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Van de redactie
Maart: de imkers pope/en, de winter heeft lang genoeg geduurd. En de bijen pope/en. Althans, de dekplanken
voelen lekker warm aan, en als de zan zich maar even laat zien wordt er flink water en stuifmeel gehaald.
lk wens u een goede uitwintering!
In dit maartnummer wil ik uw aandacht vragen voor twee nieuwe rubrieken: een tweemaandelijkse
plantenrubriek van Hennie Oude Essink, 'drachtplanten belicht' met mooie foto's en beschrijvingen waaruit
enthousiasme en vakkundigheid spreekt; en de maandelijkse rubriek 'buitensnippers ' waarin interessante
artikelen uit de buitenlandse bijenbladen worden gesignaleerd en samengevat.
Verder is er spannend speurwerk door Hennie Peters verricht naar de pseudo-schorpioen: dit keer geen nieuw
monster maar misschien wei een bijenvriend? Wordt vervolgd.
A strid Schoots
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Volksvermeerdering en geYntegreerde
mijtenbestrijding (dee I 1)
Peter Elshout
Zwermbeheersing gaat meestal gepaard met onnodig
grote ingrepen die er da n mede de oorzaak van zijn
dat de honingproductie tegenvalt. Met minder
rigoureuze ingrepen is zwermve rhindering (als men
dit wenst) mogelijk. Het welslagen is, zoals bij aile
ingrepen in een bijenvolk, afhankelijk van het juiste
tijdstip, inzicht en handel en van de imker. Uitstellen
van een noodzakelijke activiteit is ook een van de

moerrooster liggen . Zodra de raten in de HB voor
tweederde gevuld zijn, is het moment aangebroken
voor de tweede HB. Wordt deze handeling uitgesteld,
dan worden de bijen door het ruimtegebrek en het
daarmee gepaard gaande nietsdoen zwermlustig . Het
dan alsnog plaatsen van de tweede HB heeft geen
enkele zin meer. Het beoogde resultaat wordt mede
door de beperkte uitbouw va n nieuwe raten, de voortijdige zwermlust en gemiste voorjaarsdracht, niet

ingredienten die een beoogd doel doen mislukken .

gehaald.

Nog voor een volk symptomen va n aankomende
zwermlust laat zien, zijn er voor de imker een aantal
handelingen te verrichten , die voor het welslagen van
een verdere uitvoering van het concept noodzakelijk
zijn . Het Iaten uitbouwen van nieuwe raten door de
bijen is er een van. Het uitbouwen van een nieuw raten bestand vindt aileen goed pla ats tijdens de voorjaarsdracht. Bijen bouwen aileen als d it nodig is en als er
een continue stroom aan voedsel binnen komt. De
idea le plaats waa r bijen raten bouwen met bijna aileen
werkstercellen is de honingbak (HB) en niet naast het
broednest in de broedbak (BB). Om aan de behoefte
van darrenraat te voldoen moeten een of twee bouwramen in de onderste broedbak als kantraam aan-

Zwermbeheersing met verzamelbroedaflegger
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geboden worden . Een sterk volk is in staat tussen 5
tot 15 raten per seizoen uit te bouwen . Door de
honingbakken om en om te voorzien van ramen met
kunstraat en uitgebouwde raten is de uitbouw bij een
goede dracht verzekerd . Het volk moet v66r de
honingbak geplaatst wordt bij na op de rand van haar
uiterste expansie staan. Door een tweetal ramen met
gesloten broed in de te plaatsen honingbak te hangen
wordt iedere vorm van 'drempelvrees' naar de lege
bak overwonnen . Tussen de HB en de BB moet een

Wanneer het merendeel van de volken speeldopjes
bouwt, is het moment aangebro ken om aan zwermbeheersing te gaan werken . Het beoogde doel is dat
de volken doorgaan met hun activiteiten en niet overgaan in het niets doen met de daarmee gepaard
gaande zwermlust. Dit gaat het beste als de volken
gelijk gestemd zijn, m.a .w zustervolken en even sterk
in hun ontwikkel ing. Enig stuurwerk van de imker kan
deze laatste factor bewerkstelligen. Door tijdens de
inspectie van de vo lken, per volk twee avier ramen
met hoofdzakelijk gesloten broed met opzittende bijen
af te nemen en deze in een lege tienramer (de VBA)
te plaatsen, zal mogelijk opkomende zwermdrift wegebben . De lege plaats wordt opgevuld met bebroede
raten om de koningin weer volop ruimte te bieden
voor broedaanzet. Kunstraat of een onbebroede raat
geeft op dit moment meestal niet genoemd resultaat,
doordat deze vol gedragen zal worden met nectar/
honing . Door de afname van twee tot vier raten met
broed worden ± 4500 jonge bijen per raat en vele
honderden op deze raten zittende broedverzorgende
bijen per volk afgenomen . Dit met de aanzet van
nieuw broed in de twee tot vier toegevoegde raten
zijn zwermdrift onderdrukkend . Voer bovengenoemde
werkzaamheden uit bij goed vliegweer om een
minimum aan oude vl iegbijen in de VBA te krijgen.

Verzamelbroedaflegger ontmijten
Voor een verzamelbroedaflegger op een bak zijn
minimaal drie productievolken nodig.
Naast de 7 8 ramen met in hoofdzaak gesloten broed
moet er voedsel en voldoende stuifmeel aanwezig zijn .
Om een verzamelbroedaflegger handelbaar te houden
zal deze maximaal uit twee bakken , met hoogstens 14

a
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a 16 ramen

met breed mogen bestaan . Grotere VBA's
zijn te zwaar en het bestrijden van de varroam ijt met
mierenzuur lukt in grotere compartimenten niet. Met
het samenstellen moet rekening gehouden worden
met een of twee ruimtes voor de teelt van koninginnen.
Na de afname van de ramen met breed uit de
productievolken, moet de VBA naar een andere
standplaats op minimaal zes km afstand worden
gebracht om terugvliegen van bijen en het daarop
volgende beroven van de VBA te voorkomen . Laat nu
de VBA minimaal 9 tot maximaal12 dagen met rust.
De VBA heeft na deze tijd geen open breed meer en
aile redcellen kunnen vernietigd worden . Door de
reddeloosmoerlooshe id en massaliteit van jonge bijen
is de VBA optimaal geschikt voor de teelt van
koninginnen, mits aan een aantal voorwaarden wordt
68 voldaan. Het volk moet ruim voldoende stuifmeel ter
beschikking hebben en voldoende voer. Daarnaast is
het aan te bevelen dmv mierenzuur, 2 a 3 dagen na
het samenstellen van de VBA, de varroamijten in het
broed en op de bijen te bestrijden. (zie toelichting)
De 2 a3 dagen zijn nodig om de VBA tot een
eenheid te Iaten worden . Wordt direct een
mierenzuur behandeling gegeven dan zal er totale
paniek in de moerloze VBA ontstaan . Gebruik per BB
een Nassenheiderverdamper, welke bij een VBA op
twee bakken aan de zijkanten van de bovenste BB
worden geplaatst. Stop de mierenzuurbehandeling
voor de aanvang van de koninginneteelt. De ruimte
voor de raampjes met de Nassenheiderverdamper(s)
maken nu ruimte voor de/ het teeltra(a)m(en). Plaats de
teeltramen tussen de raten die nog breed hebben.
De varroabestrijding moet voorkomen dat de mijten
de te kweken koninginnen zullen parasiteren .
Ondanks dat de mijten zich niet in een koninginnecel
kunnen voortplanten zullen ze door gebrek aan werkster- of darrenbroed in de koninginnecellen instappen.
Met aile negatieve gevolgen voor de koninginnen in
wording. De VBA is geschikt om 20 a 40 koninginnen
volwaardig op te kweken . In dien er geen teeltmoer,
Kl - of eilandbevruchte moer voorhanden is, zal teeltstof van een omlarver/ koninginneteler gehaald moeten
worden . Voer de VBA tijdens de koninginneteelt niet
om inbouwen van de cellen te voorkomen . Kooi de
moerdoppen direct nadat ze gesloten zijn (5 dagen
na het overlarven

Toelichting .
Doordat ruim 60 % van de mijten in de productie
volkfn zich in het gesloten breed bevindt en deze
volken ± 16 ramen met breed hebben , zal een raam
(60 : 16 =) 3.75 % van de mijten bevatten .
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Vermeerdering met verzamelbroedaflegger
Tien dagen na het overlarven heeft de VBA rijpe
gekooide moerdoppen , een dag later !open de jonge
koninginnen uit. De VBA wordt nu opgedeeld in drieraams eenheden, een raam voer en twee ramen met
bijen uit de VBA en een jonge pas uitgelopen koningin
of een rijpe dop. Voordat een dop aan een volkje
wordt toegevoegd , wordt de inhoud gecontroleerd
door de dop van was op de scheiding met het kunststof dopje open te breken . Deze 'keizerssnede' is niet
gevaarlijk voor de ingezetene. Heeft de dop een
levende, vaak nog bleekgekleurde inwoner, dan wordt
de dop weer gesloten en in een volkje tussen de raten
gehangen. Voeg aan deze kleine volkjes voldoende
bijen toe omdat het nog vier weken zal duren eer de
eerste jonge bij en zullen uitlopen. Aile vers samengestelde volkjes, op een na, worden vervolgens direct
(in de avond of 's morgens vroeg) naar een standplaats
op zes km afstand weggebracht. Het ene achtergebleven volkje zal aile vliegbijen opvangen die tijdens
het opdelen onderweg waren . Ook is het mogelijk de
kleine volkjes een tweetal dagen koel (± 20° C) en
donker afgesloten weg te zetten en daarna op de
stand terug te plaatsen. Zorg wei voor voldoende
ventilatie om warmlopen/ stikken te voorkomen . Is er
geen dracht dan , de volkjes met suikerdeeg voeren
en de komende drie weken met rust Iaten. Zijn de
jonge moeren eenmaal aan de leg dan op gepaste
maat de volkjes groter huisvesten en bij tegenvallende
dracht spaarzaam voeren . lndien de VBA voor half
mei is gemaakt, zal het eerste breed van de jonge
koninginnen in juni uitlopen. Deze opfokvolkjes
kunnen uitgroe ien tot volken, die sterk genoeg zijn
om in te winteren.

Klein beginnen en gezond groot worden
Het opkweken van nieuwe volken kan uiteraard op
vele manieren . Om de risico's en het verlies van
(onbevruchte) koninginnen en bijen te beperken is bij
het opzetten van nieuwe volken in het voorjaar
gekozen voor kleine eenheden als drieramers in
plaats van tienramers.
Door de herbesmetting met de varroamijt moet er
einde juli een bestrijding plaats vinden met mierenzuur of Thymol. Om de volken met een minimum aan
mijten in optimale omstandigheden te Iaten overwinteren is een afrondende nabehandeling met
oxaalzuur, na een koude periode van ca 14 dagen in
de maand november of december noodzakelijk. Na
de genoemde koude periode zijn de volken vrijwel
zeker zonder gesloten breed, een voorwaarde voor
een geslaagde bestrijding met oxaalzuur.

~IIIIY~IMII-ilh'
~
Astrid Schoots
Jarenlang hebben Wilma Bohlmeyer-Mans, Otto de
Kat en Mari van lersel voor u de buitenlandse
bijenbladen doorgewerkt op zoek naar interessante
informatie, en hiervan verslag gedaan in BIJEN .
De komende tijd wi l ik dat graag doen, maar het is
wei moeilijk kiezen uit zo'n stapel tij dschriften!
Zweeds en Sl owaaks kan ik niet lezen; gelukkig
blijft er nog heel veel over, want een flink aantal
bladen zijn in Engels en Duits geschreven.
Het is bijzo nder om te merken hoe over de hele
wereld mensen -van grootimker tot hob byist- deze

buiten.

sntppers
berichten uit de buitenlandse bijenbladen

• Tegenstrijdig gedrag
Toen Mangum dit volkje wat bevruchte eitjes gaf, was

Compost van wasafval

hij tach niet verbaasd dat ze niet werden uitgebouwd
tot redcellen; de bijen voe len zich immers door de
eierleggende werksters niet moerloos. Om deze reden

In Minnesota is een beroepsimker met 3.500 volken,
die o.a. een wasopbrengst van 100.000 kilo per jaar
heeft. De beschrijving van zijn goedlopende onderneming dwingt respect af. Een mooi detail in het
verhaal : het afval, dat bij het wassmelten vrijkomt,
wordt met vrachtwag ens tegelijk (!) aan boeren in de
omgeving verkocht: het heeft een hoog stikstofgehalte
en verbetert de humusstructuur van de grand. lk kan
inderdaad uit eigen ervaring beamen, dat deze

is het vaak ook zo moeilijk om een dergelijk volkje
een nieuwe moer te Iaten accepteren. Ook dat wilde
Mangum staven, en hij voerde daartoe drie keer
gedurende ± 15 min een moer in zonder enige bescherming of overgang: twee keer een goedleggende,
een keer een onbevruchte moer. Maar gek genoeg
werden zij juist nauwelijks vijandig benaderd: er was
even wat geklim op de rug als begin van inballen,
maar vrij snel daarna leken ze geaccepteerd te worden .

muffige resten met een beetje geduld tenslotte in
een prachtige pikzwarte compost veranderen.
American Bee Journal, juli 2004.

Deze bijen gedroegen zich dus 'moergoed' door geen
redcellen te willen, maar accepteerden weer wei een
plotseling opduikende vreemde moer.

Eierleggende werksters

Het is een hardnekkig misverstand, dat eierleggende
werksters niet kunnen vliegen, en men ze dus kwijt
zou kunnen raken door de raten een eind verder af te
schudden. Om dit te bewijzen wilde Mangum de
eierleggende werksters merken . Hij lo kte ze met een
nieuw raampje onbelegd darreraat, dat aan de achterkant platgedrukt was : zo concentreerden ze zich bij
het leggen aan de zichtbare voorkant, waar hij ze met
gele vlekjes kon merken tijdens hun legarbeid.
Uiteraard kwamen de vlekjes overal terecht, maar de
werksters werden absoluut herkenbaar. Hij merkte in
dit volkje zo'n 130 eierleggende werksters; een
enorme hoeveelheid. Nadat hij de raten 50 met er

zelfde passie hebben .

• Afschudden helpt niet
In drie achtereenvolgende nummers van American Bee
Journal beschrijft Dr. Wyatt Mangum uit Virginia de
wederwaardigheden van een hopeloos moerloos minivolkje. In plaats van het gebruikelijke samenvoegen of
opruimen, onderzocht en fotografeerde hij de ontwikkeling van zo'n volkje in een goed toegankelijk observatiekastje. lk noem zijn belangrijkste bevindingen .

• Meerdere eitjes per eel.
Algemeen wordt in de boeken verme ld dat werkstereitjes meer aan de randen van een eel zitten dan op
de bodem, eenvoudig omdat de werkster een te kort
achterlijf heeft. Maar in de praktijk komen ook deze
eitjes vaak op de bodem terecht (weliswaar rommelig
en in grate aantallen) omdat de werkster zich diep met
haar achterl ijf in de eel kan werken . Mangum fotografeerde eierleggende werksters in allerlei vreemde
posities, met de vleugels schots en scheef over de rand
hangend , of tot en met de kop in de eel verdwenen.
Ook in moerdoppen werden eitjes afgezet: door deze
doppen overlangs een stukje open te snijden en dan
tegen het glas aan te plakken, kon hij zelfs tot in de
ee l fotograferen.

verder had afgeschud, vlogen ail e werksters, inclusief
de tientallen eierleggend e werksters, direct terug
naar de standplaats en clusterden zich voor het
afgesloten vlieggat, waar het weldra wemelde van de
gele stipjes. Opmerkelijk genoeg waren ai leen de pas
uitgekomen kleine darren, die uit de werkstereitjes
waren geboren, de enige bijen die niet konden
terugvliegen.

American Bee Journal, september, oktober en
november 2004
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Komt hoornaar nog voor?
Bij naspeuringen in oude Groentjes zag ik een
pagina met de vraag 'komt de hoornaar nog in ons
land voor'. Dat was in 1967.
Het afgelopen jaar 2004 had ik op een paar meter
afstand van mijn bijenstand (op de heemtuin van
Dorp en Natuur in Leersum) een wespennest, dus
wat doe ik: ik hang een wespenvanger op .
En jawel, heel spoedig had ik de eerste wespen,
maar na verloop van tijd was de wespenkolonie
leeggetrokken en kwamen er de hoornaars voor in
de plaats. lk denk dat ik dit jaar zeker een zestigtal
hoornaars in mijn wespenvanger had. Zoveel had ik

70

er het jaar daarvoor niet gezi en . Ook op mijn
vorige stand aan de Boerenbuurt in Leersum had ik
gedurende enkele jaren slechts aan aantal hoornaars
in mijn wespenvangers.
Nu is mijn vraag of collega-imkers de laatste jaren
meer hoornaars tegenkomen . Aangezien ik eens
door een vijftal wespesteken onwel was geworden,
had ik voor die nog groter uitziende wespen een
behoorlijk ontzag . Mogelijk kunnen we er achter
komen hoe het nu met de hoornaars gesteld is.
Wout Epping, Leersum .

Laatste hoornaar in 1959
In het arti kel uit 1967, dat de Hr. Epping aanhaalt,
besch rijft A. M inderhoud deze imposante hoornaar, de
Vespa crabro, een fl inke wesp van ongeveer 35 mm
groat , met roo dbruine rugte keni ng . Hij deed graag
onderzoek naar alle rl ei wespensoorten en was met
name gefascineerd door de hoornaar, die hij consequent crabro 's noemt.

in zijn schedel opliep, (als hij een vogelhokje met nest
wi lde verplaatsen), en daarvan dan niet meer hinder
ondervond dan bij een gewone bijenprik.
In de eerste helft van de vorige eeuw kwam hij deze
wespen nog regelmatig tegen, maar in het voorjaar
van 1959 was het voor het laatst dat hij ze waarnam . lk

Zo verte lt hij ook over de vele ha rdnekkige overdrijvingen en geruchten, bijvoorbee ld hoe een paard door
slecht s zeven hoornaarsteken zou kunnen sterven. Hij
sch rijft vervolgens dat hij ook wei eens een paar prikken

in 1967 heeft opgeleverd, maar het lijkt erop dat ze
gedurende enkele decennia minder freque nt voorkwamen.

weet niet wat zijn oproep naar hoornaarwaarnemingen

Deze jonge hoornaarkoningin fotografeerde ik eind oktober. Het doo r mij verhuisde nest was toe n a l verwijderd. Aile bewoners
waren eind september dood/ afgestorven. knap van zo 'n beestje dat het op een zonnige dag terugkomt op de plaats waar ze
geboren werd. Foto: P. Elshout
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Schaap in wolfskleren

wesp of Franse veldwesp, Polistes dominulus. (Zie ook

Sinds een jaar of t ien echter wordt de hoornaar
steeds vaker waargenomen, en niet aileen in de
zuidelijke provincies, maar soms tot in Groningen toe.
Op www.bijenhouden.nf zijn mooie waarnemingen en
foto's te zien. In BIJEN van mei 2003 schreef Peter
Elshout een informatief artikeltje over de hoornaar
('schaap in wolfskleren'), waarbij hij ook de strijd
aangaat met de vele vooroordelen . Zo besch rijft hij
hoe zachtaardig en rustig de hoornaa r is, en dat de
toevailige steek hem eerder aan een brandnetelprik
deed denken. En die paar bijen, die de hoornaren
kunnen opeten, wegen beslist op tegen de schoonheid en het nut van de hoornaar. Hieronder geeft
Peter een reactie op de vraag van dhr. W. Epping.
Astrid Schoots

de foto pagina 87).
De oude naam van deze zuiderling is Polistes gallica/
gallicus. Deze zee r warmteminnende soort met uitzonderlijk lange achterpoten maakt haar mininestje
vaak aan de onderkant van een dakpan vast. Een
dergelijk nestje bestaat meesta l uit niet meer dan een
atwee raatjes van ca 10 em in doorsnede.
Vijftien jaar geleden heb ik een dakpan met daaraan
vast het nestje, inclusief bewoners, meegenomen om
nader te bestuderen en te fotograferen. Deze soort
was toen immers nog een zeldzaamheid. Oat blijkt uit
een korte vermelding in dee! 23 van de meer dan
vijftig jaar oude reeks: 'Wat leeft en groeit'. Hier kan
men lezen: ' ... aangezien deze meer Zuidelijke

Wespen voeden zich met zoetstof van larven

In 2004 leek het er echter op dat deze 'zeldzaamheid'

Begrijpelijk ben je verwonderd ais je in je wespenval
de opvailend grate hoornaar (Vespa crabo) aantreft.
Zeker ais je deze wespensoort mogelijk nog nooit in
je directe omgeving hebt waargenomen . De
aanwezigheid van een hoornaar in ee n wespenval is
als volgt te verklaren.
Elk wespennest met inwoners is een

bij sommige woningen onder iedere dakpan huisde .
Het tegenovergestelde is het geval bij de Saksische
wesp (Dolichovespula saxonica) . Deze soort komt in
Limburg nu vee! minder voor dan een t iental jaren
gel eden .
Peter Elsh out

seizoensverschijnsel, dat na het hoogtepunt van de
ontwikkeling, ergens tussen juli en september, in
verval raakt. De koningin gaat geleide lijk steeds
minder eitjes leggen. Daardoor komt er een moment
waarop de verhouding tussen breed en wespen gaat
veran deren. De wespen, die Ieven van een door de
larven geproduceerde zoetstof, zijn nu in de
meerderheid en krijgen daardoor te weinig voedsel.
Door het gebrek aan suikers gaan aile wespensoorten,
dus ook de hoornaar, de zoetstof elders zoeken. Zo
kunnen ze in een wespenval belanden.

Migratie naar het noorden
In de Zuidelijke provincies als Limburg en ZuidoostBrabant is een nest met hoornaren de laatste ja ren
steeds minder een bijzonde re verschijning. In 2004
heb ik in en rond mijn woonplaats, in de taiile van
Limburg, wei een dertigtal nesten geteld. Twintig jaar
geleden was iedere waarneming nog uniek. De
migratie naar het Noorden van deze tot voor kort
aileen in Zuid-Nederland voorkomende soort wordt
veroorzaakt door klimaatsveranderingen die gepaard
gaan met de opwarming van de aarde.

wespensoort nog slechts een enkele maal en
uitsluitend in Z-Limburg is aangetroffen' .
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Gallische wesp
De migratie naar het Noorden geldt ook voor de
kleinere en afwijkende wespensoort, de Gailische
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Pseudo-schorpioentjes
Het is eind januari als ik dit stukje schrijf. Er valt op
dit moment niet veel te imkeren, in concrete zin dan.
Hooguit ga je nog eens met oxaalzuur in de weer.
Er is wei werk aan de winkel als je je kennis omtrent
het e.e.a . wilt verbreden of verdiepen . En dan dient
zich toch ook weer de varroamijt aan : het is goed
van je grootste vijand zoveel mogelijk te weten .

gebruiken er geen pesticiden meer gebruikt mogen
worden die de varroa- en tracheeenmijt bestrijden .
Omdat de schorpioen nauwer verwant is aan de mijten
dan de honingbij zullen deze bestrijdingsmiddelen ook
de pseudo-schorpioenen doden. Volgens degenen die
het kunnen weten zijn aile drie de soorten 'arachnids';
dit kunnen we denk ik het beste vertalen met spinachtigen.

In de loop der jaren zijn er verschillende methoden
bedacht om de varroamijt een halt toe te roepen.
Varierend van de meest vreselijke bestrijdingsmiddelen
72 tot poedersuiker bij moeder uit het keukenkastje.
- Deze week kwam ik iet s tegen dat wei eens het ei van
Columbus zou kunnen zijn. Oat hebben ervaren imkers
vaker meegemaakt, maar deze tweedejaars nieuweling
is nog wei in voor een experiment.
Wat bij mij visioenen van mooie, sterke en varroavrije
volken oproept blijkt een heel klein diertje, genaamd
pseudo-schorpioen . Op 11 januari jl. schreef iemand
een stukje op het lmkerforum over dit insect. Een
volgende speurtocht op het Internet leerde mij dat dit
diertje al jaren bekend is bij imkers in het buitenland.
De pseudo-schorpioen leeft onder andere in streken
van Azie waar ook de varroamijt vandaan komt.
Mogelijk een natuurlijke vijand dus. Van de pseudoschorpioen is voor de meesten van ons niet meer
bekend dan dat hij miljoenen jaren ge leden gevangen
raakte in de wat duurdere soorten barnsteen . Zelf had
ik er vo or mijn zoektocht nog helemaal niet van gehoord, hoewel er toch rond de 6.000 soorten bestaan.
In 1999 waren leden van een N ieuw-Zeelandse imkervereniging ervan op de hoogte dat pseudo-schorpioenen de varroaplaag kunnen beperken; men noemt ze
daar zelfs 'bee scorpions' , bijenschorpioenen . In India
voorkomende pseudo-schorpioenen zorgen voor een
aanzienl ijk lager aantal wasmotten en mijten in bijenkasten en dit schijnt al in 1968 te zijn vastgesteld .
lk ben er nog niet achter wat de Latijnse naam is van
de variant die het meest geschikt is voor het gebruik
in bijenkasten. Mogelijk is dit de 'E//ingsenuis Fu//eri' .
Het is in ieder geval bekend dat de 'Ellingsenius
Hendrickxi' in sommige geva llen ook de bijen en soms
zelfs de koningin oppeuzelt. Ook de 'Chelifera
Cancroides' neemt als toetje het broed van de bijen
als de mijten op zijn. Men dient er rekening mee te
houd en dat wanneer men pseudo-schorpioenen gaat
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lk ben eens gaan bellen met iemand die al een aantal
jaren bezig is met de teelt van pseudo-schorpioentjes .
Piet van Duchteren uit Rotterdam (01 0-46 62 085)
vertelde me dat ik met het inzetten van pseudoschorpioentjes beter nog even kan wachten, omdat ik
net voor kerstmis met oxaalzuur heb behandeld.
Omdat de schorpioentjes slecht tegen een zuur milieu
kunnen zullen ze dan zeker dood gaan. De proef die
hij wil gaan uitvoeren om aan te tonen dat dit een
geschikt middel tegen varroamijt is, begint in februari.
Als dit experiment een succes is, wil hij een grate hoeveelheid schorpioentjes gaan kweken om te verspreiden
onder een aantal imkers in de maand mei . De prijs zal
rond de 6 euro per 30 schorpioentjes liggen .
Voor wie meer informatie wil hebben over dit diertje
raad ik aan de zoektocht op het Internet te beginnen
op het lmkerforum: http://www.bijenhouden.nf/
forum/topic. asp ?TOPIC_ID=43 79
Hier zullen in ieder geval aile verwijzingen naar
documenten vermeld worden die ik tegenkwam . Bent
u ook ge'interesseerd in deze biologische bestrijdingsmethode of weet u er meer van te vertellen, plaats
dan gerust een bericht op het forum , te bereiken via
het eerder genoemde internetadres.

IMKEREN IN DE WINTER

UITVINDINGEN

Aanvulling op het pioniersspeurwerk van
Hennie Peters
De genoemde 'Chelifera cancroides' wordt ook wei de

De imker en zijn beroker

boekenschorpioen genoemd, is ongeveer 3,5 mm
groat en leeft van stuifmeel- en andere mijten, van
bijenluis, wasmoteieren en jonge wasmotlarven: in aile

Onno Bakker
Sta je net met een raam in de hand en wil je een
beetje rook geven, is de beroker weer eens uit.

opzichten dus een nuttig dier.
Dr. Barry Donovan van het Donovan Scientific Insect
Research, die veel onderzoek naar dit diertje heeft
gedaan, meldt dat het eten van bijenbroed ('a Is toetje,
wanneer de mijten op zijn ') aileen plaatsvond in een
onnatuurlijke situatie van laboratoriumopslu iting.
Op het imke rforum (bijenhouden .nl) staan een paar
prachtige foto's, door Kees van der Krieke gemaakt,

Omdat mijn beroker geen afzonderlijke binnenpot
heeft- waardoor het vu ur waarsch ijnlijk 'stikt' omdat
er na een poosje niet genoeg Iucht bij kan komen heb ik het volgende ve rzonnen. In een ruim passend
bl ikje (in dit geval van tomatenpuree) heb ik gaten
geboord zowel in de bodem als in de zijkant (zie
teken ing , de pijlen geven de luchtstroom weer).

van een drachtig vrouwtje van de soort die door Piet
van Duchteren wordt gekweekt.
De hier afgebeelde pseudoschorpioen is de
'Ellingsen ius Scu/pturatus' uit een Zuidafrikaanse
bijenkorf, lengt e ongeveer 6,5 mm .
Astrid Schoots
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DE LEZER SCHRIJFT

Embleem
De heer A. Padberg uit Groningen kocht eind 2004 op
een verzamelbeurs onderstaand voorwerp in viervoud .
Het is een geelkoperen embleem met zes bijenkorven
in een cirkel met bijen eromheen . De doorsnede is 6,5
em. Aan de achterkant zit in het midden een gesmede
koperen spijker van 2,5 em lang.

Verder heb ik het blikje voorzien van een handvat
zodat het gemakkelijk uit de beroker te halen is. lk
steek de tabak aan met een aanmaakblokje en p laats
dan het blikje in de beroker. Op deze manier blijft het
vuur aan - en dus is er rook - zonder tussendoor
blazen , gedurende zeker een uur. Of het probleem
ook geldt voor berokers met binnenpot weet ik niet,
maar als dit wei het geval is kunnen een paar extra
gaten aan de zijkant misschien ook hier uitkomst
bieden.

Rectificatie
Wie weet waarvoor dit soort voorwerpen gebruikt
werden, hoe oud ze zijn en uit welk land ze komen?
Graag uw reactie naar: Redact ie BIJEN , Postbus 90,
6720 AB Bennekom, 0317-42 24 22,

E: redactie@vbbn.nl

In artikel over de Bijenbibliotheek (BIJEN 14-1:11 )
staat dat de gehele boeken- en tijdsch riftencollectie
va n PPO-Bijen naar de bibliotheek is verh uisd. De
bibliothecaris liet ons weten dat aileen de
tijdschriften in de collectie zijn opgenomen. De
boeken zijn nog bij PPO-Bijen.

W ij zullen uw reactie doorspelen naar dhr. Padberg .
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Kamperfoelie (Lonicera L)
De Kampe rfoeliefamilie (Caprifoliaceen) is een grote fam ilie, waartoe de Vlier, de Sneeuwbal, de Sneeuwbes
en de strikt e Kamperfoelie (Lonicera L) behoren. De Lon icera aileen al kent een kleine 200 soorten , waarvan
vele in struikvorm . O nder haar zijn een groot aantal planten die een aanwinst zouden kunnen zijn voor de
tuin om haar sierlijke en geurige bloemen, die een groot aantal bestu ive rs Iokken .
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De hoofdjesachtige bloeiwijze van de Wilde Kamperfoelie Ievert een wirwar van bloemen op. (Foto's Hen nie Oude Essink.)

De 'Wilde Kamperfoelie' is een kl immer die zich, wei
10 meter lang, in bossen en kreupelhout kloksgewijs
overal in en om slingert. In warme zomeravonden
gaan de witlgele bloemen open en verspreiden een
zoete geur; de brede, glanzend witte bovenlip van de
bloem Iicht in de duisternis van de nacht op en lokt
vooral pijlst aartvlinders en nachtuiltjes aan; deze
komen op de nectar af, waarmee de diepe kroonbuis
soms wei half gevu ld is.

Haar officiele naam is Lonicera Periklimenum L..
Periklimenum is het Oudgriekse woord voor de
'Etruscische Kamperfoelie'. Sinds ver voor Christus
komt de plant in West Europa voor.
Wij kennen vooral de vele cultivars, die vaak ook voor
onze bijen aantrekkelijk zijn, vooral als zij op zoek zijn
naar pollen . Wie struiken of bomen langs de tuinrand
heeft, kan vee\ plezier aan de plant beleven ; zij is
winterhard en gedijt goed op elke grondsoort.
De roodbloemige 'Rode Pijpkamperfoelie' is een
kruising van de Lonicera brownii x Lonicera dropmore
scarlet; een klimmer van 3 4 meter met vele trossen
donkeroranje/ rode bloemen; een zomerbloeier en een
sieraad in de tuin. Aan onze bijen Ievert de plant ruim
pollen ; de overvloed ige nectar is voor haar niet te
bereiken , daar komen vooral vlinders op af; ook
tuinhommels tref je er vee\ op aan .
(Een eventuele koper van de plant moet opletten : de
z.g. "Rode Kamperfoelie' - Lonicera .xylosteum -

a

De bloem van de rode Pijpkamperfoelie is trechtervormig en
heeft een ko rtere buis. Op de afbeelding zijn in de linker
bloembuis de helmknoppen rijp; de stempel is nog niet
ontvankelijk; rechts wijken de welkende meeldraden uiteen en
maken plaats voor de rijpende st empel. (proterandrie: eerst is
he t mann etje rijp).
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DRACHTPLANT BfLICHT

Homme Is en bijen m et hun relatie f korte tong komen
niet langs de normale w eg bij de nectar in de diepe

kroonbuis. Het zijn vooral hommels die een gaatje steken
onder in de buis. (Op de afbeelding zijn de beschadigingen du idelijk te zien.) Bijen maken er dankbaar
gebruik van om ook illegitiem van de nectar te snoepen.

De bloemen van de tuinkamperfoelie zijn twee/ippig : verder is de
kroon ve rlengd tot een lange buis
van 4 em.

De opname werd gemaakt de
tweede week van januari; bulte n
was het 5 graden; de pollen
wachten op de bestuivers; dit
kunnen aileen maar bijen zijn .
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wordt rood genoemd vanwege de he lderrode bessen;
haar bloemen zijn wit!geel!)

Buisbloemen
De bloemen van de Kamperfoelie, zoals hier 'de tuinkamperfoe lie' ( Lonicera Caprifol ium). behoren tot het
type lipbloemige buisbloemen . De onderlip is neergekruld: een moeil ijke landingsplaats voor bestuivers!
De vier bovenlobben zijn tot een brede bovenlip vergroeid en lichten 's nachts voldoende op om de talloze
pijlstaartvli nders en nachtuilen de weg te wijzen; een
sterke geur lokt haar in eerste instantie aan; hangend
v66r de bloem st eken zij haar lange tong in de diepe
buis; in een sne l tempo gaan zij zo van bloem naar
bloem . De beweeglijke helmknoppen Iaten haar pollen
achter op de t ong en de kop van de bestuiver. Een
dag later richt de knopvormige stempel zich op en is
ontvankelijk voor bestuiving; de kroon is inmiddels
naar geel verkleurd.
De diepe kroonbuis bergt veel nectar, die wordt
afgescheiden achter onderin de buis. Meeldraden en

In dezelfde tweede week van januari:, een paar uren later;
hangend voor de bloem probeert een bij de rijke buit naar
haar korfjes te veg en.

stamper komen kaars recht uit de kroonbuis tevoorschijn; ook dat maakt het best uivende insecten met
kortere tong moeilijk bij de nect ar t e komen, zelfs als
de buis kort genoeg zou zijn . Behalve veel nectar
Ievert de bloem ook vee l stuifmee l af, waar ook de
ve le pollenverzame lende insecten op afkomen , waaronder zweefvliegen en bijen .
Ook de Tuinkamperfoe lie is een klimmer, die wij vaak
in onze houtwa ll en aa ntreffe n en die het dichtst bij de
wilde kamperfoelie staat. Zij behoort tot de groep
nachtbloeiers in de zomer.

W interbloeiende struikkamperfoelie
Tot de grate groep struikkamperfoelies behoort ook
een prachtige winterbloeier: (de Lonicera Standishii);
deze heester van 2 meter hoog en breed is volkomen
winterhard ; vanaf half december Ievert zij een zee van
bloemen tot ver in maart, waar, als het even kan, veel
bijen op af komen.

De winterstruikkamperloelie is e en rijke bloeier; bij vorst
bevriest de b/oe m; zodra de temperatuur boven nul komt
gaan nie uwe knoppen open.
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Ze zijn er weer
Begin januari waren er een paar dagen dat de natuur
ver boven haar stand leefde . Een flets zonnetje laag
aa n de hemel en bijen die rondjes draaiden. De hoge
t emperatuur lokte ze naar buiten en dat daarbij gelijk
hun endeldarm werd geleegd was mooi meegenomen.
Maar zoals gewoon lijk wilde ik, met de nadruk op 'ik',
weer te veel. St uifmee l hoopte ik te zien , maar dat is
in deze tijd van het jaar niet in de aanbieding . Bovendien gaat de stimulans om stuifmeel te verzame len uit
va n het open broed en dat is er begin januari even min .
Dat komt pas later aan de orde. Aanvankelijk zullen
dan ook voor de aanmaak van broedvoedsel de inwend ige rese rves aan eiwitten en vetten worden aan76 gesp ro ken , later aangevuld met het nog aanwezige
stu ifmeel van vorig jaar dat voor de bijen nu binnen
berei k is gekomen. Binnen bereik nu, omdat we vorig
najaar een bak met een aantal uitgebouwde raten
onder de bak met broed hebben geplaatst. Door het
afvoeren werd het volk weliswaar naar beneden
gedrongen en vormde de wintertros zich gedeeltelijk
in de boven- en onderbak, dus ver verwijderd van het
opgeslagen stu ifmee l hoog in de raten van de bovenbak, maar t ijdens de winterzit werd het voer boven
de tros aangesproken. Het vo lk at zich als het ware
omhoog en het stuifmeel van vorig jaar kwam weer
binnen bereik . Oat stuifmeel noemen we bijenbrood
en het is voor de bijen goud waa rd. Volken die tijdens
het afvoeren vorig najaar een bak met lege raten
bovenop het bestaande broednest hebben gekregen
zijn slechter af. In de loop van de winter eten ook deze
bijen zi ch omhoog, maa r raken dan juist steeds verder
verwijderd van het opgeslagen stuifmeel in de onderbak waar zich toen het broed nest bevond. Terwijl u dit
leest is de t ijd aangebroken dat de bijen met stuifmeel thui s komen. Het is en blijft een pracht gezi cht.
Je hebt niet altijd dat geluk, maar als su rrogaat is er
da n altijd nog de varroalade. Meestal vind je daar een
paar klompjes gemorst st uifmeel. Jammer voor aile
moeite van de haalbij. Blijft de vraag op welke manier
die klompjes verloren zijn gegaan. Tijdens het afschrapen in de eel? Is het een klunzige jonge bij
geweest d ie de kostbare lading uit haar pootjes heeft
Iaten g li ppen? Wie het weet mag het zeggen . In het
grate geheel van imkeren stelt zoiets natuurl ijk niks
voo r, maar het zijn juist deze kleine dingen die voor
mij de cha rme van het bijenhouden vormen.
Die bodemla is trouwens een verhaal apart. De plek
waar het wasmul zich bevi ndt geeft de positie aan
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van de tros en dat vertelt weer iets over de voedsel situatie. Nog iets opmerkelijks . Tussen het mul vind ik
altijd een paar verse wasplaatjes. Wasplaatjes terwijl
de bouwdrift nog sluimert. Zou het kunnen dat bij
voedselopname de wasklieren van bijen in de bouwleeftijd automatisch wasplaatjes produceren die
verwerkt worden of op dezelfde manier verloren gaan
als de klompjes stuifmeel?

Water, alstublieft
Behalve stuifmeel heeft een bijenvolk in het voorjaar
veel water nodig . Bekijk op een zonnige dag maar
eens het wasgoed aan de lijn of droogmolen. Als dat
het wasgoed van de buren is breng dan maar een
potje honing, want na het aangenaam verpozen Iaten
de bijen wei het een en ander achter. Water is bittere
noodzaak voor het op peil houden van de temperatuur
en vochtigheidsgraad in het volk en in de eel len met
open broed . Om tegemoet te komen aan die behoefte
aan water krabde mijn mentor t ijdens de eerste
inspectie met een vork de voedselranden rand het
broednest open . Zijn redenering was dat het ingedikte
wintervoedsel in de cellen vocht zou aantrekken en
daardoor voor de bijen beter waste verwerken. Als
bijenvader geloofde hij er heilig in. lk heb onwillekeuri g
veel van zijn aanpak overgenomen. Nog steeds leg ik
in het naj aar een aantal doeken op de dekplank om
de warmte vast te houden en bind al heel veel jaren
platen tempex tegen de zijwanden van de kasten met
hetzelfde doel. Daarnaast, (lachen maar), verwijder ik
wei tot in februari de varroalade. Maar dat is weer om
schimmel op de raten te voorkomen . Hieruit blijkt maar
weer hoe moeilijk het is om aan aile (ingebeelde)
goede bedoelingen te voldoen .
Om terug te komen op de waterbehoefte van on ze
bijen : een bijenkroeg inrichten is leuk, maar doe het
dan vroeg in het jaar voordat ze elders water hebben

VAN I MKER TO T IMKER
gevonden. Een plekje in de zon en uit de wind is
ideaal, maar pas op dat het geen bijenkerkhof wordt

schapen. Allemaal waar, er is echter een duidelijk

en zorg voor een droge landingsplaats. Zie ook BIJEN
11 (3): 74(2002).

Bij de bestrijding van de varroamijt wordt het in het
inwendige van het bijenvolk gebracht. Het is bekend

Koolzaad voor biodiesel
Het is al weer een tiental j aren geleden dat ik in de
Haarlemmermeer met mijn bijen naar het koolzaad
re isde . In de jaren tachtig was er namelijk door deze
gemeente grond aangekocht voor toekomstige bebouwing en tot het zover was werden deze Iappen
grond jaarlijks ingezaaid met koolzaad. Het betekende
voor deze imker een nieuwe dracht op een paar
kilometer van huis. De paar volken werden achter in
de auto geschoven waarbij de honingkamers apart
werden vervoerd. Ondanks de kleine afstand keerden
nooit vliegbijen terug naar de thuisst and. Er was in het
vroege voorjaar zo veel te halen in de naaste omgeving
van de thuisstand dat alles op een grotere afstand dan
vijfhonderd meter nieuw voor ze was. Landelijk gezien
was het met de teelt van koolzaad toen een aflopende
zaak. Maar hierin lijkt nu verandering te komen . Vanaf
eind jaren negentig is er in Friesland al een beperkt
aanbod van biodiesel voor de pleziervaart. Steeds meer
bedrijven en particulieren geven aan gebruik te willen
maken van het milieuvriendelijke product biodiesel,
gewonnen uit koolzaad . Tijdens de begrotingsvergadering van de Provinciale Staten van Friesland in november 2004 is met algemene stemmen het voorstel aangenomen om het gebruik van biodiesel in het verkeer
en op het water te bevorderen . Ook de veerdiensten
naar en van de Waddeneilanden willen in principe
gebruik maken van biodiesel zodat de uitstoot van
milieuschadelijke stoffen kan worden teruggebracht
naar nul. Om voldoende biodiesel voor de veerboten
te produceren is 8000 hectare koolzaad nodig. De
braakliggende landbouwgronden zouden voor dit
doel kunnen worden benut. Een en ander wordt de
komende maanden verder uitgewerkt. Juist gerichte
druk vanuit de georganiseerde imkerwereld kan natuurlijk nooit kwaad .

Experimenteren

verschil. Bij schapen wordt het uitwendig toegepast.

dat residuen door de was worden opgenomen .
Wellicht dezelfde was waaruit later honing wordt
geoogst. Waarom zouden we als imker dat risico
nemen, terwij l er probate midde len verkrijgbaar zij n
om de varroamijt te bestrijden . Als imker staan we aan
de basis van een natuurproduct, hou het dan ook zo.

Een leuk trucje
'lk ging op zekere dag een kast dichtmaken die de
volgende ochtend zou worden opgehaald om naar
een drachtbron te re izen . Het was nog lang geen bedt ijd voor de bijen en ik had geen tijd later te komen .
Bij het sluiten van de kast waren dus nog veel vl iegbijen buiten . lk bedacht toen het volgende trucje. lk
sloot de vliegplank en daarna de bovenzijde van de
kast met een dekplank waarin een bijenuitlaat was
opgenomen, dezelfde uitlaat die je gebruikt bij het
verwijderen van de bijen uit de honingkamer. Het
deksel van de kast liet ik achterwege. lk maakte de
uitlaat een paar minuten los uit de plank en liet de
bijen vrij in- en uitvliegen. Daarna sloot ik het gat af
met de uitlaat en wat ik dacht gebeurde . Spoedig
hadden de bijen het toegangspoortje ontdekt en
binnen korte tijd marcheerden ze naar binnen . Op de
rand van de uitlaat werd zelfs gestertseld '. Alsdus Jan
de Heer in ' Raat voor lmkers' van het Ambrosiusgi lde
te Rotterdam.

Het weer in de maand maart
Voor de periode 1971-2000 geldt voor het midden van
het land 114 uren zonneschijn, 65 millimeter neerslag
en een gemiddelde maximumtemperatuur van 9,6°C.
Maartmaa nden
Jaar
Zon

2000
2001
2002
2003
2004

(uren)

Neerslag

+

(mm)

Max .temp °C

+

N

++

++
++
++

++
+

(151)

In deze rubriek van december haalde ik een artikel aan
waarin werd gewaarschuwd voor het gebruik van niet
toegestane middelen om de varroamijt te bestrijden .
Het gewraakte spul was Taktic met als werkzame stof
Amitraz. Residuen zouden in bijenwas worden opgenomen . Vervolgens werd ik gebeld door een imker
die deze bewering in twijfel trok en er aan toevoegde
dat Taktic als toegestaan middel algemeen wordt
gebruikt bij het bestrijden van teken en mijten bij
maandblad
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DICK VUNDERINKFONDS

Bloemrijke Akkers Drenthe 2004
Thea Elzeng a, seer. subveren iging Ha ren/ Pate rswold e

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
VBBN in maart 2004, kreeg onze subvereniging
een subsidie uit het Dick Vunderink-fonds voor de
plaatsing van informatieborden bij akkers die met
een bloemmengsel zouden worden ingezaaid.
Deze 'bloemrijke akkers' hadden toen al een lange
voorgeschiedenis. In maart 2002 waren in NoordDrenthe al een aantal percelen landbouwgrond
met een bloemenmengsel ingezaaid. Dit eerste
project, 'Bioemenweide, bloemrijke en bijvriendelijke inrichting van landbouwgrond', was bijzonder
positief ontvangen. De betrokken landbouwers
78 kregen een redelijke vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond en de bewoners en
recreanten waardeerden de verfraaiing van het
landschap.
Gesterkt door deze ervaring werd in augustus 2003
gestart met een vervolg. In het kader van de stimuleringsregeling 'Gebiedsgericht Beleid' werden
plannen voor 2004/2005 gemaakt met als projecttitel
'Bioemrijke Akkers in Drenthe ' en met een totale
begroting van meer dan 100.000 euro. Voor de uitvoering van deze plannen werd de Noordelijke Landen Tui nbouw Organ isatie (NLTO) benaderd . lmkers
waren op versch illende manieren bij 'Bioemrijke
Akkers Drenthe ' betrokken .

Aanvraag bijdrage Dick Vunderinkfonds
De VBBN werd benaderd om formeel aan het project
deel te nemen. De heer Frits Kruse van de subvereniging Haren/ Paterswolde, die ook al bij de plannen
voor 2002 was betrokken, zorgde voor de bestellingen
van de juiste zaaimengsels voor nectargevende gewassen . Dit mengse l bestond uit borage , bladrammenas,
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lnformatieborden doo r hulp van het Vunderinkfonds
(Foto 's : Th. Elzenga)

boekweit, bolderik, ganzebloem, phacelia, klaproos,
koolzaad, korenbloem , zonnebloem, cichorei , ridde rspoor, pekbloem, mosterd en honingklaver. Frits Kruse
was ook initiatiefnemer voor de plaatsing van informatieborden bij de bloemrijke percelen , waarvoor het
Vunderinkfonds de subsidie heeft toegekend.
Eind april werden 21 percelen met een totale oppervlakte van 23,2 ha en behorend aan 16 verschillende
landbouwers ingezaaid . Op 7 juli werden de informatieborden feestelijk aan de deelnemende landbouwers
uitgereikt. De percelen liggen in een bij recreanten
geliefd fietsgebied . Om meer bekendheid te geven
aan de bloemrijke akkers werd een folder gemaakt
waarop een fietsroute langs de ingezaaide akkers
werd beschreven en op een kaart was ingetekend .
Van verschillende kanten is gebleken dat dit init iatief
bijzonder in de smaak is gevallen.

BOEKBESPREKING

De wespen en mieren van Nederland
door Huib Koel

De bijenbibliotheek van de Wageningen Un iversiteit
and Research Center (zie BIJEN 14(1 ): 11 (2005)) is
weer een paar centimeter Ianger. Eind november
werd in Naturalis een omvangrijk boek over angeldragende wespen en mieren in Nederland gepresenteerd . Ondanks dat de bijenfamilie (Apidae) niet in
dit boek behandeld wordt (het zou anders te dik
worden) is aandacht voor dit boek in het imkerblad

verschillende regie's te verwachten zijn en de verandering van die fauna . Ook is er in een apart hoofdstuk aandacht voor het specifieke natuurbeheer. Vaak
is het natuurbeheer gericht op het behoud van ecosystemen met popu laire doe lg roepen . Wie kent niet
aile tamtam rond de Korenwolf? Kleine, ongewerve lde
dieren zoals insecten worden vaak vergeten . Dit boek
beschrijft de mogelijkheden voor effect ief nat uurbeheer voor wespen en mieren.

BIJE N op zijn plaats.
Dit is het zesde dee! over de Nederlandse fauna. Men
probeert in deze serie aile beschikbare informatie over
bekende en minder bekende diergroepen bij elkaar te
bre ngen . Eerder verschenen boeken over sprinkhanen
en krekels; zoetwatermollusken (slakken); loopkevers;
libe llen; en broedvogels. Wespen
en mieren behoren samen met de
bijen tot de orde van de
Hymenoptera, een belangrijke
groep insecten. Er komt dus nog
een speciaal deel over bijen .
'De Wespen en Mieren van
Nederland ' is geschreven door
twaalf experts, onder wie de ons
bekende Hayo Velthuis, d ie in het
hoofdst uk 'van solitair naar
sociaa l' de verschillende vormen
van socia le samenleving beschrijft
en langs welke wegen deze in de
loop van de evolutie zijn
ontstaan . Het grootste gedeelte
van dit ruim 500 pagina 's
tellende boek wordt ingenomen
door een beschrijving van de fam ilies, de geslachten
en de soorten. De soorttekst wordt aangevuld met de
verspreiding over Europa en in Nederland (ook met
een grafiekje). De periode van waarneming wordt ook
grafisch aangegeven . Het geheel wordt verder verduidelijkt door foto 's (van o .a. Pieter van Breugel) en
zeer gedetai lleerde teken ingen (van o.a. Jeroen de
Rond). Jeroen is ook de expert in West-Europa van de
tang- en platkopwespen .
Nederland is op basis van o .a. bodemtype, klimaat en
ontstaansgeschiedenis onder te verdelen in zeven
regio 's en dit is van invloed op de mieren- en wespen fauna . Menno Reemer beschrijft welke soorten in de

Het determ ineren va n deze kleine insect en wordt u
gemakkelijk gemaakt in hoofdstuk 4. In dit boek wordt
voor het ee rst een determinat ietabel gepubliceerd
waarmee aile Nederlandse ange ldragende wespen en
mieren tot op geslachtsniveau kunnen word en herkend .
In hoofdstuk 5 en 6 wordt de biologie va n respectievelijk wespen en mieren verder
beschreven . Wist u dat sommige
mierensoorten slaven houd ers
zij n? Oat slavenhouden kan zelfs
obligaat of facultatief zijn!

U begrijpt het: wi lt u alles weten
over de naastverwanten van
onze bijen, dan is d it boek een
gewe ldig naslagwerk. Met
specifieke hoofdstukken over
naamgeving , verwantschappen
en diversiteit, de gevo lgde wij ze
van onderzoek en de historie va n
wespen- en mierenonderzoek is
dit boek af.
Taaie lect uu r? Het boek wordt
verluchtigd met st ukje's zeer
interessante informat ie in ee n
apart kader, die bijvoorbeeld de oorsprong van het
steekgedrag uitlegt of over het graafgedrag van
solitai re wespen : harkers, brekers, schuivers en
dragers. Theo Peeters is de insectenman die alles
gecoordineerd heeft, maar zonder de hul p va n
t ienta llen vrijwillige onderzoekers was de bibliot heek
van Wageningen niet Ianger geworden .
De wespen en mieren van Nederland, Peeters, T. M .J.
eta/. ISB N 90-5011 - 174-2. Het boek kost € 64,95 en
heeft 507 pagina's.
Nationaal Natuurhistorisch Museum Natura/is, KNNV
Uitgeverij, European Invertebrate Survey- Nederland
2004 .
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OP BEZOEK BIJ KOOP KREULEN

'Op dit plekje sta ik zo graag'
Adrie van Luijk

Activiteiten

De rustzoeker die in Drente de Dwingelderveldrout e
fietst naar de Dwingeloose Heide, komt ten noordoosten van het brinkdorp Ruinen het bezoekers-

Nadat de drempels aan de grens van het dorp me in
mijn autootje hadden gedwongen tot gepaste rust zag
ik op de Ruinerbrink, met een mooi beeld van een

centrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten

schaap, een stuk of 15 linden, die nog net niet in bloei
waren . De hoogste stonden era/ Ianger, maar de rest
is daar volgens Koop met het /aatste geld van v66r
de gemeentelijke herindeling bijgezet. Hij filosofeert:
'De grand van de brink is eigenlijk te droog voor een
goede oogst van lindehoning . Dat komt misschien
een keer in de zes jaar voor'. lk vraag naar de aanmelding van nieuwe /eden en noem daarbij de nieuw-

tegen . Half in het struikgewas ligt daarbij de bijenstal. Achter een deur vertelt iemand enthousiast
over bijen . Bij navraag hoort de toeri st, dat hij
eigenlijk even bij Koop Kreulen langs m oet g aan.
Hij woont v lak bij de brink in Ruinen . Zo werd de
afspraak gemaakt voor het gesp rek.

80

Met een comfortabele bruine leren stoe/, een geurige
bak koffie en bijen als gespreksonderwerp hebben
Koop en ik ons een plek gemaakt in de kamer. We
hebben er zin in.
Hij heeft bijen sinds 1969. Het kwam eigenlijk door
een kennis die erover vertelde en dat boeide hem. Hij
kreeg daarna een korfje in de tuin. Zo is het begonnen .
Nu heeft hij zo'n stuk of zes volken. Hij is actief in de
subvereniging Ruinen . Dat is met bijna 50 /eden een
grate vereniging en aan de 23 gastleden kan je zien,
dat vee/ imkers er vinden wat ze zoeken .

bouwwijk, die Ruinen ook heeft. Ieder jaar organiseren
ze een kennismakingscursus voor zo'n 10 tot 15
mensen. Voorzitter Jan Tissing en secretaris Jan
Mansier geven die. Ze vragen daar ook bij naburige
subverenigingen aandacht voor. Dus er komt op z'n
tijd we/ een nieuw lid bij. Een enkele keer doet zo

Bijen en toeristen

Twee kramen paraat

Op weg naar Koop zag ik aan de 0/denhave buiten de
bebouwde kom het bordje 'honing te koop' staan. Die
honing komt uit de omgeving. Gereisd wordt er niet
vee/. Een paar /eden gaan naar de wilg en het koolzaad.
Bijen hebben in Ruinen altijd a/ een goede woonplaats
gehad . Ze horen erbij. De boer had ze bij huis, want
de stukken grand in het beekdal van de Ruiner Aa en
de Es gaven bijna het hele seizoen honing. En er was
ook nog de hager gelegen heide.
Vroeger zochten in Ruinen de imkers elkaar vooral op
om gezamenlijk suiker in te kopen. Dat doen ze nu niet

Subvereniging Ruinen heeft een heel actieve voorlichtingscommissie . Koop verwijst naar de jaarlijkse
info, die hij zelf maakt op de computer. Het voorwoord
van voorzitter Jan Tissing is geschreven in het Drents,
voor vee/ /eden een feest van herkenning.
De laatste tijd gaat Koop op z'n tijd met de digita/e
camera op stap voor de info. In de aflevering van
2003/2004 stand bijvoorbeeld een foto van een stal
van een van de /eden. En natuurlijk staan er foto's in
van de verschillende activiteiten.
De commissie heeft twee kramen met materia/en

meer. Met de groei van het toerisme zijn ze zich meer
en meer op de vakantiegangers gaan richten. Meestal
waren dat mensen die rust zochten in de natuur. Vaak
hadden ze daar ook gerichte belangstelling voor.
Dichtbij de Dwingeloose Heide bouwde Natuurmonumenten een bezoekerscentrum en de vroegere voorzitter Klaas Koster en secretaris Jan Slagter kregen
gedaan, dater ook een bijenstal bij kwam. Heel mooi
is, dat Natuurmonumenten sindsdien zorgt voor het
onderhoud. De imkervereniging Ievert bijenvolken en
imkers om passanten te vertellen over de bijen. Een
prachtige samenwerking kwam zo tot stand.
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iemand een beroep op de vereniging voor een plaats
voor een volk. Dan wordt er onderling wat geregeld.
Er is verder geen verenigingsstal. De stal bij het
bezoekerscentrum is daar niet voor. Er kunnen acht
volken staan, maar die zijn voor de demonstraties.

paraat staan op een aanhangwagen op de dee/ van
standplaatshouder Jan ten Oever. De kramen worden
gebruikt als de Drentse rijwielvierdaagse twee of vier
dagen, afhankelijk van de route van dat jaar, door
Ruinen komt. Maar ook voor de Oogstdag in Lhee.
Daar komen zeker 5.000 bezoekers voor alles wat met
de rogge te maken heeft. En natuurlijk op de
brinkavonden die zes keer per jaar in Ruinen
gehouden worden. Altijd geven ze voorlichting en er
wordt menige pot honing verkocht, wat goed is voor
de betrokken imker maar ook voor de verenigingskas.
In de info vind ik een schema van aile activiteiten in
de periode mei tot en met augustus. Er moeten

O P BEZOEK BIJ KOOP KREULEN
is we i, dat hij op de goede hoogte zit voor kinderen.
Die kunnen de bijen van dichtbij goed zien. Soms ook
de naaktslakken trouwens. In de ruimte hangt een
se lectie van de bekende set foto's van het Bijenhuis.
We gaan door de tweede deur ook even de imkerruimte binnen achter de kasten. Koop noemt de namen
van vier imkers, die daar een of twee kasten hebben
staan . Er is nog een vijfde, een vrouw die zich kwal ificeert als 'B.I.I.O.' (:Beginnend lmker In Opleiding).
Dit dan volgens het opschrift op de kast. Boven ons
hoofd ligt op de dakbalken een enorme korf, die
gebruikt wordt voor PR-activiteiten. We kunnen er
In het bos van een p articulier staan de kasten.
Foto: Peter Linarz

verschillende weken bij zijn , dat de comm issie zeker
twee keer aan de bak moet. lk heb er bewondering
voor hoe goed Ruinen el ke aanleiding weet uit te
buiten om naar buiten te treden en actief te zijn . En
dan hebben we het nog niet gehad over de boelavond , de praatavonden en de vergaderingen die
buiten het seizoen gehouden worden.

Koninginnenteelt
Anderhalf uur later gaan we op stap. Eerst kijken we
even in de schuur, waar Koop zijn spu llen voor de
koninginneteelt heeft. Hij is er net mee begonnen. In
de garage laat hij me een handig apparaat zien .
Daarmee scheidt hij de jonge bijen, die vanwege hun
specifieke functies bij de koninginneteelt nod ig zijn ,
van het volk om ze door een speciale rechthoekige
trechter in de zesramer te kunnen doen.

Stal bij bezoekerscentrum
We rijden naar het bezoekerscentrum bij het buurt-

•

schap Benderse . Het heeft een opvallend begroeid
dak. Die dag is het gesloten, omdat er een uitvaartplechtigheid gehouden wordt. Bij de entree worden
we staande gehouden , maar mogen verder naar de
afzonderlijk staande bijenstal.
We komen door de eerste deur in de afgesloten ruimte
voor bezoekers . Die is met ramen afgescheiden van
de eigen lijke stal. Bijen kunnen er niet komen . De
toeschouwers kunnen de imker horen, omdat het
gelu id hoger door een open kozijn met horrengaas
komt. Zo hebben ze door het glas mooi zicht op de
voorkant van de kasten met de imker erachter.
In de ruimte staat een demonstratiekast met drie
broedramen boven elkaar. De bijen kunnen door een
lange vierkante buis van plexiglas naar buiten . Koop
heeft het idee, dat de buis eigenlijk wat te lang is
voor de bijen . Ze vind en soms moeilijk de weg . Mooi

niet lang blijven. Koop heeft gisteren gecontroleerd
en de bijen hebben daar geen goede herinnering aan .

Onderdrukken van zwermneiging
We rijden naar de Galgenberg aan de zuidkant van de
Ruiner Aa vlakbij het plaatsje Anholt. Staande met de
rug naar het hek zien we even verderop de rand van
de heide liggen. Gegarandeerd dat de bijen
daarheen vliegen als ze in bloei staat. Het hek gaat
open en langs een smal pad door het bos komen we
op een open plek, waarop twee rekken vier
blankhouten kasten staan . Twee daarvan zijn even
hoog als mijn eigen kasten, twee broedkamers en een
honingkamer, maar de derde is een stapel van drie
broedkamers en de vierde heeft zelfs vier broedkamers
met daarop een honingkamer. Om de carnica-eigenschappen van zijn volken zuiver te houden aalstert
Koop niet om de zwermneiging te onderdrukken . Hij
hangt het broed op afstand in een extra opgezette
broedkamer. Zo wil hij de kon ingin zo'n drie tot vier
jaar behouden .
Koop vertelt graag en weet veel, ook over zaken die
niets met bijen te maken hebben . Zoa ls over de
oorsprong van de naam Galgenberg en over het feit
dat hij er nooit de plant 'alruin ' gevonden heeft. De
'alruinp lant' komt- in mythologische literatuur- voor
op plaatsen waar mensen zijn omgebracht, zoals
wellicht ook op de Galgenberg.
lntussen lopen we langs de kasten verder naar een
volgende open plek aan de rand van het bos. Daar
kijken we uit over een mooi beekdal, de madelanden ,
met een kleurige bloemenzee en veel fris en weelderig
groen. Daarboven de junizon van elf uur. En dan snap
ik waarom mensen lang geleden besloten te gaan
wonen in een brinkdorp aan de Ruiner Aa . Koop zegt:
'Op dit plekje sta ik zo graag ' . En dan hoef je even
niets te zeggen . Dan mag het stil va l len. We lopen
naar de auto en rijden terug. lk verwonder me erover,
hoe vertrouwd hij me werd in die drie uur dat we
samen bezig waren over de bijen . Koop , bedankt.
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DE LANGE WEG

Een nieuwe bijenstal voor afdeling Den Helder

82
-

Samenvatting Marleen Boerjan

Naam en opening

Veel plaatselijke bijenverenigingen hebben, vaak al
tientallen jaren, een collectieve bijenstal. Zo beheert
de VBBN -vereniging Den Helder en Omstreken reeds
sinds 1975 een gezamenlijke bijenstal. De bijenstal
kon 30 j aar geleden gebouwd worden op een terrein
van de gemeentelijke plantsoenendienst. Maar, zeals
dat tegenwoordig wei vaker gebeurt , een nieuwbouwwijk rukte op. In november 2001 was het zover, een
brief van de gemeente: een verzoek om, sa men met
de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling & Beheer,
een nieuwe locatie voor de bijenstal te zoeken . lnderdaad, u leest het goed: het gemeentebestuur biedt
haar diensten aan voor het vinden van een nieuwe
goede locatie voor de bijenstal. Ondanks de medewerking van de gemeentel ijke dienst had het vinden
van een goede locatie vee! voeten in de aarde en
duurde het nog tot april 2004 voordat de nieuwe stal
geopend kon worden.
Hieronder een samenvatting van het verslag zoals dat
door de penningmeester Ton Slot is opgetekend in een
boekwerkje 'De Lange weg, van de Van Foreestweg
naar de Rijksweg '.

De stal is klaar en een naam bedacht: Bijenpark 'De
Schooten '. De bijen vliegen volop . Op zaterdag 10
april 2004 heeft de wethouder mevr Vos-Brandjes de
stal feestel ijk geopend. Het resultaat van een mooi
voorbeeld van samenwerking van een bijenvereniging
met gemeente en andere organisaties .
Het bestuur van de afdeling Den Helder en omstreken
is trots op de bijenstal van formaat en zij nodigen
belangstellenden van harte uit de stal te bezoeken .
Elke laatste zaterdag van de maand van 10-12 uur is
de stal open en zijn er imkers aanwezig voor een
praatje over hun hobby.

De oude bijenstal aan de voormalige Van Foreestweg in
Julianadorp. Foto's: Ton Slot

De zoektocht naar een nieuwe /ocatie begint met een
fietstocht van Ton Slot /angs vele denkbare geschikte p/aatsen.
In het verslag is niet opgenomen hoeveel kilometers er
fietsend zijn afgelegd, maar in november 2001 waren er 21
mogelijke /ocaties gevonden. Helaas, na overleg met de
gemeente bleek geen enkele locatie beschikbaar. In maart
2002 werd er eindelijk een mooie locatie gevonden maar nu
gooide een bewaarschrift van een dierenpension roet in het
eten. Uiteindelijk bracht een niet meer gebruikt stuk volkstuin
en een meewerkend volkstuinbestuur de redding.
Het percee/, 10x35 m, is bij aanvaarding een grote bende
(foto). Op het terrein staan 2 grate kronkelwilgen, de resten
van een tuin huis en kasje en een wal van snoeihout. Overal
liggen glasscherven . De gemeente zou het terrein
schoonmaken zodat de bouw kan beginnen maar uiteindelijk
maken de /eden van de tuindervereniging het terrein schoon.

maandblad voor imkers maart 2005

Er is nog vee/ over/eg met Hans Collet van de afdeling grondzaken en de wethouder nodig om tot overeenstemming met
de gemeente te komen over de plaatsing van vandalismebestendige hekken. Op 28 augustus 2003 worden de hekken
geplaatst en tevens krijgt de afdeling €1500 voor de opbouw
en verhuiskosten naar de nieuwe stand. In september begint
de nieuwbouw en worden de eerste spanten opgericht.
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Onder de Ieiding van bouwmeester Wim Ammers werkt een groep van vrijwiffigers vele zaterdagen en avon den aan de nieuwe
stal. Ondanks wat tegenslag door vandalen die de hekken en materia/en in de sioot gooien, kunnen er vanaf 19 oktober 2003
de eerste bijenkasten geplaatst worden. Tijdens het leggen van de iaatste tegeis komen er de vragen van voorbijgangers:
'Meneer wanneer komen die wespen uit die kistjes?' 'Bent u wei eens gestoken?' of 'VIiegen die bijen in een keer weg?'

advertentie

Voor een genee middeJonderzoek (a fkortin g: PVBiOO!l en PVW/0014) zijn we op zoe k naar

Mannen en vrouwen (18jaar of ouder) die a/lergisch zijn voor bijen- ofwespensteken
Dit onde rzo k betreft een niettw genees middel dat on twikkeld is voor de behand eling vaJ1 a llerg ische reacti es bij
bijen- of wespen teken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. H. de Groot, Ac. Z iekenhuis, Rotte rd am; Dr. Roove r . Tilburg; Dr. Piet rs,
Helmond; Dr. Brugg in k, Haarl em en Dr. Hadderingh, Pu.rmerend .
Voorafgaand aa n het onderzoek vindt een medi sche keuring plaats. Tijden het onderzoek wordt u of met ee n a l
bestaand middel o fwelmet bet ni euwe genees midde ltegen uw all ergie behaJ1d eld . H et lor bepaalt we lke
behandeling u zult ondergaan.
De behande ling duurr rot en met de zomer 2005 . Aa n her e ind wo rdr naar de e ffectivire it van de behandeling
gekeken door middel van een opzette lijke bij en- of wespensteek, in een ve ilige omgevi ng (op de dagbehandeling
van een z iekenhuis).
Als de behandel ing e tfect iefblijkt re z Un , betekent dit datu bij een toekomstige bijen- of wespe nstee k vee lminder
kans op een algemene a ll ergisc be reac ti e heeft.
Voor dit onderzoek komt u .in het begin wekelijks, daa rna een kee r per maa nd naa r uw allergo loog. Er zijn minimaa l
14 bezoeken noodzakelij k.
Per bezoek aa n de art wordt €25,- vergoed ter dekking van de (re is) koste n. Bij grote afstanden wo rdr dit bedrag
aa ngepast.
Her ond ergaa n va n de bijen- of wespensteek wo rdt vergoed met € J 00,-.
De reisko ten wo rden eveneens vergoed.
Voo r nadere infor mati e ku nt u contact opne men met: Bureau Special Secretary S er11ice, tel.: 0297- 23 1249
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Bezoek aan de lmkerij Lunden
P.J.A. Verkooijen, Teeltgroep Marken

De Buckfastbijen van Juhani

Als koninginnenteler ben ik druk in de weer met de
teelt van de Buckfasthoningbij. Momenteel is het
grootste probleem in de huidige imkerij de gevoeligheid van onze westerse honingbij voor de varroa mijt en de diverse daarmee geassocieerde virussen.
Naast het telen van Buckfastbijen ben ik daarom ook
actief met de teelt op ziektebestendigheid. Dat is
de reden dat ik beheerder ben van het teeltstation
Neeltje Jans.

De introductie van Buckfastbijen in dit gebied was dan
ook niet eenvoudig. Aanparing met aangepaste darren
uit dit gebied over enkele generaties was nodig om
een aangepaste Buckfastbij te verkrijgen. Een voordeel hierbij is dat in het gebied waar Juhani werkt
slechts twee imkers actief zijn met maar enkele volken .
Zijn standbevruchtingen zijn dus eerder te zien als
rasbevruchtingen dan als bevruchtingen met onbekend
materiaal, zoals in onze streken. Verder beschikt hij
over twee landbevruchtingsstations die in een omtrek
van meer dan 20 kilometer vrij zijn van andere imkers.
Overlevingskansen van zwermen zijn in deze streken
nihil, zodat ook lijnenteelt haalbaar is. Zijn materiaal
bestaat uit een combinatie van materiaal van Paul
Jungels en Zweeds materiaal, dat allebei in het begin
van de jaren '90 is geimporteerd. De enige overige
import is Primorskymateriaal om de varroabestendigheid te verhogen.

Het teeltstation Neeltje Jans maakt naast raszuivere
84 Primorskyteelten ook kruisingen met Buckfastbijen en
met carnicabijen. Doel hiervan is om ook in deze rassen
varroabestendige genen te verspreiden. Varroabestendigheid is niet een eigenschap van onze bijen maar
een combinatie van erfelijke eigenschappen die de
voortplanting van de mijt frustreert. lntroductie van
deze genen en vooral het behouden van deze genen
is echter niet eenvoudig. Hierop wil ik in dit artikel
niet verder ingaan. Op andere plaatsen zijn hierover
wei nadere gegevens te vinden. Echter, een eigenschap die zeker van belang is in dit verband, is het
hebben van een lange broedloze periode in de winter.
Een lange broedloze periode verhindert de Vermeerdering van de mijten en zorgt ervoor dat door de
natuurlijke sterfte van de mijten de beginbesmetting
met mijten in het voorjaar laag is.

AVB en de varroamijt
Juhani hecht grate waarde aan de ziektebestendigheid.
In Finland is er bijvoorbeeld geen programma om
Amerikaans vuilbroed (AVB) te bestrijden. 15 tot 20%
van aile volken in Finland is (klinisch) besmet met AVB.
Juhani heeft er vee I minder last van; hij had dit jaar
maar 2 volken met klinische verschijnselen. De methode
die hij gebruikt is het opruimen van deze volken en
het ontsmetten en verbranden van het besmette

Juhani Lunden
Op de laatste Zuchtertag van de Europese
Buckfastimkers in Aua (Duitsland) hebben wij contacten
gelegd met vele Europese telers. Een van hen is Juhani
Lunden, die in Finland met 150 productievolken als
imker en koninginnenteler actief is.
Samen met Karl Daniels, een gerenommeerde teler in
Duitsland, spraken we af om Juhani te bezoeken in
de zomer van 2004. Door diverse omstandigheden
leek dit niet te lukken, maar half september vonden
we tach tijd om een bezoek aan Finland te brengen.
Juhani imkert in een streek die zeer ongunstig voor de
bijenhouderij is. De eerste bijen in deze streek zijn
ge'lmporteerd door de grootvader van zijn vrouw in
het begin van de vorige eeuw. Daarvoor waren er
geen bijen in dit gebied. De winter duurt er Ianger
dan zes maanden en de temperaturen zijn lager dan
-35°C over periodes van meer dan twee maanden.
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Juhani Lunden en Piet Verkooijen bestuderen de afstamming
van de teeltmoeren van Juhani. Juhani houdt zijn volken in
ongei'soleerde houten kasten. Ter informatie: Juhani houdt
bijen op honingkamerformaat (16 em hoogte, 12 ramen), de
volken worden op 2 bakken overwinterd, wat overeenkomt
met 1 broedbak Dadant of ongeveer 2 broedbakken Simplex.

FINLAND

BOEKBESPREKING

materiaal in de winter als er geen roverij mogelijk is.
Tegen de varroamijt wordt aileen maar een

De Boswilg:

stoot behandeling met een oplossing van oxaalzuur in
het najaa r toegepast. Elk jaar wordt de toegepaste
hoeveelheid oxaalzuur met 20% verminderd. Tot nu

Hoe te vermeerderen?

toe met goede resultaten. Alhoewel er uitval is, is het
percentage overlevende volken zo hoog dat we de
indruk hebben dat de door Juhani gekozen methode
tot resu ltaten kan leiden .

M.J. van /ersel

'De Boswi/g ' door Julien Borms, een uitgave van het
lmkersgilde De Vlijtige Bie b. v.
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Gegeven s van de volken worden elektronisch bijgehouden.
Ondanks de noordelijke ligging worden gewone houten
kasten (1 8 mm wanddikte) gebruikt door Juh ani. Als dak dient
een stuk isolatiemateriaal.

De gewenste eigenschap
Onze interesse in zijn bijen ging daarom naast de teelt
op ziektebestendigheid vooral uit naar een stam die
een absolute broedrust van ongeveer zes maanden
heeft. Hoewel we niet precies weten hoe we deze
eigenschap in onze streken moeten behouden, lijkt
ons het behoud van deze eigenscha p mogelijk door
het inspecteren van de volken in de winterperiode.
We moeten aileen een slimme manier vinden om dit
te controleren zonder de volken al te vee/ te storen .
Hiervoor lijken elektronische methoden tegen niet al
te hoge prijzen op de markt aanwezig te zijn.
Wij hebben in Finland een groot aantal volken bekeken
met teeltmoeren en -dochters en proefvolken die niet
behande ld worden tegen de varroamijt. Onze indruk
is dat Juhani goed bezig is en flink op weg is om een
ziekteresistente bij te telen. Verder is zijn bij zeer
goed aangepast aan de lange winters in Finland. Wij
hebben daarom ook enige koninginnen van Juhani
meegenomen en hopen dat dit materiaal zijn weg zal
vinden in de bijenteelt in West-Europa .

De boswilg is een van de vroegst bloeiende inheemse
wilgen en daarmee ongetwijfeld belangrijk voor de
wereld van de insecten.
In een boekje op AS -formaat met 44 pagina 's geeft
Julien Borms een volledige beschrijving van de
boswilg: groei, voorkomen en bloeiwijze. Ook gaat de
schrijver uitgebreid in op het vermeerderen van deze
waardevolle drachtplant. Zijn conclusie is dat het
vrijwel niet lukt om met behulp van stekken de plant
te vermeerderen, maar wei met technieken als enten
en afleggen. Ook met zaaien zijn goede resultaten te
bereiken. De voorwaarden waaronder dat alles moet
gebeuren en de omstandigheden waaronder de kans
op succes het grootst zijn worden uitvoerig beschreven.
Dit boekje is een onmisbare hand leiding voor het
vermeerderen van deze plant.
O.a. te koop bij het Bijenhuis te Wageningen a€5,excl. porto.
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De Kleine bijenkastkever herkend
Onno Bakker

Veel is de laatste tijd al geschreven over de Kleine
bijenkastkever Aethina tumida, vooral nadat het

Volwassen kevers kunnen ook buiten de kast overleven.
Ze voeden zich dan o.a. met nectar. Maar ook op-

diertje voor het eerst in Europa was gesignaleerd,
dankzij een minder collegiale imker. Omdat het
weer tijd is voor de voorjaarsinspectie vindt u hier
de belangrijkste kenmerken nogmaals op een rij en
in kleur.

geslagen honing, vooral raten die wachten om
geslingerd te worden, versmaden ze niet. Verder
hebben ze een enorm vliegbereik (14 km) zodat ze
zich snel kunnen verspreiden als ze eenmaal 'voet aan
wal' hebben.

De Kleine bijenkastkever is lid van de familie van Glans-

De ovale witte eitjes zijn ongeveer 1,5 mm lang, ofwel

kevers (Nitidulidae) die allemaal wei wat op elkaar lijken.
Het grate verschil is echter waar ze zich ophouden. In

2/3 van een normaal bijeneitje. Ze worden meestal

een recent artikel in de ADIZ (feb. 2004) is een mooi
86 fotografisch overzicht verschenen van de verschillende
familieleden, waarvan er maar een echt aangezien zou
kunnen worden voor de bijenkastkever omdat het
diertje in leefomgeving en kleur erg overeenkomt. Dit
is de Cychramus /uteus (figuur 1), een in Europa vee I
voorkomende, voor bijen onschadelijke soort die net
als de kastkever ook in bijenkasten en op bloemen
gevonden kan worden.

Wat zijn de kenmerken van Aethina tumida
De vo/wassen kevers zijn ovaal van vorm, donkerbruin
tot zwart van kleur (direct na uitkomen rood-bruin)
(figuur 2). Ze zijn ongeveer 5 mm lang en 3 mm breed,
ofwel ongeveer 1/3 van een gewone werkster. Duidelijke
kenmerken zijn de knotsvormige voelsprieten (figuur 2,
bij 1) en de behaarde dekschil den die zo kort zijn dat
er nog achterlijfsegmenten zichtbaar blijven (figuur 2,
bij 2). De volwassen kevers vluchten voor het Iicht en
verstoppen zich meestal in spleten, vooral onder in de
kast, maar ze kunnen zich ook in cellen verstoppen,
vooral in de kantramen.
Figuur 1. Afbeelding van
Cychramus luteus, een lid
van de Glanskever famifie
die verward zou kunnen
worden met de kleine
bijenkastkever. De afstand
tussen de fijnen naast de
afbeelding is 1 mm.
(Foto: Copyright (c)
Malcolm Storey,
www. bioimages. org. uk)
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gelegd in groepjes tot wei 200 eieren, in spleten, onder
de raamoortjes of in de buurt van de kastbodem. Na
2-3 dagen komen de eitjes uit. Het leggen van de
eitjes wordt gestimuleerd door verstoringen, b.v. het
openen van de kast. Ook worden er wei eitjes gelegd
in de breed- of pollencellen. In dit geval kan legsel
van een eierleggende werkster aangezien worden
voor dat van de kastkever.
De 10-12 mm grote, wittige larven hebben zes kleine
poten vlak achter de lange kop (figuur 3, bij 1) en, heel
karakteristiek, stekels op hun rug (figuur 3, bij 2). Ze
kunnen ook bedekt zijn met een bruinig slijm ais gevolg
van hun vreetpartijen door de honing - en broedcellen .
Ook hun gedrag bij het openenen van een kast valt
op. Ze Iaten zich meteen vallen en proberen zich in
hoeken en gaten te verstoppen.
Verwissel ing met de larven van de wasmot is mogelijk
maar er zijn grate verschillen. De wasmotlarve heeft
geen rugstekels en heeft pootjes op elk van de segmenten, zoa ls een rups. Verder maken de kast keverlarven geen spinsels zoals de wasmot.
Nadat de larven zich ongeveer 14 dagen tegoed ge-

--

Figuur 2. Afbeelding
van een volwassen
Aethina tumida
(Kleine
bijenkastkever).
Kenmerken zijn de
knotsvormige
voefsprieten (bij 1) en
de korte dekschilden
(bij 2). Door het
opspelden is de kever
iets Ianger geworden.
De afstand tussen de
lijnen naast de
afbeelding is 1 mm.
(Foto: Jeff Lotz). Met dank aan het Florida Department of
Agriculture & Consumer Services.

-
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geworden dat hij in staat is om hommels het Ieven

Figuur 3. Afbeelding van een
Aethina tum ida larve.
Kenmerken zijn de slechts zes
poten vooraan bij de kop (bij 1)
en de stekels op de rug (b ij 2).
De afstand t usse n de lijnen
naast de afbeelding is 1 mm.
(Foto: Je ff Lotz). Met dank aan
het Florida Department of
Agriculture & Consumer
Services .

zu ur te maken . Een bezoek van de kever resultee rde
in een vernield hommelnest . De kom st van de kever
naar Europa heeft dus niet aileen gevolgen voor de
im kerij maa r ook voor het hele ecosyst eem (denk
bijvoorb eeld aa n de bloem en di e voor hun bestuiving
afh anke lij k zijn va n homm els) . Het is dus za ak alert t e
zij n op d it kevertje, t emeer daar toch steeds weer
blijkt dat 'i mkers' toch illegaal - er is een Europees
invoe rve rbod - koninginnen en bijen invoeren.

-

Met dank aan Dr. M. Thomas (Florida Department of
Agriculture & Consumer Services) en M . Stovey voor
het beschikbaar stellen van de foto 's.

Bronnen
daan hebben aa n de inhoud van de kast vert rekken ze
door de vliegspleet naar buit en om zich daar onde r de
grond t e verpoppen, waarna er na 3-4 weken weer een
kever verschijnt en het proces opnieuw kan begi nnen.

M aar er is meer...
Naast het kwaad dat de kever in de bijenkast kan aa nrichten is in een experimentele situatie ook du ide lijk

The small hive beetle. Folder van het Engelse Department for
Envi ronment, Food and Agricultural Affairs. Beschikbaar op
internet: www. cs/. gov. uk!science/ organ/ environ/ beeL

factsheets/ SHB_ factsheet .pdf
Der Kleine Beutenkafer. Folder van het Bundesministerium
fur Verb raucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft.
Beschikbaar op internet : www. verbraucherministerium.del

broschuerenl beutenkaefer.pdf
www.bienenstockkaefer.de. Een website met veel actuele
informatie over de Kleine bijen kastkever.

Gallische wesp of Fra nse veldwesp (Polistes dominulus). Deze zeer warmteminnende soort met uitzon derlijk lange achterpoten
maakt haar mininestje vaak aan de onde rkant van een dakpan vast. Een derg elijk nestje bestaat meestal uit niet meer dan een a
twee raatjes van ca 10 em in doorsnede . Foto: Peter Elshout.
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VBBN-ZLTO I ABTB
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Informatiebulletin numnter 2
Jos Plaiziet; ''oor;;itter VBBN, Alit Rietveld, I'Oorzitter B vB ZLTO

Ondcrzoek va n de besturen van Bond va n Bijenhoudcrs
ZLTO en VBBN, om te komen tot ccn orga nisatic voor
bijenhouders.
1\vcede overleg bestuur Bond van Bijenhouders ZLTO
en bestuur VBBN, 13 j anua ri 2005.

88
-

Tijdens dit tweede overl eg is ve rd er gewerkl aan het onderzoek om te komen tot een n ieuwe bijenhoudersveren igi ng .
De beide Corm11i ssies, Orga nisatie en Financien, di e vorige
keer wa ren benoemd, hadden elk een voorlopig tussenra pport ingeleverd.
De gezamenlijke be turen maakten kenn is met Jaap ten
Berge. imker en notaris ui t N ij megen die zich bereid
verk laarde als adviseur aa n de besprek ingen dee! te nemen.
B ij de b ijeenkomst va n de Co m missie O rgani atie had
Jaa p ten Berge reeds gepa rti c ipeerd.
Opva llend was de goede sfeer in het besnmrlijk overleg.
Beide besturen zij n bereid o m o pen over de problema tiek
te d iscussieren en gave n daarmee ook aan vertrouwen in
de goede afloop va n de o peratie te hebben.
B ij de be prek ing van het tussenrapport van de Commi sie
Organisa ti e (Aat Rietve ld, Jos Plaizier, Rob Nijman en
Jack van de r Dussen) werd a t snel dui de lij k waar de
knelpu nten z ich bevinden. Jaap ten Berge legde het uit:
het doe! van de twee orga ni sati es is een nieuwe organisatie
op te richten. Door het verl eden is fusie een be lade n woord,
maar de juridiscbe term voor sa me nvoegen is fusi e. Fusie
is gemakkelijker da n da r beide vere ni gingen zich moeten
op heffen e n dan een ni euwe verenig ing oprichten. Jaap
heeft de statuten van beide verenig ingen gelezen en constateert dat de str ucturen ni et ge lijk zij n. Leden van de Z LTO
bes taan uit veren igingen. D e ZLTO beeft zodoend e circa
60 leden. De !eden van de VBB bestaan uit aile !eden/
imkers. Een tussen tap. die nodig is, zal du s moeten zijn
de organisati es dezel fd e structuur te geven.
Ook de bevoegdheden en de positi e van de Kringen of
Groepen en va n de Algemene Ledenvergaderin g vereisen
nog vee! beraad.
De Comm issie Orga nisati e had ook nagedacbt over de
doelstell ingen van de nieuwe vereniging . l n di t verband
was het verheugend dat de A lgemen e Vergadering van de
V laam se l mker bond recent nieuwe statuten hadd en aanvaard. Daa rin waren n ieuwe geacnraliseerde doelstellingen
opgenomen. Deze zou mogelijk als voorbeeld kunn en
di enen voor het formu leren va n een doelstelling voor de
ni euwe op te ri chten orga nisatie.
De Commi ss ie Financien (de pen ningm eesters A nton va n
D oren en Kees Bos) had de ve rmogenspos itie van beide
ve reni ginge n naast elkaa r ge legd en geco nstatee rd dat de
ve rmogens (uitgedrukt in een bedrag per li d/imker) niet
zo vee! verschilden.
De vergadering besloot om de be ide commissies hun werkzaamb eden te Iaten oortzetten. Waarbij de Co mmi ssie
Orga ni sati e (met behulp va n Jaa p ten Berge) concrete
voo r te ll en voor de organisati estru ctu ur gaat maken en de
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Commissie Fi nancien een begroting voor de ni euwe veren iging zal gaan make n.
H et best11Ur va n de BvB ZLTO gaf aan een tussen tij ds
vers lag van deze we rkzaamheden te bespreken tijdens hun
Algemene Lede nvergadering (2 april a .s.) waa.ri n de !eden
worden verzoc ht in te sremm en met het voo r tel verder te
werken aan de oprichting van een nie uwe bijen houderso rgani satie. Ook her be tuur van de VBBN za l zijn
A lgemene Leden Vergadering informeren op 19 maart a.s.
Tenslotte constateerde de vergadering dat de plann ing.
zoals vori ge keer va stgesteld, nog steeds re levant en van
kracbt is.
Een vol g nde bespreking met de twee volta ll ige be m ren
is vastgesteld op 13 april 2005, na de ALV's van de beide
organ isaties.

Bij gepraat (3 6)
Eric Bltmkert, voorzitter A B TB

Op I 0 j anuari werden tijdens de hoofdbestuursvergadering
voornamelijk de pu ntj es op de i gezet voo r de voorbereidinge n van de algemene ledenvergadering van 5 maart a.s.
• Op uitnodi ging va n de VBBN a fd eling Bemme l bezocht
ik een lez ing van Leen van 't Leven, ' De Heselberg h',
Ape ldoorn seweg 232 68 15 AB Arnhem, 026-44 62 58 ,
fax 026-44 52 974, E: dubbelel@iris-advies.nl. De heer
Van 't Leve n is al s werkn emer van de Koninklijke He idemaatschappij jarenlang werkzaam geweest in Zuid-Amerika
(Braz ilie en Suriname) en is als imker geconfronteerd met
de niell\ve Braziliaa nse bij , ook wel de africani::.ed honeybee genoemd . De heer van 't Leven i ook acti ef voor de
vereniging NECTAR waa rin ook de beer M.J. Somme ijer
vee! werk verri cht (z ie Bij gepraat 33). Binnenko rt re ist hij
af voor een korte missie in een EU-proj ect naar Kyrgyzstan ,
een reservaat in bet Tien shangebergte om een bijenhoudercooperati e b ij te staa n. Zijn zoon heeft in Sminame een
imkerbedrijf met tu ssen de 90 en I 00 vo lken. Tijdens de
lezing werden niet aileen beelden getoond va n het imkeren
in Suriname maar ook de o ntw ikke ling en de kenm erken
va n de kru is ing va n de Afrikaanse met de Europese bij
(de lta liaanse bij), thans ook wei de Kil/erbee ge noemd.
• Op 2 1 j anuari was de j aa rverga dering van mijn afdelin g
imkerve reni ging Oo t-Betuwe. Een dag later, zo nder
agenda en met een wa nde ling op bet landgoed aa n de voet
va n de Postba nk een bijeenkomst van het hoofdbesl11ur.
T ijdens de wa ndelin g werd teruggekeken op en vooruitgez ien naar de o ntwikkelingen in en om de im kerbond.
• Onder Ieid in g va n de heer J. Dommerh olt vo nd op 29
janu ari in het Wentgebo uw o p de U ithof va n de R ij ksuniversiteit Utrecht een goed bezochte koningi tmenteeltdag
plaats.
Jeroen Danders va n PPO-Bijen had met hulp van Marie
Jo e Duchatea u en enkele commi ssieleden een mooie
powerpointprese ntatie gemaakt van de Aethina tum ida (de
Kle ine Bijenkastkever, in het Engels Small Hi ve Beetle).
Deze presentatie di e niet ailee n de on twikkeling. de

..•
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verscbijningsvorm . de verspreidings mogelijkheden en de
reacti e van de bijen bevatte. maa r ook reeds bekende
bestrijdingsmethoden, is zeer instructief. Her i verheugend
dat hij z ich za l inspatmen deze presentatie op de website
van PPO-.B ij en te plaa tsen.
Johan O lde Dubbell ink vertelde over een Hongaa rse
meth ode van de beer Konia betreffe nde de varroabestrij ding. Er wordt gewerkt met ronde ramen die in de
ontv-,;i kkeli ogsfase tot ongeveer half ju li met de hand of
mechan isch een of mee rdere ke ren per dag 180 graden
worden gedraa id. Boven bet moen ooste r staa t de honin gbak. Deze methode. di e tevens zwerm verhind erend \verkt
(doppen komen niet tot ont\vikke ling) verstoort oo k het
ori entalatievermog n va n de va rroamijt di e gewend is op
een vaste plaats in de pop ee n ga a ~je te make n en op een
vaste p laat zijn o nrJ asti ng re doe n. De honin g wo rdt naar
boven gebracht en de uitgebouwde klmstraat beva t hori zontaa l geric hte cellen. De biervoor ontw ikke ld e chederka t
kost naar verlui dr €264,- excl. BTW. Meer informati e kunt
u vinden op www.ani vet. hu. Op de vraag vanui t de zaa l
of deze methode niet dieronvr iendelij k i , gaf J.
Dommerholt met ee n kwinkslag het ant\ oord : ja, het is
di eronvriend elijk voo r de varroamij t!
De beer J. Trip ve rte lde na de goed verzorgde lunch over
zij n bezoe k aa n een ku nstmat ige lnsemin atiedag va n
koni ginn ntelers in Duits land. Hij was onder de indruk
van bet doo r de heer Pemer ontwikkelde K.I-apparaa t dat
hij a is fij ne metaa lbewerker had gemaakt voor nog geen
50,- tegen de gangbaar in de handel zij nde opste lling
van P. Slay die a l gauw zo'n €2.600,- kost.
Henk Kok ga f een presentatie over het belang van 'dan·en',
di e bij ook gaf op Sch iermotmikoog voor de bije ntee ltdoce nten d ie daar een koninginnentee ltcursus vo lgden. Deze
presentati e is te downloaden va n wH·H:nordined.n llktc.=ip .
Wi st u dat een da r maar een week geslac htsrijp is en dat
minder dan 30% va n de aanwezige darren in staat is de
ko ning in goed te bevr uchten, dat de dar pa na 12 tot 14
dagen va n zijn ont\¥ikkelingsfase geslachtsrijp is en 96%
van de da n·en teru gkee rt in het vo lk?
De heer Gerrir Fre ije, talbeheerder van het tee ltstatio n
Schiermonn ikoog. gaf een uitee nzetting van bet ombouwproject Ca rn ica- imkers va n de verenigi ng VCl.
Wilt u h ier meer over lezen dan kunt u d it doen op
\ VW~E ca rnica . tmfweb. nl .

De dag werd afgesloten door Mari e Jo e Ducbateau met
een oproep voor vetjongi11g va n de commissie en de mededeling dat het in het voornemen ligt volgend j aa r het accent
te gaan leggen op de geneti che eigenschappen va n de bij .
• In bet b lad BIJE 14( 1) stond ee n artike l van de
commi ie Bij enteeltonderwij waar ik nog even op wil
reageren. Voorop geste ld wil ik zeggen dat w ij grote
waa rde.-ing hebbe n voor inzet va n deze Commissie. De
A.BTB e n zover mij bekend oo k de ANI willen vo lledi g
meewerken aan het prog ramm a va n de Comrn issie Bijenteeltonde rw ij s als deze een onderdee l wordt van de
B e d r ij ~ raad en de diploma's door de Bedrijfs raad word en
uitgeg ve n. Voo rts hebb n wij gesteld dat de prij s va n de
cursussen door de orga ni serende vereni gingen word t vastgeste ld om de mogelijkheid te houden zo laagdrempelig
mogelijk onderwij vo lge ns het door de onden vijscommissie aa nbevolen leerprogramm a aa n te kurLil en bl ij ven
bieden.
ln het begin va n mij n im kerschap was er ee n ge hand ica pte

cursi t van het Dor p uit Arnhem die met achterbehandelingskasten werkte. In maandb lad januari-februari 2005
van de Vlaa mse imkerbond v.:erd mijn aand acht getrokken
door een artike l .Bees on Wh ee ls: imkeren voo r mense n
met een handi cap. A is u meer wi lt weten over dit proj ec t
va n Chri imoens en prof. Dr. Frans Jacobs dan klmt u
co ntac t opnemen met bet l nformatiecentrum voor de
Bij enteelt, Ca mpus De Sterrre - S33 Krij gs laan 18 1 9000
Gent, 0032-92 64 49 28 , fax 0032-92 64 49 38,
E: clthris.simoens@ ugent.be, www.ltoneybee. be. Wel licht
is bet ook aardig al u uw erva ringe n uitw is ell met de
redactie van blad BIJEN.
In een vo lgend e bijdrage zal ik u ve rte llen over onze
studi edag en de erva rin gen di e ik weer opdeed in ons zo
boeiende imkerva k. Denkt u bij het reizen in het vootj aar
aa n het aa nb rengen va n naam en adre gegevens op de
kasten en het regi treren van de ve rp laa tsi nge n?

Reis Ierland
Zoals u a l in ee rdere arti kelen hebt kunnen leze n, hebben
wij voo r u een prachtige reis doo r I erland met een bezoek
aa n het Apimondi aco ngres.
Tij den deze rondreis worden naa t het Apimondi aco ngre
ve le and ere bezienS\ aardigheden bezocht, zoals de
Co nn emararegio, beroemd om zijn schitterend e natuur,
schapen en honderden kl ei ne meren, de stenen muren,
kleine boerderijen en met he ide bedekte heuvels. De
'Kiiffen va n Moher', de '.Bun·en' regio, de tuinen va n
Powersco urt en meer. Mee r in.formatie kun t u vinden o p
www.imkersve reni gingweh l.nl. 'reis lerland' aanklikk n.

Uit het Hoofdbestuur
Ve•·gaderi ng 13 j a nuari 2005
Rob Nijman, secrernris VBBN

De eerste vergadering van 2005. Ook nu weer zijn aile
!eden van het HB aa nwezig. Toch is di t belang rijk te vermelden. Bet HB te lt zeven !eden, inclusief de voo rz itte r.
Bij verhin de rin g van een of meer !eden wordt her we i een
k.le ine c lub om te vergaderen en zeker als er belangrij ke
besli ssingen ge nomen moet n worde n.
• B ij de mededeli ngen doet de voo rzitter verslag van z ijn
vervo lggesprek met de orga ni sa tie M ultip le Sclerose
lnterna ti onaal (M l). In 1 ederl and hebben ongeveer
16.000 mensen Multip le Sclero e, ee n aandoening va n
het centra le zenuwste lsel. De Uni versite it va n Groninge n
heeft een o nderzoek afges loten waa rb ij bij engif word t
toegepast om veri ichting te brenge n in de kl ac hten va n d
pati ent. R et rapport va n di.t onderzoek wordt in me i 2005
verwacht. Voo ruitl o pend op dit rapport heeft her HB al
ee n mogelijke strategic uitgezet. U hoort hi r later we i
meer over.
• De voorzitter schrijft een brief met felicita ties aa n onze
co llega- imker Viktor Joechenko. Na twee zeer rum oerige
verk iezingsronden heeft Joec henko de verki ezinge n
.......................................................................
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gewonnen en is benoemd tot pre ident va n de Oekralne.
• De Commissie Bijenteeltonderwijs hee ft een nieuw
diploma o ntwikke ld. Het HB heeft besloten dat dit
diploma her eni ge gecertifi ceerde dip loma is. 1-l et oude
model dip loma is nu niet meer via het secretariaat van de
VBBN te koop.
• Traditiegetrouw zijn a lie stukken voor de komend e ALV
aan de orde geweest. Ia bier en daar wat aanpassing kan
de uirnodiging met agenda op tijd de deur uit. Dit wit
zeggen op 1 februari via de E- mni l naar de secretariaten
va n aile subvere ni gingen, groepsbesturen, HB-leden en
andere genodi gde n.
• K011 wordt er nog aandacht g schonken aan het komende
bezoek aan de Be lgen. Woen da g 26 januari gaa t een
kleine de lega ti e va n het HB naar Kalmrhout in Belgie.
Wij hebben dan een on tmoeti ng met het HB van de
Vlaamse lmk:erbond. Dit bezoek is op uitnod igi ng van de
VlB en staat in bet teken van kennismaken en uitwisse ling;
wat kunn en we, al ederl andstalige imkers, voor e lkaar
betekenen.
Een kort verslag van deze ontmoeting kunt u birmenkort
in BUE1 lezen .
onnaal duurt de HB- vergaderin g tot 17. 00 uur. Deze
keer moesten we om 14.45 uur al stoppen. Om 15 .00 uur
is de vervo lgvergadering geza menlijk met het HB van de
BvB ZLTO.
Een ve rvolggesprek over het samengaa n van BvB ZLTO
en VBB . Tijdens deze t:weede ontmoeti ng zijn de eerste
ve rsies va n het rapport 'o rga nisatie' en her rapport 'financi en' besproken. Met de opmerki ngen va n beide kanten
over beide rapporten gaa n de twee werkg roepen weer aan
de ga ng.
Meer informatie vindt u in 'lnfor matiebulletin nummer 2'
elders in dit Verenigings ni euws.
a de lui rin g van deze ve rgaderin g hebben we
gezam enlijk geg ten. Roe! ten Klei gaat dan eve n langs
'de Chinees' en komt met de bekende witte tasjes de
ve rgaderzaa l binnen. Ret smaakte heerlijk.

Aspirantlid HB Werner Vorstman
Op de laatste ALV heb ik ve rnomen dar de func ti e van
penningmeester ni et kon wo rden inge uld . Omdat lid zijn
van een vereniging oak inzet tonen betekent a ls je daar de
tijd en ken.nis voor hebt, heb ik besloten te reage ren. De
werkzaamheden van penningmeester sluiten goed aan bij
het vakge bied waarin ik werkzaam ben. Na een aantal
plezierige ges prekken met een aantal HB-led en te hebben
gehad, heb ik nogmaa ls een goed gevoe l welkom te worden
ge heten binnen de vere ni g ing.
Wie ben ik? a de middelbare school ben ik milieuhygiene
gaa n studeren aan de Landbouwu niversiteit Wageningen
waa rin ik me heb gespeciali eerd in
mi crobiologic. a deze studie lagen de
banen in dit vakgebied niet echt voor
het oprapen zoda t ik me heb gericht op
de informatietechnologie en ben in die
hoedan igheid bij de lNG-ba nk terec htgeko men . Om
mijzelf bekwaam te maken in de bedrij fskund e heb ik
naast mijn werk een opleid ing bedrijfskunde bij Nyenrode
gevolgd. Sinds 200 I we rk ik als manager financien & lCT
bij edT rain, het ond erhoudsbedrijf van deNS. lk ben 35
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jaar en woonachti g in Utrecht.
B ijen Ik ben een Jiefhebber van de natuur .in vrij brede
zin , maa r al vanaf de lagere sc hoo l was ik gelnteresseerd
in wespen, hommels en bijen. Bijenhouden was praktisc h
gezien, wonend in een tlat midden in de stad, niet echt
haa lbaa r. Pa s ind vorig jaa r ben ik in de lee r gegaan bij
Astrid Schoots waa rbij ik de bas iscursus bijenhouden heb
gevolgd. Mijn interesse in bijenhouden werd ook aangewakkerd door mijn j ongere broer Jeroen die zicb ricbt
op de commerciele bijenhouderij. Ik heb nu een volk,
maar wil dit de komende jaren gaan uitbreiden. Dat biedt
dan de gelegenheid om mijn theoreti cbe kenni in de
praktijk te toetsen, waarbij ik experimenten met nieuwe
techn ieken niet schuw.
Belangrijke acties voor de VBB vind ik:
• Het onder de aandacht brengen van het nut van bijen in
de natuur, de land bouwsector en de geneeskunde;
• Aantrekken van jonge re !eden waardoor de vereniging
meer een afspiege ling gaat vormen van de samenl ev ing;
• Het behartigen van de belangen van bijen en imkers, die
van aangesloten imkers in het bijzonder.
lk verheug me erg op de komende tijd, en hoop jull ie in
maa rt te mogen beg roeten.

Virussen en varroa besproken
Deel 2: de varroamijt
Henk van der S cheer en Jl'larcel Simon, VBB -Werkgroep
Bijengezondlt eid

De vo ri ge maand werd het virusverhaa l besproken dat Dr.
Siede vertelde op de bijeenkom t va n de bUengezondheidscoordinatoren op 6 november 2004. Dit keer gaa t het over
het varroaverhaa l dat lng. Jeroen Donders van PPO-Bij n
bracht.
Bijenh ouden zonder varroa te bestrijd en Een enquete
werd gezond en naa1· acht imkers die bijen hielden zonder
de varroamijt te be trijden en die meenden dat hun bijen
dus resistent waren tegen de varroamijt. Zeven reageerden
en deze werden ook bezoc ht om hun volken te bekijken.
Een va n de imkers was overigen weer begonnen met de
bestrijding omdat hij teveel schade zag. Er werden geen
duidelijke aanwijzi ngen verkregen dater ook daadwerkelijk
sprake was van bijen die resistent ware n tegen de varroamijt. Het onderzoek zal wo rden voortgezet door naar de
popu latie-dynamica van bijen en mijten te kijken. lndien
be cbikbaar zull en volken met koning innen van verschillende herkoms t in kleinere ka ten worden besmet met een
(klein) aanta l varroamijten en dan za l de ontwikkeling van
de populaties b.ijen en mij ten wo rden gevolgd. Dit om te
zien of er koninginnen zijn die nakomel ingen voo rtbrengen met een zekere mate van resi tentie tegen de mijten.
Toetsen va n bestrijdingsmiddelen Een behandeling in
de winter van 2003/2004 met oxaalzuur bleek zeer etfectief (97-99% besttijding). Tevoren waren de vo lken gecontroleerd op afwezigheid van broed. Dat is een voorwaarde
voor een goede bestrijding, omdat mijten in gesloten
cellen niet door oxaalzuur wo rd en gedood. ln dezelfde
proef deed een beha ndeling met thymovar, toegepast
volgens voorschrift va n de leverancier, het ook erg goed.
Een behandeling in de nazomer van 2003 met mierenzuur
voldeed daaremegen slecht: de effectiviteit was maar 7478% . Misschien was de temperatuur te laag om een goede
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verdamp ing te waarborgen. Het geeft aa n dat niet in alle
o-evallen mierenzuur vo ldoende e ffectie f is.
b
.
.l'viierenz uur en Thymovar werden ook in het voorpar toegepast met het doe ! om de effecten op de maak van honing
na te gaa n. In het geva l van Thymovar werd geen effect
op de smaak waargenomen . De behande ling met mi erenzuw- had we i ee n negatief effect op de smaak.
In het vo01:jaar va n 2004 we rden volken in de Biesbo, ch
behandeld met mierenzuur en Thymovar om de effectivireit
te bepalen en om eventuele negatieve eftecten op de honing
na te gaan. Thymovar was het meest effecti e f tegen de
varroamijt (92% bestrijding). MiJ1der effectiehvas mi erenzuur toegepast in de Nassenheider verdamper (65-83 %
besh·ijd.i.ng). Mierenzuur toegedie nd v ia een spon doekje
werkte slecht. Om di e effectiviteit te kunnen bepalen
werden de vo lken nade rhand behand eld met een ander
effectie f bestrijdingsmidde l. Een nabehandeling met
oxaa lzuur (eerst de vlieger en later her uitgelop n broed)
voldoet damtoe goed. Een nabehande ling met Apistanstrip
(m t da arin tluvalinaat als acti eve stof) vo ldeed helemaal
niet. Daarmee werd slechts 40% van de resterende 1111Jten
gedood. Opnieuw Apistan toepa sen nadat men t\-vee jaar
de varroamijten met iets anders heeft bestreden. werkt dus
onvoldoende, omdat er nog te vee! resi tente mijten zijn .
In ee n and ere proef in het voo rjaar 2004 werden kun tzwe rmen (vegers zonder broed) beha nd ld tegen va rroamijten met 2, 1% oxaa lzuur. De effectiv itei t an die
behan de ling was heel goed: 98%. De behandeling va n de
resterende broedafl egger mel mie renzuur toegedi end via
ee n sponsdoekje, vo ldeed ook: de e ffecti viteit was 9 -,6%.
De bijenste rfte door be ide behandelingen bleek gering.
Dat laat te werd gecontro leerd met Speciale va ll en die voor
de kasten waren bevestigd. Op die manier werden de dode
bijen, die door hun zusters uit de kast werden ve rwijderd,
opgeva nge n in een bak voor de kast.
Bestrijdingsa dvies PPO-Bij en geeft naar aru1leidin g van
de proefresultaten het vo lge nde advies.
• Thy movar toegepa t vo lgens voorscbrift va n de leverancier is e ffectief zond er bijwerkin g op b0en en op de
·smaak an ho ning.
• Oxaa lzuur i zeer effectief, mils de volken broed loos zij n.
ontrolee r dat zorgvuldig voo r de roepassing van een
winterbehandeling.
• M ierenzuur vo ldeed in de nazomer van 2003 minder goed
dan in oorgaa nd e jaren. Dat b tekent dat ook in de
praktij k de toepassing va n mi erenzuur wei eens onvoldoende zou kunn en werken . De werki ng van mierenzuur
is daarmee toch minder betrouwbaa r dan gedacht.
Schimm els tegen varroa Om parasitaire mijten en insecten
in land- en tuinbouw te bestrijd en zijn er gewasbesc hermingsmidd elen op bas is van sc himme ls op de markt. In
Nederl and betreft dat t\Vee sc himmelpreparaten (Metarhizium en Lecanicilliwn so01-ten). In een eer te proef z ij n
die preparaten in bijenvolken verneve ld. He laas werd er
gee n du idelijk effect op de var roapopu latie waa rge nomen.
P lan nen voor 2005 Jn het komend jaar za l PPO-B ijen
voora l aandacht chenken aa n het onderzoe k naar de
popuJ atie-d ynami ca va n bije n en varroa mijten. Voort za l
het onderzoek naar schimmelp repara ten ter bestrijd ing
van mijten wo rden voo rtgezet. Ten lotte za l er nog een
literatuurstudie worden gedaan naar ignaa lstoffen: we lke
zijn er en hoe zijn di e te manipuleren ter best:rijding va n
de va rroa mij t?

Z LT
Van de Bestuurstafel
.1.1~; l'l/11

der Dussen. Vice-voor:,itter ZLTO

Het Bondsbe tuur heeft op 25 januari 2005 vergaderd bij
het lMW in Breda.
Algemene J aarvergaderi ng De Algemene Jaarvergadering
i vastgesteld op za terda g 2 april 2005. Het bestuu.r is
druk doende met de voorbereidingen en heeft een e tTa
vergadering ingelast op J 4 fe bruari 2005. De afd elingssecretari ssen zijn inmiddels ge'informee rd en er kunnen
tot uiterlijk l5 februari 2005 voo rstellen worden ingediend.
lnmidde ls zijn a! enkele voo rstellen bin.nengeko men.
Beleidspl a n c.q . j aarpla n 2005/2006 Het bestuur is
akkoord gegaan met het 'Co ncept' en zal dit aan de !eden
pre enteren op de aankomende algemene ledenvergadenng.
Led en- en fin ancie le ad m inistr atie Door de ZLTO ts te
kennen gegeven dater een reorganisatie zal plaats v inden
binnen Tilburg. Dit houdt in dat de ZLTO stopl met de
se rvice voo r ; nze bond en vanaf di t jaar, 2005, niet mee r
de !eden- en fin ancie le admini stratie voo r de bond, CB,
za l blijven erzorge n. Het be tuur heeft voo r altern ati eve n
moe ten zorge n en za l de !eden- en fi nanciele administratie
nu onder eigen beheer moeten voeren. Ook za l het bestu ur
maatrege len moeten tre ffen om in de toekomst ee n and ere
loca ti e voor het secretariaat te vinden.
Ver zekering Gezien de hoge claims in het afge lopen jaar
za l er door bet be tuur een voo rstel worden gedaan om de
premi e voo r 2006 te verbogen va n € 0,50 naar 0,55 per vo lk.
F usiebes p rekingen met de VBBN De gesprekken tu sen
onze Bond en de VBBN z ij n nu afge rond tot aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur za l een pre-adv ies
am1 de !eden opste llen om tot een uitspraak te komen om
eventueel door te gaan met het geza menlijk oprichten va n
een nieuwe verenigin g (B ond). Er zal nog v66r de algemene
ledenvergadering een tweede infonnatiebulletin door beide
..
.
organi saties wo rden gepubliceerd .
Bibliotheek Ma ri van lerse l en Aat Ri etveJd ZIJn bez tg
met de laatste loodjes van het afstoten va n de biblioth eek.
Z ij hebben zich eno rm ingezet om het max imale bedrag te
bebalen uit de ve rkoop va n de besc hi kba re bibliothee k en
zull en dit binn nko rt afge rond hebben. Het I-l oofd bestuur
za l u hi erove r beri chten op de algemene l ed~:>nverga d ering.
Bijengezondheidszorg Door het ministeri van L V is een
pet bericht gestuurd dat het Mini terie geen verantwoordmg
meer 01 zicb neemt m.b.t. Amerikaan vu ilbroed ( VB).
De Bedrijf raad heeft hi erop schrifte lijk gereageerd en er
zullen kamervTa oe n worden ge teld door de PvdA en de
VVD. Er i een ~esprek gepl;nd op 9 febr. 2005 met het
Min. van LNV met een afvaardi ging va n de Bedrijfsraad.
Wij zu llen u hi eromtrent in formeren. Het voornemen i om
in het voo tj aar een bijeenkomst te houden over de ond erwe rpen varroa mijt, VB, Klei ne bijenkastkever en nosema.
Hi ervoo r worden sprekers uitgenodigd. Wij houden u op de
hoogte. Het Hoofdbestuu.r is va n p lan een enqu ete te
houden ove r de bijensterfte en za l de fo rmul ieren via de
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ecretari se n van de aangesloten vereni gingen verspreiden.
De lande lijke groep is nog ni et bij elkaar geweest.
Bijenteeltond erwijs De comm issie Bijenteeltonderwij s
zoekt uitbreidin g van de commissie. Wie stelt z ich beschikbaar om dee! te nemen i11 deze commissie? In maart 200·
sta rt weer een cursus Bijentee ltleraar. Er z ij n inmidde l
19 aa nmeldingen voo r deze cursus.
Studiedag De commissie is al 1 eer bezig om de studiedag
2005 te organi seren. De tweede vergadering vindt plaats
op 3 1 jan . 2005 . Het wo rdt ee n interessant them a. Wij
zull en u hierover weer vroegtijdig inform ren. Zet de dag
5 november 2005 alvast in uw age nda.
Thinidee 2005 Wij zullen weer dee lnemen aao het evenement 'Tuinidee' in de BrabanthalJen te Den Bosch. Tuinidee
wordt gehouden van woen dag 16 feb ruari 2005 tim zondag
20 februari 2005 . In BJJEN 14( I): 24 (2005) i ee n
korti ngsbo n van €3,- opgenom en.
Verenigings boek Er zij n oog maa r weini g reacties binnengekomen over de accuratesse van het verenigingsboek. Om
over een 'Up-to-Date'-boek te blij ven beschi kken, is bet
belangrijk dat de afdel ingen daa r ook hun verantwoordelijkheid in nemen. U bent toch ook gei"nteresseerd in een
handboek dat klopt m.b.t. de gegevens. Het verenigingsboek
staar ook vermeld op onze websi te! Wij zigingen gaarne
melden aa n het secretariaat.
4-Bond en overl eg Op 3 feb r. 2005 vindt er weer een
overl eg plaats met de twee zuidelij ke bonden en de ANI.
In de vol gende bestuurstafel zal ik hierover be ric hten.
Voor meer info rmatie over het bovenstaande kunt u
contact opnemen met het secretari aat. 0 13-58 36 350 of
vi a onze web ite WWll :bijenhouders-zlto.nl

Studiedag: leren en ontmoeten
Aot Rietveld, mor:irter Bond von Bijenlrouders ZLTO

De studiedag van de Bond van bijenhouders ZLTO op 13
november 2004 stond opnieuw in het teken va n het 'leren'
en de ontmoetin g.
De b vali teit van de lezingen, wo rkshops en het parallelprogramma was weer een ga rantie voor een we i bestede
dag. Zo'n 200 bezoekers kwamen vanuit het hele land naar
de prachti ge locatie va n de ag rari sche school Helicon in
Boxtel. De lezingen werden weer druk bezocht en hadden
uiteenlopende onderwerpen.
lari van Terse! heeft ons du idelijk gemaa!..""t, dat ons inzicht
in het gedrag va n bij en verbeterd wo rdt a ls we ook iets
meer weten over de anato mi c va n de honi ngbij. Maa r ook
a is we inzicht hebben in de ontwikkeling va n ons bijenvo lk.
• De bestrijding en het voorkomen van nose ma we rd toege licht door Christ Smeekens van PPO-Bijen.
Meer inzicht in de infectiecyc lus van deze Nosema apis
Zauder helpt om de door deze paras iet veroorzaakte
ziekte te voorko men en even tu eel te genezen.
• Oat mensen ziek kunnen worden van bijensteken werd ons
door dokter H. de Groot va n Erasmu MC uit Rotterdam
uit de doeken gedaa n. Dokter de Groot is a llergo loog en
heeft vee! patienten behande ld di e allergisch zijn voo r
bijengif. Mense n di e allerg isch reage ren op bijensteken
ko men in vee! gevallen in aa mnerk ing voor een preve ntieve behandeling. Deze zgn. immunothera pie bestaat uit
ee n behandeling met zuiver bijeng if. Onderzoek wijst ui t
dat deze th erapie voor 75- 80% effectief is.
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• H ugo de Wijs meldde ons dat hij vee! mi nde r van bijen
afweet dan de gemiddelde bezoeker aan zijn voorstell ing.
Van het fotogra fe ren van bijen, bloemen en ve lerlei andere
objecten met de 3D-camera weet hij meer. Hij is een
autoriteit op dit gebied met een ervaring va n tientallen
jaren. Zijn foro's zij n internationa al gepubliceerd. Het is
nauwel ijks uit te leggen watje ziet als hij z ijn dia's van
bUen vertoont. Zittend in het lokaa l, met een Speciale bri l
op. leek het alsof de angel van de getoonde bij z ich vlak
voor je neus uit trekte. Alsof je samen met de bij in het
diepste van de bloem binnendrong om nectar te verzamelen.
Een indruk om nooi t te vergeten.
• Helaas was er door ziekte geen gelegenheid om bloemen
te schikken. ln p laats daat·van le idde mw. Hetty V roegop
het programm a 'kaarten maken'. Mw. Iris Stolk hield vee!
men en bezig met bet maken va n beelden in gips en in
bijenwas .
• Daarnaast waren er wee r stands in de hal va n de school
van het Elckerlyc-ziekenhuis uit Helmond waar onderzoek
gedaru1 wordt naar pollen en pollenallergie.
Mevrouw de Wijs too nde nog hoe 3D-fotografi e in z'n
werk ging en P PO-B ijen toonde ons door een microscoop
hoe nosema er uit ziet.
Toon de Groot wa weer beschikbaar voor mense n die
gebruik wild en maken van de computer om via internet
aan gegevens over bijen en bijenhouden te komen.
• Vru1 de honingkeuring en de keuring van andere producten
werd weer door vee] imkers gebruik gemaakt. Ook werden
enk le promotieopste llingen van bijenproducten gejureerd.
Van de moge lijkheid vlech twerk te Iaten keuren werd
nauwelij ks gebrui k gemaakt . Vlechtkeurmee ter Toon
Brekelmans riep imkers op een volgende kee r de moed te
hebben hun vlechtwerk ter keurin g aa n te bieden. We
weten allemaal dat er nog vee! gevlochten wordt. (z ie ook
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Aa n bet begin van de dag maa k.""te de voo rzi tter van de
Bond va n Bijenhouders, Aat Rietveld, a l ee n compliment
aa n de Commi sie Studiedag en aa n al di e personen di e
meehi e lpen deze dag tot een succes te make n. Naa t de
commissie oo k de mense n, partn ers va n
(ex) bestuursleden, die voor de lunch zorgde n, mensen die
de Ia ten verkochten, de administrati e bij hie lden, de
verkoopstand bemensten, de lokalen inrichtten en de
school wee r in de oude sta at atl everen aan bet e inde va n
de dag. Voo ral oo k vee ! dank voo r de directie va n de
chool en de concierge Hermie va n Roe se l. di e oo k deze
dag weer klaar stond om a ile problemen op te lassen.
In een naz it met aile medewerkers ko nden we terugzien op
een zeer ges laagde dag en bedankte voorzi tter Aat
Ri etveld iedereen en kreeg iedere medewerker ee n
prese ntje.
De sn1di edag va n de Bond va n bij enhoud ers is ee n
bezoek meer dan waard . Je leert er vee! en je o ntmoet
imkers ui t het he le land. De loterij geeft ook nog eens
kan op ee n prac htige prij , d ie door enkele handelare n in
imkerartikelen beschi kbaar we rd ge teld.
Wij hopen u in 2005 weer te ontm oeten. Zet 12 november
a!vast in uw agenda en let op de aa nkondi ging in BIJE
De Co mmissie Stud iedag is al weer met de
voorbereid inge n begonn en.

