Ervaringen met het imkeren in Duitsland

De ‘Reinigungstag’

Tekst Jan van der Reijden, foto’s Cristian Jockheck

De ‘wasstraat’.

Tekst Jan van der Reijden, foto’s Christian Jockheck

In Duitsland staat de gezondheid van honingbijen hoog op
de agenda. De Duitse Imkerbond (DIB) doet dan ook de
aanbeveling dat elke lokale vereniging één of meer BSV’s
heeft. BSV staat voor Bienensachverständige(r) für Gesundheit of Bienenseuchensachverständige(r). In het Nederlands
is dat een Bijengezondheidscoördinator. Eén van de taken
van de BSV wil ik hier beschrijven.
Duitse lokale imkerverenigingen organiseren bijna elk jaar
een Reinigungstag (schoonmaakdag). Toen ik lid werd van
een imkervereniging in Duitsland had ik er geen idee van
wat dat inhield. Na het meemaken van zo’n dag en het
volgen van een cursus voor BSV snap ik het.

veiligheid en het juiste verloop van de schoonmaak: gebruik
van beschermende kleding en de juiste materialen en middelen. Ook moeten eerste hulp en de telefoonnummers van
de hulpdiensten aanwezig zijn.
De wasstraat zoals bedoeld bij doelen 1 en 2.
1.	Raampjes en kasten worden aangeleverd, daarbij zijn wasdelen en propolisresten al verwijderd.
2.	De delen worden ongeveer vijf minuten ondergedompeld
in een heet bad met een 6% oplossing van natronloog.
3.	Met de hogedrukspuit worden de delen schoon gespoten.
4. Het materiaal is klaar voor aflevering.

De schoonmaakdag heeft drie doelen:
1.	preventief reinigen en ontsmetten van kasten en
onderdelen;
2.	oefenen en onderhouden van de kennis van het
ontsmetten;
3.	saneren van met Amerikaans vuilbroed (AVB)
besmette volken.

De organisatie van de schoonmaakdag
Een BSV zorgt voor de organisatie en uitvoering van de
schoonmaakdag volgens de regels. Hij/zij ziet toe op de
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Met de hogedrukspuit worden de delen schoon gespoten.

Onderdompelen in een heet bad met een 6%-oplossing van
natronloog.

De sanering van met AVB besmette volken staat meestal
onder leiding van een specialist van het betreffende
Bondsland. De werkwijze is als volgt:
1. Raampjes en kasten worden aangevoerd.
2.	Besmette raampjes en kastonderdelen gaan op de brandstapel.
3.	Bij de overige raampjes en kastonderdelen worden wasen propolisresten verwijderd. Het materiaal wordt in de
wasstraat gereinigd. Was wordt gesmolten en kan gebruikt
worden voor het maken van kaarsen. Honing kan gewoon
worden geslingerd en is geschikt voor consumptie.
4.	Van de bijenvolken worden kunstzwermen gemaakt.
Drie dagen lang wordt raatbouw verwijderd. Niet voeren!
Daarna krijgen ze een gereinigde kast.
Natuurlijk zijn er bij een uitbraak van AVB nog meer maatregelen te nemen, maar hier gaat het alleen over de wasstraat.

De Reinigungstag vindt meestal plaats in de herfst (soms in
het voorjaar) als de bijen niet vliegen. Het is, hoewel je een
beetje kunt opwarmen bij de hete ketels, een koude en
natte bezigheid. Vaak is er een pauze met snert of iets
anders warms, heel gezellig. Veel afdelingen van de DIB
hebben hun eigen materialen, maar anders kunnen ze bij
hun Landesverband (de DIB volgt grotendeels de indeling
van de Bondsrepubliek in Bondslanden) de benodigde
materialen huren op een heel efficiënt geladen aanhanger.
De BSV weet precies hoe die aanhanger geladen moet
worden. Sommige Bondslanden hebben meer dan één aanhanger, afhankelijk van de subsidieregelingen die voor ieder
bondsland anders zijn. De verzekering betaalt het gebruik
van de aanhanger bij een AVB-uitbraak (Tierseuchenkasse),
maar niet de sanering. De imkers moeten zelf saneren. Bij de
uitbraak van AVB worden dan ook veel BSV’s opgeroepen.

De gereinigde ramen.
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