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Lammetjesdag 
Op 27 maart a.s. vindt weer de 
jaarlijkse Lammetjesdag plaats 
bij de schaapskooi op Heuven.
Onze vereniging is daarbij ook 
weer van de partij. Wij staan 
daar met een kraam, waarin we 
honing verkopen, maar daar-
naast het bijenhouden aan de 
man proberen te brengen. Het 
is altijd plezierig om met wat 
meer mensen te zijn, en het 
wordt dan ook op prijs gesteld 
wanneer zich een aantal en-
thousiastelingen bij de secreta-
ris meldt om mee te helpen.
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Van de bestuurstafel.

veel plezier en succes toe bij deze 
unieke basiscursus bijenhouden. Wij 
zullen er met de docenten alles aan 
doen om deze cursus opnieuw tot 
een groot succes te maken. Sommige 
cursisten hebben de wens geuit om 
nu al met een eigen volkje te begin-
nen. We streven er naar om iedere 
cursist voor het einde van de cursus 
een mentor aan te bieden. Dat geeft 
steun en kan nare ervaringen helpen 
voorkomen. Daarom roep ik hierbij 
onze ervaren imkers op om zich bij Mart 
Coemans te melden als eventuele men-
tor. Alvast dank voor de medewerking!

Op zaterdagochtend 26 maart aan-
staande starten we weer met de 
maandelijkse bijpraatochtenden in 
onze stal op Heuven te Rheden. Ui-
teraard zijn ook onze cursisten daar 
van harte welkom: je kunt daar naar 
hartelust al je ervaringen in de groep 
gooien en de reacties zullen je ver-
rassen; in elk geval ga je er met een 
blijmoedig gemoed weer vandaan! 
Er wordt voor voldoende koffi e en 

Als ik dit schrijf hebben we al 
weer twee heerlijke zonnige 
voorjaarsachtige dagen kun-

nen beleven en gezien hoe onze im-
men met veel stuifmeel enthousiast 
thuiskomen. Het voorjaar staat al in 
de deur zogezegd!
Toch blijft het oppassen en goed de 
voederpositie van uw volken con-
troleren door naar de plaats van het 
mul op de bodemplank te kijken: 
ligt dit ver naar achteren, dan zou 
de wintervoorraad wel eens ver ver-
bruikt kunnen zijn. Bijvoeren met 
suiker- of honingdeeg. Stop dit voer 
in een oude krant en maak een paar 
gaatjes in de krant en leg dit op de 
voeropening van de dekplank. Voer 
in deze tijd niet met vloeibare suiker-
oplossing, dat kost te veel energie.

Op maandagavond 21 februari heb-
ben weer 13 enthousiaste deelne-
mers de eerste theorieles beleefd on-
der de bezielende leiding van Frans 
Koops in het CNME centrum in Pre-
sikhaaf. We wensen onze cursisten 
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thee met iets erbij gezorgd. Neem 
gerust ook geïnteresseerde vrienden 
en kennissen mee.

De werkgroep drachtplanten is van 
plan om de wijkverenigingen in 
Arnhem en Velp aan te schrijven 
en haar diensten aan te bieden bij 
het inzaaien van braakliggende ter-
reintjes in de woonwijken. Met de 
gemeente Rheden zijn wij in overleg 
om samen de Nationale Boomfeest-
dag van 23 maart aanstaande inhoud 
en vorm te geven. 
Met de gemeente Arnhem hebben 
we een overeenkomst afgesloten 
om drie buitengebieden voor bijen-
volken beschikbaar te stellen. Be-
langstellenden kunnen zich nog bij 
onze secretaris, Henk Hoge melden. 
Als beheerder zal Leen van ’t Leven 
namens onze vereniging de plaat-
sing in goede banen leiden. Over 
de aanpassing van de stal in park 
Angerenstein kan nu nog niets con-
creets worden gemeld, de gemeente 
studeert nog op de plannen.

Wij zijn bezig te onderzoeken of een 
bescheiden, maar belangrijke, uit-
breiding van de afgesloten (slinger)
ruimte van onze stal op Heuven, ge-
realiseerd kan worden. De beheer-
der van Natuurmonumenten heeft 
al zijn goedkeuring gegeven. Zodra 
we de benodigde vergunning van 
gemeente Rheden hebben verkre-
gen, kunnen we aan de slag, waarbij 
Klaas Poppinga de regie zal voeren. 
De uitvoering zal ook weer de inzet 
van veel leden en donateurs vergen: 
u hoort hier meer over!
Lotty heeft met succes onze vereni-

ging ingeschreven voor een project 
van NL Doet: het Oranjefonds heeft 
een forse donatie overgemaakt naar 
onze penningmeester. Het project 
zal op zaterdagochtend 19 maart a.s. 
bij de kanovijver in Rheden worden 
uitgevoerd. Het doel is om de daar 
aanwezige bloemenweide opnieuw 
in te zaaien met een rijk mengsel aan 
zaden die mooie drachtplanten voor 
onze bijen en alle andere nuttige in-
secten zullen opleveren. We zijn in 
overleg met de gemeente Rheden 
over de manier van uitvoering. Maar 
hierbij nogmaals een oproep aan ac-
tieve leden en donateurs om de han-
den uit de mouwen te steken. Meldt 
u aan bij Lotty van den Bosch.
Het moet een groot succes worden!

De samenwerking met de collega’s 
van De Liemers blijft een inspireren-
de activiteit van ons bestuur. Samen 
kunnen we meer en kunnen we el-
kaar ook helpen in praktische zaken 
en met nieuwe ideeën.

Graag wens ik u allemaal een boei-
end, en spannend en vooral ook 
vreugdevol imker seizoen toe!

Arthur Ohm
Voorzitter
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Het gaat niet goed met de bij-
enstand in Nederland en in 
de ons omringende landen. 

Daarom zijn activiteiten om te ko-
men tot meer drachtplanten heel 
belangrijk. Naast de problemen met 
de honingbij zien wij ook de popula-
ties van veel vlindersoorten en soor-
ten solitaire bijen achteruit gaan. Er 
worden gelukkig ook maatregelen 
getroffen voor deze insecten. Het is 
daarbij heel prettig dat deze maat-
regelen elkaar versterken. Verbete-
ring van de bijenweide is ook goed 
voor vlinders en meer bloemen voor 
vlinders betekent ook meer bloemen 
voor bijen. 

In Arnhem wordt het een en ander 
gedaan en zijn nieuwe initiatieven 
ontwikkeld om voor zowel bijen 
als vlinders en andere bloembezoe-
kende insecten het leefmilieu te ver-
beteren. Hierbij is niet alleen onze 
bijenvereniging actief. De Arnhemse 
afdelingen van het IVN, de vereni-
ging voor natuur en milieueducatie, 
en de KNNV, de vereniging voor 
veldbiologie, beheren al bijna vier 
jaar de vlindertuin aan de parkweg 
en het IVN heeft een werkgroep 
‘bloeiende landjes’. Daarnaast zijn 
er nog initiatieven van het ‘Departe-
ment Tijdelijke Ordening’ (DTO) en 
van ‘Zaaigoed’. De gemeente Arn-
hem wil steun verlenen aan deze or-
ganisaties en heeft zelf het initiatief 

et gaat niet goed met de bij-

Activiteiten die meehelpen 
aan de verbetering van de 

bijenweide in Arnhem.
genomen van de ‘Reizende tuinen’. 

Wat doen al deze organisaties?      
Onze bijenvereniging heeft de werk-
groep ‘Drachtplanten’ die er voor 
zorgde dat er in 2010 een convenant 
werd gesloten met de gemeenten 
Arnhem, Rheden en Rozendaal, 
waarbij de partijen afspraken samen 
te zullen werken om te komen tot 
meer drachtplanten en –bomen in 
deze gemeenten. De werkgroep be-
kijkt verder alle mogelijkheden om 
tot meer drachtplanten te komen 
binnen ons verenigingsgebied. 

Peter Santino maakte in 2001 voor de 
Sonsbeek tentoonstelling Locus Fo-
cus een kunstwerk aan de parkweg 
tegenover Brasserie ‘De boerderij’. 
In 2007 zagen vrijwilligers van IVN 
en KNNV dat dit kunstwerk, een 
meditatieheuvel, er rommelig bij 
lag. In 2001 was de meditatieheuvel 
omgeven door een bloemenweide, 
maar deze werd in de jaren daarna 
overwoekerd door bramen. In over-
leg met de afdeling Bossen en Par-
ken van de gemeente mochten IVN 
en KNNV om de heuvel van Peter 
Santino een vlindertuin aanleggen. 
Hierbij hebben zij veel steun en me-
dewerking gekregen van de gemeen-
te. Veel bramen zijn verwijderd, er 
zijn bloemenmengsels ingezaaid en 
er zijn planten en struikjes geplant. 
Het is nog niet klaar, maar er is al 
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veel bereikt. Er is weer een redelijke 
variatie in de vegetatie, met zowel 
nectarbloemen voor de vlinders als 
waardplanten voor de rupsen. Elke 
donderdagochtend zijn een tien-
tal IVN-ers, KNNV-ers en een paar 

vrijwilligers die in de buurt wonen 
aan het werk, maar er wordt niet al-
leen in de Vlindertuin gewerkt, ook 
worden door de vrijwilligers regel-
matig waarnemingsroutes gelopen 
volgens het systeem van de Vlinder-
stichting. De waarnemingen worden 
ook aan de Vlinderstichting doorge-
geven. In 2008 werden tijdens deze 
waarnemingen 180 vlinders gezien, 
maar een jaar later waren dit er al 
ruim drie maal zoveel. Een van onze 
leden heeft het afgelopen jaar ook 
twee bijenvolken in de vlindertuin 
geplaatst. 

Het IVN heeft de werkgroep ‘Bloei-
ende landjes’. Deze werkgroep zoekt 
braak liggende terreintjes en zaait 
dat in overleg met de afdeling Bos-
sen en Parken van de gemeente met 
zaden van wilde bloeiende planten 
in. Bij het station Arnhem-Zuid en 
in Presikhaaf bij de Maaslaan zijn 
twee jaar geleden stukjes ingezaaid. 
Achter de volkstuinen aan de Bos-
weg heeft deze werkgroep de ‘Paar-
denwei’ in beheer en onderhoudt 
dit stuk grond samen met leerlingen 
van de Buitenschool.  

De gemeente Arnhem heeft de ‘Rei-
zende tuinen’ opgezet. Door de ge-
meente zullen braak liggende ter-
reinen die nog een tot twee jaar niet 
in ontwikkeling worden genomen 
worden ingezaaid met bloemenza-
den. 

Een stad is nooit af, altijd wordt er 
gewerkt aan vernieuwing, uitbrei-
ding of onderhoud. Dit zijn vaak 
complexe processen die meerdere 
jaren duren waardoor soms hele 
gebieden voor een langere tijd in 
onbruik zijn. Oude gebruikers zijn 
vertrokken en nieuwe komen pas 
na voltooiing. Doorgaans ervaren 
eigenaren, gebruikers, bewoners en 
omwonenden deze tijd als een ne-
gatieve periode. Het Departement 
Tijdelijke Ordening (DTO) wil deze 
bedreiging voor de leefbaarheid in 
de stad ombuigen tot een kans door 
de overgangsfase niet als hinderlijk 
te zien maar juist als een waardevol-
le culturele manifestatie; die van de 
verandering, het (her)ontdekken, het 
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komen dat de toekomstige ingre-
pen onsamenhangende groene 
incidenten worden, zal een groep 
van deskundigen bij elkaar worden 
gebracht, bestaande uit deskundi-
gen op het gebied van onder andere 
ecologie in de stad, archeologie, 
private stedelijke ontwikkeling en 
landschappelijke inrichting, die al-
len op een ander gebied of met een 
andere invalshoek kennis hebben op 
het gebied van natuur/groen en de 
stad. Deze klankbordgroep kan dan 
door zijn gevarieerde samenstelling 
op een creatieve wijze input geven 
aan de meest uiteenlopende zaken 
ten aanzien van groen in de stad; 
van conceptuele input tot praktisch 
zaai- en beplantingsadvies, van fi-
nanciering tot en met ecologische 
verankering en koppeling aan het 
gemeentelijk beleid. 

Op 25 februari j.l. is op initiatief van 
DTO een aantal mensen van boven-
genoemde organisaties bij elkaar ge-
weest als eerste stap naar het komen 
tot een klankbordgroep voor groen 
en bloemen in de stad. Ik heb mede 
als lid van de werkgroep Dracht-
planten van onze bijenvereniging 
aan deze bijeenkomst deelgenomen.

Frans Koops      

maken en het worden. Culturele ini-
tiatieven, architecten, kunstenaars, 
ontwerpers en andere creatieve on-
dernemers gebruiken en program-
meren de overgangsfase en zijn zo 
bij uitstek in staat om bijzondere 
kwaliteiten van de plek te ontdek-
ken en zichtbaar te maken. Eén van 
de middelen om dat te doen is het 
toepassen van groen. Over de gehele 
wereld wordt er inmiddels geëxpe-
rimenteerd met guerrilla gardening, 
stadsmoestuinen, verticaal groen, 
urban forestry en urban farming.

Ook in Arnhem wil DTO door het in-
zetten van (tijdelijk) groen de open-
bare ruimte een impuls geven en is 
daarom samen met ‘Zaaigoed’, het 
initiatief van een aantal kunstenaars, 
de mogelijkheden aan het verken-
nen om een DTO-groengroep op te 
zetten.

Zaaigoed is een initiatief om de per-
soonlijke betrokkenheid met tran-
sitieplekken te herstellen. Dit doen 
zij door de zorg op zich te nemen 
van een braakliggend terrein. Op dit 
terrein bakenen ze een stuk land af  
en zaaien dit in met allerlei soorten 
zaaigoed. Voor elke plek een ander 
mengsel. De eerste actie in 2010 was 
het inzaaien van een gebied op het 
terrein van het toekomstige Cober-
cokwartier. Daarop volgend is in het 
Oostelijk Centrumgebied een stuk 
ingezaaid met boekweit, winterrog-
ge en phacelia.

Om het initiatief van DTO en Zaai-
goed stevig te verankeren in de 
bestaande groene stad en te voor-
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Boekenveiling 
(Prof Enoch Zander).

Nadat Han Geltink tijdens de 
oudjaarsbijeenkomst aan de 
hand van plaatjes verteld 

had over zijn bezoek aan Suriname, 
en Carel ter Horst ons in de pauze 
met pianospel verraste, kwam het-

klapstuk: een veiling van antiquari-
sche bijenboeken uit de erfenis van 
een niet nader genoemde imker. 
De animo was overweldigend. De 
euro’s dartelden over elkaar heen. 
Vooral Lotty bleek te beschikken 
over een fl inke zak geld die, zoals 
Bart vermoedde, afkomstig moest 
zijn van een dertiende of mogelijk 
veertiende maand. 
Ze overbood bijna iedereen behalve 
ondergetekende die de hand wist te 
leggen op twee boeken van Prof. Dr. 
Enoch Zander samen voor slechts 
€ 3, een koopje. Kennelijk wisten de 
meeste aanwezigen niet wie Zander 
was. In die leemte wil ik gaarne in 
het kort voorzien.

Prof. Zander is te beschouwen als de 
grondlegger van de moderne bijen-
teelt. Hij gaf leiding aan het eerste 
instituut voor de bijenteelt ter we-
reld, opgericht in 1907 in Erlangen 
een stad in Beieren. Hij ontdekte 
als eerste de parasiet Nosema apis 
zander die de ( de toen al gebruikte 
term)  “verdwijnziekte” veroorzaak-
te. Het is merkwaardig te constate-
ren dat de door hem geadviseerde 
bestrijdingsmethoden heden ten 
dage nog steeds gelden: hygiëne en 
raatvernieuwing. Hij ontwierp een 
nieuwe kast met kleinere raampjes 
van 42 x 22 cm die zowel als broed- 
en honingkamer konden worden ge-
bruikt. Aan tal van hulpmiddelen bij 
de bijenteelt is zijn naam verbonden. 
De twee boeken die ik heb bemach-
tigd zijn delen van het zevendelige 
werk  “Handbuch  der Bienenkun-
de”. Tot op hoge leeftijd heeft hij aan 
steeds nieuwere drukken gewerkt. 
Mijn deel V  “Die Zucht der Biene” 
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Als je zijn naam googlet tref je veel 
publicaties aan.
Ik ben benieuwd wat de boekjes na 
mijn verscheiden in de toekomst bij 
de veiling gaan opbrengen.

Ries van Dijk

is de achtste en laatste druk en ver-
scheen in 1952 toen hij 79 jaar was. 
De eerste druk was van 1919. Het 
andere boek is deel II “Der Bau der 
Biene” ( 1951).
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Vlagvertoon op 
oudejaarsbijeenkomst.

Je hoort het vaak als je bestuurs-
leden van imkerverenigingen 
spreekt, dat de verenigingsavon-

den slecht tot zeer 
slecht bezocht 
worden. Rond-
uit ergerlijk is dat 
wanneer weer 
eens een spreker 
van ver gekomen 
is en een vijftal toe-
hoorders aantreft 
waarvan drie be-
stuursleden. Arie 
Koster, wel bekend 
van zijn onderzoek 
aan spoorwegta-
lud begroeiing en 
stadstuinen heeft 
een aantal jaren 
geleden via het 
landelijk bijenblad laten weten dat 
hij niet meer zou optreden voor min-
der dan twintig belangstellenden, 
hoe redelijk ook 
zijn honorarium.
Hoe dan ook: op 
29 december 2010 
ben ik te gast bij 
de imkervereni-
ging Arnhem-Velp 
en Omstreken. Het 
bestuur had beslo-
ten deze keer eens 
een oudejaarsbij-
eenkomst te houden. Op die avond 
kan ik meerijden met Henk, de se-

cretaris van de afdeling en ben dus 
ruim voor 20.00 uur ter plekke. Daar 
treffen we voorzitter Arthur aan en 

zijn vrouw Els en 
nog een paar leden. 
Mijn vrees dat het 
hierbij blijft, wordt 
nog geen 10 minu-
ten later volledig 
weggenomen. Het 
imkervolk stroomt 
binnen, mannen 
en ook opvallend 
veel vrouwen. En 
opeens is er be-
drijvigheid in het 
keukentje en aan 
een fl inke tafel aan 
de kop van het 
zaaltje. Het betreft 
enerzijds koffi e/

thee, oliebollen en glühwein, an-
derzijds diverse bijenboeken uit een 
nalatenschap en oude tijdschriften. 

Onderwijl wordt 
techniek bedreven 
die, ouderwets ge-
sproken, een voor-
dracht met beel-
den in het vooruit-
zicht stelt. Ik schat 
het gezelschap dat 
nog in de benen is 
en elkaar begroet, 
koffi e drinkt en de 

boekenuitstalling aan een inspectie 
onderwerpt op ruim 30 personen. 
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muizen werd aangevreten en nu 
door Els hersteld is. Hij zal in het 
vervolg als laken dienen op de tafel 
waaraan mensen die het beste met 
hun vereniging voor hebben. En dat 
zal ongetwijfeld resulteren in nog 
meer gezellige verenigingsavonden. 
Het kan dus wel degelijk. Met olie-
bollen en glühwein. En met de vlag. 
Ja, het komt m.i. allemaal door die 
vlag en door de liefde waarmee die 
gerestaureerd is. 

NB: de penningmeester was blij ver-
heugd met de opbrengst van ruim € 
75,= van de veiling.

Ton Thissen, afdeling De Liemers.

Als de voorzitter aangeeft te gaan 
spreken, strijkt iedereen neer. Hij 
prijst de mate van opkomst en deelt 
het globale verloop van de avond 
mee. Han zal vertellen over zijn reis 
en verblijf in Suriname, waarin ook 
nog bijen figureren. Het wordt een 
ongedwongen babbel die door Leen, 
een Surinamekenner, op een beschei-
den en joviale manier wordt aange-
vuld en bijgesteld. Zoals dat onder 
vrienden behoort te gaan. Dan komt 
de boekentafel ter sprake. De voor-
zitter legt uit wat de secretaris heeft 
bedacht. Nu eens geen verloting 
maar een veiling. Het gaat van: een-
maal, andermaal … verkocht, maar 
op een soepele wijze en tegen vrien-
denprijzen. Zo komen de begeerde 
boeken in de juiste handen terecht. 
Dan is er ook de vlag nog, die voor 
het eerst op 19 mei 1979 werd ge-
hesen, na verloop van tijd in de la 
terecht kwam, gaandeweg door de 

Voor de beginnend imker heeft 
Klaas Poppinga 3 complete 

simplexkasten in de aanbieding. 
Tegen elk aannemelijk bod. 

Info: Klaas Poppinga 026-4952164 
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Manukahoning uit 
Nieuw Zeeland.

veroorzaakt worden door de aan-
wezigheid van methyl glyoxal 
(Mavric, Universiteit Dresden). De 
Nieuw-Zeelandse imkerij ziet daar 
natuurlijk brood in. De antiseptische 
activiteit van de honing drukken ze 
uit in een speciale eenheid, de UMF 
(Unique Manuca Factor). Hoe hoger 
de factor, hoe sterker de werking 
van de honing. En hoe hoger de fac-
tor, hoe hoger ook de prijs. Gronden 
waarop manuka voorkomt of kan 

aangeplant worden, zijn sindsdien 
enorm gestegen in waarde, en land-
eigenaren vragen aan de imkers tot 
20% van hun oogst als pacht. Het 
Nieuw-Zeelandse Ministerie van 
Landbouw investeert in onderzoek 
waarbij getracht wordt om speci-
ale vroegbloeiende en laatbloeiende 
manukacultivars te ontwikkelen om 
zo de honingoogst te rekken en daar-
mee de opbrengsten op te drijven. 

Honing heeft een antiseptische 
werking doordat de bijen er 
tijdens de rijping en indik-

king het enzym glucoseoxidase aan 
toevoegen. Hierdoor wordt er bijna 
continu suiker in waterstofperoxide 
omgezet. En dit werkt sterk ontsmet-
tend. Dit mechanisme wordt echter 
tenietgedaan, wanneer de honing in 
contact komt met lichaamsweefsel 
of bloedserum. Het enzym katalase 
dat hierin voorkomt neutraliseert 
de productie van waterstofperoxide. 
Nieuw-Zeelands onderzoek uit 2001 
toonde aan dat dit inderdaad het ge-
val was met honing van 344 planten 
wereldwijd, behalve met honing van 
de manukabloemen. Deze behoudt 
zijn antiseptische werking, ook in 
een wond. De manukaplant (Lep-
tospermum scoparium) komt alleen 
voor in Nieuw-Zeeland. 

Het is een struik die tot 5 m. hoog 
wordt en altijd groen blijft. In 2005 
werd ontdekt dat de speciale ei-
genschappen van manukahoning 
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Deze gegevens komen van de Natio-
nal Beekeepers Association of New 
Zealand Inc. Tijdens mijn recente be-
zoek aan Nieuw Zeeland viel het mij 
op dat manukahoning op heel veel 
plaatsen te koop is. Zowel in super-
markten als in souvenirwinkels. En 
de prijzen ervan lopen enorm uit-
een. Van een imker hoorde ik dat de 
prijs inderdaad afhangt van de eer-
der genoemde UMF. De imker is ook 
verplicht deze factor in een laborato-
rium te laten testen en deze compo-
nent op het etiket te vermelden. Bij 
het reizen door Nieuw Zeeland val-
len de overal uitgezette bijenvolken 
op door hun pastelkleurige kasten. 
Ze worden veelal in clusters van vier 
volken tegen elkaar geplaatst in een 
vierkant. De vliegopeningen naar de 
vier windstreken. De meeste imkers 
werken er met de Italiaanse gele bij. 
Dat de imkerij in Nieuw Zeeland een 
grote bedrijfstak is bleek me toen ik 
zo’n blok van vier kasten geplaatst 
zag worden door een helicopter. 

Marcel Simon
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Imkeren in Down Under.

Wat van ver komt is lekker, 
dat geldt zeker voor ho-
ning wat mij betreft. In elk 

geval probeer ik tijdens onze buiten-
landse reizen uit te vinden hoe het 
staat met het imkeren en wat voor 
een soort bijen er gehouden worden 
en proef de plaatselijke soorten ho-
ning. In januari en februari van dit 
jaar ging voor mijn vrouw en mij een 
lang gekoesterde wens in vervulling: 
een rondreis door Nieuw Zeeland, 
in combinatie met familiebezoek in 
Christchurch; gevolgd door een reis 
door een gedeelte van het oneindig 
grote Australië. 

Beide landen bieden een ongeloofl ijk 
rijke, gevarieerde natuur aan, met 
talloze bloemen in allerlei soorten, 
kleuren en maten. Het moet vanuit 
een imker gezien een eldorado zijn 
om in deze natuur bijen te houden, 
ook omdat het klimaat weliswaar 
ruw en soms meedogenloos hard 
kan zijn, maar ook warm tot zeer 
warm.

Op het noorder eiland in Nieuw 
Zeeland kregen wij in onze eerste 
Bed&Breakfast maar liefst 13 ver-
schillende soorten plaatselijke ho-
ning voorgeschoteld, ongeloofl ijk 
ook omdat er echt grote verschil-
len in kleur, substantie en uiteraard 
smaak te onderscheiden waren.

Onderweg zagen we geregeld in de 
weilanden langs de bosranden rijen 
bijenkasten staan, meestal in groep-
jes van 4 bij elkaar gebonden ( tegen 
de soms harde wind?) en vaak ook 
in een halve cirkel opgesteld. Meest-
al wit geschilderde type spaarkas-
ten, met wel 6 of 7 bakken op, elkaar. 
Eén keer kwam het er van om van 
een imker een pot klaverhoning te 
kopen: verrukkelijk.

In Australië zagen we helaas minder 
bijenkasten vrij in de natuur staan, 
navraag leerde dat de imkers meest-
al hun kasten op eigen, zeer ruim 
bemeten, terrein houden. Maar een-
maal hadden we geluk: we troffen 
een bord met “Honey” met er naast 
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een oude koelkast met potjes honing 
van 1 kg, te koop voor 10 Australi-
sche dollar( = ca. € 7,50), bij een toe-
gangshek. Wij er op af, en juist toen 
ik mijn eerste foto’s begon te maken, 
kwam de eigenares en imker op ons 
af en wenste ons meer dan hartelijk 
welkom. Haar naam is Pamela Gil-
len, en ze was in volledige “gevechts-
uitrusting” bezig met haar 6 volken, 
die iets verder tegen de muur van 
haar schuur stonden. Vooral toen ze 
hoorde dat ik ook imker was en dat 
wij uit Holland kwamen, was het ijs 
direct gebroken; wat geen kunst was 
want het was daar ruim 35 oC in de 
schaduw, en wij stonden in de zon 
rond 11.30 uur!

Pamela toonde vol trots haar volken 
en haar gereedschap en de prima, 
schone afgesloten slingerruimte. 
Zij heeft ook met haar man en twee 
zonen 3 jaar in Enschede gewoond, 
waar haar man gastdocent was.
Pamela vertelde dat zij ruim 10 jaar 
imkert en nog dagelijks leert. Tot 
voor kort had zij maar liefst 16 kas-
ten, maar onlangs heeft zij er daar-
van 10 verkocht omdat het haar te 
veel werd. Zij heeft een soort spaar-
kasten maar dan met 9 ramen op een 

rij en wel 5 á 6 bakken op elkaar.
Zonder op te scheppen, maar slechts 
als voorbeeld van de rijkdom van de 
bloeiende natuur in haar omgeving, 
vertelde Pamela dat zij onlangs van 
één volk 30 kg honing had geoogst 
en dat het zelfde volk drie weken 
eerder al 33 kg honing had opgele-
verd. We kregen van haar een pot 
heerlijke moerasbloemen honing 
mee, en namen heel hartelijk af-
scheid van elkaar.

Uiteraard mocht ik vele foto’s ma-
ken en die heb ik aangeboden aan 
de redactie voor de broodnodige il-
lustraties van dit verhaaltje. Pamela 
was wel goed beschermd, maar ik 
liep als toerist vrolijk tegen mijn 
eerste Australische bijensteken aan, 
zonder nare gevolgen overigens.
Ten slotte: naar ik heb begrepen heb-
ben de imkers in Australië (nog)  
geen last van Varroa, wat een slok op 
een borrel moet uitmaken. Het heeft 
wellicht alles te maken met de zeer 
strenge toelatingsregels met betrek-
king tot de invoer van buitenlandse 
land- en tuinbouw producten, bij-
voorbeeld vers fruit.

Arthur Ohm
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Voorjaarsinspectie en wat 
dies meer zij.

Leg het deksel ondersteboven opzij 
of bij een simplexkast de bovenste 
rand, en zet daar de broedkamer 
op, die boven staat, nog met de dek-
plank er op. De er nog onder staan-
de broedkamer of honingkamer, 
waar gewoonlijk geen broed of voer 
meer inzit, nemen we tegelijk met de 
bodem weg. Hebben we een schone 
bodem paraat, dan zetten we die op 
de plaats van de oude en zetten daar 
meteen de opzij gezette broedkamer 
op. En anders moeten we snel de 
oude bodem afkrabben en schoon 
vegen. Verwijder de dekplank, geef 
een tik op de zijkant ervan boven de 
kast, zodat de erop zittende bijen in 
de kast vallen, en dek de kast af met 
een doek. Omdat de bijen zo vroeg 
in het voorjaar nog weinig stekerig 
zijn, is hooguit een klein beetje rook 
onder de doek nodig. Vervolgens de 
doek van opzij openen, het buiten-
ste raam uit de kast tillen en bij voor-
keur in bijvoorbeeld een lege zes-
ramer hangen. Dan kunnen we de 
volgende ramen achtereenvolgens 
opschuiven totdat we broed in alle 
stadia zien. Als dat het geval is hoe-
ven we niet verder te zoeken. Wel 
kun je hetzelfde ook nog vanaf de an-
dere kant doen, zodat dan duidelijk 
is hoeveel ramen broed bevatten en 
hoeveel ramen voer er nog zijn. Zit 
er al een raam of vijf/zes broed in, 
dan kunnen we twee of drie ramen 
voer eruit nemen en vervangen door 

Wanneer deze Bijenstal ver-
schijnt is het bijna zover. 
We kunnen ons verheugen 

op de hernieuwde kennismaking 
met onze bijenvolken. Natuurlijk, 
als het goed is hebben we de bijen al-
weer zien vliegen. Begin februari al 
was het weer mooi genoeg voor de 
reinigingsvlucht. En zelfs kwamen 
er al bijen met stuifmeel thuis. Een 
teken dat er alweer broed aanwezig 
was. Voorzichtig had ik al eens met 
een stokje door het vlieggat over 
de bodem geveegd. Slechts enkele 
dode bijen in afwachting om naar 
buiten gesleept te worden. Maar nu 
gaat het weer echt beginnen. Op een 
mooie dag eind maart of begin april 
kan de voorjaarsinspectie gedaan 
worden.Hebben we het instrumen-
tarium weer goed gereinigd klaar 
liggen? Twee schone doeken om de 
bijen af te dekken, een raampjeslich-
ter en een gewone vork. De bijenkap 
en zonodig een beetje rook. Handig 
is ook om een schone reservebodem 
paraat te hebben. De ontwikkeling 
van een bijenvolk gaat vaak snel-
ler dan wij denken. Wil je oude raat 
vervangen door kunstraat, dan kun 
je daar niet nog een of twee weken 
mee wachten. Zorg er daarom voor 
een aantal schone raten bij de hand 
te hebben. Wat willen we bij deze in-
spectie weten? Is er al werksterbroed 
en heeft de moer de winter dus over-
leefd, en is er nog voldoende voer. 
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kunstraat tegen het broednest aan. 
Het aanliggende nog verzegeld voer 
kan met de vork wat opengekrabd 
worden. Vergeet de bijen op het op-
zij gezette raam niet en leg de dek-
plank er weer op.We kunnen nu de 
weggenomen onderste broedkamer 
of honingkamer nakijken. Beschim-
melde of te donker geworden raten 
verwijderen, nog goede raten weer 
gebruiken, de bak waarin ze hangen 
reinigen, en aangevuld met nieuwe 
raat paraat houden om weer op het 
volk te zetten. Dat kan, afhankelijk 
van de ontwikkeling van het volk, 
al vrij snel het geval zijn. Al binnen 
een of twee weken. De afgenomen 
voerramen in een afgesloten bak be-

waren voor toekomstige afl eggers. 
Willen we voorjaarshoning oogsten, 
vergeet dan niet een moerrooster te 
leggen. Mocht je met twee broedka-
mers werken, en misschien zat er 
dan ook nog broed in de onderste, 
vervang dan in die broedkamer oude 
raat door kunstraat en zet deze bak 
op de andere. Zit er in die broedka-
mer nog geen broed, hang dan een 
raam broed vanuit de andere broed-
kamer over. Met twee broedkamers 
kunnen we iets langer wachten met 
het leggen van een rooster. Succes en 
een goed imkerjaar gewenst.

Marcel Simon   

Een nieuw middel tegen varroa
in aantocht?

In november 2010 kwam Bayer 
CropScience met het bericht dat 
het de rechten had verworven 

van een product ter bestrijding van 
varroa. Het product is ontwikkeld 
door Exosect in Winchester, UK. De 
lancering van dit nieuwe middel 
wordt in 2011 gepland in de Ver-
enigde Staten. De eerste registraties 
ervan in Europa worden vanaf 2012 
verwacht. Het product is via een 
vernieuwende techniek ontwikkeld.  
Het is gebaseerd op een consump-
tiegeschikt, gezuiverd poeder van 
was die duurzaam gewonnen is uit 
palmbomen. Dit poeder is gecom-
bineerd met thymol. Het wordt ver-
strooid boven de raampjes en komt 

vervolgens door een electrostatische 
lading in contact met de bijen en zo 
verspreid door het volk. Deze tech-
niek betekent dat slechts minieme 
hoeveelheden thymol nodig zijn, 
waardoor het gevaar van residuen 
van thymol in honing beperkt blijft. 
We moeten maar afwachten of het 
een verbetering brengt bij de bestrij-
ding van varroa.

Marcel Simon
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Het begin voorbij.

maar van de haar tijdens het begin-
nersjaar toegeschoven volkjes heeft 
ze een maand of 3 later toch nog 6 
potten honing geoogst. Ze doet er 
terecht lyrisch over.

Hoe het begon? Een schoonzus uit 
Groesbeek had bijen en mooie ver-
halen en veel honing en dat stak aan. 
Een inloopdag georganiseerd door 
De Liemers in haar bijenstal op het 
Horsterpark in Duiven en het bezoek 
aan een aantal imkers van die vereni-
ging deden Leontine besluiten aan 
de beginnerscursus deel te nemen. 
Er kwam met name in de theorieles-
sen, zegt ze, fl ink wat informatie op 
je af. Maar veel werd door middel 
van gerichte vragen over de telkens 
afgelopen lessen herhaald. Op den 
duur wel erg veel vragen, maar de 
verschillende onderwerpen werden 
veelal aanschouwelijk gebracht wat 
het onthouden ook gemakkelijker 
maakte. Geruststellend was in ieder 
geval de gedachte dat je voor het 
theoretisch gedeelte zou slagen als je 

Super trots op 6 potten honing

Paspoort : 
Naam: Leontine Holland (51)
Getrouwd met: Coen; 3 kinderen
Beroep: doktersassistente
Hobby’s: hockey, wandelen, bijen-
houden
Woonplaats: Zevenaar, Oud-Zeve-
naarseweg 48

De familie Holland beschikt 
achter hun huis en voorbij 
hun tuin over nog voldoen-

de plek voor een paar paarden, var-
kens, geiten, kippen en nogal wat 
schapen en sinds kort ook over een 
degelijk gebouwde bijenstal, het 
domein van Leontine. Ze volgde de 
beginnerscursus bijenhouden bij im-
kervereniging De Liemers in 2010. 
Was het vroeger gebruikelijk dat een 
geslaagde beginner een volkje van de 
vereniging cadeau kreeg, de (twee) 
docenten van de cursus voorzien 
iedere deelnemer van op zijn minst 
een broedafl egger in de zwerm-
tijd. Leontine begon met een veger. 
Daar kwam later nog een zwerm 
bij. Beide volken staan nu (14-2-11) 
goed in het voer en gezond in haar 
nieuwe bijenstand. Er is nog plaats 
voor  2 volken en die zullen er zeker 
in 2011 ook wel komen. Beginners 
krijgen nog wel eens te horen dat ze 
het eerste jaar na hun cursus nog ze-
ker niet aan honing moeten denken, 
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voor het drachtgebied gaandeweg 
in kaart te brengen. Op de vraag hoe 
ze haar kennis bijhoudt en uitbreidt, 
zegt ze het blad Bijenhouden te le-
zen en geregeld het boek van Pohl te 
raadplegen hoewel ze het handboek 
van Speelziek wat uitgebreider en 
gedetailleerder vindt. Een volgende 
cursus zit er voorlopig niet in. Ze wil 
eerst de stof van de beginnerscursus 
in praktijk brengen. Daaraan denkt 
zij de handen meer dan vol te heb-
ben. Toen een paar dagen geleden bv. 
de temperatuur tegen de 10º liep, zag 
ze nogal wat dode bijen voor de kast 
liggen. Wat is er aan de hand is dan 
de prangende vraag. Omdat ze het 
zeker wilde weten, haalde ze er haar 
mentor bij, die enkele honderden 
meters verderop in de straat woont 
en haar mogelijk gerust kon stellen. 
Die controleerde met haar ook even 
het volk in de nieuwe kunststofkast, 
dat zij wantrouwde, omdat die op 2 
bakken veel minder weegt dan haar 
andere volk op 1 bak spaarkast. Lo-
gisch, maar toch liever zeker weten 
dan zitten dubben. Zo wil ze dat 
het gaat: gaandeweg met vallen en 
opstaan groeien in het imkervak. 
Een heel aparte hobby, vindt ze.  

Ton Thissen

de vragen goed kon beantwoorden. 
Het was even ploeteren maar ieder-
een behaalde goede resultaten. 

En dan heb je opeens bijen. Daar ga 
je, zegt ze, natuurlijk heel respect-
vol mee om. Ook omdat je weet dat 
ze kunnen steken, wat het imkeren 
overigens wel heel spannend maakt. 
En ook interessant in de ogen van je 
niet-imkerende vrienden en kennis-
sen. Je beseft opeens een exclusieve 
hobby te hebben. Wat de ambachte-
lijke kant van de zaak betreft, ze kan 
goed uit de voeten met het ineen-
zetten en insmelten van de ramen, 
weet ook de verfkwast te hanteren, 
maar vindt het ook prettig dat bijna 
alle materiaal kant en klaar te koop 
is. Ze beseft terdege dat een thuisim-
ker zoals zij de mate van dracht voor 
haar bijen bepaalt. Dat is in haar ge-
val gelukkig goed voor elkaar. Bin-
nen de 6 km. om haar stand is er 
vanwege de halflandelijke ligging 
van hun huis en tuin een overvloed 
aan wilg, maar er is ook esdoorn en 
paardenbloem, klaver, kastanje en 
linde en fruitbomen ( kers, pruim, 
appel en peer). En dan zijn er ook 
altijd nog de tuintjes van de aan-
grenzende woonwijk. Ze neemt zich 
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Op 5 februari 2011 met een 
lezing van Arno Kok over 
“ kunstmatige inseminatie” 

van koninginnen.

We hebben het over insecten, over 
bijen. Omdat ik me totaal helemaal 
niets zinnigs kan voorstellen hoe KI 
dan in zijn werk moet gaan ben ik 
erg benieuwd. 

Ik heb eerder andere imkers gesproken 
waarvan er één bijvoorbeeld moeite 
had met de term raszuiverheid (bij hem 
wierp deze term negatieve associaties 
op) een andere imker, ooit lid van onze 
vereniging,  heeft destijds bij de opkomst 
van KI zijn lidmaatschap opgezegd, hij 
vond KI onnatuurlijk. Special voor deze 
twee imkers maar ook voor iedereen die 
een afkeer heeft van beïnvloeding van de 
natuurlijke weg wil ik meegeven dat het 
helpt je te beseffen dat bijen nuts dieren 
zijn. In dat kader zal bijvoorbeeld een 
veeteler die zich richt op melkproductie 
met Holsteiner-Friesian (7000liter melk 
per jaar) er voor zorgen dat zijn koeien 
niet door een “hobbystier” bevrucht 
worden. Barnevelder kippen kruis je 
niet met Groninger meeuwen. Dus als 
je als imker voorkeur hebt voor bepaalde 
eigenschappen kun je net als een vee- 
varkens- of pluimveeboer  overgaan tot 
gericht telen. 

Op de agenda van deze vergadering 
staat o.a. de lezing, bespreking van 

resultaten van bevruchtingsstations  
maar ook een verloting van 3 ras-
zuivere Buckfastkoninginnen. Ui-
teraard heb ik meegedaan aan deze 
verloting en het moest waarschijn-
lijk ook zo zijn dat ik niet in de prij-
zen viel…*
De resultaten van de bevruchtings-
stations Marken en Ameland, die 
tijdens deze vergadering besproken 
worden, liggen op circa 66%. D.w.z. 
dat 34% van de koninginnen niet 
bevrucht zijn. Men vindt dat een 
teleurstellend resultaat. KI is dan 
een mogelijk alternatief voor de trek 
naar bevruchtingsstations en het 
slagingspercentage zal altijd hoger 
liggen.

Als ik zie wat er aan inzet geleverd moet 
worden kan ik me indenken dat het sla-
gingspercentage tegenvalt. Het telen van 
koninginnen is  een vak apart (!) en niet 
voor beginnende imkers hiervoor moet 
je écht gevorderd (of vergevorderd) zijn. 
Het vraagt om uiterste nauwkeurigheid 
en discipline. Het begint met omlarven 
en plaatsen in broedstoven. Na het uit-
komen van de koninginnen worden ze in 
bevruchtingskastjes geplaatst en op een 
van tevoren vastgestelde datum naar 
Ameland of Marken vervoerd en week 
later weer opgehaald. Dat betekent een 
zeer nauwkeurige planning !

De KI methode wordt d.m.v. Power-
Point presentatie door Arno Kok 

Op 5 februari 2011 met een resultaten van bevruchtingsstations  

Vergadering van de Buckfast 
Belangen Vereniging in Vorden.
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de(!) zachtaardigheid van Buckfast 
bijen,(hierop wordt geselecteerd en 
geteeld) denk ik dat deze bijen beter 
geschikt zijn, dan een “onvoorspel-
baar” volk, voor de werving van 
jonge imkers of een eerste kennis-
making met kinderen c.q.  jongeren !  
Als imker zit je er niet mee als je een 
keer gestoken wordt maar bij jonge-
renwerving wil je dat risico liefst zo 
klein mogelijk houden. 
   
De BBV (Buckfast Belangen Vereni-
ging) houdt zich voornamelijk bezig 
met koninginnenteelt en moet ge-
zien worden als een zijtak binnen de 
NBV, met een apart lidmaatschap. 
Buckfast c.q. koninginnenteelt is een 
specialisatie binnen de bijenteelt. Er 
worden gerichte cursussen gegeven 
maar ook deelcursussen voor het 
omlarven.

Meer info www.bbvbuckfast.nl
of h.groen9@chello.nl

Lotty van den Bosch

getoond en is op z’n zachtst gezegd 
spectaculair. De koninginnen wor-
den gedurende twee minuten ver-
doofd (!) en onder een binoculair 
in een kunststofhoesje in de juiste 
positie gebracht. De cloaca wordt 
voorzichtig geopend en er wordt 
een witte massa ingebracht. Waarbij 
die massa dus alleen vervoermid-
del is voor de roze (niet zichtbare) 
spermacellen. Op de afbeeldingen 
die getoond worden wordt gebruik 
gemaakt van een binoculair met een 
dubbele kijker zodat de eerste KI-
pogingen van een beginnend teler 
gevolgd kunnen worden. Dat lijkt 
mij een hele geruststelling. Op mijn 
vraag, “hoe weet je nou hoe diep 
je de injectienaald moet invoeren” 
krijg ik antwoord van een van de le-
den. Herman Kroeze legt uit dat je 
bij het inbrengen een randje tegen-
komt waar je langsheen moet. Hij 
past de KI methode al jaren succes-
vol toe. Het spreekt voor zich dat hij 
dus óók een uiterst “Fingerspitsen-
gefühl “ heeft ontwikkeld.   
 
*Na deze spectaculaire beelden volgt 
de verloting van de Koninginnen. Ik 
mag de lootjes trekken maar val zelf 
niet in de prijzen…. Dat is natuur-
lijk heel erg jammer maar de andere 
kant van het verhaal is wel dat je een 
raszuivere Buckfast koningin ook 
niet zomaar in een “gewoon” volk 
kunt plaatsen. Dat moet met beleid 
gebeuren en liefst onder toeziend 
oog van een imkermentor die erva-
ring heeft met Buckfast bijen.

In verband met de gegarandeer-



22

Mentorschap.

Vraag wat hij/zij zelf bedacht heeft 
om het probleem op te lossen. 
Geef daarna pas je advies.

5. Probeer niet belerend over te 
komen. 
Ook ervaren imkers doen soms 
onverstandige dingen.

6.  Niet iedereen houdt van ellen-
lange verhalen. 
Probeer in te schatten wat de begin-
nende imker op prijs stelt. 

7.    Weet, je pupil leert van jou, maar 
door zijn/haar handelen te begelei-
den word je zelf ook wijzer.

Piet van Schaik

Het is belangrijk dat net afge-
studeerden van de cursus 
beginnend imker goed 

opgevangen worden. Daarom krijgt 
elke nieuwe imker een mentor. Het 
kan ook gebeuren dat iemand, na 
jaren geen bijen gehad te hebben, 
weer wil gaan imkeren. Hij/zij zal 
dan hulp nodig hebben bij bijv. het 
bestrijden van de varroa’s. Ook in 
dit geval kan iemand een mentor 
nodig hebben. Hierbij enkele aan-
dachtspunten voor de mentor om 
tot een goede begeleiding van zijn 
pupil te komen: 

1.    Wacht niet totdat je pupil contact 
met jou opneemt. 
Bel zelf even als je een handeling 
met je bijen gaat doen. 
Dit is meestal ook voor hem/haar 
een goed moment om in de bijen te 
werken.

2.    Geef zo weinig mogelijk hulp 
per telefoon. Een bezoekje aan je 
pupil is veel directer. 
Al pratende komen zeker ook ande-
re interessante zaken aan de orde.

3.    Gelet op punt 2 is het belangrijk 
dat de mentor in de buurt van zijn 
pupil woont.

4.    Luister bij elke ontmoeting eerst 
naar jouw pupil. 
Wat is zijn/haar probleem? 
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Dr. Peter Rosenkranz (Landesan-
stalt für Bienenkunde, Hohenheim), 
leider van een van de deelnemende 
bijeninstituten, presenteerde het on-
derzoek: “Het Duitse Bijenmonitoring-
project werd in het najaar van 2004 op-
gericht en heeft als doel de oorzaken van 
de enorme, periodieke winterverliezen 
op te helderen. Maar ook de toelating 
van neonicotinoiden en het teruglopen 
van bestuivers in het algemeen, en bijen 
in het bijzonder, baart grote zorgen”. 
Het project is een samenwerkings-
verband tussen Duitse imkers, bij-
eninstituten, de Deutscher Imker-
bund (DIB), de Deutscher Berufs- 

Inlichtingen:
Dr. G.J. Testerink
Tel. 0313414251
E-mail: jantesterink@hotmail.com

IV
Arnhem-Velp

e.o.

de Bijwerkgroep

Wintersterfte: Wat kunnen wij imkers doen?
20e Apisticus-Tag 2011

In de winter van 2002/2003 werden de Duitse imkers op-
geschrikt door enorme bijenvolkverliezen van gemiddeld 
30% van de Duitse honingbijpopulatie, met een variatie van 
80–100% tot normale (5-10%) wintersterfte. In 2004 werd het 
“DEutsche BIenenMOnitoring-project” (DEBIMO) gestart, 
een langdurig onderzoeksproject met het doel de oorzaken 
van periodiek hoge winterverliezen te verklaren. In 2010 
werden de eerste resultaten en conclusies gepubliceerd wat 
resulteerde in de titel van de 20e Apisticus-Tag te Münster (12 
en 13 februari 2011): SCHWERPUNKT VARROA. 
De Bijwerkgroep was voor u aanwezig.
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De monsters worden onderzocht op 
bijenziektes (varroa, bijenvirussen, 
nosema), aanwezigheid van pesti-
ciden (onderzoek aan bijenbrood), 
de standplaats- en drachtomstan-
digheden (pollenanalyse van de 
honingmonsters) en de bedrijfsme-
thode (reizen, zwermverhindering 
en varroabestrijding) van de imker. 
Achteraf wordt bekeken wat de oor-
zaak kan zijn van eventuele grote 
volkverliezen. De eerste resultaten 
van het project werden in 2010 ge-
publiceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift Apidologie. 
Dr. Rosenkranz: “Wintersterfte wordt 
voor het belangrijkste deel bepaald door 
de besmettingsgraad met de varromijt, 
Varroa destructor, in oktober. Bij een 
varroabesmetting van meer dan 6 mij-
ten per honderd bijen neemt de kans op 
wintersterfte sterk toe. De belangrijkste 
factor hierbij is de overdracht van zeer 
virulente virussen die voorkomen in de 
varroamijt, met name DWV (deformed 
wing virus) en ABPV (acute bee para-
lysis virus). Bij het aanboren van de pop 
worden de virussen overgebracht.”
Opmerkelijk was dat de wintersterf-
te in het project varieert van 5-10% 
(lage wintersterfte) tot ca. 15% (hoge 
wintersterfte), maar in een landelijke 
enquete (Fachzentrum Bienen und 
Imkerei, Mayen) significant hoger is, 
nl. resp. 10-15% en 20-23%. Ook een 
oude koningin vergroot de kans op 
wintersterfte, evenals kleine, en dus 
zwakke volken. In de praktijk wor-
den nog veel te vaak kleine volken 
ingewinterd. Nosema blijkt geen in-
vloed op de wintersterfte te hebben, 
hoewel Nosema in heel Duitsland

und Erwerbsimkerbund (DBIB), de 
Deutscher Bauernverband en de 
industriebond Agrar (BASF, Bayer 
en Syngenta). De helft van de pro-
jectkosten wordt gedragen door 
de industriebond Agrar. Voor het 
project werden 120 imkers uit heel 
Duitsland uitgezocht, waarbij er op 
werd gelet dat zowel de verschil-
lende klimaat- en drachtomstan-
digheden, maar ook het verschil in 
structuur in de imkerij (aantal vol-
ken, beroeps- en hobby-imker) ver-
tegenwoordigd zijn. Elke imker stelt 
10 volken ter beschikking voor het 
monitoringproject. Tijdens het bijen-
seizoen worden door medewerkers 
van de desbetrefffende bijeninstitu-
ten 2 keer per jaar (oktober en maart 
en soms nog in de zomer) monsters 
genomen van bijen, honing en stuif-
meel (bijenbrood). De behandeling 
van de volken is en blijft ter verant-
woording van de imker. 

 

 Standorte Deutsches Bienenmonitoring 
 
Geografische verspreiding van de stand-
plaatsen van het Duitse bijenmonitoring 
project.
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zijn geen garantie tegen wintersterfte, 
maar verhogen wel enorm de kans dat 
bijenvolken de winter overleven!”

Kritiek
Van de kant van de DBIB is er veel 
kritiek op de financiële bijdrage van 
de industriebond Agrar: Is hier nog 
wel sprake van een onafhankelijk 
onderzoek, met name naar het effect 
van planten beschermingsmidde-
len m.b.t. wintersterfte? Een direct 
schadelijk effect is, op basis van de 
gegevens uit dit onderzoek, niet te 
verwachten. Dit type onderzoek is 
echter niet geschikt om sublethale 
en chronische effecten van het grote 
scala pesticiden, aanwezig in het 
bijenbrood, op lange termijn te me-
ten. Hiervoor zijn andere methoden 
noodzakelijk en die worden nu bin-
nen het project ontwikkeld.
De DBIB: “Plantenbeschermings-
middelen zorgen wel degelijk voor 
verzwakking en sterfte van onze bij-
en.” De stelling van de DBIB wordt 
ondersteund door een aantal waar-
nemingen:
-   Na verbod op het gebruik van 
neonicotinoiden (een groep nieuwe 
zeer giftige pesticiden), vermin-
derde in Frankrijk de wintersterfte 
sterk. Gebleken is dat neonicotinoi-
den, bij sublethale concentraties, het 
oriëntatievermogen van de bij aan-
tast waardoor bijen niet meer thui-
komen. Ook verhogen neonicotinoi-
den de gevoeligheid van bijen voor 
ziekten.
-   In West-Nederland komen enor-
me concentraties neonicotinoiden 
in het oppervlaktewater voor, con-

voorkomt en geen enkel volk het 
gehele jaar Nosema-vrij is. In het al-
gemeen is de Nosema-besmetting 
laag, met soms een enkele piek; kli-
nische symptomen zijn nauwelijks 
te vinden. In Zuid-Duitsland is No-
sema apis, de soort die van oorsprong 
voorkomt op onze bijen, bijna geheel 
verdrongen door Nosema ceranae. Be-
gin deze eeuw is N. ceranae overge-
stapt van de oosterse honingbij Apis 
cerana op onze honingbij Apis mel-
lifera. In Noord-Duitsland is N. apis 
nog veel aanwezig. Ook kon geen 
negatief effect van residuen van 
pesticiden, aanwezig in bijenbrood, 
aangetoond worden. Wel bleek er 
een enorm groot scala, en in toene-
mende mate, aan pesticiden in bij-
enbrood (in 2009 in totaal 260 en in 
2010 zelfs 368 verschillende pestici-
den!) voor te komen, echter in zeer 
lage concentraties. 
Als aanbevelingen aan de imkers om 
met succes de bijenvolken door de 
winter te krijgen zei Dr. Rosenkranz: 
“Een effectieve en vooral tijdige behan-
deling tegen varroa is de beste overle-
vingskans voor onze bijenvolken. Zorg 
voor een jonge koningin en winter alleen 
sterke volken in. Deze aanbevelingen 

Een gezonde en door DWV geïnfecteerde bij.
Foto: Elke Genersch
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centraties tot ver boven 100 keer de 
maximaal toegelaten norm. In het 
DEBIMO-project is onderzoek aan 
neonicotinoiden in oppervlaktewa-
ter en pesticiden, die via het opper-
vlaktewater door bijen worden op-
genomen, helaas niet meegenomen.
-   In de USA is de populatie van ver-
schillende hommelsoorten de laatste 
2 decennia dramatisch teruggelopen 
(voor 4 soorten zelfs met 95%). Oor-
zaken zijn nog onbekend, maar de 
dramatische terugloop valt samen 
met de introductie van neonicotinoi-
den in de USA.
De industriebond Agrar heeft in 
2009 besloten zich uit het onderzoek 
terug te trekken. Hun aandeel in 
de kosten is overgenomen door het 
Bondsministerie voor voedsel, land-
bouw en consumentenveiligheid.

Wij imkers
Het advies van Dr. Rosenkranz is 
duidelijk. Maar hoe kunnen wij dit 
in de praktijk in onze bedrijfsmetho-
de toepassen? Hiervoor waren en-
kele wetenschappers uitgenodigd, 
die in een bijprogramma hun lezing 
hielden, zoals Ir. Jozef (Sjef) van der 
Steen (Plant Research International,  
Wageningen) en Dr. Benedict Polac-
zek (Institut für Biologie/Zoologie, 
Freie Universität Berlin). Een tijdige 
varroabestrijding zorgt ervoor dat de 
voedsters, die de a.s. winterbijen ver-
zorgen, in goede conditie zijn. Niet 
vitale winterbijen zijn het begin van 
de wintersterfte. De bedrijfsmetho-
de van Ir. van der Steen is te vinden 
op de website www.bijen.wur.nl, de 
bedrijfsmethode van Dr. Polaczek is 

identiek aan mijn bedrijfsmethode, 
welke ik al in juni 2006 in ons ver-
enigingsblad “de bijenstal” onder de 
titel ‘Advies Varroabestrijding’ be-
schreven heb. Dit artikel is te vinden 
op onze website www.debijenstal.nl 
onder Bijwerkgroep.

Geografische diversiteit en 
selectie op varroatolerantie
Een tweede, eveneens zeer interes-
sante lezing (Dr. Marina Meixner, 
Bieneninstitut Kirchhain), ging over 
de geografische diversiteit aan bij-
enrassen, de gevolgen van de pres-
tatiebijenteelt van de laatste 150 jaar 
en selectie op varroatolerantie. 
Natuurlijke selectie van na de laatste 
IJstijd is de reden voor de veelvoud 
aan bijenrassen in Europa. Voor 
West- en Noord-Europa was dat Apis 
mellifera mellifera. Afhankelijk van de 
plaatselijke milieu-omstandigheden 
als klimaat en vegetatie, maar ook 
parasieten en ziekten, ontstonden 
er binnnen het bijenras regionale 
ecotypen. De laatste 150 jaar is dit 
beeld drastisch veranderd. De door 
de imker ver doorgevoerde selectie 
op prestatieteelt (zwermtraagheid, 
zachtaardigheid, honingopbrengst, 
etc.), maar ook de import van bij-
enrassen van buiten de regio (A. m. 
carnica, A. m. ligustica, Buckfast bij) 
heeft de natuurlijke verspreiding 
erg veranderd. Niet alleen de ge-
netische samenstelling van de hui-
dige bijenpopulatie is veranderd, 
ook de genetische diversiteit is sterk 
verminderd. A. m. mellifera is sterk 
verbasterd of zelfs geheel door A. 
m. carnica vervangen. In het wild le-



27

volken, geselecteerd op natuurlijke 
ziekteweerstand en aanpassing aan 
moeilijke milieuomstandigheden, 
beoordeeld kan worden. Zo zijn er 3 
projecten, nl. 
-   het Unije-project, een eiland voor 
de kust van Kroatië
-  het Gotland-project: sinds 1999 
overleven volken zonder varroabe-
handeling
-  Universiteit Avignon, Frankrijk. 
Hier overleven volken al 14 jaar zon-
der varroabehandeling
Het uiteindelijke doel is het verkrij-
gen van volken met grotere weer-
stand tegen ziektes en deze op een 
geschikte wijze in Eurpa te versprei-
den, zodat bijensterfte vermindert en 
het gebruik van bestrijdingsmidde-
len in de bijenteelt sterk afneemt….

Bijen, imkers en het weer 
Uit een derde lezing, die van Dr. 
Christoph Otten (Fachzentrum Bie-
nen und Imkerei, Mayen), met als 
titel “Bijen, imkers en het weer” nog 
enkele opvallende aspecten. 
Een gevoelige weegschaal, geplaatst 
onder de bijenkast, en detectie-ap-
paratuur bij het vlieggat om uit- en 
invliegende bijen en het tijdstip te 
registreren, brachten interessante 
gegevens aan het licht. Zo kon hij 
aantonen dat het uitvliegen van 
bijen bepaald wordt door de tempe-
ratuur, en niet zozeer door de stra-
ling van de zon. Werksters vliegen 
vooral uit bij een temperatuur bo-
ven 10 ºC, maar ook bij lagere tem-
peraturen (vooral tussen de 5 en 10 
ºC). Bij temperaturen lager dan 10 ºC 
treedt er een groot bijenverlies op. 

vende (honing)bijenvolken komen 
niet meer voor.
Op een aan natuurlijke selectie on-
derworpen bijenpopulatie zijn an-
dere overlevingskriteria van toepas-
sing dan op een bijenpopulatie die 
door de imker geselecteerd werd 
op zwermtraagheid en honingop-
brengst. Vanwege de grote proble-
men die V. destructor veroorzaakt, 
zoals wintersterfte, maar ook residu-
en van varroa-bestrijdingsmiddelen 
in bijenwas en resistentie tegen deze 
middelen, werd een programma op-
gestart om varroatolerante bijen te 
telen. Voor het verkrijgen van var-
roatolerantie is met name grote ge-
netische diversiteit noodzakelijk en 
varroatolerantie kan alleen ontstaan 
als bijenvolken niet tegen varroa be-
handeld worden. De nog aanwezige 
diversiteit aan rassen en ecotypen 
van de honingbij vormt de basis 
voor de teelt van ziektebestendige 
bijen op regionale basis. Het concept 
van de varroatolerantieteelt is er op 
gericht elementen uit de natuurlijke 
selectie in de teelt in te bouwen. Het 
belangrijkste criterium voor varroa-
tolerantie is de toename van de mijt-
populatie in het bijenvolk tijdens het 
bijenseizoen. 
In het COLOSS-programma (Pre-
vention of  COlony LOSSes) loopt 
een omvangrijk veldexperiment om 
nieuwe kennis te vergaren over de 
samenhang tussen aanpassing aan 
regionale klimaat- en drachtom-
standigheden en de ziektegevoe-
ligheid van bijen. Dit moet leiden 
naar proefstanden door heel Eu-
ropa, waar de vitaliteit van bijen-
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Vooral zieke bijen komen niet meer 
terug. Ca. 70% van de bijen die niet 
terugkeren zijn besmet met nosema 
of virussen.
Een ander deel van zijn lezing ging 
over wintersterfte en het weer. Het 
blijkt dat bij een laat begin van het 
voorjaar de daarop volgende win-
tersterfte kleiner is. Dit wordt ver-
oorzaakt door een late ontwikkeling 
van de varroamijt. Begint de aanzet 
en ontwikkeling van het broednest 
laat dan kan ook de varroamijt zich 
pas laat in het gesloten broed ont-
wikkelen. Het gevolg is  een kleinere 
populatie in de herfst. Ook blijkt de 
varroamijt zelf een langere winter-
rust te hebben bij een langer duren-
de winter. In 2010 duurde de winter 
lang en begon de dracht erg laat. De 
broedaanzet kwam laat op gang en 
de verwachting was dan ook dat 
de wintersterfte in de winter van 
2010/2011 laag uit zou vallen. Ech-
ter, de volkssterfte in de herfst bleek 
een stuk groter te zijn dan verwacht 
op basis van het late voorjaar. Er 
zijn echter nog andere factoren die 
de wintersterfte bepalen. Gedacht 
wordt aan een slecht stuifmeelaan-
bod in de zomer/herfst, omdat de 
zomer en herfst extreem droog wa-
ren. 
Vervolgens wees Dr. Otten nog op 
het gevaar van herbesmetting in de 
herfst met varroamijten. Deze her-
besmetting is afhankelijk van de 
besmettingsgraad van buurtvolken. 
Geparasiteerde werksters komen 
veelal niet terug in het eigen volk, 
maar in een buurtvolk (oriëntatie-
problemen). Ook roverij is een be-

langrijke factor. Per dag kunnen er 
meer dan 80 mijten binnengehaald 
worden, zelfs als een besmet volk op 
2 km afstand staat!

Een bezoek aan de jaarlijkse Apis-
ticus-Tag inspireert altijd weer tot 
nadenken over het functioneren van 
je volken en je bedrijfsmethode. Laat 
bovenvermeld verhaal ook u inspi-
reren uw bedrijfsmethode nog eens 
uitgebreid onder de loep te nemen 
en, waar nodig, aan te passen…. 
Succes!
 

Jan Testerink
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