tudiedag 2005 te organiseren.
Thin idee 2005 Wij zullen weer deelnemen aan het
evenement, 'Tuinidee' in de Brabanthaiien te Den Bosch.
Tuinidee wordt gehouden van woensdag 16 februari 2005
tim zondag 20 februari 2005. Tn het mam1dblad BlJEN
wordt een kortingsbon opgenomen.(Januarinummer)
Kringoverleg Op 28 oktober 2004 vond een kringoverleg
plaats in Udenhout. Er was een goede opkom t en aile
aml\vezigen waren zeer tevreden over de behandelde
thema ·s. De notulen van deze vergadering zijn door het
secretariaat verzonden op 27 december 2004.
Veren igingsboek Er zijn nog maar weinig reactie binnengekomen over de accuratesse van het verenigingsboek.
Om over een 'Up-to-Date'-boek te blijven beschikken, is
het belangrijk dat de afdelingen daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen. U bent toch ook ge·interesseerd in
een handboek dat klopt m.b.t. de gegeven . Wijzigingen
gaarne melden aan het secretariaat.
Jubilal"issen Ook het afge lopen jaar is het weer een drukte
geweest met bet aantal jubilarissen. Onze bestuursleden
zijn wederom zeer actief geweest om in de diver e
afde lingen de jubilarissen te feliciteren en hun te eren.
Het bestuur wil hierbij alsnog aile jubilarissen feliciteren.
Voor meer informatie over her bovenstaande kunt u
contact opnemen met het secretariaat, 0 !3-58 36 350 of
via onze website wHwbijenhouders-::;/to.nl.

