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Ziek of dood bijenvolk?
Imkers die een ziek of dood bijenvolk
constateren moeten zich wenden tot
de Bijengezondheidscoördinator.
Te vinden via de volgende link:
www.bijenhouders.nl/bijenwerk/
bijengezondheidscoordinatoren.
Ziet u heel veel dode bijen in en voor
de kast, terwijl er genoeg voer is, dan
kan bespuiting van een gewas in de
omgeving de oorzaak zijn.
Neem contact op met de NVWA:
0900-0388 of mail naar info@nvwa.nl.

De NBV heeft de ANBI-status. Door
deze status is het voor u mogelijk om
fiscaal aantrekkelijk een schenking aan
de NBV te doen.

Jaarkleur voor een jaar eindigend op
0/5: | 1/6: | 2/7: | 3/8: | 4/9:

12

15

DNA test voor
koningin
19 Niet zonder elkaar
	
Kievitsbloem heeft baat bij
bestuiving door hommelkoninginnen
22 Honingjagen en bosbijenteelt
25 Baldi’s Curiosa
Etiketten
26 De gevorderde imker
	
Weer of geen weer, het
bijenvolk trekt zijn eigen plan
28 Boekbespreking
	Bijen & hommels

20

Solitaire bijen,
vervolg
29 EU-subsidie aangevuld |
Goed Geschoten
30 Antwoorden Bijenquiz |
Symposium ‘Bij Bewust Betuwe’
31 100 jaar terug
Lokkorven
32	Interview
Wouter Schouwstra

Wetten en regels
35	
Wat wordt er met uw donatie
gedaan? | Diploma-uitreiking
specialist Bijengezondheid
36	
Een bijzondere tweeling en
al 50 jaar lid van de imkervere
niging | Vraag en Aanbod
37	
Studiedagen NBV 2017 | In
Memoriam | Agenda


34 NBV
	
Jubilaris afdeling Someren |
Bestuivingscursus NBV
2017/2018

Redactioneel
Willen de bijen wel kleinere cellen?
Regelmatig lees ik over onderzoekjes met bijenvolken om te
zien of een kleinere celmaat een rol speelt bij het onder
drukken van de varroapopulatie. Maar er zou ook een effect
zijn op de levensduur van bijen, hun tonglengte en ze
zouden meer nectar kunnen vervoeren. Het is me niet
duidelijk waarom groepjes bijenhouders zich op dit terrein
begeven, zoals de stichting De Duurzame Bij, Arista Bee
Research en ook de imkerij die de bijenblog op de NBV-site
verzorgt. Vanaf ruim 30 jaar geleden is er al veel weten
schappelijk onderzoek geweest waarbij kunstraat met een
kleinere celmaat (4,9 in plaats van 5,4 mm) aangeboden
werd en geen significant effect kon worden vastgesteld
op de varroapopulatie, zoals bekende bijenonderzoekers
als Liebig, Aumeier, Fries, Wilson en Seeley vaststelden.
Waarom dan toch zo veel aandacht hiervoor in ons
bijenlandje? Kun we spreken van een hype? We weten
dat imkers graag experimenteren, soms met succes,
maar meestal is het een verfijning van een bestaande
bedrijfsmethode zonder veel resultaat. Aan de bijen wordt

niks gevraagd. Zouden die het prettig vinden om 100 jaar
nadat er gekozen werd voor een celmaat van 5,4 mm, weer
naar een kleinere maat te gaan? Uitgangspunt moet zijn de
celmaat zoals die in de bijenvolken in de natuurlijke ‘wilde’
situatie gemeten kan worden. Laten we onze bijenvolken
wat meer met rust laten en proberen meer aan het belang
van de bijen dan aan het belang van de bijenhouder te
denken. In dit verband is het daarom interessant om te lezen
dat er internationaal verschillende initiatieven zijn om meer
ruimte te geven aan het natuurlijke gedrag van de honingbij
om de vitaliteit en weerbaarheid tegen ziekten te vergroten.
Zonder dat daarmee het plezier voor het imkeren minder
wordt. Maar daarover volgende keer meer.
Kees van Heemert, hoofdredacteur
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De beginnende imker
Tekst Henk van der Scheer

Aan het eind van het seizoen
valt er nog veel te doen
Na juli zijn de grote drachten voor het winnen van
honing voorbij. Uitzondering vormen de heide, de
reuzenbalsemien in de Biesbosch, de zeeaster
langs de waddenkust en bloeiende phacelia of
witte mosterd als groenbemester. Als uw volken het
goed hebben gedaan, kon u slingeren. Misschien
bent u er nog mee bezig, maar dan doet u er goed
aan om wat haast te maken. Direct na het slingeren,
begin augustus, moeten de varroamijten bestreden
worden zodat de volken gezonde winterbijen
kunnen voortbrengen. Daarna zorgt u in september
voor de wintervoorraad voer.

Naar de heide
Gaat u in augustus met een of meer volken naar de heide,
dan hebt u in juli de varroamijten in die volken al bestreden
met mierenzuur of Thymovar. Nu is het zaak om elk volk dat
meegaat op één broedbak te zetten met daarin tien ramen
broed en daarop een honingkamer. Zitten in de honingkamer
uitgebouwde raten, plaats dan een koninginnenrooster
onder de honingkamer zodat de koningin in de broedbak
blijft. Heeft u slechts ramen met kunstraat in de honing
kamer, wacht dan met het leggen van het koninginnen
rooster tot de bijen zijn begonnen met het uitbouwen van
die kunstraten. Een rooster remt de bereidheid van de werk
sters om daarboven aan kunstraat te werken. Datzelfde geldt
voor ramen met een reepje kunstraat om raathoning te
winnen. Om de bijen te verleiden naar boven te gaan kunt u

een uitgebouwd honingraampje in het midden van de
honingkamer te plaatsen. Overigens zijn er ook imkers die
het rooster gewoon weglaten, omdat de broednesten in
augustus en september krimpen en omdat er vaak een dikke
rand voer aan de bovenkant van de broedkamerramen zit,
waar de koningin niet graag overheen loopt.
Een volk op twee broedbakken heeft meestal teveel ramen
met broed om in één bak te plaatsen. Maak in dat geval van
het teveel aan broedramen plus aanhangende bijen een
broedaflegger in een zes- of tienramer. Die broedaflegger
kan ook gemaakt worden van broedramen met bijen van
meerdere volken, een verzamelbroedaflegger dus. De huis
bijen zullen elkaar accepteren en een nieuwe koningin
opkweken. Op de dertiende dag na 16.00 uur kunt u in de
broedaflegger(s) doppen breken en de jonge koninginnen
laten inlopen. Die gaan die dag niet meer zwermen en
zoeken daarna zelf wel uit wie overblijft en de nieuwe
koningin wordt.
Heidehoning bevat relatief veel eiwitten, is daardoor ‘thixo
troop’, dat wil zeggen bevindt zich in een soort gelachtige
toestand en is daardoor niet op een normale manier te
slingeren. U moet dan de honing in de raten bewerken met
een ‘kolbtoestel’ en dat vereist een aparte techniek. Wilt u
dat voor de eerste keer doen, raadpleeg dan een ervaren
imker in de buurt. Voor een beginnend imker is het gemak
kelijker om raathoning (in brokken) te winnen en die in folie
te verpakken of in doorzichtige plastic doosjes te leggen.
Helemaal exclusief is sectiehoning. Daarvoor moet u de
honingkamerramen met kleine latjes van zacht vurenhout en
een dikte van ongeveer 4 mm elk in drie ‘secties’ verdelen.
Een kleine strip was als voorbouw in elke sectie geeft de
bijen aan waar ze met de raat kunnen beginnen te bouwen
(Googlen op ‘Sectiehoning winnen’ maakt een en ander
duidelijk). Als de cellen met honing worden gevuld kan het
koninginnenrooster worden verwijderd. Zijn de cellen
verzegeld dan kunt u elke gevulde en verzegelde sectie uit
de honingkamer drukken.

Varroa bestrijden

Imker Bart Riggeling op de Posbank. Foto Richard de Bruijn.
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Varroamijten zult u nu moeten bestrijden zodat er gezonde
winterbijen worden geboren. De eerste eitjes waaruit de
winterbijen ontstaan, worden vanaf half augustus gelegd. De
meeste winterbijen worden geboren tussen half september
en half oktober. Gaat u niet naar de heide, dan bestrijdt u dus
op z’n laatst direct na het slingeren van de laatste honing de
varroamijten in de productievolken met mierenzuur of
Thymovar. Thymovar is wel wat duurder dan mierenzuur,
maar veel gemakkelijker in uitvoering en minder riskant wat
betreft schade aan de bijen door te snelle verdamping.
Imkers die varroa tijdig bestrijden hebben daardoor weinig
tot geen last van wintersterfte. Dat verschijnsel wordt vooral

Kolbtoestel. Foto uit beeldbank NBV.

veroorzaakt door met virussen besmette varroamijten. Hoe u
een en ander kunt uitvoeren valt na te lezen in de brochure
‘Effectieve bestrijding van varroa’ van Bijen@wur. Die
brochure staat online.

Foerageren in augustus
Ook in augustus en september halen de volken vaak nog een
overschot aan nectar en maken daar honing van. Daarom
hoeft u in september meestal niet de volle 10 kg suiker te
voeren. Om u enig idee te geven hoeveel dat is: een spaar
kastraam, aan beide kanten verzegeld, bevat ongeveer 3,5 kg
wintervoer. Let er op dat dit geen heidehoning is, want die
geeft darmproblemen bij een lange winterzit van de bijen.
Mors bij het voeren geen suikerwater of suikersiroop: dat
werkt roverij in de hand. Wilt u zwakke en of kleine volken
toch overwinteren, verklein dan het vlieggat en voer bij
voorkeur ’s avonds als alle bijen thuis zijn en niet meer op
rooftocht gaan. Door alle volken op een stand op hetzelfde
moment suikersiroop te geven verkleint u de kans op roverij.
Suikersiroop kunt u kant en klaar kopen als invertsuiker.
Buitenlandse honing kunt u beter niet voeren in verband met
de kans op aanwezigheid van bacteriesporen van Amerikaans
vuilbroed daarin.

Zwermplannen in augustus
Ook in augustus willen volken nog wel eens zwermen. Dat
kunt u op verschillende manieren voorkomen. Zo kunt u een
lege honingkamer onder een groot volk plaatsen. Daardoor
kan het volk ‘uitzakken’ en heeft het minder of geen behoefte
meer aan zwermen. Een andere manier is om grote volken te
laten afvliegen op kleinere volken door bijvoorbeeld een
groot en een klein volk te verwisselen van plaats. Volgens
zeggen kunt u dit alleen doen bij goede dracht, anders
steken de binnenkomende bijen van het sterke volk de moer
dood. Nog weer een andere manier is om ramen met broed
uit een sterk volk te nemen en die bij een kleiner volk te
hangen of van die ramen met broed een broedaflegger te

Poppen met varroamijten. Foto Peter Elshout.

maken. Uit onderzoek is gebleken dat kleine volken met
minder dan 5000 bijen – overeenkomend met minder dan
vijf straten met bijen tijdens een koude nacht in november –
een grotere kans hebben om de winter niet te overleven.
Verenig te kleine volken dus bij de inwintering.
Noot van de redactie:
Op pagina 5 van het vorige nummer (nr. 3) van Bijenhouden stond een
redactionele noot: ‘Het toepassen van deze methode (de darrenraat
methode) wordt steeds meer achterwege gelaten’.
Een korte toelichting zou hierbij nuttig geweest zijn en luidt als volgt:
‘De darrenraatmethode is het voorgerecht in het zogenaamde drie
gangenmenu. Daarmee is het een onderdeel van de aanpak van varroa
zoals door Bijen@wur wordt geadviseerd in hun brochure ‘Effectieve
bestrijding van varroa’. De redactie volgt en volgde deze lijn altijd.
Zoals vermeld wordt in genoemd advies (pagina 30) is de effectiviteit
na het verwijderen van vier volledig gesloten darrenraten beperkt:
20-30%. Het advies eindigt met de woorden: ‘Het verwijderen van
darrenraat is niet genoeg om varroa te bestrijden en wordt daarom
geadviseerd als aanvullende maatregel’.

Helaas heeft Frans van Bussel te kennen gegeven vanwege
familieomstandigheden te moeten stoppen met zijn bijdragen
voor deze rubriek.
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Drachtplanten

Ode aan onkruid
Tekst Thijs van den Bergh

Thijs van den Bergh presenteert
dit jaar interessante dracht
planten en geeft zijn kijk op het
belang van bloeiende planten
voor bijen.

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Foto Marykit.

De zomer is de tijd waarin veel akker
onkruiden, soorten die vaak voor
komen in verruigde akkers en bermen,
bloeien. Veel van deze soorten zijn
waardevol voor insecten, vaak voor
honingbijen maar vaker nog voor
hommels, zweefvliegen en solitaire
bijen. Door intensivering in de land- en
tuinbouw en doordat langzamerhand
ieder hoekje van ons landschap
opgeruimd en gecultiveerd wordt
komen veel van deze soorten steeds
minder voor. Meest prominent onder
deze soorten is wellicht de braam die
nu veelal uitgebloeid is. Er zijn vele
soorten bramen; in Nederland komen
ongeveer 190 soorten voor. Sommige
daarvan komen heel specifiek voor in
een bepaalde streek, andere zijn meer
wijdverbreid. Klassiek wordt het voor
komen van braam in de ondergroei van
bossen toegeschreven aan bemesting
en verstoring. Bramen blijken essentieel
te zijn voor het voorkomen van een
groot aantal soorten insecten en
zoogdieren en bieden voedsel en
toevlucht aan een breed palet aan
soorten (Beschreven door Haveman in
zijn proefschrift voor de WUR, 2017).

Gulden roede (Solidago). Foto Thijs van den Bergh.

Naast braam is koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum), vroeger ook
wel leverkruid genoemd, een goede
drachtplant. Koninginnekruid zaait zich
makkelijk uit en komt veelal voor in
bermen en akkerranden. Een soort die
daar vaak direct naast te vinden is, is
het boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare). Deze soort wordt veel bevlo
gen voor het stuifmeel. De nectar
schijnt licht giftig te zijn voor bijen
maar ik heb nog nooit nadelige gevol
gen kunnen waarnemen in mijn bijen
volken. Gedroogd zijn de bloemtrossen
prima te gebruiken als bijentabak. In
dezelfde bermen, op dijken en bouw
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(Chamerion angustifolium) komt voor
op relatief droge, arme zand gronden,
vaak in bossen. Nectar- en pollenwaar
d
 e zijn uitstekend (N:5, P:5).
Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica) is een vergelijkbare soort die
nog meer dan haagwinde gehaat wordt
om het feit dat de soort uitheems is en
schade kan toebrengen aan wegen en
gebouwen. De soort is echter een
fantastische drachtplant die bij goed
weer enorm bevlogen wordt en zowel
rijk stuifmeel als nectar levert. Zoals
veel uitheemse soorten heeft ook deze
soort praktisch geen natuurlijk vijanden.
Aanplanten zou ik persoonlijk afraden;
waar de soort weinig schade toe kan
brengen zou ik echter ook niet gaan
bestrijden. Bij veel exoten is inmiddels
wel aangetoond dat natuurlijke
vijanden simpelweg tijd nodig hebben
voor ze kunnen profiteren van de
aanwezigheid van een nieuwe soort.
Reuzenbalsemien (Impatiens glandu
lifera) is een soort die veel voorkomt in
een vochtige omgeving, met name aan
slootkanten, in beekdalen en broek
bossen. De soort levert zeer veel
stuifmeel en nectar en kan met name
kort voor de winter nog een boost
geven aan de volksontwikkeling.

Braam (Rubius fructicosa).
Foto Richard Griffin.

land komt naast koninginnekruid vaak
de haagwinde (Convolvulus sepium)
voor. Dit is een soort die door velen
wellicht met wanhoop wordt gade
geslagen. De ondergrondse wortels
zijn sterk, bijna onuitroeibaar.
Consequent verwijderen van boven
grondse delen levert slechts na lange
tijd resultaat op. Toch levert de soort
redelijk rijk nectar en pollen (N:3; P:3).

Veel distelsoorten zoals onder andere
de kogeldistel (Echinops sp.), donzige
klit (Arctium tomentosum), de akker
distel (Cirsium arvense) en de krul
distel (Carduus crispus) zijn goede
drachtplanten in verruigde graslanden
en pioniervegetaties. Ze leveren rijkelijk
nectar en stuifmeel aan een grote
diversiteit van veelal (solitaire) bijen
en hommels. Het wilgenroosje

Tenslotte wil ik in dit artikel de gulden
roede (Solidago virgaurea) niet onbenoemd laten. De soort woekert sterk
door het maken van veel ondergrondse
uitlopers. Sterk bevlogen door zweef
vliegen en bijen is deze plant laat in de
zomer een lust voor het oog.
Zo het bovenstaande overzicht beschouwende valt het op dat er veel,
minder geliefde soorten zijn die veelal
thuishoren in verstoorde en verruigde
vegetaties die desondanks bij kunnen
dragen aan een rijk insectenleven.

Bijenhouden 2017.4
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N 51°26’49”
O 05°07’35”
Plaats
Esbeek,
gemeente Hilvarenbeek.
Capaciteit
18 volken.
Uitvliegopening
zuid-zuidoost.
Sinds
9 april 2017
Foto
Richard de Bruijn
Tekst
Ton Smolders
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Op 9 april jl. is in natuurgebied de Broekeling in Esbeek
(Noord-Brabant) op historische grond een bijenschans
geopend. De Broekeling is een uniek natuurgebied binnen
Landgoed ‘De Utrecht’, vroeger eigendom van de gelijk
namige verzekeringsmaatschappij. Nu is het van ASR. Een
waterstroom mondt uit in een paar prachtige vennen die het
water doorgeven aan een sloot die overgaat in De Reusel.
Honderden jaren geleden was dit een heidegebied dat toen
al veel imkers trok voor de heidehoning.
Vlakbij het Broekelingven ligt het middeleeuws gehucht
Tulder dat rond 1300 door Norbertijnen van de Abdij van
Averbode werd gesticht. Zij hebben destijds het gebied
ontgonnen en ook de wallenstructuur aan het huidige
Broekelingven aangelegd. Tot twee jaar terug werden sporen
gevonden (zandwallen) die gediend hebben ter beschutting
van de bijenkorven. De wallen zijn gedeeltelijk blootgelegd
en binnen de wal is er door vrijwilligers een prachtige

bijenschans tot stand gekomen. De bijenvolken worden
beheerd door de plaatselijke imker Jos Römgens.
Rondom de schans en de vennen is een wandelroute met
info borden van ca. 1,8 km aangelegd.
Onlangs is dit gebied, dat onderdeel is van de Andreas
Schotel-kunstroute, uitgeroepen tot de mooiste wandel- en
kunstroute van Brabant. De route en de Broekeling liggen
aan de Hoogeindsestraat in Esbeek (gemeente Hilvarenbeek).
De route is niet rolstoeltoegankelijk. Start van de
Broekeling-wandelroute is tegenover de parkeerplaats
bij het kunstwerk ‘Ploegende boer met werkpaard’.
Volg de route en je komt langs de bijenschans.

Bijen op Stand
Bijenhouden 2017.4
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Jeugdactief
Zwermproject
Tekst en foto van Leon Gutz

H

et Swarming-project is een
Tsjechisch initiatief onder
steund door de Europese Unie
(Erasmus-programma). Het richt zich
internationaal op jonge imkers van
16 tot ongeveer 24 jaar. Naast meer
aandacht vragen voor de imkerij onder
de doelgroep richt het project zich op
het ontwikkelen van organisatorische
vaardigheden onder de jongeren en
op het ontwerpen van lesmateriaal
voor beginnende en ervaren imkers.
Na uitwerking in het Tsjechisch wordt
een en ander naar het Engels vertaald
en internationaal beschikbaar gesteld.
Van 17 tot en met 22 mei werd in dit
kader een internationale bijeenkomst
georganiseerd, waarvoor ook een
Nederlandse groep jongeren was
uitgenodigd. Hierbij het verslag van
Jelle van den Brink, een van de
deelnemers.

Jelle van den Brink

In mei 2017 is er een evenement
georganiseerd genaamd ‘Swarming’.
Hierbij zijn jonge imkers uit de hele
wereld uitgenodigd om elkaar te
ontmoeten in Praag. Ook een team uit
Nederland was erbij. In totaal waren
we met jonge imkers uit 10 landen
bijeen om onze ervaringen en gedach

ten over bijen met elkaar uit te wisse
len. De uitwisseling duurde vijf dagen
waarin wij het enorm naar ons zin
hebben gehad. Hierna volgen de
hoogtepunten.
Bij de landenpresentaties presenteer
den jeugdleden van elk land wat
typerend is voor hun land en hoe het
imkeren er aan toe gaat. Het leuke is
dat je erg veel inzicht krijgt in hoe
jonge imkers in andere landen tegen
dingen aan kijken. Zo zit er erg veel
verschil in het aantal imkers per land.
Sommige landen zijn kleiner dan
Nederland, maar hebben tot wel vier
keer meer imkers. Ook werd er verteld
over de selectiedagen voor de IMYB.
Zo zijn de selectiedagen in Tsjechië
een grote onderneming. Laura Dekker
vertelt: “Wat mij het meest opviel was
het aantal jonge imkers dat meedeed
aan de Gouden Bij Competitie, een
wedstrijd om de beste jonge imker van
het land te worden. Al vanaf vijf jaar
oud doen zij mee!”
Natuurlijk hebben wij als team ook een
presentatie mogen houden waar wij
veel vertelden over de jeugdclubs die
we in Nederland hebben en wat
Nederland nou echt Nederland maakt.

Ook hebben wij twee scholen bezocht,
waaronder een soort bosbouwschool.
Hier hebben we verschillende
lichaamsdelen van bijen bestudeerd
onder de microscoop. Daarnaast zijn
we in de bijenstal geweest waar we
uitleg hebben gehad over verschil
lende snufjes die worden gebruikt om
de gezondheid van het volk in de
gaten te houden.
“Hoe ze daar raampjes timmeren!”
vertelt Berthil Woudenberg, “Slordig,
met veel te dikke spijkers zodat het
hout splijt en dan ook nog de spijker
van bovenaf erin in plaats van vanaf
opzij – dat valt toch zo uit elkaar
wanneer je zo’n raam eens stevig
afschudt.”
Bij de tweede school die we bezoch
ten werd de selectiedag gehouden
voor de IMYB 2017. Dit was een
regionale selectiedag waar jongeren
tot 16 jaar mochten laten zien wat zij
in huis hadden op het gebied van bijen.
Wij hebben bij alle onderdelen
meegekeken om te zien wat het niveau
van jeugdimkers in een ander land is.
“Ik vond het apart dat ik ze helemaal
niet in de bijen heb zien werken bij de
competitie, alsof het alleen om theorie
ging”, zegt Jurriën Engberts, “Bij de
landelijke finales schijnt dit wel te
gebeuren.”
Dit zijn maar enkele hoogtepunten van
onze trip. We hebben een heel druk
programma gehad en omdat wij in
gemengde groepen zaten heb je veel
contact met jonge imkers uit andere
landen. Dit vind ik persoonlijk dan ook
een van de belangrijkste dingen van de
hele trip: het leren kennen van mensen
uit een andere cultuur. Dit evenement
was niet competitiegericht, daardoor
was de sfeer erg open. In onze vrije tijd
hebben we Praag bezocht en veel
contact gelegd met de anderen. Al met
al kijken we terug op een zeer
geslaagde en sociale trip.
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Bijenhouden 2017.4

Emiel (16 jaar) heeft 10 volken
Tekst en foto Sarah van Broekhoven

S

arah laat Emiel aan het woord:
“Interesse in de bijen heb ik al

vanaf mijn vierde. Op mijn
negende kreeg ik de kans om met een
vriendin van mijn moeder mee te
kijken. Na een paar keer meekijken
kreeg ik een zwerm: mijn eerste volk.
Ik ben begonnen met een spaarkast,
omdat mijn mentor die ook gebruikt.
Verder maak ik geen gebruik van een
bepaalde bedrijfsmethode, want de
bijen houden zich nooit aan mijn
plannen. Ieder jaar gaat het anders dan
gepland. Qua varroabestrijding doe ik
vrij weinig, maar één keer per jaar de
oxaalzuurverdamping. Sindsdien heb ik
bijna geen sterfte meer.
Ik vind het leuk om een volk door te
kijken en te zien dat het goed gaat.
Het vangen van zwermen is ook tof,
net als gevulde honingkamers vinden
na reizen naar het fruit, de linde of de
hei. Het leukste is als ik met leeftijd
genoten naar de bijen ga en ze
enthousiast worden. Bij één van mijn
klasgenootjes staat nu zelfs een volk in
de tuin.
Naast reizen en honing slingeren, heb
ik ook andere activiteiten gedaan. Zo
heb ik geholpen met de bijenmarkt in
Wageningen. Afgelopen jaar was ik bij
de IMYB (Internationaal Meeting of
Young Beekeepers) in Praag, en dit jaar
ga ik naar Engeland.
Ook heb ik bedacht om een demokast te maken, één waar zo lang als het
kan een volk in zit. Ik ben begonnen
met een ontwerp en heb de materialen
gekocht. Na een maand zat de hele
kast in elkaar. De kast staat nu op
Nergena, de stal van vereniging
Veluwezoom-Ede. Toen ik bericht
kreeg dat er een zwerm bij mijn kasten
in Renkum hing heb ik die erin gedaan.
En ze zitten er nog in!
Ik heb heel wat meegemaakt tijdens
het bijenhouden! Een voorbeeld:

Emiel Wolfs (16 jaar) uit Wageningen imkert sinds 2009.
Inmiddels heeft hij 10 bijenvolken.

Op een woensdagmiddag werd ik
gebeld dat er een zwerm hing. Ik ben
toen zonder nadenken meteen naar
Renkum gefietst. Toen ik aankwam,
bleek dat ze vrij hoog in de heg
hingen, met heel veel brandnetels er
omheen. Ik heb een ladder gehaald en
een schepkorf en ben erheen gegaan.
Ik probeerde de schepkorf zo goed
mogelijk er onder te houden en heb
tegen de tak geslagen. Toen viel de
hele zwerm aan één kant op de korf en
zonder te beseffen dat ik op een ladder
stond, maakte ik een stap naar voren
om de korf op te vangen. Ik viel van de
ladder, met korf en al in de brand
netels. Een enorm zwerm bijen vloog
op en ik probeerde zo snel mogelijk te
kijken waar de koningin zat. Gelukkig
nog in de korf. Na een kwartier heb ik
ze in een zesramer gezet en ben naar

huis gegaan. Maar het ergste van alles
was dat na drie dagen, toen ik weer
ging kijken, het volk was vertrokken.
Alles bleek voor niks! Achteraf lach je
er natuurlijk om, en dit is ook wat ik zo
leuk vind aan bijen, er is altijd een
nieuwe uitdaging om het perfect te
doen.
Ik weet nog niet hoe lang ik blijf
imkeren. Als ik na school ga studeren
op een plaats waar ook de bijen heen
kunnen ga ik gewoon door, en als ik
even minder tijd heb laat ik ze gewoon
zwermen.
Tenslotte nog een goede tip: probeer
een imker te vinden die je alles kan
leren, een soort mentor. En blijf het
proberen! De eerste drie jaar gingen
mijn volken steeds dood. Maar nu na
zeven jaar heb ik tien volken.”
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Kwaliteit koningin voorspellen
Lezing Koninginnenteeltdag 2017
Tekst Pim Brascamp, foto René Genet

De Duitse bijenonderzoeker Kaspar Bienefeld is bezig een
methode te ontwikkelen waarbij de kwaliteit van een koningin
voorspeld kan worden aan de hand van haar DNA. Er zitten
twee aspecten aan deze methode.
1.	De erfelijke aanleg voor een bepaald gen (bijvoorbeeld
een VSH-gen)
De sleutel tot de herkenning ligt in de identificatie van
nucleotiden (de baseparen in het DNA). In sommige base
paren treedt polymorfie op: in het Engels single nucleotide
polymorphism, afgekort als SNP, uitgesproken als snip).
Allereerst: hoe krijg je dat DNA voor een analyse? Je kunt niet
een stukje uit een moer snijden, maar er zit genoeg DNA in
een moerdop om het DNA-profiel van de koningin te kunnen
bepalen. Dat maken van een DNA-profiel is voor vele andere
dieren al gedaan, zoals de kip, waarin 70.000 SNP’s zijn
bepaald. Zo’n overzicht kost 30 euro per kip. Een eendere
prijs geldt voor paarden, maar dan krijg je slechts de analyse
voor één gen. Wonderlijk dat één gen vrijwel evenveel kost
als 70.000 SNP’s. Dat ene gen betreft trouwens een erfelijk
gebrek. De SNP-bepalingen zijn helemaal geautomatiseerd.
Hoe gaat het vinden van nuttige SNP’s in z’n werk? Neem
twee groepen werksters, bijvoorbeeld met verschillend VSHgedrag: de ene mét, de andere zónder VSH-gedrag. Dan
wordt er gekeken of er een significant verschil is in SNP’s
tussen de twee groepen. Er zijn dus genen met elk twee
varianten, waarbij men dan kijkt naar de frequentie van de
twee varianten. In Hohen Neuendorf, in de buurt van Berlijn,
waar Bienefeld werkt, vond men dat er zes SNP’s waren met
een significant verschil tussen de twee groepen. Vooral de
varianten op de chromosomen 2, 3 en 7 lijken veelbelovend,
omdat zich daar ook de genen bevinden die het reuk
vermogen bepalen. Dat VSH-onderzoek is als volgt uitge
voerd: 22.000 werksters werden daarbij individueel (!)
genummerd. Vervolgens werden werksters gefilmd die
besmette cellen openmaakten. Dat waren er 768 van de
gemerkte werksters. Daarna werd een groep van 122 werk
sters geselecteerd die dit uitruimgedrag sterk vertoonde in
vergelijking met volle zusters die dat helemaal niet deden.
Deze analyse is gedaan voor 26.007 SNP’s – een waar
monnikenwerk.
Het is moeilijk te voorspellen wanneer dit gen opgespoord en
in kaart gebracht zal zijn. Erg duur zal het in ieder geval niet
worden: enkele tientjes per monster.
2.	Teeltwaarde voor kenmerken berustend op meerdere
genen (bijvoorbeeld zachtaardigheid of productiviteit)
Dit aspect wordt ook in Hohen Neuendorf onderzocht in het
GeSeBi project (Genomische Selektion bei der Biene). Dit
project loopt van 2015 tot 2018; kosten 1,3 miljoen euro.
Er zijn twee stappen in de analyse. In de eerste stap wordt
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verband gelegd tussen
enerzijds verschillen in
120.000 SNP’s en
anderzijds verschillen in
teeltwaarde voor bij
Terugvliegende koningin.
voorbeeld zachtaardig
heid; dat leidt tot een voorspellingsformule in een ‘referentie
populatie’. In de voorspellingsformule wordt iedere SNP met
waarde 2, 1 of 0 gewogen. Hoe zekerder, hoe zwaarder. We
moeten hierbij wel bedenken dat de voorspellingsformules
alleen gelden binnen populaties van verwante dieren.
Verbanden vervagen als de tijd voortschrijdt: de formules
moeten dus steeds ‘ververst’ worden door in de referentie
populatie nieuwe volken op te nemen. In de tweede stap
volgt dan de schatting van de teeltwaardes met een SNP-chip.
Wat is de praktische toepassing hiervan? Je kunt koninginnen
in een volle zustergroep met een hoge ‘genomische’ waarde
voorselecteren en alleen de betere testen op honing
opbrengst, zachtaardigheid, enz. Je hoeft daardoor minder
volken te onderzoeken. Je zou ook na kunnen telen van
volken die helemaal niet getest zijn, op grond van de geno
mische teeltwaarde. Dat levert een verkorting van het
generatieinterval op. In het project zijn ongeveer 3500
koninginnen nodig met testgegevens van hun volk en een
SNP-analyse om deze referentiepopulatie op te kunnen
zetten. In 2016 had men 1055 moeren als onderzoeks
materiaal. Er is dus nog werk aan de winkel. In 2017 zal de
Werkgroep Beebreed Nederland ook DNA van koninginnen
leveren, middels darreneitjes, 200 à 300 per volk. Zodra de
referentiepopulatie compleet is en de voorspellingsformule
verkregen is, is de zaak operationeel. Kosten: enkele tientjes
per monster.
Samenvatting:
•	Enkel gen: het is moeilijk te voorspellen wanneer deze
DNA-test beschikbaar zal zijn, maar de test is bruikbaar
voor diverse rassen.
•	Teeltwaarde (meerdere genen): die kan snel beschikbaar
zijn zodra de referentiepopulatie daar is, maar het resultaat
is alleen binnen een verwante populatie in Beebreed
toepasbaar. Daarnaast is er waarschijnlijk voor ieder
kenmerk een aparte voorspellingsformule nodig, wat de
zaak er niet eenvoudiger op maakt. De betrouwbaarheid
van de formule ligt tussen 0 (volledig onbetrouwbaar) en
1 (volledig betrouwbaar), en zal in de praktijk misschien
uitkomen op 0,6 of 0,7. De betrouwbaarheid van de huidige
teeltwaardeschattingen is zo’n 0,3, dus is dit een duidelijke
verbetering.
De presentatie is terug te vinden op www.bijenhouders.nl.
Ga naar Bijenwerk, Koninginneteeltdag 2017.

QUIZ
B I J E N

Gezonde bijen

Oorspronkelijk gepubliceerd in het Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond als “Kwis-spel –
Gezonde bijen - deel 1 en 2” en met dank overgenomen in aangepaste vorm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Van alle bekende bijenziekten is het Amerikaans vuilbroed een van de meest catastrofale aandoeningen; het
heeft de reputatie de bijenvolken naar totale ondergang te leiden, indien het niet wordt bestreden.
Juist of onjuist?
Het Amerikaans vuilbroed heeft zijn naam te danken aan het feit dat deze ziekte oorspronkelijk alleen in
Amerika voorkwam. Het is tot bij ons gekomen doordat men koninginnen uit Amerika heeft ingevoerd.
Juist of onjuist?
De ziekteverwekker van het Amerikaans vuilbroed is
a. een bacterie
c. een schimmel
b. een virus
d. een uitwendige parasiet
Zoals men uit de naam vuilbroed kan afleiden, wordt het broed van de bij geïnfecteerd. Dat gebeurt tijdens
a. het eistadium
c. het voorpopstadium
b. het larvestadium
d. het nymfestadium
Wanneer de ziekte al ver gevorderd is, kan het door de imker gemakkelijk herkend worden. Beschrijf drie
opvallende symptomen van een gevorderde Amerikaans vuilbroedinfectie.

Wanneer bij een routinecontrole één bijenvolk aangetast blijkt te zijn door Amerikaans vuilbroed, kan men
gerust aannemen dat ook de andere volken op de stand geïnfecteerd zijn.
Juist of onjuist?
Het Amerikaans vuilbroed komt uitsluitend voor in de nazomer en het vroege najaar. In het voorjaar en in
hoogzomer is er maar weinig kans op een vuilbroedepidemie.
Juist of onjuist?
Naast het Amerikaans vuilbroed bestaat er ook nog het Europees vuilbroed. Zoals de Amerikaanse
naamgenoot wordt ook deze ziekte verwekt door één bepaalde bacterie.
Juist of onjuist?
Het Europees vuilbroed is haast niet van het Amerikaans vuilbroed te onderscheiden; de symptomen lijken
sterk op elkaar.
Juist of onjuist?
Het Europees vuilbroed kan genezen worden en hoeft dus ook niet te worden aangegeven.
Juist of onjuist?
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Solitaire bijen (2):

Uitstekende bestuivers maar niet op
Tekst J. van der Steen, Wageningen Plant Research, Bijen@wur

Bloemvastheid

Vliegafstand en bestuiving

Honingbijen zijn redelijk bloemvast.
Ongeveer 10% van de stuifmeel
haalsters gaat vreemd bij andere
bloemen (Free, 1963; Maurizio, 1953;
Brodschneider, 2017, pers. med.).
Hoewel Osmia-bijen op meerdere
plantensoorten stuifmeel en nectar
verzamelen, hebben ze hun voor
keuren. Onderzoek van de herkomst
van het stuifmeel van Osmia cornuta
en Osmia bicornus, beide in nestblok
ken naast een bloeiend koolzaadveld,
liet zien dat het stuifmeel van Osmia
cornuta voor ongeveer 90% afkomstig
was van koolzaad terwijl dat bij Osmia
bicornus 10% of minder was (Knaebe,
pers. med.; Marquez et al., 1994).
Marquez et al. (1994) vonden dat
Osmia cornuta, hoewel met een
duidelijke voorkeur voor stuifmeel van
amandel (Prunus dulcis), ook het
appel- en perenstuifmeel goed
verzamelt, mits dit op geringe afstand
en in ruime hoeveelheden voorhanden
is. Dat solitaire bijen minder bloemvast
zijn dan honingbijen werd ook aange
toond door Klug en Bünemann (1986)
in een studie in boomgaarden waarbij
ongeveer 80% van de solitaire bijen en
47% van de honingbijen stuifmeel bij
zich had van meerdere plantensoorten.

Honingbijen kunnen vanaf 3.000 meter
in één keer naar de kast vliegen; voor
Osmia cornifrons en Osmia pedicornus
is deze afstand 700 meter (Kitamura,
1969). Deze afstand zegt echter niet zo
veel over hoe ver de bijen vliegen voor
het verzamelen van het meeste voed
sel. Voor honingbijen is dit een kilo
meter (Garbuzov et al., 2014). Solitaire
bijen verzamelen het voedsel op veel
kortere afstand. Zandbijen vliegen
maximaal 500 meter en metselbijen
gaan niet verder dan 150 meter
(Gathmann en Tscharntke, 2002).
Observaties in boomgaarden door
Krunic et al. (1995) lieten zien dat
Osmia-soorten zelden verder dan
50-100 meter van het nest vlogen.
In de praktijk betekent dit dat er elke
25-50 meter een nestgelegenheid
moet zijn voor een efficiënte bestui
ving. Dit zou voor bestuiving van
gewassen in de bedrijfsmatige landen tuinbouw allemaal nog op te lossen
zijn met nestkasten op kleine afstan
den, mits er in de directe omgeving
van die locatie een constante en
goede dracht voor de solitaire bij is,
wanneer het doelgewas zoals appel of
peer nog niet bloeit of uitgebloeid is.
Dat is meestal niet zo.

Osmia bicornis. Foto Ed Phillips.
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Voorlopig moeten we
het vooral met de
honingbij doen
Bestuiving in land- en
tuinbouw
Bestuiving in commerciële openvelds
land- en tuinbouw betreft meestal
massale korte bloei zoals bijvoorbeeld
de fruitbloei. Deze bloeiperiode is vaak
korter dan de levenscyclus van solitaire
bijen. In de praktijk betekent dit dat ze
ook voedsel moeten kunnen verzame
len vóór en ná de bloei van het com
merciële gewas. Langbloeiende
bloemstroken kunnen hier soelaas
bieden. Permanente oplossingen zijn
hagen met een diversiteit aan bloei
ende bomen, struiken en éénjarigen
op vliegafstand van het te bestuiven
gewas. Behalve voedsel bieden deze
hagen ook nestgelegenheid aan de
bijen waardoor er een basispopulatie
voor bestuiving is wanneer dit gevraagd
wordt. Dit idee is helemaal niet nieuw.
In Landwirtschaft, Obstbau und Bienen
zucht van Kobel uit 1963 worden Wild
schutzstreifen (houtwallen en wind
keringen) als dracht genoemd voor
solitaire bijen en honingbijen. Meer
recent verscheen van het Groen
Kennisnet (2016) een nieuwsbrief over
wegbermen, bloemstroken, houtwallen
en dijken als voedselbron voor en
habitat van wilde bijen. Er is een duide
lijke relatie tussen de omvang van de
semi-natuurlijke bijenhabitat in de
nabije omgeving van een teeltperceel
en de soortenrijkdom van bloem
bezoekende insecten: hoe groter het
oppervlak geschikte habitat binnen
500 meter, hoe groter het totaal aantal
soorten (Groot et al., 2016). Wanneer
er ingezoomd wordt op de soorten
rijkdom blijkt dat de bestuiving vooral
gedaan wordt door een beperkt aantal
algemeen voorkomende soorten.

grote schaal commercieel inzetbaar

Osmia cornifrons op nestkast. Foto DSD.

Verbetering van de leefomstandig
heden van solitaire bijen leidt niet tot
een toename van de dominante soor
ten maar verhoogt wel de diversiteit
(Kleijn et al., 2016).

Commerciële teelt van
solitaire bijen
Het is, ondanks diverse pogingen, tot
nu toe nog niemand gelukt een groot
schalige laboratorium of ‘indoor’ pro
ductie van solitaire bijen op te zetten.
Die is er dus (nog) niet. Wel zijn er
diverse bedrijven actief op dit gebied.
In Europa richten deze bedrijven zich
vooral op de vermeerdering van Osmiabijen. Ze doen dit door nestblokken te

plaatsen op locaties waar deze bijen
van nature voorkomen. Wanneer de
cocons gevormd zijn, worden ze
geoogst en overwinterd in de koelkast
om ze het volgende voorjaar commer
cieel aan te bieden voor bestuivings
doeleinden. Hoewel dit op relatief grote
schaal gebeurt staat het in geen ver
houding tot het aantal hommelvolkjes
dat jaarlijks geproduceerd wordt en het
aantal honingbijvolken dat gehouden
wordt voor bestuivingsdoeleinden.
Daarnaast kan parasitering door vooral
de sluipwesp Monodontomerus
obscurus en de parasitaire vlieg Antrax
anthrax (muurrouwzwever) een
buitenteelt danig verstoren.

Conclusie
Tot er een commerciële grootschalige
teelt ontwikkeld is én de voedsel
voorziening en nestgelegenheid buiten
het doelgewas gegarandeerd zijn,
zullen we het, los van kleinschalige
bestaande inzet van solitaire bijen,
voor de bestuiving in de bedrijfsmatige
land- en tuinbouw moeten doen met
de honingbij. Dit gaat goed, maar het
kan beter door de diversiteit van
bestuivers te verhogen.
Literatuurreferenties zie
www.bijenhouders.nl, archief tijdschrift
Bijenhouden.
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Tekst en foto’s Annet Künneke

In de vorige aflevering van Bijenhouden beschreef ik dat mijn bijenkoningin
met gele stip er met de helft van haar gevolg vandoor was gegaan. Daarna heb
ik de rest van het volk samen met één gesloten moerdop verder met rust
gelaten had. Iedere avond legde ik mijn oor tegen de kast, maar ik hoorde geen
getuut en gekwaak. Dat zou ik alleen maar horen als ik nog een andere moer
dop over het hoofd had gezien. Dat kan namelijk heel goed gebeuren. Mijn
bijen zijn er niet voor niets vandoor gegaan! Ik kon luisteren wat ik wilde, maar
geen getuut te horen. Ik dacht: “Hopelijk heb ik niets fout gedaan”. Later hoorde
ik dat een koningin die alleen geboren wordt, niet tuut. Weer wat geleerd.

De groene
koningin
“Denk als een bij”
Volgens de kalender was het zover. Ik
was er helemaal klaar voor. Ik hoopte
mijn nieuwe koningin te aanschouwen
samen met het prille begin van haar
broednest.
Alle spullen om de koningin een kleur
tje te geven lagen klaar. Koninginnenclip, merkbuisje met stempel en een
groene pen. Eigenlijk had ik blauw voor
2015 moeten gebruiken, maar alle
pennen waren uitverkocht behalve
deze groene. Nu is mijn koningin een
jaartje jonger maar dat onthoud ik wel
en ik schrijf het op.
De kast stond er nog net zo bij als na
het zwermen. Bodem, twee broed
kamers, een koninginnenrooster, een
honingkamer en een dak. Aan de
buitenkant niets te zien. Op het vlieg
gat na natuurlijk. Daar was het tamelijk
rustig. Af en toe een bijtje met heel
soms wat stuifmeel bij zich. Wat zouden ze doen daarbinnen? Een oude
kennis heeft me ooit gezegd: “Denk als
een bij...”. Ik kon niets bedenken.
Het moment was daar. Deksel eraf. Ha!
Eindelijk was er iets in de honingkamer
gebeurd. Plekjes nectar van 10 bij 10
cm. Dat was twee weken geleden nog
niet zo. Toen waren ze aan het
bouwen op de nieuwe kunstraat. Het is
ook niet gemakkelijk zo’n bijenleven.
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Alles moet echt van het begin af aan
opgebouwd worden bij een beginnend
imker zoals ik er een ben. Ik was zo
trots als een pauw.
Wat ik in de broedkamers aantrof was
echter niet echt hoopvol. Ik snapte er
niets van. Overal alleen maar nectar en
hier en daar wat honing en zeer weinig
stuifmeel. Dat was het. Het ergste van
alles vond ik, dat de moerdop totaal
verdwenen was en ik nergens mijn
vurig gewenste koningin zag.
Teleurstelling alom. Wat nu? Maar weer
bellen en om raad vragen wat ik nu
weer moest doen.
Wat kreeg ik te horen? “Lieve Annet,
een pasgetrouwd stel vindt het ook
niet leuk als je van het begin af aan bij
hen in huis meekijkt. Dat is bij de bijen
koningin en haar volk net zo. Laat hen
met rust en gun ze de tijd.” Nou, daar
kon ik het mee doen. Wachten maar
weer.
Ik vond en vind dat ik echt heel gedul
dig ben geweest. Ik keek iedere dag vol
interesse, verwondering en hoop naar
het vlieggat en liet de bijen verder
met rust. En dat gedurende nog eens
12 dagen!
Als de koningin geboren is op de door
mij uitgerekende datum, dan is ze
ondertussen bijna vier weken oud.
Nu moet ik echt wel kunnen kijken.

Ik bereid me mentaal voor op het
openen van de twee bijenkasten. Volk
1 met hopelijk een nieuwe koningin en
volk 2 met mijn oude koningin met de
gele stip. Alle spulletjes die ik nodig
heb, liggen net als twee weken
geleden weer klaar.

De situatie in het volk van
de geschepte zwerm
Eerst volk 2 bekeken. Dat is de door
mijzelf geschepte zwerm van vier
weken geleden. Aan het vlieggat te
zien halen de werksters van dit volk
best wel veel stuifmeel. Zij zullen nu
wel een aardig broednestje opge

bouwd hebben. Een week na het
zwermen had ik namelijk al eitjes en
minilarfjes gezien! Ik besluit in de
bovenste broedkamer te beginnen met
mijn controle, omdat de onderste
broedkamer er pas een week onder
staat. Daar zal nog niet zoveel gebeurd
zijn. Volk 2 blijkt inderdaad een
prachtig volk te zijn met veel eitjes,
larfjes en gesloten broed. BRIAS, broed
in alle stadia, met een mooi ‘woord’. Er
is genoeg voer aanwezig. In de nieuwe
onderste broedkamer is ook de helft al
uitgebouwd. Volk 2 heeft het druk.
Mochten er weer geen eitjes in mijn
oude volk (1) zitten, dan kan ik van dit
gezonde volk een raampje eitjes en
larfjes lenen voor het maken van een
nieuwe koningin. Er kan namelijk veel
fout gegaan zijn in deze voor mij lange
vier weken! Ik probeer daar maar niet
aan te denken en blijf positief.

De situatie in het
afgezwermde volk
Nu is het de beurt aan volk 1, het
afgezwermde volk. Er gaat van alles
door mijn hoofd. Vele scenario’s
passeren de revue. De spulletjes liggen
klaar. Ik ben zen en rustig. Dat is goed
als je met bijen werkt. Rustig zijn en
niet te vlug zijn in je bewegingen.
Dak en deksel eraf, honingkamer
open maken. Yes, ik zie op ongeveer
8 ramen hele stukken met verzegelde
honing. Ik weet dat het dit jaar niets
meer wordt met honing oogsten voor
mij, omdat de bijen in dit proces al
verder zouden moeten zijn. Die illusie
was me al ontnomen. Maar ondanks
dat, ben ik blij dat ik verzegelde stukken
honing tussen al de nectar op de raten
zie! Mooi zo. Mijn bijen kunnen het!

Een oude kennis heeft me ooit gezegd:
“Denk als een bij...”
houden. En ja hoor! Eitjes! Overal
minuscuul kleine eitjes. Er is een
koningin in mijn volk!!! YES!!!!
Bij de volgende ramen val ik van de
ene verbazing in de andere. Overal zie
ik gesloten broed, eitjes en prachtige
witte, glimmende larven! De koningin
moet vlak na mijn vorige controle,
12 dagen geleden, hard aan de slag
gegaan zijn. Op het achtste raam loopt
mijn nieuwe koningin druk heen en
weer. Door de opwinding vergeet ik
zelfs om een foto te maken en dat wil
wat zeggen! Wat is ze mooi! Ze heeft
een groot, geelachtig achterlijf. Veel
groter dan mijn koningin met de gele
stip van volk 2.

Vangen en merken is nog
geen peanuts
Nu moet ik haar in de koninginnenclip
vangen, in het merkbuisje met de
stamper doen en een stip geven.
Gelukkig ligt alles al klaar. Hoe ik het

doen moet, heb ik op internet gezien.
Mijn leraar heeft het merken ook een
keer laten zien, maar dat ging met de
blote hand. Die techniek ben ik nog
niet machtig. Het moet ook zo lukken.
Al gauw zit Hare Majesteit via de clip in
het merkbuisje. Nu de stempel in het
buisje en de koningin naar boven
schuiven. Oppassen dat ze niet geplet
wordt, anders ben ik verder van huis.
Snel de pen schudden, dop eraf en
stippen. Pfff. Beweeglijk zo’n koningin.
Ze blijft niet stilzitten! Ze verschuift
telkens terwijl ik een stip op haar rug
schild probeer te zetten. De groene
inkt verdeelt zich geleidelijk over haar
hele rug. Ook haar vleugels krijgen nog
wat kleur mee.
Nu maar snel weer terug bij haar
volkje. Ik schud voorzichtig met het
buisje en daar valt ze. Tussen de raten
door naar de onderste broedkamer.
Als dat maar goed gaat. Welkom
Groene Koningin!

Nu de volgende laag. Ik begin met de
bovenste broedkamer. Als daar geen
eitjes of larfjes te zien zijn, hoef ik
helemaal niet eens verder te gaan. De
koningin begint immers altijd met haar
broednestje in de bovenste kamer. Op
hoop van zegen...
Eerste raam eruit. Niks. Tweede en
derde raam ook alleen maar nectar en
honing. In het vierde raam tot mijn
verbazing maar weinig honing en
nectar en verder lege cellen. Of toch
niet? Even goed tegen het licht
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De kunde van de imker en de bestrijding van ziekten
bepalen het succesvol overwinteren van honingbijen
Tekst Henk van der Scheer. Foto Richard de Bruijn

zoekgegeven is ook maar een mening,
vierden hoogtij. Toch hebben we de
huidige inzichten te danken aan
waarnemingen en onderzoek. En die
inzichten verdiepen zich nog steeds.

Thymovar-behandeling.

Er is al veel geschreven over winter
sterfte van honingbijen en het verlies
van honingbijvolken. Ernstige ver
liezen, tot gemiddeld 30%, traden op
in de periode 2002-2012. In eerste
instantie werd aan uiteenlopende
oorzaken gedacht, variërend van
elektromagnetische straling tot ‘land
bouwgif’ en van bijenziekten tot
gebrek aan voedsel. Belangengroepen
schroomden niet om onderzoekers
zwart te maken als hun de boodschap
niet beviel, met als droevig diepte
punt een TV-uitzending van Zembla
in 2012. Opmerkingen als een onder

Een consortium van 166 onder
zoekers in 17 Europese landen voerde
in 2013 en 2014 een surveillance
programma uit bij een groot aantal
imkers en hun bijenvolken.
Onderzocht werd de relatie tussen
enerzijds sterfte van honingbijen, c.q.
het verlies van bijenvolken, en ander
zijds het optreden van bijenziekten,
omgevingsfactoren en bedrijfs
methoden van imkers.1 Nederland
nam niet deel aan het onderzoek,
omdat de rijksoverheid geen extra
geld beschikbaar wilde stellen naast
het geld dat al voor onderzoek naar
bijenteelt wordt ingezet.
Onderzoekers van ANSES, het gere
nommeerde referentie-laboratorium
voor bijenziekten, in Sophia Antipolis
bij Antibes in het zuiden van Frankrijk
coördineerden het EPILOBEE-pro
gramma. EPILOBEE is een acroniem
voor EPIdemiological study on Losses
of honeyBEE colonies.

In beide jaren waren volken op ruim
2000 standen betrokken bij het
onderzoek. De gemiddelde verliezen
van volken in de winter varieerden
van 2% tot 32%. Als er veel winter
sterfte optrad dan trad meestal ook
veel sterfte op in de volgende zomer.
Verschillende variabelen werden
gemeten en beoordeeld en statistisch
verwerkt. Uit die verwerking kwam
naar voren dat hobby-imkers met
weinig volken met tweemaal zoveel
wintersterfte te maken kregen als
professionele imkers. In de volken
van professionele imkers kwamen
nooit bacterieziekten voor, dit in
tegenstelling tot in de volken van
hobby-imkers. Ook waren de volken
van hobby-imkers sterker besmet met
varroamijten.
De gegevens tonen aan dat de
bedrijfsmethode van de imker
doorslaggevend is voor het optreden
van winterverliezen. Eerder was al
aangetoond dat het tijdig bestrijden
van varroamijten van groot belang is
om winterverliezen te beperken.2,3

Noten zie www.bijenhouders.nl, archief
tijdschrift Bijenhouden.

Hedwig van Valen-Tollenaar: Fica’s dans
Tekst Sarah van Broekhoven. Foto Richard de Bruijn

In dit kinderboek ontmoeten we de
vriendelijke werkbij Fica, die in een bijenkast woont in het bos. Via een reeks
korte verhalen volgen we het leven van
de honingbijen gedurende een jaar.
Het verzamelen van nectar en stuifmeel, de zwermtijd, het overwinteren
en de bruidsvlucht van de koningen
komen onder andere aan bod,
beschreven op een eenvoudige en
voor kinderen begrijpelijke wijze. Ook
kunnen we lezen over de verschillende
handelingen van de imker die voor
Fica’s volk zorgt, zoals het bijvoeren,
splitsen van het bijenvolk en het
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onderhouden van de bijenkast. De verhalen gaan niet alleen over de bijen,
maar ook over andere dieren die in
hetzelfde bos leven. Van dieren in
nood die op Fica’s hulp kunnen
rekenen, tot hongerige vijanden die
het minder goed voor hebben met het
bijenvolk. De verhalen zijn vanuit het
perspectief van verschillende dieren
geschreven, en geven zo een mooie
en leerzame kijk op de cyclus van het
leven in de natuur.

Fica’s dans
Hedwig van Valen-Tollenaar
108 pagina’s.

Niet zonder elkaar
Kievitsbloem heeft baat bij bestuiving door
hommel-koninginnen
Tekst Henk van der Scheer

Dit jaar in elke aflevering van
Bijenhouden aandacht voor een
aspect uit het boek ‘Niet zonder
elkaar – Bloemen en insecten’.

Kievitsbloem (Fritillaria meleagris).
Foto Edwin Butter.

De kievitsbloem, Fritillaria meleagris,
is een plant uit de leliefamilie. Van
oudsher kwam de soort voor in
gebieden met klei-op-veen en dan
vooral in de gebieden die ‘s winters
onder water stonden. Nu is de
kievitsbloem in het wild een zeer
zeldzaam voorkomend bolgewas. De
belangrijkste groeiplaats van de wilde
kievitsbloem is langs de oevers van de
Vecht en het Zwarte Water bij Zwolle.
De meeste bloemen hebben paars
geblokte bloemblaadjes, maar soms
zijn die bloemblaadjes helemaal wit.
De planten doen er acht jaar over om
in bloei te komen. Ze bloeien in april.
Het plantje sterft een aantal maanden
na de bloei bovengronds af. De zaden
zijn relatief groot en verspreiden zich
drijvend op het water. De plant is voor
de verspreiding van de zaden dan ook
afhankelijk van overstromingen en
een hoge waterstand in de winter. De
kwaliteit en hoeveelheid van de zaden
houdt verband met de grootte van de
populatie kievitsbloemen. Hoe groter
de populatie, hoe hoger het percen
tage planten dat door insecten
bestuiving tot zaadzetting komt.
Tot begin 2015 was Albert Corporaal
werkzaam bij Alterra in Wageningen
en deed hij onderzoek aan
kievitsbloemen (Corporaal, 2011).
Omdat kievitsbloemen zo vroeg in
het jaar bloeien zijn het vooral
hommelkoninginnen die voor de
bestuiving zorgen. Ze moeten dan
nog een volk stichten en allereerst
zorgen dat ze voldoende te eten
hebben. In een veld vol kievits
bloemen vinden ze feilloos hun weg
naar de bloem met de meeste nectar.
Hoe intenser de buitenkant van de
bloem het infrarood licht weerkaatst
hoe interessanter die bloem is voor de
hommel. Het blokjespatroon is een
soort landingsinformatie voor de
hommel. Aan het uiteinde van elk
bloemblad zit een soort haakje en
daaraan klampt de hommel zich vast
en slingert dan het logge lijf naar

binnen. Door de bevruchting krijgen
de bloemen een paar weken langere
levensduur. Planten met bevruchte
bloemen hebben namelijk een betere
bescherming tegen de verwelkings
ziekte veroorzaakt door een
schimmelsoort van het geslacht
Pythium. Als er geen insecten
bestuiving optreedt, zorgt de bloem
actief voor zelfbestuiving. Minstens
één van de meeldraden verlengt zich
sterk, kromt zich over de stijl en geeft
zijn stuifmeel af.
De meeste bloemplanten verkiezen
als strategie voor de voortplanting
kruisbestuiving boven zelfbevruch
ting. Kruisbestuiving vergroot de
genetische variatie. Als door klimato
logische omstandigheden of anders
zins de kans op kruisbestuiving klein
is, dan kan zelfbevruchting de kans
op overleven vergroten. Zelfsteriliteit
zou dan catastrofaal zijn.
Zelfbevruchting is een soort vlucht
heuvel. Zelfbevruchters zijn meestal
eenjarig en kruidachtig.
Corporaal, A., 2011. Kievitsbloemen en
bondgenoten: samen succesvol. p. 68-107
in: Schaminée, J., Janssen J. en Weeda, E.
(eds), 2011. Gewapende vrede, beschou
wingen over plant-dier relaties Vegetatie
kundige Monografieën 3. KNNV Uitgeverij,
Zeist. 192 pp. ISBN 978 90 5011 352 6.
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Wetten en regels,

je hoeft niet alles te weten, als
je het maar weet te vinden
Tekst Annemieke Timmerman,
Foto Kanvag, montage Richard de Bruijn

Een woud van regels
Verschillende wetten en regels zijn van
toepassing op productie en verkoop van
bijenproducten als honing, was, stuifmeel,
propolis, koninginnengelei, bijengif, larven
en bewerkingen ervan. Alle levensmiddelen
moeten voldoen aan de Warenwet en
EU-verordeningen. Voor bijvoorbeeld
honing is er een apart Warenwetbesluit
Honing. Verder zijn er richtlijnen, adviezen
en convenanten op Nederlands, Europees
en soms wereldwijd niveau. Wil je hier zelf
mee aan de slag, dan is de website www.
overheid.nl een goed vertrekpunt.
In het kader van voedselkwaliteit en voedselveiligheid geldt het zogenaamde Hygiënepakket, dat onder andere bestaat uit het
Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen en drie EG-Verordeningen met de
nummers 852/2004, 853/2004 en
854/2004. Ook voor de informatieverstrekking zijn diverse regels van kracht.
Zo moeten er bepaalde zaken verplicht op
etiketten vermeld worden, mag je de consument niet misleiden en mag je geen
claims beschrijven die je niet waar kunt
maken. Toenemende aandacht voor apitherapeutische producten heeft tot gevolg
dat de Nederlandse Voedsel- en Waren
autoriteit (NVWA) meer let op voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
De term ‘helpt bij ziekte’ op bijvoorbeeld
een potje propolis kan al leiden tot een
waarschuwing of zelfs boete wegens
overtreding van de Geneesmiddelenwet.
En ook de Europese Cosmeticaverordening
is inmiddels beter bekend geraakt omdat
imkers daar tegenaan lopen bij de etikettering van verzorgingsproducten.
Er zijn nog vele andere regelingen direct of
indirect van toepassing op bijenproducten,
zoals diverse Warenwetbesluiten, Drank-
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Welke honing
is beter?

Bijen
producten

en horecawet (voor mede), Wet Gewas
beschermingsmiddelen en Biociden, in- en
exportregels, verpakkingswetgeving, regelingen inzake genetische modificatie en
chemische verontreinigingen, Landbouwwetgeving (bijvoorbeeld voor het verwerven van het door SKAL gecontroleerde,
biologisch keurmerk), etc, etc. Kortom:
een woud om in te verdwalen.

De makkelijke route
De meeste imkers zal het te ver gaan om
een jurist in te schakelen. Gelukkig is er in
Nederland al meer dan 100 jaar vakkennis
opgebouwd rondom bijenproducten.
Door samen te leren en kennis te delen is
er een handzame samenvatting van regels
gekomen in de vorm van het Algemeen
Keuringsreglement 2015/2016. Hierin staan
uitwerkingen van regels voor de meest
voorkomende producten die imkers zelf
oogsten en verwerken. Wil je makkelijk
doen, volg dan exact die regels en gebruik
het voorbeeldetiket van Stichting Bijkersgilde. Maar wil je bijzondere producten
vervaardigen of de randjes opzoeken en de
discussie aangaan, dan is verdieping in de
hogere wetgeving nodig. Vooral voor het
maken van nieuwe producten en het aanboren van andere markten is studie nodig
naar de geldende regels in Nederland,
Europa en wereldwijd.

De producent is verantwoordelijk
Bij alle regels die de consument beschermen staat voorop dat de producent verantwoordelijk is. Het geldt voor hobby- en
beroepsimkers en het maakt niet uit of je
internationaal of alleen lokaal je producten
slijt. De meeste imkers nemen hun product
zonder discussie terug bij klachten over de
kwaliteit. Lastiger is het als je aansprakelijk
gesteld wordt als iemand ziek denkt te zijn
geworden door jouw product. In dat geval
ligt de bewijslast van het tegendeel bij jou.
Een goede administratie is dan nodig om
aan te tonen welke bestrijding van bijenziekten je hebt toegepast, waar en in welke
periode de bijen gefoerageerd hebben,
hoe je de honing en de andere producten
precies oogst, wat de bewaarcondities zijn
en hoe bewerking plaats vindt. Kom je er
zelf achter dat er een fout is gemaakt, dan
is het zaak dat je de producten snel en
doeltreffend terug kunt halen.

Hygiënecode, keurmerk en
pilot
De imker die mooie producten presenteert,
concentreert zich zowel op de productkwaliteit (concreet: het perfecte potje
honing dat ter keuring wordt aangeboden),
als op de kwaliteit in het proces van bloem
tot boterham. Voor honing is het proces
door het Bijkersgilde in kaart gebracht.
Vakbekwame imkers streven ernaar om
elke stap onder controle te hebben en om
risico’s zoveel mogelijk te pareren. In
termen van voedselveiligheid wordt dit
HACCP genoemd: gevarenanalyse en
beheersing van kritische controlepunten.
De procesbeschrijving kan een stap zijn op
weg naar een algemene en door de NVWA
erkende Hygiënecode voor specifiek de
imkerijsector. Dat is een preventief
systeem, waarin leden in de sector eigen
regels naleven. Het Bijkersgilde overweegt
om hier een eigen keurmerk aan te verbinden, naast bestaande keurmerken die door
SKAL of Demeter worden gecontroleerd.
Onlangs zijn daarom enkele gildeleden in
Midden-Nederland een pilot gestart om de
voor- en nadelen hiervan te onderzoeken.
De uitkomsten van deze pilot komen naar
verwachting eind dit jaar beschikbaar. Het
Bijkersgilde is van mening dat juist op dit
punt, door bewustwording en kennisvermeerdering, winst te behalen valt voor de
imkergemeenschap in Nederland.

Keurmerk voor
onze honing
goede zaak
voor imkerij
Eerlijke informatie
Verplichte teksten op het etiket staan soms
op gespannen voet met economische
belangen. Door wereldhandel komen producten uit landen met andere regels onze
kant op. Wat in Nederland verboden is, kan
in andere landen zijn toegestaan. Europese
regels over verplichte voedselinformatie
bieden echter eveneens ruimte aan verkooppraatjes. Zo staat beschreven dat de
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In de serie over
bijenproducten deze keer
een artikel over
verschillende regelingen.

Voor sommigen misschien niet het
meest aansprekende onderwerp rond
bijenproducten, maar toch is het
nodig dat iedere producerende imker
hier het fijne van weet.

producent rekening mag houden ‘met de
wijdverbreide behoefte bij de meerderheid
van de consumenten aan bepaalde informatie’. Met die regel kunnen fabels over
bijenproducten in stand blijven. Denk bijvoorbeeld aan bij consumenten heersende
meningen dat honing uit de supermarkt
niet echt is of dat koudgeslingerde honing
beter is. Op sommige etiketten komt nog
steeds ‘hakhoning’ of ‘natuurproduct’ voor
‘omdat er nu eenmaal vraag naar is’. Onder
welke voorwaarden deze aanduidingen
wettelijk zijn toegestaan is vooral afhankelijk van context en onderbouwing. Een professionele imker kan vragen van consumenten hierover correct beantwoorden
zonder de waarheid geweld aan te doen.

Opleiding via het gilde
systeem
Stichting Het Bijkersgilde heeft het model
leerling-gezel-meester nieuw leven ingeblazen. In dit gildesysteem onderwijzen
senioren junioren in het vak, zowel wat
betreft theorie als praktijk. Verwerkers zijn
al tijdens de opleiding in staat om presenteerbare producten van uitstekende kwaliteit te vervaardigen. Sinds 2012 hebben
ongeveer 150 deelnemers de cursus
Specialist Bijenproducten afgerond en
hebben ongeveer 60 deelnemers de
cursus Keurmeester Bijenproducten
gevolgd. Gedegen vakmanschap en professionele omgang met bijen en bijen
producten staan centraal in de opleiding.
Dit zorgt ervoor dat producerende imkers
en andere verwerkers als koks en zalf
makers beter hun weg kunnen vinden in
het woud van regels voor bijenproducten.
Ook handig als je maar een paar potjes
honing verkoopt in beperkte kring.
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Honingjagen en
bosbijenteelt

Tekst Henk van der Scheer en Ardine Korevaar

Moderne ‘Zeidler’ in Polen. Bron: Tree Beekeeping International.

De prehistorische mens ging ‘op jacht’ naar wilde bijen
volken om ze te beroven van honing en was. Meestal over
leefden de volken dat niet. Honingjagen wordt nog steeds
beoefend op de savanne in Afrika en in het noordelijk
berggebied van India en Nepal. In Europa is een ontwikke
ling geweest van honingjagen via bosbijenteelt naar het
huidige bijenhouden. In Europa lag de omslag van honing
jagen naar bosbijenteelt in de Middeleeuwen. De omslag
naar het houden van bijen in behuizingen geplaatst in een
stal of op een stand begon pas in de 19e eeuw toen de
teelt van suikerbieten voldoende zoetstof leverde voor de
gewone man.

‘Uitbuiting’ van honingbijen
Een paar duizend jaar na de laatste ijstijd vestigden mensen
zich in onze streken voorgoed in nederzettingen en schakelden ze over op landbouw en veeteelt. Door die vestiging
werden ze in principe tevens eigenaar van bijenvolken. De
bijenvolken leefden toen in holle bomen en in het zuiden
van Europa ook in grotten. De ‘eigenaar(s)’ zullen regelmatig
bijennesten geplunderd hebben om honingraten te oogsten,
zoals we dat kennen uit grottekeningen. Ook elders in de
wereld ging het indertijd zo toe. Eva Crane (1999) schreef
daar een prachtig boek over. Dat uitbuiten (honingjagen)
vindt nog steeds plaats bij natuurvolken op de savanne in
Afrika (Spiewok, 2016) en bij de bergbewoners in het
noorden van India en in Nepal (Beckedorf, 2010).

Honingjagen in Azië
Prachtige films en foto’s zijn gemaakt van honingjagers in
het Himalayagebergte. Die klimmen onverschrokken langs
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touwladders naar beneden vanaf de bovenkant van een klif
om bij de nesten van de reuzenhoningbij (Apis dorsata) in de
rotsholten te komen en die te plunderen. Als de touwladder
tot op de grond reikt wordt ook wel naar boven geklommen. Zo’n nest bestaat uit één grote raat en die wordt met
lange bamboestokken die aan de voorkant zijn voorzien van
dwarshoutjes, van de rotswand gekrabd en opgevangen in
een mand. Dat plunderen gebeurt tweemaal per jaar tegen
de tijd dat de bijen het nest willen verlaten (in het Engels:
absconding). De bijen gaan zich dan elders vestigen, hoger
in de bergen of de andere kant op in het laagland en laten
het nest voor wat het is. De nesten van de reuzenhoningbij
zijn gewoonlijk goed zichtbaar, maar moeilijk te bereiken.

Honingjagen in Afrika
In de Afrikaanse savannegebieden ten zuiden van de Sahara
gaat het heel anders toe. Daar moeten de nesten van de
Afrikaanse rassen van Apis mellifera in holle bomen worden
gezocht. Een vogel, genaamd de grote honingspeurder
(Indicator indicator) helpt de mens daarbij een handje (Spottiswoode en anderen, 2016). Honingspeurders weten waar
de nesten zitten en reageren op de lokroep van een honingjager om hem naar een nest te leiden.
Spiewok (2016) beschrijft zijn ervaringen met dat honing
jagen in Mozambique. Daar roept de honingjager ‘Brrrrrr’
gevolgd door een kort ‘Hmm’ en al snel verschijnt een
bruingekleurde vogel zo groot als een spreeuw. Die fladdert
vervolgens voor de honingjager uit naar een bijennest soms
honderden meters verderop in een holle boom. De honingjager opent vervolgens de holte van de boom met zijn
werktuigen en kan dan de raten eruit nemen. De vogel
hoopt ‘als beloning’ een graantje mee te pikken van de
oogst.

Honingjagen in Europa
Ook in de uitgestrekte wouden in Europa werd vroeger naar
honing gezocht door honingjagers (Adriaensen, 2005 a, b).

Grote honingspeurder.
Foto Claire Spottiswoode /www.africancuckoos.com.

De zwarte bij (Apis mellifera mellifera) leefde hier in holle
bomen en de nesten van de zwarte bij waren niet gemakkelijk te vinden. Een behulpzaam vogeltje ontbrak. Aan het
eind van de winter, als er nog sneeuw lag, liepen de honingjagers door de bossen en zochten naar dode bijen, uitwerpselen en houtschilfers op de sneeuw rondom de stammen
van de bomen. Soms had een boommarter namelijk geprobeerd om het bijennest open te klauwen, maar die slaagde
daar lang niet altijd in. In de zomer probeerden honingjagers
de bijen te volgen vanaf een bloem naar het nest. Er werd
dan bijvoorbeeld een bladstukje van gras op een bij bevestigd om die beter te kunnen volgen. Ook wel ving de
honingjager een aantal bijen op bloemen, stopte die in een
kooitje en liet er daarna telkens eentje los om te kunnen
volgen. Als men genoeg bijen in één of meer kooitjes had
meegenomen kwam men zo bij het nest. Zat dat wat hoger
in de boom dan moest met hulp van een primitieve ladder
of een touw geklommen worden. De honingjager
‘kalmeerde’ de bijen met rook en maakte daarna de holte
open om er de raten uit te kunnen pakken. Wilde de jager
zonder het risico op steken roven dan doodde hij de bijen
door het verbranden van zwavel in de nestholte.

Bosbijenteelt

Door honingbijen bewoonde holte in boom.
Foto Ryan Cummings, Bueno Luna Landscape Design.

In de Middeleeuwen werden steeds meer bossen eigendom
van de keizer of de koning of van zijn vazallen en daarmee
werd het ‘beheer’ van de bossen strakker geregeld. Het
plunderen van bijennesten werd door regelgeving aan
banden gelegd en slechts een beperkt aantal honingjagers
kreeg toestemming om in de bossen de bijennesten te
beheren en raten met honing te oogsten. De honingjagers
kwamen in dienst van de boseigenaar en werden tevens een
soort boswachter. Ze beschikten over een kruisboog.
Daarmee konden ze touwen over boomtakken schieten en
zich verdedigen tegen beren. Die boswachters kregen allerlei privileges zoals tolvrijheid in de keizerlijke steden en ze
konden alleen maar voor speciale rechtbanken - de zogenaamde ‘Zeidel’-rechtbanken - worden gedaagd als er
verschil van mening optrad. Als tegenprestatie kon de keizer
of een vazal een beroep op hen doen tijdens jachtpartijen of
oorlogen.
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Honingjager in Nepal. Foto Eric Tourneret.

Het beheren van bijenvolken hield in dat er ook holten in
bomen mochten worden gemaakt waarin een volk zich kon
vestigen. Aan de voorkant van de holte kwam dan een
vliegopening en de achterkant van de holte werd ‘bekleed’
met een houten afdichting. Die kon aan het eind van het
seizoen geopend kon worden om de honingraten uit de
holte te snijden. Honingjagers werden dus imker, maar
liepen nog wel hele afstanden door het bos. In MiddenEuropa ontstond zo een bosbijenteelt, op z’n Duits Zeidlerei
genaamd, en de beoefenaren heetten Zeidlers. Het plaatsje
Feucht in het Beierse Woud was jarenlang het centrum van
het ‘Zeidelwesen’ en daar staat nog steeds een bijenteeltmuseum waarin de Zeidlerei wordt uitgebeeld (Adriaensen,
2003; Jung-Hoffmann, 2005).

Klotzbeute
De Zeidlers liepen vaak wel 20 km per dag door het bos en
daar word je moe van. Geen wonder dat men op het idee
kwam om stukken boomstam met daarin een holte
bewoond door bijen uit de boom te hakken en/of te zagen
en mee te nemen naar huis. In het Duits spreekt men dan
van een Klotzbeute. Beute betekent zoiets als bijenbehuizing. In het Nederlands heette een Klotzbeute van oudsher
kloskorf, maar om bij de woorden bijenkast en bijenkorf aan
te sluiten wordt op Imkerpedia het woord bijenklos gebruikt.
De oudste Klotzbeuten waren alleen van boven of van onder
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toegankelijk. De jongere exemplaren hebben aan de achterkant een toegang (deur of klep) waardoor honingraten
geoogst kunnen worden. Op de Klotzbeute aangebrachte
figuren (geverfd of gesneden) moesten de Klotzbeute voor
onheil beschermen.
Door niet alle raten bij het wegnemen van de honing uit de
Klotzbeute te snijden, en door dat in het late voorjaar te
doen, worden de raten weer keurig hersteld en kan zo’n volk
in principe ‘eeuwig’ mee. Het jaar daarop snijdt men dan de
andere raten weg. Door deze raatvernieuwing bleef een
bijenvolk gezond. Dankzij de Klotzbeute konden de Europese honingjagers/imkers dichter bij huis bijen gaan
houden.
Imkers houden oude tradities graag in ere. Sinds 2007 is in
Polen dan ook een aantal imkers op de traditionele wijze
weer begonnen met de Zeidlerei (Tanski, 2009). Aangezien
varroa tegenwoordig ook in Polen een probleem is, behandelt men de volken in de boomholtes in de nazomer met
oxaalzuur om sterfte te voorkomen. Na de opleving in Polen
ontstond ook in andere Europese landen weer aandacht
voor de bosbijenteelt. In 2014 is een internationale vereniging opgericht die deze manier van imkeren promoot.

Literatuurreferenties zie
www.bijenhouders.nl, archief tijdschrift Bijenhouden.

Baldi’s
curiosa
Tekst Bart de Coo, foto Richard de Bruijn

Baldi Dekker is bijenteeltleraar en
voormalig bestuurslid van de
VBBN, een van de voorlopers van
de NBV. Hij woont in Oostwoud
in Noord-Holland en bezit een
indrukwekkende collectie bijencuriosa. We lichten er een voorwerp uit, waar om welke reden
dan ook een mooi verhaal bij te
vertellen valt. Deze keer de
‘honingetiketten’.

Op de vraag wanneer Baldi begonnen is met het verzamelen van etiketten antwoordt hij onmiddellijk,
zonder ook maar een tel te hoeven
nadenken: ‘1957, toen ik 16 jaar was.’
Hij verzamelde toen al van die zaken
waarvan het verzamelen in de mode
was: sigarenbandjes, luciferdoosjes,
suikerzakjes en dergelijke. Honingetiketten behoorden tot dezelfde categorie.
Als Baldi een mooi etiket zag, dan
vroeg hij aan zijn ouders of hij de pot
honing waar het etiket op zat, mocht
kopen. Meestal mocht dat wel. Een
pot honing kostte eind jaren vijftig
overigens 98 (gulden-)cent, herinnert Baldi zich. De warenwet
bepaalde toen niet alleen wat er op
een etiket moest staan, maar ook de
manier waarop het op de pot moest
worden gekleefd. Zo werd het eenvoudig om de etiketten netjes van de
pot af te krijgen: door kokend water
in de lege pot te schenken, waardoor
de gomlaag losliet. De handeling
moest meestal herhaald worden.
Baldi verzamelde in de loop der jaren
naar eigen zeggen duizenden etiketten, boeken vol, maar niet alleen
door honing te kopen.
Zeer veel etiketten bemachtigde
Baldi via dhr. R.P. Groenveld, auteur
van Het grote bijenboek (1961). Op de
titelpagina van zijn boek prijst hij
zich aan als ‘secretaris van de vereniging tot bevordering der bijenteelt in
Nederland’. Groenveld? Wie was dat

ook al weer? Het boek van Schotman
slaan we er nog graag op na. Kijk
maar naar de beginnersrubriek van
Frans van Bussel. Joustra, Van Gool
of Speelziek willen we ook nog wel
eens raadplegen. Maar Groenveld?
Vergeten we die niet een beetje? Wat
kon die man schrijven. Lees slechts
de inleiding en je bent verkocht.
Baldi: ‘Ik kwam op de fiets bij Groenveld in het oude bijenhuis in Wageningen. En dan zei hij: “Ah, daar
hebben we het bijenmanneke uit
Utrecht weer!” En dan vroeg ik aan
hem, hebt u nog iets voor mijn verzameling? “Nou, kijk maar eens in
die kast,” zei hij dan. En dan zag ik
állemaal boeken en enveloppen en
weet ik veel wat, bomvol etiketten.
Dan vroeg ik, hoe komt u daaraan?
Dan bleek er weer een imker dood te
zijn en de weduwe dacht dat we alles
konden gebruiken. “Maar wat moeten
we ermee?” zei Groenveld. Nou, ik
wil het wel hebben, meneer! Dan

kwam ik thuis en dan keek ik mijn
ogen uit. Er zaten allerlei waardevolle
dingen tussen, prachtige lithootjes.’
De contacten die Baldi legt bij de
jeugsimkersbeweging, waarover hij
geregeld in dit blad schrijft, leveren
hem ook weer de nodige etiketten op
uit heel de wereld.
Een paar blikken op Baldi’s etikettencollectie leert dat de introductie van
de computer met printer behoorlijk
ten koste gegaan is van de schoonheid van honingetiketten. We schuiven een paar keer met de muis,
kiezen een lollig plaatje, kwak
behangerslijm erop en hup, etiket.
Je ziet zelfs wel een plakband. Ook in
de handel zijn de etiketten nou niet
van een typografisch of ontwerptechnisch topniveau. Vergelijk dat
eens met de tijd dat ontwerpers en
kunstenaars zich met honingetiketten bemoeiden. Collega’s, zullen we
weer eens vaklui in de arm nemen?
Onze honing verdient het.
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De gevorderde imker
Tekst en foto’s Mari van Iersel

Weer of geen weer, het bijenvolk trekt
zijn eigen plan
Elke imker ervaart dat bijenvolken zich heel verschillend
ontwikkelen. Het ene volk zit half mei op acht ramen broed
en het volk dat ernaast staat, heeft er twaalf. Die ontwikkelingsverschillen zijn afhankelijk van veel variabelen: weer en
dracht, aantal werksters, legcapaciteit van de koningin,
haaldrift en voedselvoorraden. Bijenvolken verschillen
eigenlijk in elk opzicht van elkaar: verdedigend gedrag,
raatzit, opslaan van stuifmeel, etc. Het verbaast dan ook
niemand dat bijenvolken niet allemaal evenveel broed
hebben. Nauwkeuriger waarneming laat zien dat er achter
dat verschil in broeden een vast patroon schuil gaat. Niet zo
belangrijk voor praktijk maar wel om te begrijpen hoe een
bijenvolk functioneert. De imker zou die onderzoeksresultaten kunnen gebruiken om de prestaties van zijn volken te
waarderen aan de hand van een vaste maatstaf in plaats van
een onderlinge vergelijking van de prestaties op een bepaald
moment.
Een van de onderzoekers naar de ontwikkeling van bijenvolken is Dr. Hans Wille. Hij zegt in zijn artikel Uberlebungsstra
tegien des Bienenvolkes: “De dynamiek van het opkweken
van broed is in belangrijke mate onafhankelijk van omgevingsfactoren, het volgt een innerlijk programma.” De
meeste imkers zullen bij het lezen van deze stelling zich
afvragen of de invloed van de dracht hier niet wordt onderschat.
Het patroon van ontwikkeling kent drie aspecten: werksters,
broed en voorraden. Volgens Dr. Hans Wille volgt de gemiddelde broednestontwikkeling een vast patroon. Het aantal
werksters zal daarmee samenhangen. De behoefte aan
ruimte voor broed en bijen is dan ook elk jaar ongeveer
gelijk, heel anders dan ruimte voor stuifmeel en vooral
honing. Het voorjaar 2017 laat dat goed zien.

Voorjaar 2017: wel bijen maar geen
honing
Het voorjaar 2017 liet het jaarlijks gelijke patroon van
broeden heel goed zien. Rond 10 maart zette hier in Brabant
de voorjaarsontwikkeling in. Door het mooie weer groeide
bij de meeste volken de honingvoorraad hard, bij enkele
volken zelfs extreem snel. Een hoge honingkamer zat begin
april al aardig vol honing en het broednest zag er met broed
in alle stadia welvarend uit. Daarna liet het weer het afweten
en waren er in april nog nauwelijks dagen met goed vliegweer. De groei van de volken, met name de grootte van het
broednest ging toch door, maar de honingvoorraad werd
kleiner, elke dag weer. Sommige volken moesten zelfs
gevoerd worden. Een oppervlakkige blik onder de dekplank
gaf de indruk dat de volken achteruit gingen. Een betere
waarneming liet zien dat de broednesten even groot waren
als in andere jaren, maar de verlaten honingkamer wekte de
indruk van achteruitgang. Ondanks de kou gingen de bijen
door met het uitvoeren van hun aangeboren programma:
zoveel mogelijk bijen opkweken om te kunnen gaan
zwermen. Volksontwikkeling is niet hetzelfde als de groei
van de voedselvoorraden.
Als je naar beide onderstaande foto’s kijkt komt de opvatting
van Hans Wille niet erg overeen met de ervaringen van de
imker. Beide foto’s zijn rond half mei gemaakt. Links een
goed gevulde honingkamer voorjaar 2016 en rechts een
honingkamer voorjaar 2017 die nog maar net in gebruik lijkt
te zijn genomen. We zien het verschil tussen welvaart en
armoe en het is net als bij mensen: de inhoud van de portemonnee zegt niets over de grootte van de drager van die
portemonnee. We zien hier dan ook geen verschil in volksgrootte maar een verschil in dracht: mooi weer tegenover
dagenlang koud weer. En als de imker dan zegt: “Het is dit

Welvaart op 1 april 2017 (l). Vier weken later moest er worden bijgevoerd (r).
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Voorjaar 2016, een mooi volk met veel honing.

jaar niet veel met de bijenvolken”, dan doet hij vooral een
uitspraak over de honingvoorraden.

Elk jaar een vast patroon
Al zes jaar meet ik in het voorjaar elke drie weken de grootte
van het broednest bij ongeveer 25 volken. Dat heeft weinig
te maken met goed imkeren, maar het geeft inzicht in het
broedgedrag van de volken. De eerste meting is tussen half
februari en begin maart, afhankelijk van het weer. Het
gemiddelde resultaat is in onderstaande grafiek te zien. Het
patroon is jaarlijks gelijk, het begin van de ontwikkeling verschilt. De metingen eindigen bij het nemen van zwermverhinderende maatregelen omdat de volken zwermplannen
maken. Een gelijk patroon? We zien als imker toch duidelijk
dat bij enige tijd slecht weer het broeden stagneert, waarom
is dat niet in de grafieken terug te vinden? Blijkbaar hebben
de bijen iets in hun programma voorjaarsontwikkeling ingebouwd waarmee ze kunnen uitrekenen hoe ze de koningin
extra eitjes moeten laten leggen na een periode van stilstand door slecht weer om het einddoel toch op tijd te
bereiken. Natuurlijk kunnen bijen niet rekenen en hebben ze
geen einddoel, maar ze blijken zo op omstandigheden te
reageren dat het eindresultaat elk jaar vrijwel gelijk is. Mogelijk is het eenvoudig zo dat bij slecht weer cellen die leegkomen door uitlopen van broed niet gevuld worden met
nectar. Als de werksters de koningin bij een weersverbetering weer eitjes laten leggen zijn de leeggekomen cellen
snel weer van een eitje voorzien.

Zwermplannen 2017
Zwermplannen ontstaan als drempels overschreden
worden: aantal bijen, hoeveelheid broed, leeftijdsverhoudin-

Voorjaar 2017, een mooi volk met weinig honing.

gen in het bijenvolk en honingvoorraden. De rol van de
honingvoorraden in dit proces was dit jaar duidelijk te zien.
Begin april vond ik in enkele volken belegde zwermcellen.
Omdat het nog wel erg vroeg was om zwermverhinderende
maatregelen te nemen heb ik die weggebroken en deze
volken hebben daarna geen nieuwe zwermcellen meer aangezet. Het is tamelijk ongewoon dat na het wegbreken van
zwermcellen de bijen niet opnieuw zwermcellen aanzetten.
Blijkbaar hadden we een ongewoon voorjaar. Meestal moet
de imker al snel aan zwermverhindering doen als de bijenvolken van het fruit terugkomen. Voorjaar 2017 was dat niet
aan de orde. Begin mei waren de volken groot genoeg om
te gaan zwermen maar zelfs de aanzet van speeldoppen
lieten ze achterwege. Het grote verschil met andere jaren
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Hoeveel eitjes legt de koningin per dag?

duurt 21 dagen. Zoals in de grafiek hierboven te zien is, was
de omvang van het broednest half mei 2017 86 dm2. Dat is
wat de werksters in die periode aan eitjes in verzorging
genomen hebben. 1 dm2 raat bevat 386 cellen. De
rekensom wordt als volgt: 86 dm2 broed is 86 x 386 =
33.196 eitjes. Dat is per dag 33.196 : 21 = 1581.
Een interessante vraag is natuurlijk: wie bepaalt hoeveel
eitjes er gelegd worden, de koningin of de werksters? Is de
omvang van het broednest een resultaat van de legcapaciteit van de koningin of van de broedcapaciteit van het volk?
Dit lijkt me net zo’n vraag als de vraag wat het belangrijkste
orgaan is, het hart of de longen? Beide organen kunnen niet
zonder elkaar.
Half maart lijkt de broedcapaciteit van het volk belangrijker
dan de legcapaciteit van de koningin. Eind april zou dat best
eens andersom kunnen zijn.
Die 86 dm2 is een gemiddelde. Het volk met het grootste
broednest had op dat moment 126 dm2 broed en om dat
voor elkaar te krijgen, moet de koningin drie weken lang
dagelijks 2316 eitjes leggen. Ze legt vast niet elke dag evenveel en niet alle eitjes worden larfjes. Dat betekent dat de
topprestatie van deze moer misschien wel meer dan 2500
eitjes per dag is. Gelukkig voor hare majesteit hoeft ze deze
prestatie maar een beperkte tijd te realiseren.

Nog even wat gegoochel met getalletjes, maar nu over de
eileg van de koningin. In de literatuur kun je lezen dat koninginnen wel 2000 eitjes per dag kunnen leggen, maar doet
ze dat ook of is dat een soort visserslatijn? Als je de grootte
van het broednest opmeet is de gemeten omvang het resultaat van drie weken eileg door de koningin. Van ei tot bij

Geraadpleegde literatuur:
Imdorf, A., Ruof, K. en Fuor, P., 2008. Volksentwicklung bei
der Honingbiene. APL forum 2008, Nr. 68 d.
Wille, H., 1985. Überlebensstrategien des Bienenvolkes,
Bienenwelt 27: 169-182.
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was de afwezigheid van honingvoorraden. Dat laat zien dat
de grootte van de honingvoorraden ook een belangrijke
factor is bij het ontstaan van zwermplannen. Dat past in het
beeld dat ik in een vorig artikel heb geschetst: de oude
koningin laat voor haar dochter een gespreid bedje achter:
veel bijen en veel voorraden.

Maureen Kemperink: Bijen & hommels
Tekst Sarah van Broekhoven. Foto Richard de Bruijn

Een handzame natuurgids over de verschillende soorten bijen en hommels
die, naast onze honingbij, in ons land te
vinden zijn. Dit boek bevat leuke
wetenswaardigheden over de anatomie, levenscyclus, nestarchitectuur,
bestuiving en het leefgebied van de bijensoorten. Daarnaast vinden we onder
andere tips over drachtplanten en het
maken van een bijenhotel. Een praktische handleiding voor het helpen herkennen van de verschillende soorten
mag uiteraard niet ontbreken. Uiterlijk
en leefgebied zijn duidelijk beschreven
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en vergezeld van aantrekkelijke kleurenfoto’s en een overzicht in welke
maanden en op welke drachtplanten
de soorten te vinden zijn. Achterin het
boek is ruimte voor aantekeningen. Een
aanrader voor iedere natuurliefhebber
die meer wil leren over hommels en
solitaire bijen.
Bijen & hommels
Uit de serie ‘Verrassend vlakbij’
Maureen Kemperink
ISBN 978 90 5011 610 7
208 pagina’s.

EU-subsidie voor de bijenteelt financieel
aangevuld door het ministerie van EZ
Tekst Kees van Heemert

De laatste keer dat ik schreef over
Europees geld dat de Nederlandse
imkerij uit Brussel ontvangt was in
Bijenhouden 2010 (nr. 11, p. 20) . Dus
alweer even geleden. De financiële
bijdrage wordt voor drie jaren vast
gesteld en dit jaar is er weer een
periode van drie jaar ingegaan die tot
en met 2019 duurt. De Europese
bijdrage wordt verdeeld over de 28
lidstaten, waarbij de hoogte van de
subsidie afhangt van het aantal
bijenvolken op 1 oktober in het
betreffende land. Voor Nederland
werd geschat dat we 80.000 bijen
volken hebben die in het bezit zijn
van 7.000 bijenhouders. Nederland en
Zweden zijn de enige EU-landen waar
geen registratieplicht is van bijen

volken, dus blijft het aantal volken een
ruwe schatting. Nederland zal per jaar
€ 174.000 ontvangen en dat wordt
door het ministerie van Economische
Zaken aangevuld met eenzelfde bedrag.
Dit in het kader van het zogeheten
Nationale honingprogramma.
De bijenorganisaties steunen het
besluit om dit geld te gebruiken voor
toegepast onderzoek, uit te voeren
door Bijen@wur te Wageningen. In
tegenstelling tot het onderzoek naar
de bestrijding van varroa in de vorige
periode 2014-2016, zal nu vooral het
accent gelegd worden op de duur
zaamheid en de weerbaarheid van de
bijen. In het onderzoek zal gezocht
worden naar varroa-resistente bijen
volken en zal gekeken worden naar de

mogelijkheid de verkregen kennis in de
praktijk toe te passen. Om dit te
bereiken zal ook gestreefd worden
naar een bevordering van het kennis
niveau bij de imker ten aanzien van
bijengezondheid. Uit het onderzoek
zullen conclusies getrokken moeten
worden betreffende de invloed van
omgevingsfactoren op bijensterfte. En
als laatste stap zal de verkregen kennis
ten behoeve van de imkerpraktijk
verspreid moeten worden waarbij de
bijenhoudersorganisaties een belang
rijke rol zullen spelen.
Nadere informatie: http://www.wur.nl/nl/
nieuws/Nationaal-honingprogramma2017-2019-.htm en https://ec.europa.eu/
agriculture/sites/agriculture/files/honey/
programmes/programmes_en.pdf.

goed geschoten

Oudste cursist laat zich per trekker naar de bijen vervoeren

Jan Perfors, 25 mei jl. 79 jaar geworden, is dit voorjaar gestart met de basiscursus Bijenhouden bij afdeling Noord-Holland Noord
(voorheen Den Helder). De praktijkles werd gegeven ‘in het fruit’. Jan wilde deze les voor geen goud missen, maar grote afstanden lopen was voor hem moeilijk. Wat te doen? Daan de fruitboer had hiervoor de perfecte oplossing: Jan werd met stoel en al
op de trekker geïnstalleerd en zo vervoerd naar de plek waar de bijen stonden.
Wij gaan er van uit dat Jan de oudste cursist ooit is. Of kent iemand een nog oudere cursist? Zo ja, laat het ons dan weten!
Foto en tekst: Marga Lont.
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Antwoorden quiz
1 	Juist. Die reputatie heeft de ziekte inderdaad. Tot vóór de
komst van de varroamijt was Amerikaans vuilbroed de
meest gevreesde ziekte.
2	
Onjuist. Men noemt deze broedaantasting Amerikaans
omdat de ontdekker van de ziekteverwekker de
Amerikaan White (1907) was. Maar de ziekte was al
eeuwen daarvoor op het Europees continent verspreid en
is aan geen continent gebonden.
3 De sporenvormende bacterie Paenibacillus larvae White.
De sporen van deze bacterie zijn bestand tegen hoge en
lage temperaturen, ze weerstaan agressieve zuren en ze
behouden na vijftig jaar nog steeds hun kiemkracht.
4	De infectie ontstaat tijdens het larvestadium. De jongste
larven zijn het gevoeligst; zij nemen de ziekteverwek
kende sporen op samen met het voedsel dat hun door de
voedsterbijen wordt toegediend.
5	1. De celinhoud verandert in een slijmerige substantie.
Met een lucifer kan men de celinhoud als een slijmerige
draad optrekken alsof hij uit een lijmpot komt.
	2. De celdeksels zakken in boven de zieke larven en
poppen, ze vertonen een vochtig glanzend beeld, ze
scheuren in en worden gaten. Hierdoor ontstaat het
beeld van ‘hagelschotbroed’.
	3. De celinhoud droogt op tot een bruinzwart korstje met
ruw oppervlak tegen de onderste celwand, waar het maar
moeilijk te verwijderen is.
6	
Juist. De verspreiding van Amerikaans vuilbroed gaat
bijzonder snel. Een aangetast volk is een makkelijke prooi
voor rovende bijen, die samen met de buit ook de infectie
in hun kast brengen. De imker is echter de grootste
verspreider van de infectie; dat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer hij of zij broed overhangt. De imker kan
besmette honing verwerkt hebben in het bijenvoedsel of
ziekteverwekkende sporen bij zich dragen op de handen
of de beitel.
7	
Onjuist. Een vuilbroedinfectie is aan geen seizoen
gebonden. Zolang er broed in een volk aanwezig is kan
het ook met de bacterie geïnfecteerd worden. De sporen
kunnen gemakkelijk van het ene naar het andere jaar mee
overwinteren en in volle hevigheid tot ontwikkeling
komen tijdens de eerste broedaanzet van het voorjaar.
8	
Juist. Het Europees vuilbroed wordt veroorzaakt door de
bacterie Melissococcus pluton.
9	
Juist. Ook bij het Europees vuilbroed vertonen de larven
een grauwe kleur en vinden we zwarte korstjes tegen de
onderste celrand. Zelfs de karakteristieke ingezakte
celdeksels en het hagelschotbroedpatroon behoren tot
de mogelijke symptomen. Bij sommige gevallen van
Europees vuilbroed kan men de celinhoud met een
lucifer optrekken als een slijmerige smurrie, net zoals bij
het Amerikaans vuilbroed. Om met zekerheid onder
scheid te maken tussen de ziekten moet een bevoegd
laboratorium ingeschakeld worden.
10 Juist. Het Europees vuilbroed hoeft niet aangegeven te
worden in Nederland.
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Tekst Caroline van der Laan

Symposium

‘Bij Bewust Betuwe’
over biodiversiteit

Tijdens een symposium over biodiversiteit van ‘Bij Bewust
Betuwe’ op 31 maart ondertekenden zeven Betuwse
gemeenten, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivieren
land en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met
de imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel e.o. een
intentieverklaring om zich in te zetten voor een grotere
biodiversiteit en méér aandacht voor bijen en andere
bestuivers.
‘Bij Bewust Betuwe’ is een initiatief van de imkerverenigin
gen West-Betuwe en Eck en Wiel. Het symposium trok ruim
100 vertegenwoordigers van onder meer Betuwse gemeen
ten, het Waterschap, Regio Rivierenland, terreinbeherende
organisaties, natuurverenigingen en landbouworganisaties.
Diverse sprekers, waaronder groenambassadeur Aat Rietveld
van de NBV, lichtten het grote belang van biodiversiteit voor
mens en bij toe. Tot slot werden alle deelnemers uitgedaagd
om hun concrete bijdragen voor het verbeteren van de
biodiversiteit op papier te zetten.

Betuwe biodiverser
Het symposium was de aftrap van een grote regionale
voorlichtingscampagne om mensen bij-bewuster te maken
en het landschap bij-vriendelijker in te richten en te onder
houden.
De campagne richt zich op bestuurders en grondeigenaren/
beheerders, scholen en burgers in de Betuwe. Basisscholen
in de Betuwe kunnen deelnemen aan een educatief
programma, er is zonnebloemzaad uitgedeeld aan ruim
18.000 scholieren en er komen diverse films en lezingen.

100 JAAR TERUG

Lokkorven
Tekst Caroline van der Laan, foto Richard de Bruijn

Eén van de voorgangers van ‘Bijen
houden’ is het Maandschrift voor
Bijenteelt, het toenmalige orgaan
van de Vereniging ter Bevordering
der Bijenteelt in Nederland (VBBN,
opgericht in 1897). Onder imkers
stond het Maandschrift bekend als
‘het Groentje’, naar de kleur van het
omslag. In deze rubriek plaatsen we
steeds een artikel uit het Groentje
van 100 jaar geleden. Ongewijzigd,
dus in de oude spelling.
Zwermen lokken, dat dééd je vroeger
niet. De reactie van de redactie is
ingekort. Uit: Maandschrift voor
Bijenteelt, jaargang 1917, nummer 7
(juli 1917).
Geachte Redacteur.
In het vorig no. van uw tijdschrift
klaagt iemand in vraag 15 over zijn
buurman, die uitgestorven korven
met werk liet staan, met gevolg dat
in een daarvan zich reeds een zwerm
vestigde en voor de andere kwartier
makers rondvliegen. Hij vreest, dat
zoodoende ook een zwerm van
hemzelf zal wegvliegen en vraagt
wat er tegen te doen?

Het antwoord is: Buurman er op
wijzen dat zijn handelwijze bij alle
ijmkers verachtelijk is en helpt dat
niet, dan dwang- of strafmaatregelen
uitlokken.
Het is het gewone antwoord op
dergelijke vragen. Maar is het wel
juist?
Die lokkorven van buurman zouden
m.i. alleen dan gevaar opleveren,
wanneer een zwerm rechtstreeks
van den ouden stok naar zijn nieuwe,
tevoren uitgezochte, woning vloog.
Maar dat is iets dat, zooverre mij
bekend, nooit voorkomt. De zwerm
gaat altijd eerst ergens hangen. En
het eenige middel, om verlies van
een zwerm te voorkomen, is op te
letten waar zij gaat hangen en haar
tijdig te scheppen.
Gebeurt dat, dan hebben buurmans
lokkorven geen kans. En gebeurt dat
niet, dan is de zwerm toch voor den
eigenaar verloren en heeft hij er
weinig belang bij of zij in buurmans
korf, dan wel ergens in een hollen
boom of eenige andere holte terecht
komt. M.i. is die vrees voor lokkorven
niet anders dan een oud en

Deze maand een
artikel uit:
Maandschrift voor
Bijenteelt, jaargang
1917, nummer 7
(juli 1917)

diepgeworteld misverstand. Wat mij
betreft, mag mijn buurman zijn
geheelen tuin vol lokkorven zetten.
Ik ben er van overtuigd, dat hij van
mij geen enkelen zwerm zal krijgen,
behalve die, welke ik door eigen
onoplettendheid toch kwijt zou zijn
geweest, ook zonder zijn lokkorven.
Als ik het mis heb, houd ik mij voor
weerlegging aanbevolen.
Maar is mijn opvatting juist, dan zou
het wel nuttig zijn die zooveel
doenlijk aan de bijenhouders bij te
brengen. Een ander inzicht in dezen
zou heel wat onaangenaamheid en
burenruzie kunnen voorkomen.
B. C., 19 Juni 1917.
------Zoo onschuldig als de geachte
inzender de lokkorven voorstelt,
geloof ik niet dat ze zijn.
Ik heb personen gekend die jaarlijks
op deze wijze hun enkele korven
gevuld kregen en tegen den winter
ze gingen slachten, er op rekenende,
die toch weer in ‘t voorjaar gevuld te
krijgen.
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Interview met Wouter Schouwstra

Met het oog op de toekomst:
samen
Tijdens de ALV in 2017 is Wouter Schouwstra tot voorzitter van de NBV verkozen in
opvolging van Jan Dommerholt. Aan de kersverse voorzitter als eerste de vraag: waarom
stelde u zich kandidaat voor het voorzitterschap? Want een mens kan zich eenvoudigere
vrijwilligersactiviteiten voorstellen dan het voorzitten van een volk eigenwijze imkers.
Het antwoord komt gefaseerd: wat hem zo aansprak zijn de toekomstmogelijkheden die
hij ziet voor de NBV. Mogelijkheden om bijen en imkers nog meer onder de aandacht
van een groot publiek te brengen. Daarna volgt ook enige twijfel, als toetsing van de
enthousiaste ideeën: of hij het wel kan, en hoeveel tijd er mee gemoeid is en wat zijn
vrouw daarvan vindt.

Tekst Ardine Korevaar, foto Richard de Bruijn

Samen naar een NBV voor
en door imkers
Het besluit is: “Ja voor het voorzitterschap, omdat er zoveel kennis, kunde
en energie aanwezig is in het hoofdbestuur (HB). Samen moeten we dit
goed kunnen doen.”
‘Samen’ blijkt een rode draad in het
hele interview: samen moeten we
gestalte geven aan de vereniging, aan
het bijenhouden, hobbymatig dan wel
(semi-) professioneel. De voorzitter
benadrukt hoe belangrijk de (semi-)
professionele imkers zijn voor de vereniging door hun kennis, kunde en
inzet. Het bestuur van de NBV heeft
volgens de voorzitter uitdrukkelijk de
taak om de leden te ondersteunen.
Die ondersteuning zit hem bijvoorbeeld in het faciliteren van lokale af-
delingen, onder andere door het aanbieden van een toolbox met informatiemateriaal, onderwijsmateriaal, maar
ook ideeën voor verenigingsavonden
waarop theorie en praktijkvaardigheid
aan bod kunnen komen. ‘Sociale
cohesie bevorderen’ komt een aantal
maal terug als speerpunt voor het te
voeren beleid van het bestuur. ‘Bijenhouden’ gaat immers over bijenmen-
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sen en hoe zij samenwerken. Zo is,
vanuit zijn eigen ervaring als leraar, de
voorzitter van mening dat bij de basiscursus er meer en langer begeleiding
zou moeten worden aangeboden voor
de nieuwe imkers door mentoren en/
of praktijkassistenten. De afdeling die
een basiscursus aanbiedt zou dat liefst
met een aantal betrokken imkers
moeten doen naast de bijenteeltleraar.
De sociale inbedding is vaak doorslaggevend voor nieuwe leden om te blijven.
De aanwas van nieuwe imkers heeft
het ledenbestand de afgelopen jaren
een gevarieerder gezicht gegeven:
meer mensen uit de stad, meer
vrouwen, mensen die minder voor de
nevenverdiensten en meer vanuit
natuurbeleving bijenhouden, meer
aandacht voor de jeugd enz. Een
divers ledenbestand dus waar verschillende behoeften, belangen, visies
en meningen bestaan. Als het aan de
voorzitter ligt is er voor iedereen een
plek binnen de NBV en zijn we vooral
verbonden door de passie voor bijen.

Imkers als team
Vanuit het oogpunt van samenwerking
en uitwisseling van kennis en informa-

tie ziet de voorzitter voor het magazine Bijenhouden een kans om bij te
dragen door vaker te communiceren
over wat er bij de verschillende afdelingen allemaal ontwikkeld wordt.
Brede uitwisseling van kennis, kunde
en andere informatie die voor bijen
(houders) van belang is, zou de
cohesie binnen de NBV kunnen bevorderen.
Als voorbeeld van kennisuitwisseling
en samenwerking van imkers naar de
‘buitenwereld’ noemt Wouter de activiteiten van Aat Rietveld. Aat wil een
grotere biodiversiteit en drachtverbetering promoten door met ambassadeurs op pad te gaan om overheden
en andere betrokkenen van duurzame
mogelijkheden in het openbaar groen
bewust te maken. Het bestuur zou
ambassadeurs kunnen ondersteunen
met het aanbieden van seminars en/of
cursussen om dit promotiewerk tot
een succes te maken.
Wat promotie betreft passeert nog een
ander onderwerp de revue. De voorzitter mist een groot jaarlijks festival,
een Nationale Imkerdag, waar alle
imkers aanwezig willen zijn samen met
familie en vrienden en samen met

andere partijen die betrokken zijn bij
natuurwaarden, gezonde voeding,
bijen/insecten etc. Misschien moet het
dan een ‘Nationale Natuurdag’ heten.
Als ik goed luister zou het een geweldig feest moeten worden met veel
dingen om te zien, te doen en te
beleven, kortom een dag die je als
imker simpelweg niet wilt missen!
Een sprongetje naar de realiteit van
een verkocht Bijenhuis en de verdwenen expo en ontmoetingsruimten
ontlokt de voorzitter een ander toekomstbeeld: toch weer een ontmoetingsplek creëren waar niet alleen de
imker, maar ook de ‘gemiddelde’
Nederlander terecht kan om kennis te
maken met bijen/insecten in de
breedste zin. Misschien kom je dan als
bezoeker in een virtuele bijenkast of
kun je een virtuele vlinder worden in
de stad op zoek naar nectar. Ook hier
zou de samenwerking gezocht kunnen
worden met andere belanghebbenden
om de bijen/insecten en natuurwaarden in brede zin onder de aandacht te
brengen. Mensen informeren via belevingen over het nut van bijvoorbeeld
bloemen in je tuin en ongemaaide
bermen, verbreedt het draagvlak voor

de bijenhouderij. Nog steeds is het
verbreden van draagvlak voor dracht
en biotoopverbetering hoogst noodzakelijk.

Ledenraad, nauwere
samenwerking en
betere communicatie
Minder afstand tussen HB en leden,
kortere communicatielijnen, grotere
slagvaardigheid in de besluitvorming
zijn de argumenten geweest om tot
de vorming van een ledenraad te
komen. Stiekem vraag ik me af of er
met 40+ mensen een grotere slagvaardigheid gehaald zal worden, maar
Wouter is positief. “Een vereniging
wordt gemaakt door de leden, een
bestuur moet faciliterend optreden”,
dus ook hier zou ondersteuning
geboden kunnen worden door middel
van seminars of cursussen voor de
ledenraadsleden over hoe de rol adequaat vervuld kan worden.
Wat betreft de communicatie: het ligt
in de bedoeling om de resultaten van
elk overleg van het HB met de ledenraad te gaan publiceren in Bijenhouden, via Imkernieuws of de website.
Transparantie in het overleg van de

Ledenraad is het streven, zodat een
goede communicatie en samenwerking gefaciliteerd wordt.

Een inclusieve NBV:
voor alle imkers, voor alle
rassen
Het liefst zou de nieuwe voorzitter de
NBV zien uitgroeien tot een vereniging
voor alle rassen bijen (buckfast,
carnica, zwart, gebastaardiseerd) en
de hele diversiteit aan imkers. Het
gezamenlijke belang van een gezonde
omgeving voor bijen bindt alle imkers
naar zijn idee en dat er dan verschillende meningen bestaan binnen de
vereniging lijkt hem vooral een verrijking. Naast een basisadvies over hoe
te imkeren kunnen er prima andere
methoden en opvattingen leven
binnen de NBV.
Aan de bevlogenheid en ideeën van de
voorzitter zal het niet liggen! Hopelijk
kunnen er veel van de samenwerkingsgerichte plannen, zowel binnen
de vereniging als naar buiten met
anderen, gestalte krijgen de komende
jaren.
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Nederlandse
Bijenhouders
Vereniging

Jubilaris afdeling Someren
Op 10 december 2016 ontving Piet van den Boogaert, lid van de NBV-afdeling
Someren namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging
de ere-plaquette met oorkonde behorende bij 60 jaar lidmaatschap.
Foto Hein van Bakel.

Bestuivingscursus NBV 2017/2018
Voor de verhuur van bijenvolken voor
bestuiving bij diverse teelten in landen tuinbouw heeft de imker kennis en
ervaring nodig om de teler een goede
service te bieden. De Commissie
Bestuiving van de NBV organiseert
hiervoor een bestuivingscursus.
Begin oktober 2017 start de Com
missie Bestuiving weer een nieuwe
bestuivingscursus in het Praktijk
centrum Bijenteelt ’t Zoemhukske te
Horst. De cursus is op 7 zaterdagen
van oktober tot eind april.
Het lesprogramma bestaat uit de
modules bloembiologie, bloeiomstan
digheden, bestuiving, honingbijen en
andere bestuivende insecten, gewas
bescherming, alle open en bedekte
teelten, bestuiving in de natuur, combibestuiving met andere bestuivers en
bedrijfsmatige aspecten van een
bestuivingsimkerij.
De module Vitale bijen gaat in op alle
aspecten die bepalen hoe de bestui
vingsimker zowel op korte als op lange
termijn over levenskrachtige bestui
vingsvolken kan beschikken. Ook
worden methodes aangereikt om
nieuwe bestuivingsvolken op een
voudige wijze te kweken. Voorts
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worden mogelijkheden tot dracht
verbetering besproken.
In de directe omgeving van Horst zijn
bedrijven met zowel open als bedekte
teelten, waarbij honingbijen worden
gebruikt voor bestuiving. Een zestal
excursies naar deze bedrijven vormen
een belangrijk onderdeel van de
cursus.
De lessen worden verzorgd door Joep
Verhaegh, leraar bijenteelt en ervaren
bestuivingsimker, en Christ Smeekens,
oud-medewerker van de Ambrosius
hoeve. Daarnaast worden er enkele
gastlessen verzorgd door ervaren
bestuivingsimkers.
De cursus verschaft achtergrond
informatie voor imkers, die zich willen
toeleggen op het verhuren van bijenvolken voor de bestuiving. Daarnaast is
de cursus ook interessant voor elke
imker die zich breed wil oriënteren
omtrent de duurzame bestuivende bij.
De kosten voor deelname bedragen
€295,- p.p.
Opgave vóór 1 september bij
Joep Verhaegh, 077-3983424,
jjp.verhaegh@hetnet.nl.

Wat wordt er met uw donatie voor de Vraag en aanbod
te koop – Aflevering gratis
verbouwing van het Bijenhuis gedaan? Honing
vanaf 300 kg.
Het zal u niet zijn ontgaan dat het
Bijenhuis onlangs is verkocht. In de
aanloop naar de verbouwing heeft het
bestuur u een donatie gevraagd. Een
aantal leden/verenigingen hebben hier
gehoor aan gegeven. Een vraag die
ons nu regelmatig wordt gesteld: “wat
wordt er met mijn donatie voor de
verbouwing van het Bijenhuis gedaan
nu het Bijenhuis is verkocht?”
Het hoofdbestuur heeft besloten de
donaties te storten in het fonds
‘Vrienden van de honingbij’, een initia
tief van de NBV. Dit fonds zet zich in
voor verbetering van de leefomgeving

van honingbijen en andere bestuivers,
onderwijs voor imkers (van beginner
tot gevorderde) en voorlichting over
het belang van bijen.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenvandehoningbij.nl.
Bent u het als donateur niet eens met
deze bestemming en wilt u het gedo
neerde bedrag terug ontvangen? Geef
dit dan door aan de NBV via het secre
tariaat, secretariaat@bijenhouders.nl.
Vermeld in de mail duidelijk om welk
bedrag, IBAN en tenaamstelling het
gaat. De NBV stort de donatie dan aan
uzelf of uw afdeling terug.

Diploma-uitreiking cursus
specialist bijengezondheid
3 juni 2017
Sjoerd Koelmans, Janet Knol, Tom
Akerboom, Harry Kal, Meino
Ekkelboom, Henk Mezger, Jos
Schoenmakers, Henk Vermeulen,
Gerard de Niet, René Genet, Ben Bus,
Teus Redelijkheid, Hans-Jochem de

Koolzaad, Zonnebloem, Lichte Bloemen
€ 4,60/kg, Phacelia 4,90, Lichte Boshoning
5,40, Donker 6,20, Acacia 6,00, Spar 6,70
Spaanse honingen: Berg 5,30, Citrus, Thym
6,20, Bloemen 4,90, Eucalyptus 6,30,
Ericaheide, Garrigue, Bos donker 5,80,
Lavendel 5,60, Kastanje 6,10; Pollen 15,00;
Was € 9,00. allard.daalder@orange.fr,
Tel/antw. 00 333 86 47 61 99.
Te koop: honing per 15 kilo acacia-, distel-,
koolzaad-, bos-, herbal-, zonnebloem- en
bloemenhoning, zeer goede kwaliteit en
voldoende voorraad. Imkerij Het Korfje
0529-483585, info@hetkorfje.nl
(Nieuwleusen).
Bezoekerscentrum Imkerij Immenhof.
Omvat een imkerij, wijngaard, tuinen, expositieruimte met permanente expositie, terras
en plantenverkoop. Een uniek en gezellig
uitstapje voor uw vereniging, familie of
bedrijf. Voor meer info:
www.imkerij-immenhof.nl of 024-3584543.
Gonnie en Marcel Hallmans, Rijksweg 224,
Molenhoek/Heumen.

Kleijn, Kees Dogge, Erwin Prins,
Erwin Lankheet, Dorinde de Tempe,
Rob Warringa, Titus Setteur,
Dunja Nadjezjda Hak, Jack de Groot,
Piet Vriens en Annet Künneke.
Foto Wim van den Oord.
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Cor (l) en André (r) Simons. Foto Richard de Bruijn.

Een bijzondere tweeling en al
50 jaar lid van de imkervereniging
André en Cor Simons uit het Limburgse Herkenbosch zijn al vijftig
jaar lid van de imkervereniging ter plaatse. Imkeren is de 70-jarige
tweeling eigenlijk met de paplepel ingegoten. Grootvader begon al
in 1926, en daarna volgde ook hun vader; zijzelf deden in 1964 als
18-jarigen de beginnerscursus.

Tekst Antoon Visschedijk en Jan Slots

André en Cor Simons uit het Limburgse
Herkenbosch zijn al vijftig jaar lid van
de imkervereniging ter plaatse. Imkeren
is de 70-jarige tweeling eigenlijk met
de paplepel ingegoten. Grootvader
begon al in 1926, en daarna volgde ook
hun vader; zijzelf deden in 1964 als
18-jarigen de beginnerscursus.
Uit de oude tijd hebben ze nog een
kolbtoestel (een waarin de raten doorschuiven) en twee simplexkasten van
hun grootvader. “Maar voor de rest zijn
we behoorlijk moderne imkers hoor!”,
aldus de tweeling. Ze volgen de ontwikkelingen in de bijenhouderij op de
voet en zijn trouwe bezoekers van de
verenigingsbijeenkomsten, waar ze graag
contact hebben met de nieuwe leden.
Als prille tieners hielpen de broers al
mee, als vader – meestal op een zon-
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dagmiddag – honing ging slingeren.
“Om de beurt holden we dan snel met
een raat van achter uit de tuin naar
binnen in de keuken.” De slinger, die
gebruikt werd, was van de vereniging.
Die had er in 1932 een laten maken op
de spiritusfabriek. “Die moest je
natuurlijk eerst ophalen bij een andere
imker.” De slinger hebben ze nog,
eentje met een vertinde koperen kuip.
“Later hebben we daar een vrijloop op
gemaakt en nog later een elektrische
aandrijving.” Beide broers deden de
ambachtsschool. “Daardoor hadden
we gouden handjes, hè?” Ze waren
lang de jongste imkers van het dorp.
Nu er de laatste tijd veel jongeren bijkomen die bijen gaan houden, zijn ze
dikwijls hun vraagbaak.
De broers hebben hun hele leven bij
DSM gewerkt, de laatste jaren bij
dochter Polychem. Met nog een broer
wonen ze in het ouderlijk huis. “We zijn

vrijgezel gebleven!” De derde broer
heeft niks met bijen, maar verkoopt
wel de honing.
Hun bijen, eerst zes volkjes, later wel
vijftien tot dertig, hebben ze ’s winters
altijd bij huis gehad. Maar als het wilgje
in de tuin is uitgebloeid, gaan de bijen
naar elders: naar het fruit, naar het
koolzaad. Maar bovenal naar de Mein
weg, de grootste heide van Limburg,
vlak bij. “Ook als de heide nog niet
bloeit, is dat een prachtig drachtgebied!” Voor heidehoning uit Limburg
zijn de broers dan ook hét adres waar
je moet wezen.
Als bestuivingsimkers hebben ze bijen
geplaatst bij kwekers van courgettes,
aardbeien en asperges en vooral de
laatste tijd blauwbessen. Voor de stand
op de koolzaadvelden hebben ze een
baken gemaakt, om bij de kasten te
plaatsen. “Probleem was dat de bijen
zich oriënteerden op stilstaande landbouwmachines, en zich vervolgens
vervlogen, als die machines van plaats
veranderden.”
Ook voor ervaren imkers als André en
Cor Simons is wintersterfte een terug
kerend probleem. “Bij ons in Herken
bosch is het gif ter bestrijding van de
aspergevlieg het grootste probleem,
samen met de verzwakking van de
heidedracht. En natuurlijk de varroamijt.”

Studiedagen NBV 2017
Het thema van de studiedagen 2017 is:
Blij met mijn bijen, bijen blij met mij?
De studiedagen dit jaar zijn gericht op
vergroten van (achtergrond-)kennis en
het kennismaken met praktijksituaties.
De organisatie van de studiedagen
hoopt met dit thema ook de nieuwe/
startende imker te bereiken.
De Studiedagen worden gehouden in:
Beilen		
op 4 november
Boskoop
op 11 november
Breda		
op 18 november
Roermond
op 25 november
De Commissie Studiedagen stelt alvast
de hoofdrolspelers van deze studiedagen aan u voor.

Beilen
7ZHHEHJLQQHUV. Dit
echtpaar houdt sinds enkele
jaren met plezier bijen. Zij willen graag
hun ervaringen als beginnende imkers
met u delen.

Ben Som de Cerff. Zijn eerste jaren als
imker liggen al wat verder terug. Hij
heeft inmiddels ervaring met Imkeren
met meer dan twintig volken. Hij wil
graag zijn toehoorders meenemen in

zijn ervaringen hiermee en u van tips
en trucs voorzien om ‘groot’-imker te
worden.

Breda en Horst
We hebben Henk van Gerwen en
Cyriel Lendfers bereid gevonden om
het ochtendgedeelte te verzorgen op
beide locaties.
Cyriel Lendfers imkert sinds 2005
alweer. Hij vertelt over zijn ervaring als
kleine (honing-)imker en zet bijen in bij
diverse educatieve projecten. Met
vallen en opstaan heeft hij het vak
onder de knie gekregen. Cyriel is in
het dagelijks leven docent groen aan
het Citaverde College Bedrijfsopleidingen en volgt de NBV-opleiding Leraar
Bijenteelt.
Henk van Gerwen imkert zo’n tien
jaar. Samen met zijn partner Ans
Hoeymakers bestiert hij het imkerbedrijf Akkies Tuin (akkiestuin.nl). Henk
wil u deelgenoot maken met de praktijk van alle dag hoe je met meer dan
20 volken imkert. Henk is leraar Bijenteelt.

Boskoop
Ben Som de Cerff zal één van de twee
lezingen verzorgen. Naar de tweede
spreker zijn we nog naarstig op zoek.

Een imker is overleden
Op 3 februari is overleden

Gerhardus Hendrikus (Geert) Schwieters.
Geert is 88 jaar geworden. Ondanks zijn al gevorderde leeftijd was hij nog steeds een
actief lid van onze vereniging en verzorgde hij nog ongeveer dertig bijenvolken. Het
gehele seizoen reisde hij met zijn bijen. De wilg was in het voorjaar de eerste dracht en
steevast eindigde hij met de heidedracht. Geert was een telg uit een echt bijenhouders
geslacht. Meerdere generaties leefden met, voor en van de bijen. Ook Geert is vanaf zijn
jongste jeugd met bijen opgegroeid. Op 18 januari jl., op onze nieuwjaarsreceptie, sprak
hij nog enthousiast met ons over zijn plannen met de bijen. Zijn schema voor 2017 had
hij klaar. Geert was een imker in hart en nieren. Zijn kennis over bijen en imkermethodes
was enorm. We zullen zijn kennis maar vooral ook zijn persoonlijke aanwezigheid in
onze vereniging heel erg missen Vanaf deze plaats wensen wij zijn nabestaanden de
kracht toe om dit verlies te dragen.
Dat Geert in vrede mag rusten.
Bestuur en leden
NBV bijenhoudersvereniging Ommen

Agenda
Uitgebreide informatie over onderstaande
en andere evenementen vindt u op onze
website www.bijenhouders.nl/agenda.

02.08.17 – Epe
65ste Bijen- en honingmarkt op het Marktplein van 8.00-14.00 u. epe.bijenhouders.nl/
actueel/show/1871.

26.08.17 – Drachten
Bijenmarkt van 10.00-16.30 u. op het
Museumplein t.o. de Beleef Bibliotheek.
Inl.: Henk Koers, 0512-531925,
hendrikkoers@planet.nl.

05.08.17 – Zuidlaren
Markt van Melk en Honing van 10.00-16.00 u
op de Grote Brink. Inl. Ton Kolkman,
050-4095792, 06-53850460.

12.08.17 – Zutphen
Honing- en Milieumarkt van 9.00-16.30 u.
op de Houtmarkt. Inl.: Willem Velberg,
0575-515646, 06-81232898,
www.bijenstandwillemvelberg.mysites.nl.

02.09.17 – Stadskanaal
Honing- en natuurinformatiemarkt op de
Leer- en Doemarkt van 9.00-16.00 u.
Inl.: Gé Hoogerwerf, 0599-212913,
gehoogerwerf@zonnet.nl.

16.09.17 – Ugchelen
51ste Honing-, Natuur- en Hobbymarkt van
10.00–16.00 u. in en rond het Dorpshuis
‘Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339
AN. Honingverkoop vanaf 10.30 uur. Info en
foto-impressie op www.imkers-apeldoornugchelen.nl. Inl: Nolly Spijkerman-Verbeek,
055-5346430, spijkerbeek@chello.nl.

16.09.17 – Bussum
40ste Bijen- en natuurmarkt van
10.00-16.00 u. aan de Huizerweg 49H.
Inl.: sterkellie@gmail.com.

23.09.17 – Eerbeek
109e Bijenmarkt van 10.00-15.00 u. bij Restaurant “De Korenmolen”, Kanaalweg 3. Verkoop (Ned.) honing, bijen en imkermaterialen, tevens stands over natuur- en
biologische producten.
Inl. Henk van Zomeren, 0313-656969,
bijenmarkt@imkersverenigingeerbeek.nl.

07.10.17 – Austerlitz
De Commissie Bijenteeltonderwijs van de
NBV organiseert haar jaarlijkse lerarendag.
Leraren en leraren in opleiding ontvangen
een uitnodiging.
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Ambrosius

BUCKFAST KONINGINNEN

®

HONINGWIJNEN

UW GARANTIE VOOR EEN
GOED BIJENSEIZOEN !
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Onze eerste klas
koninginnenteelt is
gebaseerd op 25 jaar
solide ervaring

Koop online Buckfast koninginnen en
vindt voor uw keus de juiste informatie

www.buckfast.dk
Voor meer informatie mail ons: info@propol.nl

DIRECTEUR VAN BUCKFAST DENEMARKEN

Al 30 ja

KELD BRANDSTRUP imker

Imkerij de Traay is op zoek
naar Nederlandse honing
Bent u een gepassioneerde imker en
kunt u ons honing leveren?
Aarzel dan niet en neem voor meer verkoop- en
inkoopinformatie contact op met Lieko Boersma via
l.boersma@detraay.com of 0320 22 96 14
(contante betaling is mogelijk)
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Imkervakhandel Het ielgat
Al 30 jaar specialist in
imkermaterialen

Wij van Het ielgat doen ons best om het
de imkers van Nederland naar de zin te
maken. Zo hebben we een prachtig Emaille
honingbord ontworpen om de honing verkoop
te bevorderen, en Retro honingetiketten
voor op de potjes. Daarnaast verkopen we
bijenkasten, ramen, imkerkleding, gereedschap,
kunstraat, Trim-o-Bee en veel meer. We hebben
een grote voorraad en voordelige prijzen.
Kom gezellig een keer langs in ons bedrijf of
neem een kijkje in onze webshop!
Bert, Tina, Marianka en Marco
Het ielgat | Amen 35 | 9446 PA | Amen
shop: www.ielgatshop.nl | blog: www.hetielgat.nl

38

Bijenhouden 2017.4

advertentie Bijenhouden Nr 3.indd 1

01/05/2017 22:53

www.dewerkbij.nl

Imkers samen met
de Werkbij op weg

Alles begint met goede producten voor een mooie honing!

In onze groothandel kopen wij graag uw kwaliteitshoning in.

Onze groothandel is gevestigd in Veenendaal (tevens ook afhaalpunt).
Honing, Bijenkasten, Imkerbenodigdheden (Imkergereedschap+kleding), Bijenvoeding en
gezondheid, Glas, Propolia (verzorging), Bijenwasartikelen, Zaden en planten, Boeken
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Bijna 650.000 mensen in Nederland zijn
allergisch voor het gif van bijen en/of wespen
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Postbus 60022
1320AA Almere
Nederland

T 003136 539 78 40
F 003136 539 78 41

infonl@alk.net
www.alk.net/nl

2017-05ALU-08

Kijk voor meer informatie over insectengifallergie
en eventuele behandelmogelijkheden op:
www.allesoverinsectengifallergie.nl

