Imkeren met de Golzkast • Internationale honinghandel • Bijkersgilde op dreef
Is natuurlijk beter? • Kleurige groenbemesters

Bijenhouden
6

8e jaargang | 6
september 2014

Nederlandse BijenhoudersVereniging

Nederlandseniging
rsVere
Bijenhoude

Inhoud

4	Is natuurlijk beter?
12	Internationale honinghandel
25	Spuitschade: schadevergoeding kan weer worden
geclaimd via strafrechtprocedure
26	Kleurige groenbemesters zijn een gewilde dracht

Colofon

Bijenhouden, vakblad voor bijenhouders
Jaargang 8, nummer 6, september 2014
ISSN 0926-3357.
Uitgegeven door de NBV. Verschijnt 8 keer
per jaar, omstreeks 1/2, 15/3, 1/5, 15/6, 1/8,
15/9, 1/11, 15/12. Oplage 6.800 ex.
Redactie
Wietse Bruinsma, hoofdredacteur.
Bart de Coo, Kees van Heemert, Henk van der
Scheer, Rob Veeneklaas
Vaste medewerkers
Nienke de Jong (register), Ingrid Monderman

en verder:
11 Boekweit en bijen: gemaakt voor elkaar
Praktisch
6 Honing online te koop (3)
8 Imkeren met de Golzkast
15 Ingewinterd? Korfvlechten!
Nederlandse BijenhoudersVereniging
16 Mail van de voorzitter: Het is net als voetbal... | Studiedagen 2014
18 Opleiding leraar Bijenteelt-A Beilen | Nieuwe NBV-cursus Bestuiving 2014-2015
19 Agenda | Cursussen
Imkergemeenschap
20	Specialist Bijenproducten en Keurmeester Bijenproducten |
		 Succesvolle afsluiting NBV bestuivingscursus 2013-2014
21 Bijen op stand - Kinderboerderij Houtkamp, Leiderdorp
22 Bijkersgilde op dreef!
23 Dagboek van een imker. Bijzondere bijenweetjes
Onderzoek

bijenhouden september 2014

24 Diagnose bijenziekten in de regio

2

Gelezen – gezien
30

Bijen minder agressief door lavendelgeur | Wat is de beste bij? | Glossometer		

31

Gasten van Bijenhotels door Pieter van Breugel | Waarschuwing AVB

Redactie & administratie
Marga Canters (secr.),
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
t 0317 42 24 22 f 0317 42 41 80
e redactie@bijenhouders.nl
Niet-commerciële advertenties
in ‘Vraag en aanbod’ € 10 per 20 woorden,
elk extra woord € 0,25. Uitsluitend voor
particulieren met incidentele aanbiedingen.
U ontvangt voor de kosten een factuur.
Tarieven voor handelsadvertenties op
aanvraag.
Alle in Bijenhouden gepubliceerde meningen
en inzichten zijn voor rekening van de auteurs.
De redactie beslist over plaatsing van kopij
en behoudt zich het recht voor bijdragen zo
nodig in te korten, te redigeren of een eigen
reactie te plaatsen. De recentste versie van het
Groene Boekje wordt aangehouden.
Inhoud van advertenties en bijgesloten materiaal vallen buiten verantwoordelijkheid van de
redactie. Over plaatsing van handelsadvertenties beslist de NBV.
Overname artikelen en illustraties na voorafgaande toestemming van de redactie en met
bronvermelding.
Digitale foto’s (resolutie minstens 300 dpi bij
10x15 cm) per e-mail of upload.
Kopij uiterlijk 8 weken vóór de datum van
verschijnen aan te leveren bij Marga Canters.
Beknopte aankondigingen en berichten uit de
vereniging uiterlijk 6 weken tevoren.
Voor opgave van advertenties geldt vier weken.
Tekst per e-mail.
Vormgeving en opmaak
GAW ontwerp en communicatie, Wageningen
Druk BDU Grafisch bedrijf BV, Barneveld
Omslagillustratie: Korfimkeren op de heide.
Foto Bart de Coo

Op het ‘Imkerforum’ (www.bijenhouden.nl) las ik een paar weken geleden een
bijdrage waarin de schrijver ons blad aanduidde met het ‘bijensufferdje’. Nu
denk ik dat een sufferdje zoiets is als een spreekbuis voor verenigingsnieuws,
maar het klinkt toch wat vreemd, vond ik. Ik moet er wel bij vertellen dat de
schrijver zich verder lovend uitsprak over een aantal recent verschenen
artikelen, zodat ik misschien niet al te zwaar moet tillen aan deze kwalificatie.

Van de redactie

Het Bijensufferdje

‘Bijenhouden’ is van oudsher het forum geweest waar we de Nederlandse
imkergemeenschap informeren over wat er speelt in imkerland. Maar het
gros van de Nederlandse imkers is inmiddels met het internet verbonden.
Over vijf jaar zal dat nog completer het geval zijn. Daarom moeten we serieus
gaan nadenken over of we veel van deze verenigingsinhoud niet op
Imkernieuws en op de website van de NBV moeten onderbrengen.
Daar zijn we overigens al een tijd mee bezig: cursussen worden niet meer
allemaal gepubliceerd in ‘Bijenhouden’. Verenigingsnieuws publiceren we
lang niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld het Deutsches Bienen Journal, dat
hiervoor een compleet middenkatern reserveert.
Als ik de digitale nieuwsbrief Imkernieuws nr. 7 van augustus lees zie ik dat er
toch wel de nodige overlap is met ‘Bijenhouden’. Ikzelf til daar nog niet zo
zwaar aan, maar ik zou me voor kunnen stellen dat binnen afzienbare tijd dit
soort informatie niet meer dubbel aangeboden wordt. Ik ben van plan om in
de komende maanden veel overleg te hebben met de redactie van
Bijenhouden en met Frank Moens, de redacteur van Imkernieuws, over hoe
we Imkernieuws en Bijenhouden zo goed mogelijk op elkaar kunnen
afstemmen.

Wij onderzoeken en rapporteren over belangwekkende feiten en gebeurte
nissen in imkerland. En wij proberen, waar mogelijk, alle meningen in
imkerend Nederland de ruimte te geven. Dat betekent vaak keuzes maken
om alles in een keurslijf van acht nummers van 32 pagina’s per jaar te
stoppen. Nieuws heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum… Wat we in
ieder geval wél kunnen doen is ruimte bieden aan lezers die goede ideeën
hebben of serieuze kritiek op de gepubliceerde artikelen. Vandaar dat we de
rubriek ‘De lezer schrijft’ nieuw leven hebben ingeblazen. In dit nummer
schrijft Joost Peschier over zijn zienswijze op de varroabestrijding en hoe hij
die in de praktijk uitvoert. Dit is hoe Joost het doet, niet per sé hoe de
redactie over varroabestrijding denkt…
Wietse Bruinsma
hoofdredacteur
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Op deze manier hebben we meer ruimte beschikbaar om die achtergrond
artikelen te publiceren waarvan we denken dat ze de moeite waard zijn voor
de Nederlandse imker. Dat betekent voor mij persoonlijk bijvoorbeeld: meer
populariseringen van wetenschappelijke artikelen en meer nieuws over wat er
in het buitenlandse imkerij speelt. Maar er is meer: er komt een nieuwe
generatie imkers in Nederland aan, vol enthousiasme, maar ook met lacunes
in de nog prille kennis. Deze groep willen we op maat bedienen met de start,
in 2015, van een nieuwe serie voor beginners. Misschien heeft U andere
ideeën en wensen: laat het ons weten, want wij maken het blad voor U!
De laatste tijd zijn er enkele opzeggingen geweest van lezers die zich niet
konden verenigen met de inhoud van bepaalde artikelen. Het zal U niet
verwonderen dat het hier vaak gaat om de controverse neonicotinoïden –
varroa. Op grond van het stuk van redactielid Kees van Heemert in de
Volkskrant over dat het goed gaat met de bij merkte één der opzeggers op
dat hij zich niet meer kon vinden in de opstelling van de NBV die onvoldoen
de naar zijn achterban zou luisteren.
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Is natuurlijk beter?
tekst Ardine Korevaar en Henk van der Scheer
Het begrip ‘natuurlijk’ wordt vaak gebruikt, zeker
door mensen die de natuur een warm hart toedragen.
‘Natuurlijk’ bijenhouden is populair onder imkers. Het
lijkt alsof iedereen dan weet waar het over gaat en
regelmatig worden in gesprekken over dit onderwerp
waardeoordelen toegekend aan de begrippen ‘na
tuurlijk’ en ‘onnatuurlijk’. Natuurlijk wordt in deze con
text meestal als goed beoordeeld en onnatuurlijk als
slecht. Een nadere beschouwing van deze begrippen
levert zeker stof tot nadenken op.
Natuurlijk betekent vaak “zonder menselijke ingrepen
of beïnvloeding”, “zoals het van nature voorkomt
of zich spontaan ontwikkelt”, dit in tegenstelling tot
onnatuurlijk, cultuurlijk, kunstmatig of technisch. Op
Wikipedia valt te lezen dat er een scheidslijn wordt
getrokken bij de menselijke invloed. Anderen menen
dat ook de mate waarin de mens ingrijpt van belang
is. Minder menselijke invloed is dan meer natuurlijk.

Menselijke invloed
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Toch zijn er nogal wat dingen die we natuurlijk
noemen, waar de menselijke invloed wel degelijk
een rol speelt, zoals natuurlijk terreinbeheer, natuur
lijke voeding en natuurlijk/biologisch bijenhouden.
‘Natuurlijkheid’ geeft hier een wenselijke, geïdeali
seerde situatie aan, maar blijkt als begrip toch lastig.
Natuurlijk terreinbeheer? Het begrip is in tegenspraak
met zichzelf. Wat denkt u van het beheer van de
natuur in de Oostvaardersplassen? Grote grazers
(konikpaarden, heckrunderen en edelherten) gaan
dood in strenge winters door gebrek aan voedsel.
Moet er dan worden bijgevoerd of moet het aantal
dieren worden beperkt door de inzet van predatoren
(wolf) of door afschot? En wat is natuurlijke/biologi
sche/ecologische voeding? Daarmee worden niet
de in het wild gevonden paddenstoelen of paarden
bloemblaadjes voor de sla bedoeld, maar door de
mens geteeld of geproduceerd voedsel, waarbij de
productie moet voldoen aan SKAL-richtlijnen over
het niet gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen. Soms ook wordt ‘biologisch’ enkel
gebruikt als marketing term en moet het voorvoegsel
‘oer-‘ iets aanduiden van ‘vroeger’ alsof vroeger alles
beter was…
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En bijenhouden?
Honingbijen leven en leefden in onze streken van
nature in holle bomen aan de rand van een bos.
Dat is een natuurlijke situatie. Gezien vanuit die
wetenschap is het houden van honingbijen in korven
of kasten ten nutte van de mens een onnatuurlijke
situatie. Meer natuurlijk wordt het als we ‘ten nutte

van de mens’ achterwege laten. Dan kunnen we
een zwerm in een lege kast of korf laten trekken
en die z’n gang laten gaan. Dat is vergelijkbaar met
het aanbieden van een insectenpaleis aan solitaire
bijen of het ophangen van nestkastjes voor vogels.
Het mooie is dat onder dergelijke omstandigheden
zowel (honing)bijen als vogels een heel natuurlijk
gedrag vertonen en dat is interessant voor liefheb
bers van het natuurlijke. Bij honingbijen zit er echter
wel een addertje onder het gras. Honingbijen hebben
parasieten (varroamijten), net als de mens (wormen,
luizen), en daar kun je maar beter iets aan doen
omdat het leven anders erg ongemakkelijk voor ons
wordt of voor het bijenvolk zelfs fataal kan aflopen.
Wilt u zo ‘natuurlijk’ mogelijk imkeren dan is het
boek ‘Naturgemässe Bienenzucht’ een aanrader.1

Natuurlijkheid: een biologisch begrip of evenwicht?
Natuurlijkheid gaat over bepaalde afspraken betref
fende de mate waarin de mens invloed uitoefent
op haar ‘biologische’ omgeving. Dat wil zeggen:
wat wij als “natuurlijk” ervaren is een bepaald even
wicht tussen biologische en niet-biologische facto
ren. Als dat evenwicht ontbreekt wordt vol afkeuring
gesproken over een onnatuurlijke situatie. Niet voor
niets steken natuurlijkheid en onnatuurlijkheid altijd
de kop op in discussies over controversiële onder
werpen als biotechnologie, de opslag van kernafval
bij het gebruik van kernenergie, natuurbeheer en
landbouwkundige teeltmethoden. Ook in de bijen
houderij is soms sprake van een “scholen”-strijd.
Het zijn onderwerpen waar het ingrijpen van de mens
beheerd moet worden. Biotechnologie bij dieren,
genetische modificatie via DNA-technologie bij plan
ten en het kloneren van mensen zijn onnatuurlijke
ingrepen … en dus verwerpelijk?. Natuurlijkheid
is een merkwaardige mix van ethiek en natuur
wetenschap. Natuurlijkheid is meer dan alleen maar
een biologisch begrip. Een situatie of toestand als
‘natuurlijk’ bestempelen betekent niet dat die situatie
goed, wenselijk en onschadelijk is. Bovendien:
voor wie is die situatie dan goed, wenselijk en
onschadelijk?
De kracht van het natuurlijkheidsargument berust op
de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. Het klinkt als
een wetenschappelijke constatering, een verwijzing
naar een hogere, onveranderlijke orde. Terwijl het
uiteindelijk toch vooral gaat over de afspraken die
wij mensen maken over de dingen die we kunnen
manipuleren en hoe we dat zullen doen.

foto Harry van Oosternout †

Om welke principes gaat het eigenlijk?
In de natuur is het eten en gegeten worden.
De meest giftige stoffen komen niet uit de fabriek,
maar zijn aanwezig in de natuur. Wat te denken van
de natuurlijkheid van ziekten, plagen en klimaatin
vloeden? Dankzij allerlei ‘onnatuurlijke’ situaties,
daar waar de mens haar omgeving manipuleert, is
het op de wereld een stuk prettiger toeven. Moeten
we dan toch krampachtig onderscheid blijven maken
tussen natuurlijk en onnatuurlijk, met alle waarden
oordelen? Nee, het zijn niet de principes van natuur
en natuurlijkheid versus cultuur en cultuurlijkheid
waar het om gaat. Waar we uiteindelijk mee gecon
fronteerd worden zijn de uitkomsten van onze keuzes
voor bijvoorbeeld gezondheid, (voedsel)veiligheid,
geproduceerde hoeveelheid CO2, brandstofgebruik
en milieuschade door discutabel grondgebruik.
Om dicht bij huis te blijven: ook de aanplant van
koolzaad als energieleverancier (biodiesel) is zeer
omstreden.

foto Ryan Cummings (BuenoLuna Landscape Design)

Honing, een natuurproduct?
Honingbijen leven van natuurproducten: stuifmeel
en nectar. In gebieden met een groot areaal land
bouwgewassen zijn die natuurproducten nogal
eens verontreinigd met residuen van gewasbescher
mingsmiddelen. Het houden van honingbijen in een
dergelijke omgeving maakt bijenhouden steeds
minder natuurlijk. Nog minder ‘eco’ wordt het als we
varroamijten gaan bestrijden met synthetisch-chemi
sche diergeneesmiddelen zoals amitraz, coumaphos
of fluvalinaat. Ook die middelen komen in de honing
terecht. En vervolgens oogsten we de honing en
proberen we deze aan de man te brengen als zijnde
puur natuur of als biologisch, wat in Nederland niet
mogelijk is volgens de SKAL-nomen. Hoe eerlijk/na
tuurlijk zijn we eigenlijk als imkers, hobby of beroeps
matig?
We kunnen wel streven naar een situatie waarin we
minder schadelijke stoffen gebruiken. Maar willen we
terug naar de toestand van honingjagers in het bos?
En daarmee zijn we weer terug bij de menselijke
meetlat, te weten: we houden nu eenmaal honing
bijen en we willen graag wat honing oogsten.
De vraag wordt dan: Hoe kunnen we dat zo
gezond en/of veilig mogelijk aanpakken?

Boven: Cultuurlijke/landschappelijke nostalgie: korenbloemen tussen het
graan.
Onder: Door honingbijen bewoonde holte in boom, ontstaan door een
menselijke, ‘onnatuurlijke’ ingreep: snoeien.

1 Moosbeckhofer, R. en Bretschko, J., 1996. Naturgemässe
Bienenzucht. Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart.
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Conclusie
In plaats van de discussie te voeren over begrippen
en principes als ‘natuurlijk’ en ‘onnatuurlijk’ is het
misschien wel zinvoller en duidelijker om te spreken
over de achterliggende belangen, over de uitkomsten
van onze keuzes en het te hebben over dierenwel
zijn, gezondheid, voedselveiligheid en milieuschade
in plaats van zaken te beoordelen als ‘natuurlijk’ of
‘onnatuurlijk’ met een vaak onuitgesproken waarde
oordeel.
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Praktisch

Een bordje in de tuin. Een kraam op jaarmarkt of braderie. Een webshop. Via de natuurwinkel. Er zijn veel manieren
waarop imkers hun honing verkopen. Hoe pakken ze dat eigenlijk aan? Doen ze aan marketing? Wat is het geheim
voor commercieel succes? Deel 3 in de serie over hoe imkers hun eigen honing aan de man brengen.

Honing online te koop (3)
Tekst en foto’s Isabelle Brus

In hoeverre biedt de dorpssuper
kansen voor lokale imkers?
Zijn buurt- en boerderijwinkels
een interessante afzetmogelijkheid? De do’s and don’ts van
honingverkoop over de toonbank.
“Mensen zijn nieuwsgierig naar
het verhaal achter het product.”
In het schap van het Reformhuis Tuit
jenhorn in Noord-Holland staan de ver
schillende merken honing gebroederlijk
naast elkaar. Er is keuze uit de biolo
gische honing van De Traay, een hele
collectie van de Alkmaarse imker
Peter Bijpost en ‘gewone’ Nederlandse
honing van imker Jo Mensen uit ‘t Veld,
een klein dorp bij Schagen. Herkomst
Nederland staat er op zijn potjes, en
verder meldt het etiket weinig bijzonder
heden. Toch is zijn honing het dichtstbij
geproduceerd – en voor een groeiende
groep consumenten is dat nou juist
een belangrijk koopargument. Elene
Wijkhuisen, eigenaar van het Reform
huis Tuitjenhorn, realiseert zich dat ook.
Ze heeft daarom een paar potjes van
imker Mensen op de toonbank uitge
stald met een briefje dat geen ruimte
laat voor twijfel: ‘Honing uit ‘t Veld!’.
“Dan weten de mensen dat maar.”
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Het verhaal telt
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Bij de winkel Landmarkt in AmsterdamNoord verkopen ze veel producten
van agrariërs uit de regio. Meel, kaas,
bier, groente en fruit komen voor het
grootste deel van Noord-Hollandse
boeren. “Onze klanten willen het
graag vers. Ook zijn ze vaak nieuws
gierig naar het verhaal achter het
product. Waar komt het vandaan?
Hoe is het geproduceerd? Hoe heet
de boer?” vertelt afdelingsmanager
Ronald Terluin. Het bedrijf koopt zijn
levensmiddelen in bij zo’n honderd

regionale producenten. Imkerij Van
Randen uit het vlakbij gelegen West
zaan is de vaste honingleverancier
van Landmarkt. En vooralsnog de
enige. “Toevallig zijn we kort geleden
benaderd door een imker hier uit
de buurt.” Of Landmarkt zijn honing
zal opnemen in het assortiment hangt
van een aantal factoren af, legt Terluin
uit. “Allereerst moet het er leuk uitzien,
en moet er een verhaal achter zitten.
Daarnaast moet de imker wel een
redelijke productie hebben, we willen
liever geen nee verkopen aan onze
klanten.” Bovenal moet de prijs-kwali
teitverhouding goed zijn. “En dat blijkt
toch vaak heel lastig”, zegt Terluin.
Bij Landmarkt hebben klanten nu
dus alleen de keuze uit vier soorten
honing van Van Randen. Een ervan
wordt speciaal gepresenteerd met een
poster vol achtergrondinformatie, het
verhaal achter het product. Dennis en

Judith van Randen blijken een grotere
imkerij te runnen in Westzaan.
Ze kunnen er niet van leven, maar
werken daar wel aan, aldus Judith van
Randen. Wat de verkoop van hun
honing betreft laten ze in elk geval
geen kans onbenut. “We verkopen
vanuit huis, op markten, via verschil
lende winkels, met name in Amster
dam, en binnenkort hopelijk ook vanuit
onze eigen webwinkel”, vertelt ze. Hun
bijen staan op verschillende plaatsen,
onder meer in Amsterdam en West
zaan. Dat lokale herkomst soms heel
goed verkoopt, merkte Van Randen
ook. “Klanten van onze Amsterdamse
afnemers begonnen expliciet om
Amsterdamse honing te vragen. En
ook in de Zaanstreek vinden mensen
het maar wat interessant dat de honing
echt uit de buurt komt.” En dus ont
wierpen ze speciale etiketten voor
Westzaanse en Amsterdamse honing.

“Kritische honinggebruikers vragen
altijd waar de honing vandaan komt
en op welke planten de bijen hebben
gevlogen”, zegt imker Jan Glazenborg
uit het West-Friese Opperdoes.
Gezond chauvinisme noemt hij dat.
En het zette hem aan het denken.
“Ik heb ruim tweehonderd bijenvolken
die gezamenlijk vele en vele kilo’s
honing produceren. Als je dat allemaal
wilt verkopen, en dat wil ik, dan moet
je op zoek naar meer afzetmogelijkheden”, aldus Glazenborg. En dus
speelt hij nu in op die gezonde
chauvinistische sentimenten. Met zijn
plan om elk West-Friese dorp zijn
eigen honing te geven, haalde hij het
nieuws: het Noordhollands Dagblad
besteedde aandacht aan zijn initiatief.
Glazenborg: “Je ziet onder consumen
ten een groeiende belangstelling voor
ecologisch, voor bewust consumeren.
Waarom zouden ze honing uit China
willen terwijl het ook gewoon uit hun
eigen buurt komt?” Inmiddels produ
ceert hij Medemblikker honing en
-uiteraard- Opperdoezer honing. Wer
vershoof en Benningbroek volgen dit
jaar nog, en hij wil meer. “Elke honing
is anders, dat proef je”, vindt Glazen
borg. En hij is van mening dat honing
uit de eigen streek mensen kan helpen
tegen hooikoorts.

Hoe het ook zij, de enorme belangstel
ling voor bijen en gezonde voeding
komen hem in dit stadium goed van
pas. “Je hoopt natuurlijk dat het geen
voorbijgaande trend is, dat mensen
bewust en ecologisch blijven denken
en kopen.” Want concurreren met de
prijzen van de reguliere EU/niet-EU
supermarkthoning, dat kan en wil hij
niet. Tot nu toe gaan de zaken goed,
al is hij beducht op de ‘copy cats’ zoals
hij ze noemt: kleine(re) imkers die met
zijn idee aan de haal gaan. “Nou ja, dat
is het lot van de trendsetter”, haalt hij
zijn schouders op.
Een van Glazenborgs afzetpunten is
Kaasboerderij Molenzicht in Wervers
hoof. De gezellige boerderijwinkel ver
koopt allerlei producten uit de buurt.
Onder andere meel uit Blokker, kaas
uit De Weere, bier uit Bovenkarspel,
kersenwijn uit Hem en eieren en kalfs
vlees van de eigen boerderij. “Honing
mag in ons assortiment beslist niet
ontbreken. Als mensen een cadeau
mand samenstellen, en dat gebeurt
hier veel, pakken ze vrijwel altijd een
potje honing”, vertelt Elly Schmidt
die de winkel drijft. Tot nu toe is dat
Opperdoezer honing, na de zomer
slingert Jan Glazenborg hopelijk zijn
eerste Wervershoofse honing. “De bij
enkasten staan hier pal achter de boer
derij. Hoe lokaal wil je het hebben?”

Strenge eisen
Wie honing verkoopt moet voldoen aan
de Voedsel- en Warenwet. De Neder
landse Voedsel- en Warenautoriteit
NVWA controleert daarop. De kans op
een controle is bij een ‘echte’ winkel
logischerwijs groter dan bij kleinscha
lige straatverkoop, al gelden de regels
ook voor die aanbieders. Wie niet
voldoet aan de regels van de wet krijgt
een waarschuwing of een boete. Wat
betekent dat voor de imkers die aan
winkels leveren? Een woordvoerder
van de NVWA legt uit dat de verant
woordelijkheid om aan de regelgeving
te voldoen voor honderd procent bij de
producent ligt. “Die weet per slot van
rekening het beste wat er in het potje
zit.” Dat alle vereiste informatie correct
op het etiket staat, is dan ook een
verplichting voor de producent.
Voor honing betekent dat in elk geval
een omschrijving van de inhoud
(honing, dus), een productcode (om
de herkomst te herleiden, waar komt
de honing vandaan), een tenminstehoudbaar-tot-datum en hoeveel van
het product er minstens in het potje zit.
Toch ligt er wat de NVWA betreft ook
een verantwoordelijkheid bij de winke
lier: “Die moet een ingangscontrole uit
voeren, en dat houdt dus onder meer
een controle van het etiket in.”
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Gezond chauvinisme
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Imkeren met de Golzkast
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Tekst en foto’s dr. Friedrich Pohl, vertaling Wietse Bruinsma
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Op 24 mei van dit jaar was
Dr. Friedrich Pohl, bekend
Duits imker en bijenauteur,
in Rhenen om bij ‘De Werkbij’
samen met Jan Charpentier
een dag te verzorgen over
het imkeren met de Golzkast.
Vanwege de belangstelling
voor het imkeren met deze
kast leek het een goed idee
om een artikel van zijn hand
te vertalen in het Nederlands.
Het artikel is oorspronkelijk
gepubliceerd in de
Allgemeine Deutsche Imker
Zeitung (ADIZ) 2012 nr. 1.
Hier de eerste aflevering.

De Golzkast, genoemd naar zijn
ontwerper Wolfgang Golz (overleden
in 2007) uit de omgeving van Bremen,
Duitsland, is een zogenaamde ‘Längs
lagerbeute’, waarbij alle ramen op één
niveau liggen, een ‘bungalowkast’, dus.
In de ca. 73 x 70 cm grote kast staan
twee rijen met ieder 17 raampjes, ach
ter elkaar geplaatst vanaf het vlieggat
gezien. Midden in de kast scheidt een
vast ingebouwd moerrooster de twee
compartimenten. De raampjes staan
in koudbouw geplaatst. De voorste
rij wordt als broedruimte gebruikt, de
achterste als honingkamer. Deze wordt
alleen geopend en van raampjes voor
zien indien nodig.

Overzicht van de kast
Na het afnemen of opklappen van het
deksel en de beide isolatieplaten heb
ben we direct een overzicht over de
beide ruimtes. Bewerking van broeden honingruimte gebeurt dus zonder

verder tillen. Dit is waardoor de kast de
roep heeft gekregen van een ‘oudemannenkast’. Maar imkers van allerlei
leeftijden en van beiderlei geslacht ge
bruiken de Golzkast. Zo is ook te ver
klaren dat de Duitse firma Holtermann
deze kast opnieuw aanbiedt Deze is
uitgevoerd in de raampjesmaatuitvoe
ring Kuntzsch Hoog.
De huidige uitvoering van de kast
bevat ook een varroalade.
Een andere kastenproducent, de
Duitse firma Lonnemann biedt de kast
ook aan met een nog groter aantal
raampjes, en wel 2 x 20, en ook in
andere, in Duitsland meer gebruikelijke,
raampjesmaten. Voor de bijen is de
raampjesmaat Kuntzsch Hoog echter
bijzonder geschikt. Dit raam is 335 mm
hoog en 280 mm breed, inclusief oren.
De kast wordt sinds jaren niet meer
aangeboden in styropor maar uitslui
tend in hout.

Links: dr. Friedrich Pohl

Verschillen met stapelkasten
• Extra ruimte voor het volk kan alleen
worden gegeven door de honing
kamer vrij te geven. Deze is geschei
den van de broedruimte door een
verticaal moerrooster. Het opzetten
van een tweede etage met raampjes
is niet voorzien; en ook niet nodig bij
de juiste bedrijfswijze.
• De niet-gebruikte raampjes (bijv. voor
de honingkamer) worden in een
aparte kist opgeslagen.
• Het grootste verschil met de stapel
kast is dat alle raampjes zich op
dezelfde werkhoogte bevinden: goed
voor de rug!

Bevolken van de Golzkast
Wie begint met een Golzkast krijgt
maar zelden afleggers of volken op
Kuntzsch Hoog-formaat. Daarom moe
ten we bij het bevolken van een nieuwe
kast creatief te werk gaan.
Ik probeer het onelegante en kleverige
werk van raat uitsnijden te vermijden.
Maar er zijn andere mogelijkheden:
simplexramen kunnen rechtop in de
Golzkast gezet worden, na met een
nijptang de oren van de raampjes
verwijderd te hebben. Zo wordt een
aflegger raam voor raam in dezelfde
volgorde in de Golzkast overgebracht.
Als men de ramen een beetje scheef

zet kunnen ze niet omvallen. Om de
juiste afstand tussen de ramen te
bewaren kunnen we kleine houtjes
plaatsen. Daarop aansluitend plaatsen
we dan drie of vier Kuntzsch Hoog
ramen met kunstraat en een kleine
voercontainer of een voerraam in Kunt
zsch Hoog formaat met suikerwater en
wat houtsnippers of kurk om verdrin
ken van de bijen te voorkomen. Het
niet bezette deel van de kast wordt met
een scheidingswand afgesloten. De
simplexramen worden na het uitlopen
van de bijen weggenomen en omge
smolten. Mochten deze ramen al met
honing gevuld zijn geraakt, bij grote
afleggers, dan kunnen we ze achter

De Golzkast moet nooit zo laag als een
stapelkast worden opgesteld, maar zó
dat de imker met rechte rug de ramen
kan lichten. Bij vrijstaande kasten kan
men de ramen vanaf beide zijkanten of
van de achterkant uithalen. Dat werkt
prettiger dan wanneer de kasten in een
rij zijn opgesteld, waarbij men alleen
van de achterkant kan werken. In dat
laatste geval heeft men lange armen
nodig en/of riskeert men verkeerde
lichaamshoudingen aan te nemen.
Reizen met de Golzkast is slechts tot
op zekere hoogte praktisch mogelijk.
Men kan weliswaar een of twee kasten
vervoeren met een personenauto, maar
zonder helper is dat niet mogelijk. Als
men meerdere volken tegelijkertijd
wil vervoeren heeft men uiteraard een
aanhanger nodig. De praktijk leert dat
de meeste Golzimkers standimkers zijn.

Pro’s en contra’s van de Golzkast
+	Zwermcontrole zonder kasten af te
hoeven nemen.
+	Bij vrije opstelling werken van drie
kanten.
±	Redelijk aan te passen aan volks
sterkte en honingvoorraad met een
afscheidingsschot.
–	Kistje nodig om niet gebruikte raam
pjes te vervoeren.
–	Slechts beperkt geschikt voor reis
imkerij.
–	Slechts weinig producenten, daarom
kasten relatief duur.
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kunstraat. De moer gaat al snel naar
de pas uitgebouwde Kuntzsch Hoog
ramen. Na het uitlopen van het broed
haalt men de oude ramen weg. Het
verdient aanbeveling om de ramen van
afwijkend formaat met plastic folie af te
dekken aangezien er anders gemakke
lijk wildbouw kan ontstaan.

Inkwartieren van een
zwerm.
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Kuntzsch Hoog raam
en twee Mini-Plus
raampjes.
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het moerrooster plaatsen.
Ramen met een grotere maat (Lang
stroth, Zander) worden overlangs in
de Golzkast geplaatst. Zo kan men
zes ramen naast elkaar zetten. In het
geval van een grote aflegger met bijv.
tien ramen, dan kan men de moer op
vijf broedramen in de broedkamer
plaatsen en de rest van de broed- en
honingramen in de honingkamer
plaatsen. Uitbreiding gebeurt dan
wederom uitsluitend met ramen met

Als men bij de koninginnenteelt MiniPlus kastjes gebruikt kan men voordeel
trekken uit het feit dat twee Mini-Plus
raampjes boven elkaar bijna hetzelfde
formaat hebben als een Kuntzsch
Hoog raam. Alleen de bovenlat ont
breekt, maar we kunnen de raampjes
aan een bovenlat bevestigen met
draad of klemmen. De uitbreiding volgt
dan met Kuntzsch Hoog ramen met
kunstraat. Een klein nadeel hierbij is
dat de bijen bij goede dracht de zij
kanten van de raampjes met wildbouw
opvullen daar de Mini-Plus raampjes
iets smaller zijn dan Kuntzsch Hoog.
Natuur- en kunstzwermen kunnen we
direct vanuit de zwermkast of kieps
storten in de broedkamer die voor
zien is van tien ramen met kunstraat.
Daarbij moeten we het lege deel van
de broedruimte afsluiten met een
scheidingsplaat, zodat de zwerm op
de goede plek met bouwen begint.
Indrukwekkender is het om de zwerm
door het vlieggat naar binnen te laten
lopen. Mochten er zich meerdere moe
ren in de zwerm bevinden dan kunnen
die eventueel bij het vlieggat worden
afgevangen. Een houten plaat voor
het vlieggat maakt dit (iets) gemakke
lijker. Als de scheidingsplaat al van te
voren is geplaatst is het wel zaak om
ter hoogte van het niet bezette deel
van de broedkamer het vlieggat af te
sluiten.

Pro’s en contra’s van de Golzkast
+	Mogelijk om zwerm in lege ruimte
onder te brengen.
+	Mogelijk om zwerm van voren te
laten inlopen.
±	Aanpassing van de ruimte via schei
dingsplaat of voederraam mogelijk.
±	Omwisseling van kasten slechts
beperkt mogelijk.
–	Om te zetten afleggers hebben maar
zelden hetzelfde formaat ramen.

Boekweit en bijen gemaakt voor elkaar
Ik woon in Bennekom, en mijn bijen staan aan de
uiterste noordkant van de Wageningse Eng. Ieder
jaar spit ik een strookje grond om, en zaai dat in met
boekweit om mijn bijen door de drachtarme periode
heen te helpen. Tijdens het spitten sta ik dan te
mijmeren over bijenhouden en boekweitteelt op die
arme grond in vervlogen tijden en heden.1
Boekweit is een ‘pseudograan’. De plant lijkt uiterlijk
helemaal niet op graan, maar de zaden (‘grutten’),
die lijken op kleine beukennootjes, worden verwerkt
tot meel. Een geval, dus, van naamgeving op grond
van gebruik. Het meel bevat geen gluten. Het wordt
gebruikt voor ‘balkenbrij’ en pannenkoeken, soms
gemengd met granen. Boekweit (Fagopyrum esculentum) behoort tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Fagopyrum betekent beuktarwe (fagus =
beuk en puros = tarwe). In Nederlandse dialecten
staat boek voor beuk en weit voor tarwe.
Boekweit komt uit Centraal- of Oost-Azië en werd
mogelijk via de zijderoute door de Mongolen aan het
eind van de middeleeuwen naar Europa gebracht.
Het is een eenjarige plant met een holle, zich meerma
len vertakkende, rode stengel. De bladeren zijn
driehoekig tot hartvormig en bevinden zich verspreid
op de knopen. Het wortelstelsel omvat een zich sterk
vertakkende penwortel. Op arme gronden wordt
boekweit nog zo’n 50 cm hoog.
De bloei begint al na zes weken en duurt ruim een
maand. De bloemen staan in langstelige, witte tot
roze, pluimen. Ze bevatten veel nectar. Voor het
einde van de bloei zijn er al rijpe vruchten. Door de
onregelmatige rijping kan niet gewacht worden met
de oogst tot alle zaden rijp zijn. Het oogsten moet
voorzichtig gebeuren, omdat boekweit bij droog weer
gauw last heeft van zaaduitval. Het maaien gebeurde
vroeger vaak ‘s avonds, ‘s nachts of in de vroege
morgen, als de luchtvochtigheid hoger is, waardoor
er minder zaad verloren ging.
Boekweit werd in Nederland in de 19de eeuw
algemeen verbouwd op zandgronden en de dalgron
den van het afgegraven hoogveen. Sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog wordt het nauwelijks
nog geteeld in ons land.
Boekweit was een uitkomst voor arme boeren die
geen mogelijkheden hadden om veel te investeren.
De zaadopbrengst kan 2000 kg per ha bedragen,
maar was meestal veel minder: voor zandboekweit
1000 tot 1500 kg per ha, en voor veenboekweit nog
veel minder. Dit hangt vooral samen met de grote
vorstgevoeligheid, de gevoeligheid voor zaaduitval
en de slechte zaadzetting bij nat weer tijdens de
bloei en bij vroege legering. Niet voor niets staat
boekweit bekend als ‘jammerkoren’.

In Drente nam in de tweede helft van de 18e eeuw de
teelt van boekweit als goedkope vervanging van
broodgraan sterk toe. Voor de teelt op veengrond
vond weinig grondbewerking plaats. De bovenste
laag van de grond werd verbrand waardoor voe
dingsstoffen vrijkwamen. Dit ‘boekweitbranden’ gaf
zoveel rookontwikkeling dat de Drentse veenbranden
bij noordoostenwind zelfs vanuit Holland voor
klachten zorgde.
Toen na 1880 de teelt van boekweit in Drente zijn
rentabiliteit verloor en het areaal veenboekweit snel
kleiner werd, liep ook het aantal bijenkorven en
-kasten navenant terug: een bewijs van de grote
verwevenheid van bijenhouderij en boekweitteelt.
Een kortstondige stijging van de bijenteelt na 1910
(door de distributie van gedenatureerde suiker)
leverde een tijdelijke toename in de opbrengst van
boekweit op, maar dit effect verdween al snel weer.
Bijen zijn nodig voor een goede bestuiving. Russi
sche onderzoekers vonden dat bij een aanwezigheid
van vijf volken per hectare boekweit 80% van de
bloemen zaad vormde, terwijl met één volk per ha
Fagopyrum esculentum
zaadvorming bij slechts 58% van de bloemen optrad.
Bijen bezoeken de bloemen graag als de boekweit
honigt in de morgenuren. Volgens Koster krijgt de
frequentie en intensiteit van het bezoek van boekweit
door honingbijen het hoogste cijfer: 5. De donkere
boekweithoning is sterk aromatisch. Vroeger werd
deze veel gebruikt bij de bereiding van koek.
Het belang van de bestuiving was in de 19de eeuw
onbekend. Dat bijen iets betekenden voor de
bestuiving werd in de land- en tuinbouw pas in 1910
bekend toen Sprenger, later hoogleraar in Wagenin
gen, het uitblijven van kersen in Limburg verklaarde.2
Een groot probleem voor imkers is dat de huidige
rassen veel minder nectar produceren dan de oude
rassen (Staphorster bruinzwarte op veeng en
Brabantse grijze op zand). De grote uitdaging nu is
om rassen te vinden die veel nectar produceren of
die oude rassen terug te vinden of terug te winnen.
Nu moeten we het nog doen met variëteiten van
onbekende herkomst waarvan de nectarproductie
teleurstelt. Het is jammer dat bij zoveel belangstelling
voor de imkerij in de laatste jaren de speurtocht naar
goede variëteiten – vanuit imkerperspectief – nog zo
weinig resultaat heeft opgeleverd.

Bronnen
1. Jan Bieleman. Lezing over de geschiedenis van de
bijenhouderij in de 18e en 19e eeuw. Vereniging voor
Landbouwgeschiedenis Wageningen september 2013.
2. Henk Kok. Persoonlijke communicatie
3. Wikipedia: Boekweit.

bijenhouden september 2014

tekst Wietse Bruinsma, foto Wikipedia

11

tekst en foto Kees van Heemert

Internationale
honinghandel

Begin van de keten: honing
in vaten klaar voor transport

We lezen en horen veel over het nut van honingbijen voor de bestuiving. Zij verhogen bij veel gewassen
de opbrengst en hebben daardoor als bestuivingsvolken een economische waarde. Dat de honingbij
(Apis mellifera) als producent van honing weinig in het nieuws komt wil niet zeggen dat het koek en
ei is in deze sector. Er gaan grote bedragen om in de honinghandel die zeer internationaal is. Extreme
weersomstandigheden en grensconflicten in de productiegebieden geven regelmatig problemen, maar ook de
kwaliteit van de honing is een punt van zorg. De vraag is of het aanbod van honing de vraag kan bijhouden.
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Handel in honing is er al zo lang er bijen zijn. In vroe
ger tijden ging het vooral om raathoning. Op oude af
beeldingen zien we dat honing wordt geoogst na het
beroken van een volk in een holle boom of rotsspleet.
Na de introductie van biet- en rietsuiker nam het
belang van honing als zoetstof af. Maar honing bleef
gewaardeerd als lekkernij en ook omdat men er be
paalde medische werkingen aan toeschreef.
Ook was het afnemende belang van bijenwas als
lichtbron reden voor minder bijenteelt. Na de ontdek
king van het ‘kast met ramensysteem’ maakte de
bijenteelt een enorme ontwikkeling door en verdrong
geslingerde honing de raathoning en geperste
honing. Honing kan goed verhandeld worden omdat
het meer dan een jaar lang houdbaar is, vanwege de
hoge concentratie aan suikers die het bederf door
microörganismen tegengaan.
De meeste honing wordt in (sub)tropische gebieden
gewonnen omdat daar een groot deel van het jaar

bijenplanten bloeien en er meer bloeiende natuur is
dan in de geïndustrialiseerde wereld. Door toename
van het aantal kasten en imkers wordt er steeds meer
honing geoogst, maar ook is de honingproductie per
volk de afgelopen decennia toegenomen. Er is nog
veel potentie voor toekomstige honingproductie in
verschillende Afrikaanse landen waar nu nog vooral
traditionele bijenhouderij wordt toegepast.
Een belangrijk aandachtspunt op de internationale
honingmarkt is hoe de productie van monoflorale
honing, zoals acaciahoning en witte klaverhoning,
aan de toenemende vraag kan voldoen. De meeste
honing die op de markt komt is namelijk polyfloraal:
van meerdere bloemen afkomstig. Daar komt bij
dat de meeste consumenten graag licht gekleurde
honing willen. Een aanzienlijk deel van de honing van
mindere kwaliteit, vanwege een hoger hydroxyme
thylfurfural (HMF) gehalte of doordat hij te donker is,
gaat als bakkershoning, naar de voedingsmiddelen
industrie.

De belangrijkste mondiale producenten van honing
zijn: China, EU, Turkije, VS, Oekraïne, Argentinië
en Mexico1. Zij nemen ruim 50% van de wereldpro
ductie voor hun rekening. In deze landen is er een
overschot aan honing die naar alle windstreken
geëxporteerd wordt. Ondanks problemen is in de
periode van 2005 tot 2010 de wereldproductie met
10% tot 1,54 miljoen ton gestegen. In 2010 produ
ceerde China, het grootste honingland, 398.000 ton
honing, een kwart van de wereldproductie. Hiervan
werd 33% geëxporteerd. Europa staat met 365.000
ton op de tweede plaats, met Spanje en Duitsland als
de grootste producenten. Turkije is een belangrijke
speler geworden die de VS, het klassieke honingland,
heeft gepasseerd. Oekraïne zit momenteel in de
problemen, net als Argentinië. Brazilië timmert steeds
meer aan de weg om te voldoen aan de toenemende
vraag naar biologische honing. Dergelijke honing
kan slechts in weinig landen geoogst worden. De
producties van traditionele honinglanden als Mexico
en Uruguay stijgen gemiddeld met 2% per jaar.
Door de toegenomen vraag zijn verschillende tropi
sche landen zoals Vietnam, India, Thailand, Ethiopië
en Indonesië, bezig hun productie op te schroeven.
In Afrika is Ethiopië de grootste exporteur.

Productieproblemen
• Dracht Vooral in Zuid-Amerika hebben de bijen
houders het probleem dat gewassen waar bijen op
vliegen zoals luzerne en witte klaver (bekend van de
polulaire ‘witte honing’), in areaal afnemen ten gun
ste van de sojateelt voor eiwitproductie en de maïs
voor bioenergie.
• Het weer Regelmatig treden grote problemen op
door langdurige droogte en hitte zoals recentelijk in
de grote exportlanden Argentinië, Brazilië en Mexico
en door grote branden in Californië en Australië.
In de komende tijd wordt er een nadelige invloed
verwacht van El Niño in Chili, Uruguay en Argentinië.
In het voorjaar van 2014 was het slecht weer in OostEuropa met veel wind, waardoor er weinig acaciaho
ning geoogst kon worden.
• Bijensterfte Sterfte van bijenvolken door bijen
ziekten, bestrijdingsmiddelen en slecht management
hebben er toe geleid dat de producties in de VS en
de EU tijdelijk wat minder zijn. Desondanks neemt
wereldwijd het aantal volken en de honingproductie
elk jaar nog toe, maar die productie houdt geen
gelijke tred met de vraag1.
• Grensconflicten Door geo-politieke spanningen
ziet men de honingproductie in enkele landen terug
lopen. De problemen in Oekraïne en in het MiddenOosten in Irak en Syrië zijn de oorzaak van afne
mende honingproducties. Landen in Oost-Europa die
honing van Oekraïne afnemen moeten naar andere
productiegebieden uitkijken.

• Economische aspecten

Argentinië verkeert
momenteel weer in een ernstige economische crisis
waardoor de bijenhouderij grote problemen met de
productie en afzet heeft. De bedrijfsvoering en inves
teringen zijn moeilijk voor de imkerij.

Import en export
De vraag naar honing groeit elk jaar en zelfs sneller
dan de productie. In 2010 voerden de grootste im
porteurs in Europa (vooral Duitsland en UK) en de VS
resp. 145.000 en 125.000 ton in. En doordat Europa
voor 60% zelfvoorzienend is en er relatief veel honing
verhandeld wordt, betekent dit dat een flink deel van
de geïmporteerde honing, deels na verwerking, weer
uitgevoerd wordt. Overigens is Nederland, met een
gemiddelde consumptie van één potje honing per
persoon per jaar, voor slechts 15% zelfvoorzienend
en moeten we relatief veel importeren.
Opvallend is dat de import van de verschillende
landen fluctueert. In 2006 importeerde Europa 49%
van de honing uit Argentinië en in 2011 was dat
nog maar 19%. En het aandeel uit China ging in die
periode van 7% naar 39% (grafiek 1 en 2). Zulke
veranderingen zijn er ook in de VS. De import in de
VS uit Vietnam ging van 10% naar 21%, uit India van
9% naar 20%. En die uit Argentinië ging licht omhoog
van 23% naar 26%.
Zowel naar de VS als naar Europa vinden transporten
plaats waarbij de honing in grote vaten van 300 kg
per schip vervoerd wordt. Zo zijn er verschillende
honingstromen naar groothandelaren in vele andere
landen die het daarna bottelen voor de eindgebrui
kers in eigen land of daarbuiten. Overigens worden
door de grote importeurs die honing verwerken, vaak
honingpartijen gemengd om een bepaalde eindkleur
te krijgen of om grotere bulkhoeveelheden samen
te stellen. Vaak is de honing niet meer vloeibaar na
transporten over zee en moeten de vaten eerst korte
tijd opgewarmd worden (bij 40°C) om de honing
vloeibaar en hanteerbaar te maken. Na Europa en de
VS zijn Japan en Saudi-Arabië grote honingimpor
teurs. In deze landen wordt honing vaak gezien als
goed voor de gezondheid en toegepast als huismid
deltje tegen allerlei kwalen.

Kwaliteit van honing
• Soortechtheid Het kan gebeuren dat een
bepaalde partij van de geoogste honing, na een
jaarlijkse constante aanvoer, opeens een andere
samenstelling heeft gekregen. Zo bleek bijvoorbeeld
honing uit Vietnam het afgelopen jaar te donker te
zijn voor de importeurs in de VS. Dit kwam doordat
de bijenvolken bij andere drachten dan de hoofd
drachten rubber en cashew waren geplaatst van
wege het gebruik van Carbendazim, een fungicide.
Het gevolg was dat de bijen ook op o.a. de bloemen
van de Acacia mangium vlogen, waardoor er donkere
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honing ontstond. En omdat de meeste honingliefheb
bers lichtgekleurde honing willen moest de VS snel
naar andere bronnen zoeken.
• Witwassen In een eerder artikel besteedde
ik aandacht aan het witwassen van honing, een
probleem dat nog steeds bestaat2. Vooral in Azië
worden partijen (goedkope) honing uit o.a. China
‘omgekat’ of witgewassen en via andere landen met
een ander etiket en andere douanepapieren op de
markt gebracht.
• Antibiotica en bestrijdingsmiddelen Antibiotica
worden in enkele landen gebruikt om Amerikaans en
Europees vuilbroed te bestrijden. China heeft jaren
op de zwarte lijst gestaan omdat daar chlooramphe
nicol gebruikt wordt, een middel dat kankerverwek
kend is. De EU en de VS controleren bij de invoer
hier scherp hierop. Pikant is dat tetracycline in de
VS door de bijenhouders wel als profylaxe gebruikt
wordt, en wat betreft de residuen in honing geen
nultolerantie heeft. In Europa mogen geen antibiotica
gebruikt worden en bestaat die nultolerantie wel.
• Ultrafiltratie (uitzeven van stuifmeel) Veron
dersteld wordt dat in China ultrafiltratie van honing
plaatsvindt om de oorsprong te maskeren. Maar
deze techniek wordt ook toegepast om eventuele
GMO-pollen in honing uit te zeven. Duitse consumen
ten zijn erg alert op genetisch gemodificeerd voedsel.
Daarom wordt de honing die uit Argentinië binnen
komt streng gecontroleerd.
• Toevoeging suiker Regelmatig worden partijen
honing onderschept waaraan maltose (suiker van rijst
of maïs) is toegevoegd waarmee een pseudohoning
op de markt gebracht wordt voor een lage prijs.
• Pyrrolizidine-alkaloïden Enige tijd terug publi
ceerden wij over het voorkomen van bepaalde giftige
stoffen in honing. Van de soorten slangenkruid,
koninginnekruid en jacobskruiskruid is bekend dat
honingbijen deze stoffen kunnen oppikken3. Honing
uit Zuid-Amerika wordt hierop gecontroleerd.
Om al de zaken die hierboven genoemd worden te
controleren is het essentieel om echtheid en zuiver
heid vast te stellen. Er gaan steeds vaker stemmen
op om een wereldbank voor pollen-data op te richten
waar alle gegevens van honingen gerelateerd aan
gewas en land gecheckt kunnen worden. Met meer
van dit soort analyses op de honingkwaliteit komt
het moment naderbij dat er een honingkeurmerk,
ook van de in Nederland gewonnen honing, van de

grond kan komen om de consument beter zicht op
de kwaliteit te geven.

Honingprijzen
Door de groeiende vraag naar honing is de afgelo
pen zeven jaar de prijs van honing verdubbeld. Deze
trend zal doorgaan. De prijs die de imkers ontvangen
varieert van 2 tot 3,5 euro per kg in de VS, maar in
Europa zijn de prijzen veel hoger, gemiddeld € 7,30
per kg. In Nederland vragen de imkers prijzen die
weer lager zijn dan in Duitsland. China zit heel laag
met € 1,40 per kg. Voor de consument die minder
geld over heeft voor kwaliteit is er de goedkope
honing in de Nederlandse supermarkt, vaak van Chi
nese afkomst. Voor € 2,50 is er al een potje van 450
gram te koop. Zelfs met een tariefsmuur van 17% kan
China nog goedkope honing in Europa dumpen.
Maar er is een groeiende groep consumenten die
kiest voor kwaliteit, met een voorkeur voor monoflora
le en lichtgekleurde honing. Ook is er een groeiende
markt voor biologische honing is. Uitschieters wat de
prijs betreft zijn importhoningen zoals Manukahoning
die ongeveer € 20 per potje kost, of thijmhoning uit
Marokko en Sidr honing uit Jemen die heel duur zijn.

Honing wordt luxe product
De vraag naar gezond en natuurlijk voedsel blijft
groeien en de vraag naar (biologische) honing past
daar goed in. Veel van de biologische honing komt
uit Brazilië en we zien dat ook hier het aanbod de
vraag niet kan bijhouden. 2% van alle honing is bio
logisch en 1/3 daarvan wordt in Duitsland geconsu
meerd. De biologische honing die in Nederland op
de markt komt, maar niet in Nederland gewonnen
wordt, en vaak via delicatessenzaken wordt verkocht,
heeft een ECO keurmerk. Net als voor wijn, choco
lade, thee en koffie, is er een toenemende interesse
in biologische honing als luxe en duurzaam product.
En als de honing uit het een derde wereldland komt
dan is er ook Fair Trade honing te koop, hetgeen een
groeiende doelgroep aanspreekt.

Referenties
1. Anonymus, 2012. The World Market for Honey;14pp.
2. Heemert, C. van., 2013. Honingsmokkel. Bijenhouden
7(5):12.
3. Heemert, C. van en Blacquière, Tj., 2012.
Pyrrolizidine-alkaloïden in honing. Bijenhouden 6(2):8-9.

tekst en foto Bart de Coo
De ronde korf van stro, ach ja. Wat een onhandig ding was dat toch. Eén ding sprak
evenwel zeer sterk in zijn voordeel: hij was
zo ontzettend móói. Dat lijkt een belangrijke
reden te zijn voor een keur aan vlechtcursussen die ook komende winter zeker weer
van start zullen gaan. Op onze NBV-site
staat desondanks maar een handvol cursussen vermeld. Hoog tijd voor de organisatoren om ook hùn cursus op de site te zetten!
Stro
Verreweg de meeste korven worden gevlochten van roggestro. Ze worden daarnaast ook
gevlochten van pijpenstro - ook wel ‘bunt’, alhoewel dat volgens de determinatiegidsjes eigenlijk een andere grassoort is - en een enkele keer van bochtige smele. Het is vaak een
hele toer om aan geschikt roggestro te komen.
Er wordt tegenwoordig nog maar weinig rogge
verbouwd in Nederland en als het al verbouwd
wordt, dan gaat het om rassen met korte halmen en dat wil de vlechter niet, die wil lange
halmen. Tot overmaat van ramp wordt het stro
vaak in balen geperst, waarmee het uiteraard
voor het vlechten waardeloos is geworden.
Hoe kom je dan toch aan mooie ‘garven’ die
bij voorkeur ook nog eens netjes gedorst zijn?
Oogstfeesten of zomerse demonstraties van
oude boerentechnieken bieden dan uitkomst.
Bovendien zijn er in Nederland verschillende
landjes waar met het oog op het winterse

vlechtbedrijf wat rogge verbouwd wordt. Het
makkelijkst te bemachtigen materiaal is pijpenstro. Het laat zich verzamelen met een
grasschaar of zelfs met een fijne zaag. Wel
even toestemming vragen aan de beheerder
van het terrein. Als u een cursus gaat volgen,
heeft de cursusleider vast en zeker voor materiaal gezorgd.
Bindmateriaal
Als bindmateriaal wordt van oudsher rotan gebruikt, dat goed in de handel verkrijgbaar is.
Helaas is het de afgelopen twee jaar schrikbarend duur geworden om voor mij onduidelijke
redenen. Wie het helemaal nostalgisch wil
aanpakken gebruikt bramenstengels. Daarvan
verwijderen de vlechters eerst de doorns,
daarna splijten ze de stengels in drieën met
een ‘(kribbel-)wolf’ en tot slot verwijderen ze
het merg. Dat is helaas gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het resultaat heet ‘spleut’. Ook
gespleten wilgentenen en zelfs de schillen
worden van oudsher als bindmateriaal gebruikt. Zelfs ijzerdraad is goed bruikbaar.
De kunst
Een korf vlechten is in beginsel doodeenvoudig. Het vereist vooral aandacht, nauwkeurigheid en geduld. Bij het vlechten van een mooie
korf, moet de vlechter grofweg vijf problemen
de baas zien te worden. Het eerste is het beruchte ‘beginnetje’, het tweede is een mooie

regelmatige vorm, het derde is het vlieggat,
het vierde is een vlakke onderkant – alhoewel
die bij gebruik door het gewicht van het bijennest vanzelf ontstaat - en het vijfde is het maken van een ‘las’, oftewel een mooie overgang
van het ene vlechtbandje naar het andere. Het
spreekt vanzelf dat menig beginnend vlechter
wat ontevreden is met de eerste korf, maar de
tweede is al gauw prima. Overigens duurt de
cursus vaak te kort om de korf af te krijgen.
Wie na één winter een mooie zelf gevlochten
korf wil bezitten geeft zichzelf bij voorbaat
huiswerk. Wie niet meteen van plan is om een
zwerm in een korf te huisvesten, met al het
vakmanschap dat daarbij komt kijken, kan
veel plezier beleven aan een ‘kieps’ voor het
zwermen scheppen.
Een vlechtcursus volgen is niet alleen leerzaam, maar ook een sociale gebeurtenis van
jewelste. Stelt u zicht eens voor, één keer in
de week met gelijkgestemden onbeperkt en
onbekommerd over de bijen praten, terwijl die
ellendige winter maar duurt en duurt. De kachel brandt en het gesprek gaat maar door.
Heerlijk. Volgens een bekend Duits boek over
de korfimkerij is een imker overigens volleerd
als die zijn eigen korf kan vlechten. Dát is nog
eens een aansporing!
Organiseert u ook een vlechtcursus? Meldt u
zich dan aan op de NBV-site, www.bijenhouders.nl! Klik op ‘Cursussen bijenhouden’ en
daarna op ‘aanmelden cursusorganisator’.

bijenhouden september 2014

Ingewinterd? Korfvlechten!
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Mail van de voorzitter

Het is net als voetbal...
Honingbijen zijn ‘hot’. Er hoeft maar wat te verschijnen in
de media over het wel en wee van ons nationaal troetelinsect en de berichten vallen over elkaar heen. Van leek tot
wetenschapper, iedereen bemoeit zich met de bijenhouderij.
Het is net als met het nationaal voetbalelftal: iedereen is
plotseling coach en heeft de wijsheid in pacht.
Dat gebeurde ook met de ingezonden reactie van Kees
van Heemert in De Volkskrant van 12 augustus j.l. Kees is
oud-Rijksbijenteeltconsulent en redacteur van dit blad. Hij
was ‘getriggerd’ door een berichtje van Loethe Olthuis in
het dagblad een paar dagen daarvoor. Zij pleitte met ‘Red de bij, sloop de
tegels uit uw tuin’ voor het omvormen van onze privébuitenruimte tot een
bijenvriendelijke bloemenzee. Op mijn beurt werd ik ‘getriggerd’ door de
reactie van Kees daarop met als titel ‘Het gaat juist goed met de honingbij’. Tegenstrijdige titels. Wie moet je geloven? Ik ben geneigd voor de
deskundigheid van Kees te kiezen. Loethe begint aardig in haar bericht over
voedselschaarste voor alle bijen in het algemeen. Al snel merk je dat ze het
spoor bijster raakt en ze zonder kennis van zaken de bijenproblematiek op
één hoop schuift, zonder onderscheid des bijen. Kees hekelt de ondeskundigheid van Greenpeace als het gaat om de kennis van honingbijen, hij
roemt de zuivere honing rechtstreeks afkomstig van de imker, van u en mij
dus, en het gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen tegen de
varroamijt, de grootste vijand van de honingbij. Hier kan ik volmondig in
meegaan en ik ben blij dat het een keer in de krant wordt geschreven. Met
de titel had ik wel moeite. Kees vindt dat het goed gaat met de honingbijen.
Dat maakt hij op uit de lage wintersterfte afgelopen voorjaar en de recent
landelijk goede honingoogst. Als imker kan ik dat een beetje invoelen, maar
wat moet de onwetende krantenlezer hiervan denken? We moeten ervoor
waken dat we de toestand waar de oorspronkelijk wilde honingbij nu in
leeft, door mensen verzorgd, van medicamenten voorzien en gevoed, als
‘goed’ bestempelen. Bovendien moet voor een rijke honingoogst een aantal
vereiste factoren tegelijk aanwezig zijn. Dat is meer dan alleen een goed
volk.
Wilde bijenvolken hebben door de varroamijt al jaren geen schijn van kans
in ons land, hoewel we natuurlijk allemaal hopen dat we er een keer een
aantreffen die al jaren op dezelfde plek huist en zich weet te verschonen
van de parasiet. Wie direct na de honingoogst de mijten in de volken te lijf
is gegaan, is wellicht behoorlijk geschrokken. De beestjes hadden zich nog
meer dan in andere jaren explosief ontwikkeld. De varroaladen waren bruinrood gekleurd. Ik heb het zelf kunnen waarnemen in mijn volken. In onze
digitale nieuwsbrief Imkernieuws van augustus werd er gewaarschuwd de
bestrijding grondig aan te pakken. Ik hoop van harte dat u dat heeft gedaan
en dat de inspanning zich deze en volgende maand uitbetaalt in de ontwikkeling van gezonde winterbijen. Dan kunnen we in ieder geval zeker stellen
dat het met onze honingbijen goed gaat.

Jan Dommerholt, voorzitter NBV
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De Studiedagen 2014 van de Nederlandse Bijenhouders
Vereniging zijn afgestemd op de praktijk van alle dag. Zoals
eerder gemeld heeft de Commissie Studiedagen aansprekende
inleiders weten te contracteren. Door de opzet van deze dagen
komen imkers van jong tot oud aan hun trekken. Ook besteden
we dit jaar, vooral in het zuiden, aandacht aan het Bijkersgilde.
Keurmeesters van het Bijkersgilde verzorgen de honingkeuring
op alle locaties. De studiedagen worden op drie locaties
gehouden: Beilen, Zalencentrum WILHELMINA, op 8 november,
Roermond, CITAVERDE College, op 15 november en Breda,
ROC - PRINCENTUIN, op 22 november.

Beilen
De aftrap is dit jaar wederom in handen van Beilen. In het
ochtendprogramma staan Jaap Smit jr. en Dr. Friedrich Pohl
geprogrammeerd. Jaap Smit jr. is inderdaad de ‘zoon van’
Jaap Smit, o.a. bekend van het bijenteeltonderwijs.
Dr. Friedrich Pohl is een autoriteit op het gebied van vitale
bijen. Hij is op dit moment werkzaam bij de Duitse Voedsel- en
Warenautoriteit en Gezondheidsdienst voor Dieren te Bremen.
Dr. Pohl is gepromoveerd aan het onderzoeksinstituut voor
bijen van de Universiteit van Bremen. Op zijn website schrijft
hij: ‘Een heel bijzondere vriendschap: Een leven met en voor
de bijen’. Geen wonder als je de korte beschrijving van zijn
loopbaan leest: hij houdt sinds zijn 14e bijen. De fascinatie is
nooit minder geworden, integendeel. In de loop van de jaren is
zijn kijk op bijen steeds veranderd. Hij bekijkt de bijen door de
bril van een imker, van een bioloog en van een auteur (diverse
uitgaven, waaronder ‘Bijen houden, hoe doe je dat?’), maar
ook als medewerker van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Dr. Pohl spreekt in Beilen over vitale bijen en over het imkeren
met diverse bijenkasten.
Ing. Jaap Smit is teamleider bij Cobra boomadviseurs bv, met
als specialisatie Dendroloog Vakspecialist bomen. Als dendroloog houdt hij zich bezig met beplantingsplannen en klimaat
bestendig boombeheer en beantwoordt hij graag uw vragen
over bomen en struiken. Ook geeft hij cursussen. Hij heeft
een lerarenopleiding agrarisch onderwijs gevolgd. Tijdens de
Studiedag in Beilen gaat hij in het bijzonder in op de nazomerdracht. Bomen en heesters die na de langste dag bloeien
hebben daarbij zijn aandacht.
Workshops
Tijdens het middagprogramma zijn de deelnemers zelf aan zet.
In de workshops kan men ervaringen uitwisselen met ervaren
imkers. Engbert de Vries en Jan Jongedijk sluiten aan bij het
onderwerp van Friedrich Pohl ’Discussie over het imkeren in
verschillende kasten’. Reiner Brescher praat met u over
honing en praktisch imkeren. Jan ter Berg gaat in gesprek over
afleggers.

Roermond

Workshops
In het middaggedeelte nemen ervaren imkers u mee in workshops. Met Christ Smeekens praat u over bestuiving.
Robert Cox is bedrijfsimker bij de Limgroup en leidt de
workshop praktisch imkeren vanuit zijn eigen ervaringen.
Astrid Schoots deelt graag met u haar manier van imkeren.
Zij houdt bijen op een bij- en milieuvriendelijke manier.

Breda
Op 22 november houdt het Bijkersgilde bij monde van
Annemieke Timmerman en Wim van den Oord ook in Breda
een inleiding over de cursussen Specialist Bijenproducten en
Honingkeurmeester en over het belang van honingkeuringen
voor de kwaliteitsverbetering van honing. Zie verder onder
Roermond. Harry Daems, imker uit het Belgische Westerlo,
houdt een inleiding over zijn bedrijfsmethode: ‘Beperkte
broedruimte’. Daems en zijn collega’s passen deze methode
al 20 jaar met succes toe. Zijn bedrijfsmethode bestaat erin
de volken op twee broedbakken te overwinteren. Heel vroeg
in het voorjaar worden de volken op een schone bodem en
één broedkamer geplaatst.
Workshops
In het middagprogramma gaan de deelnemers aan de studiedag met elkaar in discussie tijdens diverse workshops over de
dagelijkse imkerpraktijk. Christ Smeekens spreekt met u over
bestuiving. Aat Rietveld gaat met u in gesprek over wat imkers
er aan kunnen doen de leefomgeving van bijen te verbeteren,
zodat er voldoende aanbod is van gevarieerd stuifmeel en
nectar. Dat is van levensbelang voor de vitaliteit van onze
bijenvolken. Beroepsimker en bijenteeltleraar Bert Brakkee
wil graag de discussie met u aangaan over wat we als imkers
kunnen bijdragen aan de vitaliteit van onze volken. Vooral
nieuwe imkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
de moderne imkerij.

Determineren en onderzoeken van pollen. Foto Bijkersgilde

Honingkeuring
Natuurlijk is er tijdens de Studiedagen een keuring van bijenproducten, zoals honing en was. Op alle drie locaties verzorgen keurmeesters van het Bijkersgilde die keuring. Nieuw
hierin is dat de keuring in het bijzijn van de deelnemers
gebeurt. Iedereen kan dus zien hoe de producten worden
beoordeeld. Laat uw producten beoordelen door de deskun
digen van het Bijkersgilde. Lees ook alles over de keuring in
het reglement dat u kunt downloaden van de site van het
Bijkersgilde (www.bijkersgilde.nl/KeuringsreglementNCVB).
Zo bent u optimaal voorbereid op de beoordeling van uw
bijenproduct. Per te keuren product betaalt u € 2,50.

Noviteiten
Hebt u een idee of uitvinding en wilt u die laten zien tijdens
de studiedag, dan bieden wij daartoe de mogelijkheid.
Laat dit even weten bij uw aanmelding, dan wordt er
ruimte voor u gereserveerd in de zaal.

Deelname en aanmelden
Deelname aan één van de studiedagen kost € 17,50,
bij binnenkomst te voldoen. Voor dit bedrag volgt u de
inleidingen en neemt u deel aan één van de workshops,
een lunch en koffie/thee is inbegrepen. Aanmelden voor
één of meerdere studiedagen via de website van de NBV:
(http://www.bijenhouders.nl/studiedagen).

Locaties
De studiedagen beginnen om 10.00 uur, vanaf 09.00 uur is de
zaal open en kunt u ook uw product aanbieden voor keuring.
8 november 2014, Beilen, Zalencentrum WILHELMINA,
Wilhelminaplein 2.
15 november 2014, Roermond, CITAVERDE-College,
Jagerstraat 6.
22 november 2014, Breda, ROC-PRINCENTUIN,
Frankenthalerstraat 15.
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Voor het ochtendprogramma op 15 november zijn
Dr. Otto Boecking (Institut für Bienenkunde, Celle),
Annemieke Timmerman en Wim van den Oord (Bijkersgilde)
uitgenodigd.
Dr. Otto Boecking is werkzaam op de afdeling Bijenziekten en
houdt zich onder andere bezig met Bijenpathologie, onderzoek
naar varroa, virussen en parasieten. Hij neemt u mee in de
strijd tegen varroa: ‘Gemeenschappelijk tegen varroa strijden
en daardoor succesvol bijen houden’.
Timmerman en Van den Oord, zijn respectievelijk bestuurslid
en vice-voorzitter van het Bijkersgilde. Het Bijkersgilde
(www.bijkersgilde.nl) organiseert honingkeuringen en
analyseert honing op onder andere vochtgehalte en kleur. Ook
het determineren en onderzoeken van pollen behoort tot de
activiteiten van het Bijkersgilde. Timmerman geeft een
presentatie over de nieuwe cursus ‘Specialist Bijenproducten’
en de cursus ‘Honingkeurmeester’. Van den Oord verzorgt de
presentatie ‘Het belang van honingkeuring voor de kwaliteitsverbetering’.
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Opleiding leraar Bijenteelt-A Beilen
Zit er in jou een leraar bijenteelt?
Je vertelt met plezier over bijen, laat serieus
geïnteresseerden kennismaken met bijenhouden. Misschien wil je als leraar bijenteelt
de groep imkers versterken die beginnende
imkers aan een goede basis helpt om vak
bekwaam te imkeren. Door de grote belangstelling voor een basiscursus is die versterking in heel Nederland hard nodig.
In 2015 verzorgt de Commissie Bijenteelt
onderwijs bij voldoende belangstelling
opnieuw de opleiding Leraar Bijenteelt-A.
Deze keer weer centraal in Noord-Nederland: Beilen.
Doel van deze cursus is: enthousiaste, betrokken imkers opleiden tot vakbekwaam leraar
bijenteelt die goed op de hoogte is van nieuwe
ontwikkelingen en inzichten. Tot een leraar
die beginnende imkers door een eenvoudige
werkwijze, in het bijzonder op het gebied van
zwermverhindering, leert om te gaan met bijen. De opleiding is bedoeld voor bijenhouders
met een onderwijsbevoegdheid en voldoende
praktijkervaring (diploma gevorderdencursus
en minimaal 5 jaar ervaring met tenminste

twee productievolken) en voor imkers met
veel ervaring en kennis zonder onderwijsbevoegdheid, die in de cursus extra aandacht
krijgen voor kennisoverdracht/lesgeven.
De cursist moet vakliteratuur in het Engels en/
of Duits kunnen lezen. Hij/zij moet met een
computer kunnen werken (Word en PowerPoint) of daarmee leren omgaan. Met elke
aspirant-cursist kan een toelatingsgesprek
plaatsvinden, met name bij afwijking van de
toelatingsvoorwaarden.
Verschillende deskundigen behandelen de
diverse leerstofblokken in 60 lesuren: 36 uren
theorie en 24 uren praktijk. Een les organiseren, een presentatie verzorgen, doelmatig kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van
de opleiding. De cursus start eind november
2014 met een introductie en voorbereiding op
het lesprogramma. De theorielessen beginnen
in januari 2015. Studie en (thuis)opdrachten
uitwerken horen vanzelfsprekend bij de cursus.
Op de site van de NBV (www.bijenhouders.nl
> Cursussen > Bijenteeltonderwijs) kun je
meer lezen over het opleidingsprogramma.
En, niet onbelangrijk, het lesgeld? Reken op
ongeveer € 380,-. Wanneer je na het behalen

van het diploma daadwerkelijk een basiscursus gaat organiseren (vier jaar lang) kan je
per jaar 25% van het betaalde lesgeld terugkrijgen volgens een regeling van de NBV
(tot maximaal 100%).
Aanmelding via www.bijenhouders.nl/cursussen/leraar-bijenteelt/gh0gHHigaw#info
Liefst binnenkort in verband met voorbereidend werk. Er hebben zich al belangstellenden
voor de cursus gemeld.
Het uitgewerkte lessenoverzicht met betrokken leerkrachten komt in oktober beschikbaar.
Tijdens de NBV-studiedag op 8 november in
Beilen kan gesproken worden over de cursus
met leden van de commissie Bijenteeltonderwijs. De commissie verwacht dat er opnieuw
een elkaar onderling stimulerende cursusgroep ontstaat van imkers die hun eigen kennis en inzicht willen vergroten en nieuwe imkers effectief willen leren omgaan met bijen.

Welkom op de opleiding!

Nieuwe NBV-cursus Bestuiving 2014-’15
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In oktober 2014 start een nieuwe bestuivingscursus in het vernieuwde Praktijkcentrum
Bijenteelt ’t Zoemhukske te Horst (L). De
cursus is op 7 zaterdagen van oktober tot
eind april.
De lessen worden verzorgd door leraar bijenteelt Joep Verhaegh en Christ Smeekens,
oud-bijenteeltvoorlichter van Bijen@wur met
als specialisatie bestuiving. Beiden zijn
ervaren bestuivingsimkers en lid van de
bestuivingscommissie van de NBV.
Daarnaast worden er enkele gastlessen
verzorgd door ervaren bestuivingsimkers.
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Inhoud
Het lesprogramma bestaat uit de modules
bloembiologie, bloeiomstandigheden, bestuiving bij open en bedekte teelten, bestuiving
in de natuur, combi-bestuiving met andere
bestuivers en bedrijfsmatige aspecten van
een bestuivingsimkerij.
De module ‘Vitale bijen’ gaat over de aspec-

ten die bepalen hoe de bestuivingsimker
zowel op korte als op lange termijn over
vitale bestuivingsvolken kan beschikken.
Daarin speelt een jaarrond geïntegreerde
varroabestrijding een cruciale rol: toepassing
van het juiste middel op het juiste moment en
op de juiste wijze om het aantal varroamijten
zo laag mogelijke te houden.
Er worden methodes geboden om nieuwe
bestuivingsvolken op eenvoudige wijze te
kweken. Verder worden mogelijkheden tot
drachtverbetering aangereikt en wordt het
belang van de biodiversiteit van de groene
omgeving voor bijen besproken. Gewasbescherming in relatie tot het gewas en de
bestuivende insecten komt eveneens aan
bod.
In de directe omgeving van Horst zijn bedrijven met zowel open als bedekte teelten,
waarbij bijen worden gebruikt voor bestuiving.
Tijdens zes excursies wordt in de praktijk
kennis gemaakt met het gebruik van bijen

voor bestuiving bij diverse gewassen. Hiervan
maken de cursisten verslagen.
Elke imker is een bestuivingsimker
De cursus verschaft actuele informatie aan
imkers die al volken verhuren voor de bestuiving of daartoe plannen hebben. Daarnaast
is de cursus ook interessant voor elke imker
met ambitie, die zich breed wil oriënteren
omtrent de duurzame bestuivende bij.
De kosten voor deelname bedragen € 295 pp.
Opgave vóór 1 oktober 2014 bij
Joep Verhaegh, t 077-3983424,
e jjp.verhaegh@hetnet.nl.

Agenda
(Uitgebreide informatie op onze website)

20 september Ugchelen
Honing-, natuur- en hobbymarkt van 1016 u in/rond Dorpshuis Ugchelens Belang,
Bogaardslaan 81. Verkoop honing en imkermatieralen v.a.10.30 u. Info: i www.imkersapeldoorn-ugchelen.nl en www.ugchelen.org/
honingmarkt. Inl: Nolly Spijkerman-Verbeek,
t 055-5346430, e spijkerbeek@chello.nl.

20 september Bussum
Bijen- en natuurmarkt van 10-16 u aan de
Huizerweg 49h. Inl.: leadegraaf@kpnplanet.nl
of sterkellie@gmail.com.

27 september Eerbeek
106e Bijenmarkt van 10-15u bij Grand Café
De Korenmolen, Kanaalweg 3. Verkoop honing, bijen en imkermaterialen, tevens stands
over natuur en biologische producten.
Inl.: Jan van Putten, t 055-5051438,
e secretaris@imkersverenigingeerbeek.nl of
Ton Fleur, t 0313-653208,
e voorzitter@imkersverenigingeerbeek.nl.

11-16 november Tanzania
Het eerste Apimondia Symposium over Afrikaanse bijen en bijenhouden, te houden in
Arusha (Tanzania), e secretariat@apiafrica.
org of smsemo@mnrt.go.tz.

15 november Roermond
Studiedag NBV, zie elders in dit nummer.

22 november Breda
Studiedag NBV, zie elders in dit nummer.

Cursussen
Vervolgcursus Bijenhouden
Imkervereniging Helmond e.o. start in oktober
theorieles in okt.-nov.-dec. op di. 20-22 u).
Leraar Bert Lemmens, Mari van Iersel en Wim
van den Oord. Praktijklessen voorjaar 2015.
Kosten € 150,-. In.: Ad van Grinsven,
t 0492-382914 Opgeven www.bijenhouders.nl.
e ad.van.grinsven@imkersvereniginghelmond.nl.
Amstelland start in februari 2015, inl. Henk
Kooij, t 020-6452285, e hskooij@hetnet.nl.

4 oktober Zutphen

Eelde start in februari 2015, inl.: Jaap Smit,
t 050-3092668, e j.smit16@lijbrandt.nl.

Honing- en milieumarkt van 9.00-16.30 u
op de Houtmarkt. Inl.: Willem Velberg,
t 0575-515646, m 06-81232898,
i www.bijenstandwillemvelberg.mysites.nl.

Cursus natuurlijk bijen houden
Start 22 september in Zutphen, Permacultuur
Centrum Nederland, o.l.v. Albert Muller,

5 oktober Deurne
Openhuis 13-16.30 u in Milieueducatiecentrum De Ossenbeemd, Haageind 31, Inl.:
J. Berkers, t 0493-317728
e j.berkers16@chello.nl.

11 oktober Bornerbroek

ervaren biologisch-dynamisch imker en
medewerker van het Fischermühle Institut.
Voor 6 theorie- en 6 praktijklessen betaalt u
€ 255,-. Inl.: René Röell, m 06 48825299,
e info@permacultuur.org,
i www.permacultuur.org/maandag-22-september-2014-natuurlijk-bijen-houden-aanvang-cursus/.
Introductiecursus Biodynamisch imkeren
17 en 24 september en 1 oktober 2014,
19.30-21.30 u.Docent: Jos Willemse (Odinimker zie www.odin-imkerij.nl) i.s.m. imkers
van De Bijentuin zie (www.debijentuin.nl) en
Desiree Okhuijsen. Locatie: Landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen.
Kosten: € 45,- incl. koffie, koek en hand-out.
Voor aanmelden: mail NAW-gegevens naar
post@debijentuin.nl, aanmelding is definitief
wanneer betaling is ontvangen op:
NL30RABO0156467208 t.n.v. stichting
De Bijentuin, Driebergen. Inl.: Jos Willemse,
m 06-42133257, e post@debijentuin.nl.
Cursus korfvlechten
Start begin november (ma. 20-22u), o.l.v. Ben
de Deugd. Op 27 sept. bunt snijden in natuurgebied ‘de Pannenhoef’ in Etten-Leur, of bij
slecht weer op 4 okt. Leslocatie: Verenigingsgebouw, Reeweg Zuid 72B, Dordrecht, kosten
€ 80,-. Inl.: Frits de Blom, t 078-6131271
e f.blom78@upcmail.nl.

Bestel vanaf nu uw
bijenbollen voor
komend najaar via
onze webwinkel of
per e-mail

Honingkeuring door NBV-groep Overijsseloost, restaurant Liedenbaum, Tusveld 95,
7627 NW, t 074-3841322. Inleveren:
12.30-13.30 u. bekendmaking uitslag: 16.1517.00 u. Keuringsregelement op www.bijenhouders.nl > honing-en-meer.

De Nationale Boomgaardenstichting vzw organiseert haar 6de internationale EUROPOM®tentoonstelling. Deze fruit- en hoogstamhappening vindt plaats in het prachtige kasteel en
in de ridderlijke tuinen. Open van 10.00-18.00
u, entree € 5,-, gezinnen € 12,-.

8 november Beilen
Studiedag NBV, zie elders in dit nummer.

BIJENHUIS
is.nl

www.bijenhu

Grintweg 273,
6704 AP Wageningen
bijenhuis@bijenhuis.nl
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11 t/m 13 oktober Bilzen België
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Het keuren van mede. Foto Bijkersgilde

Twee nieuwe cursussen

bijenhouden september 2014

Specialist Bijenproducten en
Keurmeester Bijenproducten
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Vanouds worden er in Nederland
keurmeesters opgeleid om honing
en andere bijenproducten te keuren
op regionale en nationale keuringen.
Tijdens de cursus Honingkeurmeester
‘oude stijl’, die de NBV-groep NoordHolland met het Bijkersgilde heeft
georganiseerd in 2014, werd duidelijk
dat een geheel nieuwe opleiding
gewenst was. De ontwikkeling hiervan
heeft de Stichting Bijkersgilde op zich
genomen om mede op deze manier
de doelstellingen van de stichting te
realiseren in het belang van de imkers.
Die doelstellingen luiden: “Nederlandse
honing en bijenproducten op een hoog
kwaliteitsniveau brengen en houden,
deze producten onder de aandacht
brengen van een breed publiek en
de band vergroten tussen imkers.”
Het Bijkersgilde heeft twee leergangen
ontwikkeld. De ene is die van Specialist
Bijenproducten, de andere Keurmees
ter Bijenproducten.
De leergang Specialist Bijenproducten
biedt een afgeronde opleiding, die diep
ingaat op de diverse bijenproducten:
honing, was, stuifmeel, propolis,
koninginnengelei en mede. Daarnaast
komen wetgeving, etikettering en
promotie zijdelings aan bod. Tijdens de
leergang Keurmeester Bijenproducten,

die alleen toegankelijk is voor geslaag
den van de specialistenopleiding,
verkrijgt de cursist vaardigheden om
de kwaliteit te beoordelen van honing
en andere bijenproducten.
De cursus Specialist Bijenproducten

start in november 2014 en zal gedu
rende de maanden november 2014
tot en met februari 2015 op 7 zater
dagen (incl. examen) plaats vinden.
Het cursusgeld bedraagt € 300,-.
Hierin zijn alle kosten inbegrepen,
inclusief lunch en consumpties.
De cursus wordt gehouden in het
centrum van het land, in Dorpshuis
’t Trefpunt in Austerlitz. Voor deze
cursus is het maximale aantal
deelnemers vastgesteld op 20.
De cursus Keurmeester Bijenproducten start in overleg met de cursisten
en zal 5 zaterdagen beslaan (inclusief
examen). U kunt zich voor de cursus
opgeven via de NBV-website
(www.bijenhouders.nl/).
Meer informatie over de cursus en
de inhoud ervan kunt u krijgen bij
Wim Oerlemans, bestuurslid van
Bijkersgilde Midden-Nederland:
wim.oerlemans@hccnet.nl,
t 0343-491597, m 06-51669670.
De inhoud van de cursus vindt u
ook op www.bijkersgilde.nl.

NBV bestuivingscursus 2013-’14 een succes

De gelukkige deelnemers, afkomstig uit het gehele land: Arend Netjes, Emmeloord; Dennis
Frey, Meerssen; Jan Wierenga, Amsterdam; Bram Brink, Wenum Wiesel; Elmar Mook, Uffelte;
Frank Wilmink, Den Bosch; Karien van Rijst, Den Bosch; Wilfried van den Langenbergh, Zoersel België; Rik Pemen, Minderhout België; Piet Scholten, Steenenkamer; Walther Tesselaar,
Heerhugowaard; Robert Dijkstra, Den Haag; Hans Alink, Nijmegen; Erik Konijn, Limmen; Johan
de Raat, Horst; Janus Fleerakkers, Ulvenhout; Cyriel Lendfers, Posterholt.

N 52˚ 9’ 26”
O 4˚ 31’ 55”
Plaats
Kinderboerderij
Houtkamp, Leiderdorp
Capaciteit
30 volken
Uitvliegopening
ZW
Sinds
voorjaar 2014
Tekst
Rob Veeneklaas
foto
Ingrid Garrod

Bijen op stand
In deze nieuwe bijenstal wordt geïmkerd op twee niveaus, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk: de nieuwe bijenstal van de kinderboerderij heeft twee verdiepingen met rails waarop de kasten
staan. De bovenste kasten kunnen zo naar voren geschoven, zodat er dan gemakkelijk in de onderste kasten
gewerkt kan worden. Met een keukentrapje kan er in de bovenste kasten gewerkt worden.
Door deze ruimtebesparende vinding passen er tweemaal zoveel kasten in deze stal.
Op de foto staan de bovenste kasten in hun normale stand naar achteren geschoven.
Figuurlijk: de eigenaar-imker van de stal, Dirk Jan Binnendijk, geeft samen met collega’s lessen over bijen
aan groep-5-kinderen van diverse basisscholen in Leiderdorp. De stal heeft een aparte bij-vrije educatieve
ruimte waarin de kinderen niet bang hoeven te zijn voor bijensteken. Buiten naar de vliegende bijen kijken
is dan wel weer een beetje spannend. Op open dagen en tijdens manifestaties geeft hij voorlichting aan
volwassen bezoekers over het imkeren en alles wat daarbij komt kijken.
Hebt u zelf een bijzondere bijenstal of weet u een markante bijenstand in de buurt, laat
het ons horen en zien met een mooie foto: Rob Veeneklaas, e redactie@bijenhouden.nl

21

Imkergemeenschap

Bijkersgilde op dreef!

foto Bijkersgilde

Hoewel de term Bijkersgilde op een eeuwenoude
organisatie betrekking lijkt te hebben, is de organisatie nog relatief jong. In 1987 besloten enkele
imkers in Zuidlaren dat er gewerkt moest worden
aan een betere kwaliteit van onder meer honing.
Na 25 jaar werd besloten landelijk te gaan in de
vorm van een stichting met als doelstellingen:
•D
 e kwaliteit van Nederlandse honing en bijenproducten op hoog niveau brengen en houden door
honingkeuringen, cursussen/studiedagen, een
kwaliteitszegel en onderzoeksprojecten.
•D
 e Nederlandse honing en bijenproducten als
kwaliteitsproducten onder de aandacht brengen
van een breed publiek.
•D
 e band tussen imkers te versterken.

Na wat vingeroefeningen in samenwerking met de
Nederlandse Commissie voor Bijenproducten, gaf de
stichting in 2013 zelfstandig in Noord-Holland de eer
ste cursus Honingkeurmeester. Met goed resultaat:
vele enthousiaste imkers én 19 keurmeesters erbij in
de regio West.
Vervolgens kon in mei een eerste honingkeuring
sinds jaren worden georganiseerd op de Beemster
Bijenmarkt. En vele keurmeesters begaven zich op 2
augustus naar de bakermat van het Bijkersgilde om
op de 30ste Zuidlaarder markt van Melk en Honing
hun werk te doen. Door regionale uitwisseling wil het
Bijkersgilde voorkomen dat de indruk gaat bestaan
dat ‘het eigen vlees gekeurd wordt’.

Gildesysteem
Het gildesysteem is bedoeld om kennisuitwisseling
tussen imkers te bevorderen, zoals dat eeuwenlang
heeft gefunctioneerd: in de praktijk leren van ervaren
vakmensen hoe je de beste producten maakt. Voor
het behouden van de verworven titels is het nood
zakelijk dat de kennis actueel blijft. De gildeleden
moeten daarvoor jaarlijks meedoen aan activiteiten
als eigen honing, was of andere producten laten
keuren, pollenonderzoek doen en als keurmeester
optreden.
Ook is belangrijk om bij te blijven wat betreft de
actuele stand van ervaring en wetenschap. Daarvoor
is het nodig om deel te nemen aan ‘bijspijkerdagen’,
studiedagen en excursies, maar ook om zelf expe
rimenten en onderzoek te doen en waar mogelijk
colleges te volgen, in binnen- en buitenland.

NBV Studiedagen
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Het Bijkersgilde is aanwezig op de komende NBV
Studiedagen, op:
8 november 2014 in Beilen;
15 november 2014 in Roermond;
22 november 2014 in Breda.
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Voor details zie ook elders in dit nummer onder NBV
Studiedagen 2014.
Bestuursleden van het gilde zullen twee lezingen
geven: over het belang van keuringen van bijen
producten en over de nieuwe leergang Keurmeester
bijenproducten.

Nieuwe leergang
Op grond van ervaringen met de cursus Honing
keurmeester ‘oude stijl’ en na verwerking van

Op 15 november 2014 start in Austerlitz, in
het centrum van het land, de nieuwe cursus
Specialist Bijenproducten. Kijk voor meer
informatie en voor aanmelding op: http://
www.bijenhouders.nl/cursussen/specialistbijenproducten/6qxXoOxEMf#info.

Hoe verder?
De Stichting Bijkersgilde mag dan wel op
dreef zijn, zij is nog lang niet klaar! In verge
lijking met andere landen (o.a. Duitsland en
Engeland) valt in Nederland nog veel aan
kwaliteit te winnen. Ook gezien de wettelijke
voedselveiligheidseisen is het van belang
dat de imkerij zelf een visie ontwikkelt op de
producten van de sector. Het Bijkersgilde heeft
de ambitie om het voortouw te nemen bij het
bouwen van een betrouwbaar controlesys
teem, voordat de overheid regels gaat opleg
gen. Per slot van rekening varen alle imkers
er wel bij als in Nederland in elke woning een
bijenproduct van eigen bodem te vinden is,
met een kwaliteit die wij imkers met elkaar op
een goede manier weten te waarborgen!

Uw eigen keuring?
Wilt u een honingkeuring organiseren of een
keuring van andere bijenproducten en u hebt
keurmeesters nodig of een lezing over de
nieuwe leergang? Of wilt u nadere informatie
over het gilde? Zie www.bijkersgilde.nl.

Ingrid Monderman Dagboek van een imker 6

nieuwe inzichten heeft het bestuur van het
Bijkersgilde besloten om een nieuwe leergang
te maken, bestaande uit twee cursussen. De
eerste cursus leidt op tot Specialist bijen
producten. Elke imker die meer wil weten
of serieus werk wil maken van bijvoorbeeld
honingwinning en was- of propolisverwerking,
kan deze cursus volgen. Na deze cursus is het
mogelijk de tweede te volgen, die van Keur
meester bijenproducten, specifiek bedoeld
voor die imkers die producten van anderen
willen keuren.

Bijzondere bijenweetjes
Als je met mensen om je heen over bijen praat, willen ze naast
het algemene verhaal vaak ook over bijzondere weetjes horen.
Meestal zijn ze bij mij dan aan het verkeerde adres. Ik vergeet
namelijk akelig veel en onthoud alleen dingen die ik niet
onthouden wil. Een collega heeft me een paar jaar geleden
gezegd dat je hersens er niet zijn om te onthouden, maar om
te denken, dus houd ik me dat nu maar voor. Heerlijk excuus
als ik weer eens iets vergeten ben.
Onlangs liet een cursist een foto van een bordje zien waarop
stond hoeveel kilometer een bij moet vliegen om een potje
honing te vullen. Ben ik inmiddels uiteraard alweer vergeten.
Dus voor de vergeetachtigen met mij heb ik deze en nog
enkele andere weetjes over de bijen bij elkaar opgezocht.
Voor het vullen van een potje honing is het volgende nodig:
6.000.000 bloemen;
120.000 kilometer (= 3x rond de wereld);
60.000 vluchten.
En dan nog een paar andere weetjes:
- van de 3 kg nectar die ze halen, blijft er maar 1 kg honing over;
- een bij vliegt 1 km in 2 minuten;
- een bij vliegt ongeveer 800 km in haar leven;
- een bij vliegt ongeveer 60 km voor de productie van 30-50 mg
honing;
- voor de vorming van 500 gram was verbruiken de bijen 500
gram honing en 500 gram stuifmeel.
Ik heb niet gecontroleerd of alle cijfers juist zijn, maar vermoed
dat het meeste wel redelijk klopt. Alles bij elkaar toch indruk
wekkende cijfers, geen wonder dat we ze bezige bijen noemen.

Onderzoek

Diagnose bijenziekten in de regio

bijenhouden september 2014

Tekst en foto Bram Cornelissen
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Voor imkers onderzoekt bijen@wur al
jaren bijen- en broedmonsters op een
aantal veel voorkomende ziekten. In de
laatste 20 jaar zijn bijna 3000 monsters
onderzocht. We merken dat bijen
houders er graag gebruik van maken,
omdat het ze informatie geeft over
de gezondheid van hun bijenvolken.
Misschien nog belangrijker, ze ver
krijgen kennis over ziekten en hoe ze
moeten voorkomen dat die ziekten een
bedreiging vormen voor hun bijenvol
ken. Hoewel deze opzet slaagt in zijn
doel, is de kennisoverdracht beperkt.
Het herkennen van de symptomen van
ziekten blijft een expertise van Bijen@
wur, terwijl het beter zou zijn als bijen
houders dat zelf zouden kunnen.
Om deze kennis beschikbaar te maken
voor bijenhouders, is er dit jaar voor
een andere opzet gekozen. In elke pro
vincie gaat een regionale werkgroep
aan de slag met het onderzoeken van
bijen- en broedmonsters. In de afgelo
pen maanden hebben 33 mensen zich
aangemeld om hieraan mee te doen.
De werkgroepen bestaan uit bijenge
zondheidscoördinatoren en bijenhou

ders die zelfstandig monsters gaan
onderzoeken. In juli en augustus zijn
de eerste workshops gehouden waarin
de werkgroepen getraind werden in
het onderzoeken van bijen en broed
op ziekten. Daardoor kunnen bijenhou
ders straks in hun directe omgeving
aankloppen voor een diagnose en
advies. Als er gelegenheid voor is, kun
nen ze samen met de werkgroep kijken
hoe een diagnose wordt uitgevoerd.
De werkgroepen is gevraagd om zelf
een locatie te regelen, bijvoorbeeld bij
een lokale afdeling van een vereniging
of bij een school. Deze locatie moet
in ieder geval beschikken over een
binoculair of loeplamp (vergroting 10x)
en een microscoop (vergroting 100 tot
400x). Daarnaast is een vriezer nodig
voor de opslag van de monsters tot
ze onderzocht worden. Met behulp
van deze middelen kunnen de bijen
onderzocht worden op varroamijten,
nosema, amoebeziekte en trachee
mijten (Acarapis). Daarnaast zijn de
werkgroepen getraind in het herken
nen van symptomen van virussen en
andere afwijkingen. De werkgroepen
beschikken verder over de mogelijk

heid om een aantal broedziekten onder
de loep te nemen, te weten Europees
vuilbroed, Amerikaans vuilbroed, kalk
broed en zakbroed.
In de loop van september gaan de
werkgroepen van start. De eerste grote
test voor de werkgroepen zal in het
najaar komen. Er is dan een piek te
zien in de sterfte van volken. We willen
bijenhouders die sterfte constateren
aanmoedigen om de werkgroepen in
te schakelen. Het is van groot belang
dat ze de kennis in de praktijk brengen
en op die manier weer overdragen aan
andere bijenhouders.
Overigens zijn we nog steeds op zoek
naar bijenhouders om deel te nemen
aan dit project. In de regio Flevoland /
Noordoostpolder, Friesland, NoordHolland en Gelderland zoeken we
nog naar enthousiaste mensen om te
participeren. U kunt hierover contact
opnemen met Bijen@wur.
Meer informatie is te vinden op
www.wageningenur.nl/diagnosebijen.

Spuitschade

Schadevergoeding via
strafrechtprocedure
tekst Henk van der Scheer
proces-verbaal opmaken in geval van overwaaien
van spuitvloeistof, dan kan ze u in kennis stellen van
de bestrijdingsmiddelen in de spuitvloeistof. Moet
daaruit worden geconcludeerd dat uw gewas, c.q.
uw honing, niet meer geschikt is voor consumptie
en meent u daardoor ernstig benadeeld te zijn, dan
kunt u via civiel recht de betreffende teler aanspra
kelijk stellen en om een schadevergoeding vragen.
Kenmerkend voor het civiel recht is dat betrokkenen
zelf het recht moeten activeren. Hoe dat gaat staat
eveneens vermeld op de NBV-site.
foto VanBeekimages

Melden
In alle gevallen kunt u dit melden bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hoe dat moet
en waar u moet zijn staat vermeld op de NBV-site
(www.bijenhouders.nl) onder de buttons Bijenwerk
en Spuitschade melden. De NVWA zal bij melding
nagaan of van een overtreding van de Wet gewas
beschermingsmiddelen en biociden (Wgb) sprake
is, bijvoorbeeld door onjuist/onzorgvuldig gebruik
door de toepasser in geval van bijensterfte of van
‘overwaaien’. Is dat het geval dan kan de NVWA een
procesverbaal opmaken en wordt een strafrechtpro
cedure gestart.

Voegen in het proces-verbaal
De imker kan als belanghebbende zijn schadeclaim
via de strafrechtprocedure afdoen. Hiervoor zal de
inspecteur van de NVWA u als getuige horen en
wordt de verklaring van de imker in het procesverbaal verwoord als u daarmee instemt. Dat is weer
net als vroeger toen een imker zijn schadeclaim in
geval van spuitschade via de Officier van Justitie kon
voegen in het strafproces. Indien de rechter de ver
dachte veroorzaker schuldig verklaart, zal de rechter
een straf uitspreken. Hiervan kan vergoeding van
de schade deel uitmaken. Het Openbaar Ministerie
(de Officier van Justitie) is belast met de uitvoering
van de straf. Als vergoeding van de schade onder
deel is van de uitgesproken veroordeling moet de
Officier van Justitie ook zorgen dat de imker zijn
schadevergoeding krijgt.

Civiele procedure
Mocht de NVWA, om wat voor reden dan ook, geen

Gewasbescherming
door spuiten

Schademeldingen
In de afgelopen jaren is het aantal meldingen van
acute bijensterfte afgenomen. In 2013 werd in totaal
15 maal plotselinge en massale bijensterfte gemeld
bij de NVWA. In één geval kon er een relatie met
het gebruik van Decis (werkzame stof deltamethrin)
worden geconstateerd; hier is een waarschuwing
gegeven aan de toepasser. In een ander geval,
in de omgeving van Boskoop, werden dode bijen
bemonsterd en geanalyseerd en werden verschil
lende gewasbeschermingsmiddelen gevonden.
Doordat er in de omgeving meerdere gebruikers
van de gevonden gewasbeschermingsmiddelen
gevestigd zijn, kon geen dader worden aangewezen.
Er zijn waarschuwingsbrieven verstuurd naar telers
in de omgeving. Ook in de andere 13 gevallen kon
geen dader worden aangewezen.
Tot nu toe werden alleen monsters van dode bijen
onderzocht als er een dader in beeld was. Nieuw is
dat vanaf 1 januari 2014 altijd een analyse wordt
uitgevoerd op aanwezigheid van gewasbescher
mingsmiddelen in de bemonsterde bijen. Dit om
meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen
rondom sterfte, inclusief wintersterfte van bijen.
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Imkers verstaan onder spuitschade gewoonlijk
plotselinge massale bijensterfte. Meestal treedt
die op in agrarische gebieden, soms door onjuist
gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren. Een andere vorm van spuitschade is het overwaaien van spuitvloeistof op uw tuin of perceel
waardoor uw gewassen mogelijk niet meer geschikt zijn voor consumptie omdat het middel niet
is toegestaan voor gebruik op uw gewas. Door het
overwaaien kan de nectar in bloemen op uw tuin/
perceel zodanig vergiftigd zijn dat de honingoogst
van de bijenvolken die op uw bloemen vliegen
eveneens niet meer geschikt is voor consumptie.
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foto’s Rob Veeneklaas

Kleurige groenbemesters zijn ee

Bladrammenas

tekst en foto’s (tenzij anders vermeld) Henk van der Scheer

Een lila-witgekleurd veld met bloeiende radijs (Raphanus sativus), beter bekend als bladrammenas,
of een geelgekleurd veld met bloeiende witte mosterd (Sinapis alba), vaak gele mosterd genoemd
vanwege de kleur van de bloemen, is een lust voor het oog van iedere imker. In de nazomer
verzamelen de bijen vooral stuifmeel op deze kleurige velden en dat is mooi meegenomen.

Akkerbouwers, bollentelers en boomkwekers telen groenbemesters om deze vervolgens onder te ploegen. Daarmee
bemesten ze de bodem en wordt de hoeveelheid organische
stof verhoogd. Andere redenen om groenbemesters te telen
zijn het vangen en vastleggen van stikstof (nitraat) na de oogst
van het hoofdgewas, het leveren van stikstof voor een volggewas, bestrijding van aaltjes, verbetering van de grondstructuur en bedekking van de grond om verstuiven, verslemping,
uitspoeling, erosie en onkruidgroei tegen te gaan. Soms wordt
het bovengrondse deel van het gewas geoogst en
gebruikt als veevoer, bijvoorbeeld in het geval van luzerne.
Dan wordt alleen het ondergrondse deel door de bodem
gewerkt.
Bladrammenas (foto Jaap van Popering)

Redenen om groenbemesters te telen
Om verslemping en verstuiving van grond tegen te gaan
worden grassen als groenbemesters ingezaaid. Die wortelen
ondiep en zijn weinig vorstgevoelig. Overigens maakt dit het
er niet eenvoudiger op om het gras later onder te ploegen.
Dat gaat gemakkelijker met een gewas dat afsterft door vorst,
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en gewilde dracht
zoals witte mosterd, vlinderbloemigen en afrikaantjes.
Na de oogst van het hoofdgewas kunnen grote hoeveelheden
nitraat in de bodem voorkomen. Groenbemesters leggen de
stikstof vast en dat beperkt uitspoeling, iets wat we willen voorkomen omdat de kwaliteit van ons grondwater daar slechter
door wordt. Sommige groenbemesters zijn daar beter in dan
andere.
Vooral vlinderbloemigen zoals voederwikke en klaversoorten
zijn rijk aan stikstof dat ze uit de lucht binden met behulp van
symbiontische bacteriën in stikstofwortelknolletjes. Ze vormen
daardoor een belangrijke stikstofbron voor volgteelten.
Aaltjes vormen een bonte verzameling van soorten. Hoe lichter
de grond des te meer aaltjes erin voorkomen. In braak land
loopt de populatie wortelknobbelaaltjes sterk terug, met ruim
90%. Andere aaltjessoorten, zoals cysteaaltjes die in een
soort kapsel zitten, overleven in braak land dat uit productie is
genomen, wel vijftien jaar. Sommige groenbemesters bestrijden cysteaaltjes door de larven uit de cysten naar de wortels
te lokken. Daar kunnen deze zich niet vermeerderen waardoor
de aaltjespopulatie kleiner wordt. Een groenbemesters die de
ene aaltjesgroep bestrijdt, kan het probleem met een andere
groep juist verergeren. Het is dus zaak om de meest geschikte
groenbemester te kiezen.
Geen enkele groenbemester voldoet aan alle gewenste eigenschappen. Vandaar dat de teler een keuze moet maken voor
zijn percelen. Daarbij zijn vooral de bodemgezondheid en zijn
bouwplan van belang. Die bepalen welke groenbemester het
beste past in de vruchtwisseling.

Bouwplan
Het belangrijkste aspect van een goede groenbemester is
het al dan niet waardplant zijn voor aaltjes, ziekten en plagen.
Enkele voorbeelden volgen. Op zwaardere gronden vormt de
toename van slakken een probleem in sommige groenbemesters. Grassen bevorderen het optreden van voetziekten bij granen. Grassen doen ook de populatie engerlingen (larven van
de schadelijke meikever) in de bodem toenemen. Ingeval van
maïs inzaaien na gras (grasland scheuren), zal er vraatschade
aan de wortels optreden door engerlingen. Reden om in die
gevallen (5% van het maïsareaal) tot voor kort zaaizaad te
gebruiken dat behandeld was met imidacloprid om de vraat te
beperken. Bladrammenas en witte mosterd zijn waardplanten
voor het bietencysteaaltje, maar er zijn ook aaltjesresistente
rassen van beide gewassen. Verder is voederwikke ongunstig
voor erwten doordat beide gewassen het erwtencysteaaltje
en de bladrandkever in stand houden. Tenslotte kan een
vlinderbloemige groenbemester in een erwtenstoppel ernstig
worden aangetast door de bladrandkever. Om in het volggewas schade te voorkomen is het belangrijk om te weten welke
aaltjessoorten op het in te zaaien perceel aanwezig zijn.

Van boven naar beneden:
Witte mosterd (foto Jaap van Popering)
Witte mosterd
Phacelia
Alexandrijnse klaver
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Arealen en soorten groenbemesters
Verreweg het grootste areaal groenbemesters is te vinden in
de akkerbouw. Op ongeveer 10% van het akkerbouwareaal
worden regelmatig groenbemesters geteeld. Het areaal
groenbemesters in andere teelten is minder dan 10% van het
totale groenbemestersareaal. Het grootste deel daarvan neemt
de bollenteelt voor zijn rekening, met op de tweede plaats de
boomkwekerijen.
Bladrammenas is verreweg de meest geteelde groenbemester
met kleurige bloemen, met op de tweede plaats witte mosterd,
op ruime achterstand gevolgd door voederwikke, phacelia,
klaversoorten en afrikaantjes. Daarnaast worden groenbemesters geteeld waarvan de bloemen niet interessant zijn voor
bijen, voornamelijk grassoorten, met name Italiaans raaigras
en rogge. In de boomkwekerijen zijn afrikaantjes de meest geteelde groenbemester. Daar heeft men vooral last van wortel
lesieaaltjes en die worden goed bestreden door afrikaantjes.

Zaaitijd
Elk groenbemestingsgewas heeft een (soms korte) periode
waarin het gezaaid moet worden om tot een goede groei en
ontwikkeling te komen. Te vroeg inzaaien in de nazomer doet
bladrammenas en witte mosterd in bloei komen met kans op
ongewenste zaadvorming. Een keer maaien na de bloei, maar
voor de zaadvorming, is dan een optie zodat de bijenhouder
en de teler beiden tevreden zijn. Te laat inzaaien vermindert de
slagingskans. Wanneer op het betreffend perceel een cultuurgewas wordt geteeld zijn er twee mogelijkheden om te zaaien.
Er kan ofwel worden gewacht tot na de oogst van het cultuurgewas ofwel dient het cultuurgewas, veelal een graansoort, als
dekvrucht en wordt tijdens de teelt daarvan de groenbemester
ingezaaid. Het zaaien onder dekvrucht levert een langer groeiseizoen op en dat is gunstig voor traag groeiende groenbemesters zoals grassen en klavers.

Veevoer en bijenvoer

bijenhouden september 2014

Een groenbemester kan ook worden geteeld om de bovengrondse plantendelen te gebruiken als veevoer via drogen,
inkuilen en direct als stalvoedering. De wortel- en gewasresten
worden dan later in de grond ondergewerkt voor de groenbemesting. Snelgroeiende raaigrassen zijn daarvoor geschikt
en ook luzerne. Luzerne staat soms wel drie jaar op een veld
voor het wordt ondergeploegd. Het wordt drie keer per jaar
gemaaid en geoogst. Vooral na de tweede snee staat luzerne
meestal wat langer in bloei en bieden de bloemen van het
gewas ook nog eens bijenvoer. Met sterke volken haal je dan
op deze dracht de honingkamer vol.
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Van boven naar beneden:
Gras
Luzerne
Afrikaantje (foto Jaap van Popering)
Afrikaantjes (foto Maap Groenendijk)

Gelezen en gezien

de schade door parasieten en rowikkeld. Daarom is een hoofdstuk
dit overzicht gebruikt worden
Een bijenhotel opgehangen en nu
vers zoveel mogelijk te beperken is.
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nieuwsgierig wie er in woont? Veel (4) over de algemene anatomie en
Kortom, een zeer compleet werk
fysiologie zeker niet overbodig.
van nestblokken of nestruimte in
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Gasten van Bijenhotels door Pieter van Breugel
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Bijen minder agressief door lavendelgeur
Er zijn verschillende oorzaken
waardoor bijen steken. Het volk
kan darrenbroedig zijn, er kan
onweer in de lucht zitten, de imker
werkt onrustig of het volk heeft
een defensief gedrag.
Het is een belangrijk probleem
vooral in Afrika en in gebieden in
Amerika waar de ‘killerbee’ aanwezig is. Jaarlijks overlijden daar
meer dan duizend mensen door
bijensteken, maar ook veel vee is
het slachtoffer.
Er zijn 4 fasen waarin de agressiviteit of het defensieve gedrag
zich ontwikkelt. In de eerste fase
bewegen de wachterbijen zich
actief, stellen zich alert op, geven
een alarmferomoon af en bewegen snel met de vleugels om de
andere bijen te alarmeren. In de
tweede fase, wanneer de oorzaak
is gelokaliseerd, gaan ze vliegen
of rennen. In de derde fase stellen
ze zich dreigend op en proberen
ze het object aan te raken. In de
laatste fase gaan ze daadwerkelijk
bijten en steken. Het feromoon
dat uit een klier bij het angelapparaat komt, heeft de chemische
naam Isopentylacetaat (IAA). In
combinatie met visuele en andere
factoren kan een bijenvolk in snel
tempo in een alarmfase komen om
zich te verdedigen.
Er bestonden al methoden om de
mate van agressiviteit te testen,
maar in Australisch onderzoek is
een simpele maar elegante methode ontwikkeld waarmee individuele
bijen getest worden op agressiviteit
door ze te confronteren met een
dummy-bij in een kleine ruimte.
Deze bij kan via een magneetje
bewegen en er kan wat alarmferomoon op gespoten worden. Twee
stoffen waarvan bekend is dat ze
een kalmerend effect hebben, lavendelolie en Praescent, werden in
de proeven getest. Van lavendelolie
was al bekend dat sommige imkers
die gebruiken om bijen te kalmeren
door het op de handen of de handschoenen te smeren. Praescent TM

is een mix van drie plantengeuren
en staat bekend als stressverlager.
Het middel is in de handel voor humane toepassing.
De conclusie van de proeven was
heel duidelijk en statistisch significant. Zowel bij korte als bij lange
blootstelling wordt de agressiviteit
door de geuren van de lavendelolie
en Praesent verminderd.
Het zou interessant zijn om te weten of er imkers zijn in Nederland
die ervaring hebben met lavendel-

olie als handspray of als alternatief
voor het beroken. Het onderzoek
gaat verder om vast te stellen of er
nog betere plantengeuren bestaan
die de agressiviteit kunnen verminderen.
Burg, N.M.D. van der, Lavidis,
N., Claudianos, C. en Reinhard, J.,
2014. A novel assay to evaluate
olfactory modulation of honeybee
agression. Apidologie 45:478-490.

Wat is de beste bij?
Als je een groepje bijenhouders bij
elkaar hebt gaat het al gauw over
hoeveel heb jij geslingerd of ‘wat
is de beste bij’? Sommigen zullen
op de laatste vraag antwoorden dat
een locale bij het beste is. Anderen
zullen zeggen dat een bij die van de
andere kant van de wereld komt, en
daar inheems is, het beste is. Het
is moeilijk om te zeggen wie gelijk
heeft als je de bijenstammen niet
in proeven vergeleken hebt. Die
proeven moeten dan wel uitgevoerd
worden onder gelijke milieuomstandigheden om goede conclusies te
kunnen trekken. De ene stam kan
onder bepaalde omstandigheden
veel beter presteren dan een andere
stam en ligt dit dan aan de erfelijkheid van de bijenstam of aan het
milieu. En als we over prestaties
spreken dan hebben we het over
bijvoorbeeld honingopbrengst, minder wintersterfte of ziekteresistentie.
In een speciale editie van het
Engelse tijdschrift Journal of Apicultural Research 53(2) zijn deze
zomer resultaten gepubliceerd
over de prestaties van een aantal
bekenden bijenrassen. Met 16 verschillende bijenrassen, behorende
tot de ondersoorten Apis mellifera
caucasica, A. mellifera carnica,
etc., werden op 21 bijenstanden in
11 verschillende Europese landen
proeven uitgevoerd. Op elke stand,
met zijn specifieke milieuomstan-

digheden, werd de lokale bij vergeleken met twee andere rassen die
daar naar toegebracht waren.
Er werden duidelijke conclusies
getrokken: de lokaal aangepaste
bijen presteerden systematisch beter dan ‘vreemde’ rassen. Dit gold
bijvoorbeeld ook voor de gevoeligheid voor ziekten. De invloed van
de locatie van de bijenstand bleek
daarbij significant belangrijker te
zijn dan het genotype van de bijen.
Voor sommige bijenhouders die
met geïmporteerde koninginnen
werken kan deze nieuwe informatie
even schrikken zijn. En het is een
reden om goed na te denken over
invoer van vreemd materiaal. Ook
met de ervaring dat bijenimporten
ons opgezadeld hebben met varroa, virussen en Nosema ceranae.
Voor de lokale bijenveredelingsprogramma’s, mits goed uitgevoerd,
moet dit een opsteker zijn. In volgende nummers van Bijenhouden
meer informatie over dit Europese
COLOSS onderzoek.
Carreck, N. 2014. Honey bee
genotypes and the environment.
Bee World 91(2): 38-39.

teksten en foto Kees van Heemert

Glossometer
Een glossometer is een apparaat
om de tonglengte van bijen te
meten.
Het bestaat uit een schuin gezaagd
houten plankje met een zaagsnede
in het midden en daarbovenop een
glazen plaatje met een maatverdeling. Als je de gleuf in het hout vult
met suikerdeeg dan kunnen de
bijen het binnen 24 uur leeg snoepen alleen daar waar hun tong lang
genoeg is. Op de plek waar het
suikerdeeg niet opgegeten is kun je
aflezen welke tonglengte de bijen
hebben. De maatverdeling loopt
van 5.5 tot 9,75 mm.

Glossometer

De getoonde glossometer is gemaakt door een firma die vroeger
in de honingwereld heel bekend
was: N.V. Mellona, voorheen
J. deMeza, in Santpoort.
Het is aardig om te weten wat de
tonglengte is van de bijenstam
waar je mee imkert. Met een
langere tong kunnen bijen de
nectar uit bloemen met een diepere kroonbuis opzuigen. Van het
ras Apis mellifera caucasica is
bekend dat deze bij een vrij lange
tong heeft van 7,25 mm. Tonglengte wordt ook wel gebruikt als
criterium bij de classificatie van
bijenrassen. Ook na enig zoeken
op internet heb ik nergens een
leverancier kunnen vinden waar
je nu nog een glossometer kan
kopen.

De gepropageerde varroabestrijding
is op de verkeerde weg
snel een selectie maken en vooruit
gang boeken. In het begin wilde ik ook
overal een verklaring voor hebben. Ik
heb veel testen gedaan, o.a. de pintest,
het uitwassen van een paar honderd
bijen met alcohol om te zien hoeveel
mijten er nu echt op de bijen zaten
enz. Ook heb ik het poetsgedrag van
de bijen bestudeerd en gefotografeerd.
Zie http://www.joostpeschier.nl/neder
lands/bijen_varroa_nl.htm.
Dit gedrag is heel belangrijk en wordt
vaak onderschat. Door de jaren heen
heb ik alles vereenvoudigd door een
paar maal per jaar alle volken door te
kijken en raam voor raam de varroamij
ten en de mismaakte werksters te tel
len en die per volk te noteren. Weten
schappers willen overal bewijzen voor
hebben en gaan dan toch in een volk
ingrijpen om maar de varroamijten te
kunnen tellen. Ik grijp niet in en laat het
volk zich ontwikkelen zoals het dat zelf
wil. Zit er een volk bij dat toch te veel
varroamijten of mismaakte werksters

krijgt, dan verwijder ik de koningin en
krijgt het volk een nieuwe koningin van
een door mij geselecteerd volk. Elke
imker wordt geadviseerd om darren
raat uit te snijden. Bij mij krijgt elk volk
een of twee darrenramen. Elk volk
heeft een harmonie en darren horen
daarbij. Dit door de bijen zelf opge
bouwd natuurlijk evenwicht moet je
volgens mij niet verstoren.
Mijn advies is dus: kijk goed, noteer
wat u ziet en trek eens de stoute
schoenen aan om een of meerdere
volken zonder enige behandeling aan
te houden. Voor mensen met weinig
volken die twijfelen, zou ik zeggen:
koop er een paar kasten bij en houd
in plaats van vier, zes volken aan en
probeer er twee zonder behandeling
de winter door te krijgen. Volgens mij is
de enige goede weg die van natuurlijke
selectie zonder verstoring door ingre
pen om varroa te bestrijden.
Joost Peschier, Meedhuizen

Goed geschoten

‘Bewaakte’ bijenkasten bij een klooster in Macedonië. Foto Joop Sap, Twello
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De afgelopen jaren heb ik mijn vijf
volken gesplitst tot 21 volken en nu na
de winter heb ik er twintig over (een
twijfelachtig volk kwam de winter niet
door). Vanaf 1998 heb ik varroa niet
meer bestreden en ook geen ingre
pen gepleegd om de varroapopulatie
kunstmatig te verkleinen. Wat ik wel
heb gedaan is goed kijken. Ik tel de
varroamijten en mismaakte werksters
op mijn eigen manier. De volken die
ik nu heb zijn hoofdzakelijk bastaard
Buckfasten. Elk jaar, dus ook dit jaar,
teel ik na van de volken die het minst
last hebben van varroa. Je zou ook
kunnen zeggen dat ik nateel van de
meest resistente volken. Door hierop
te selecteren lukt het mij om zonder
chemicaliën en zuren te imkeren.
Wat mij de laatste jaren steeds meer
stoort is dat er in elk vakblad voor bij
enteelt wordt gepropageerd om varroa
te bestrijden met chemicaliën, zuren
of allerlei andere ingrepen! Volgens
mij is dat een zinloze weg. Kijk maar
naar het gebruik van antibiotica in de
veeteelt! Op het moment dat die niet
meer gebruikt mochten worden waren
de tonnen met dode kippen elke dag
vol. Jarenlang waren er kippenrassen
gefokt die goed groeiden, veel vlees
gaven, maar die zonder antibiotica
bijna direct dood gingen. Nu wordt er
gezocht naar rassen die een veel be
tere resistentie hebben tegen ziekten.
Waarom zouden wij bijenhouders hier
niet van kunnen leren? Door het bestrij
den van varroa te blijven propageren
en door imkers die niet bestrijden in
een kwaad daglicht te blijven stellen,
komen we niet verder.
Mijn stelling zou zijn: laat nu iedere
imker die meerdere volken heeft, geen
varroa bestrijden in een of enkele
volken die het minst last hebben van
varroa. Ook ik ben zo begonnen en
vanaf 1988 houden mijn bijen zelf de
varroamijten onder de duim. Als u nu
denkt dat ik dan wel heel bijzondere
bijen hebt, dan heeft u het mis. Door
goed te kijken en te tellen kan men al
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Nu ook biologische bollen!

BIJENHUIS
uis.nl

www.bijenh

Nederlandse Bijenhoudersvereniging
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Grintweg 273, 6704 AP Wageningen | t 0317 422422 | f 0317 424180
e secretariaat@bijenhouders.nl | i www.bijenhouders.nl
iban NL62ABNA0539042897 | bic ABNANL2A
iban NL07INGB0000846801 | bic INGBNL2A
Openingstijden ma t/m vrij: 10.00-14.00 u.
Opgeven voor Imkernieuws: www.bijenhouders.nl/media/imkernieuws

Het Bijenhuis (winkel)
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
t 0317 422733 | e bijenhuis@bijenhuis.nl | i www.bijenhuis.nl
iban NL78ABNA0539042900 | bic ABNANL2A
iban NL26INGB0000823276 | bic INGBNL2A
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Bijen@wur (PRI) | Centraal Meldpunt Bijenziekten
Pb 16, 6700 AA Wageningen | Droevendaalsesteeg 1 6708 PB Wageningen
t 0317 486001 | e bijen@wur.nl | i www.bijen.wur.nl
(ma t/m vrij van 9-17 uur, op afspraak)

Spuitschade of vuilbroed melden
Spuitschade melden via t 0800-0488 of info@vwa.nl of (bedrijven) via
vwa.nl/organisatie/melden_voor_bedrijven
Gevallen of vermoedens van Amerikaans vuilbroed (AVB) melden bij:
NVWA (AID), meldpunt Dierziekten t 045 5463188
De jaarkleuren zijn als volgt voor de jaren eindigend op
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Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
bijenhuis@bijenhuis.nl

