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Van de bestuurstafel.

este lezers: aan alles komt
eens een eind! Zelfs de overijverige zomerwerkster leeft
niet veel langer dan 6 á 7 weken,
haar winter collega’s echter ca. 5
maanden. Maar daarna is het echt
afgelopen. Zo ook aan deze uitvoering van ons fraaie verenigingsblad
dat u nu in handen heeft! Bart Riggeling moet er helaas voor hem, en
ons, mee stoppen om zakelijke redenen. Wij zijn als imkers van ArnhemVelp e.o. hem zeer erkentelijk voor
de bijna 12 jaar dat hij De Bijenstal
heeft gedrukt, en hoe! Bijna 50 nummers zijn uit zijn vakbekwame handen “gerold”. Dank je wel Bart, het
was zeer goed, uiteraard mogen we
de actieve inbreng van de redactieleden niet vergeten. Samen met Bart
heeft het bestuur een alternatieve
drukker gevonden, maar De Bijenstal komt dan in een A4-formaat uit!
Bart blijft overigens de opmaak ervan verzorgen.

van Louis Dorhout Mees. De opbrengst is naar de verenigingskas
gegaan.
Na de benoeming van de twee nieuwe bestuursleden heeft het bestuur
de onderlinge taakverdeling herzien
en opnieuw vastgesteld. In een ALV
zal ik daar nader op ingaan. De penningmeester, Mart Coemans, heeft
aangegeven nog maar tot het einde
van dit jaar te willen aanblijven. Het
bestuur heeft daarom gezocht naar
een eventuele opvolger en zal deze
kandidaat in het juni nummer aan u
voorstellen.
Voor onze bijenweide in het bijzondere park Angerenstein in Arnhem,
hebben wij met Spel&Spel architecten uit Arnhem een geheel nieuw,
origineel ontwerp van een ruimere
bijenstal ontwikkeld. Begin februari jl. is onze aanvraag voor de Omgevingsvergunning bij de gemeente
Arnhem ingediend. Dit nadat er de
gemeente schriftelijk toegezegd had
om de aanzienlijke legeskosten kwijt
te schelden. Daarna hebben we de
begroting opgesteld en zijn we begonnen met aanschrijven van sponsoren om de financiering rond te
krijgen. Er zal nog een lange weg te
gaan zijn voordat we de eerste “spa”
in de grond kunnen steken. Een opsteker voor ons is dat wij voor deze
bijenweide een certificaat ontvingen

De gezellige, goed bezochte Oudejaarsbijeenkomst van donderdagavond 20 december jl. in de Atlantaflat te Velp was een mooie afsluiting
van het “Jaar van de Bij”. De verhalen van Rob Plomp over de oude
cultuurgewassen was verrassend en
boeiend. We hebben ook weer een
bescheiden aantal imkerboeken en
–tijdschriften kunnen veilen die afkomstig waren uit het oude archief
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Herman Radstake en Paul van den
Beld hebben in de nieuwbouwwijk
van Schuijtgraaf in Arnhem-zuid
concrete toezeggingen van de gemeente gekregen om twee geheel
nieuwe bijenstallen te (laten) bouwen. Onze imkers krijgen de schone
taak om daar met hun bijenvolken
de prima omgeving te bewerken!

van “Kern-met-Pit” van de KNHM,
met € 1000,-, voor de natuureducatieve invulling van onze activiteiten
daar.

De invulling van het stalrooster
voor seizoen 2013 voor de zondagse
diensten in de stallen van het Openlucht Museum en Heuven is door de
penningmeester afgerond. De deelnemers ontvangen dit rooster hierbij
in dit maartnummer. Het bestuur
roept u op om de data direct in uw
agenda te noteren en eventueel meteen zelf met een collega te ruilen indien de data u niet uitkomen.
Kom ook naar de eerste bij-praatochtend in de stal op Heuven: zaterdagmorgen 30 maart a.s. van 10
tot 12 uur.

De samenwerking met de drie gemeenten is zoals gebruikelijk positief te noemen. Met voor Rheden een
interessante en succesvolle ontwikkeling: het inzaaien van maar liefst
drie braak liggende terreinen van in
totaal 12.000 vierkante meter. Voorwaar de intenties uit het met de gemeente Rheden in maart 2010 gesloten “convenant drachtplanten” werpen duidelijk vruchten af.
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naar de bijeenkomst in de Atlantaflat in Velp te komen. We hebben
Eric Blankert bereid gevonden om
een ongetwijfeld boeiend verhaal te
houden over “Gaan de bijen dood
aan Varroa of neonicotinoïden?” In
mei zal Jan Keemink in Groessen
een verhaal houden over koninginnenteelt met Buckfast bijen.

Uw deelname aan de uitgebreide activiteitenkalender 2013, die we weer
met de collega’s van De Liemers hebben uitgewerkt, wordt ook zeer op
prijs gesteld. Meldt u aan bij henk.
hoge@tiscali.nl De beide imkeravonden van 13 februari “uitwinteren”
(door Marcel Simon en Mart Coemans) en 14 maart zwermverhindering (door Ton Thissen) werden zeer
goed bezocht: ongeveer 50 deelnemers!

De vier theorielessen door Frans
Koops in het Natuur Centrum in
Presikhaaf, zijn afgerond en 25 maart
hebben de cursisten hun theorie examen gedaan met aansluitend het
raampjes timmeren . We verheugen
ons opnieuw over de enthousiaste
cursisten die in april beginnen met
de praktijklessen in de stallen van
het NOM en Heuven. Het bestuur
doet een oproep aan ervaren imkers
om in het komende seizoen als mentor de aankomende imkers te ondersteunen. Meldt u aan bij Herman
Radstake: h.radstake@chello.nl

Onze honingdepothouder, Pim
Kempe kon vorig jaar de vraag naar
onze uitstekende honing weer nauwelijks aan. Via de vaste grootafnemer, het Bezoekerscentrum Heuven,
zijn en worden, ook in de winterperiode, heel wat potjes verkocht aan de
vele bezoekers. Wij zijn onze imkers
dankbaar dat die nog steeds bereid
zijn om hun prima honing tegen een
eerlijke prijs aan het honingdepot te
blijven leveren: pimkempe@gmail.
com . We rekenen in 2013 weer op
uw medewerking.

U bent welkom om deel te nemen
aan de jaarlijkse lammetjesdag op
Heuven in Rheden op maandag 1
april: meldt u aan bij: klaaspoppinga@live.nl

De samenwerking met het Openluchtmuseum en Natuurmonumenten Heuven is zoals gebruikelijk heel
prettig en stimulerend. Op donderdagavond 20 december jl. werden
onze vrijwilligers weer feestelijk
onthaald op de welbekende stamppotmaaltijd in het Openluchtmuseum. Het is goed om te zien hoeveel
enthousiasme de talrijke vrijwilligers aan de dag leggen!

Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun familie een goed en
vreugdevol 2013 toe. Het bestuur
rekent in 2013 weer op vele actieve
leden met het doel om onze verenigingsactiviteiten voor het komende
seizoen verder te ontwikkelen en
verbeteren.

Het bestuur nodigt u van harte uit
om op woensdagavond 10 april a.s.

Voorzitter: Arthur Ohm
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“Daar gaat ze”
De songtekst heb ik er nog eens
op nageslagen. Ik lees: “en zoveel
schoonheid heb ik nooit verdiend;
en zoveel gratie heb ik nooit gezien”.
Ik huiver. Dit is poëzie en ik houd
van poëzie en van mijn koninginnen. Wat verderop in die tekst staat
evenwel dat ze waarschijnlijk niet
lang bij mij blijft. Dat ze met anderen
haar tijd verdrijft. Dat ze geheimen
heeft waar ik liever niets van weet.
Dat ze soms zweeft en droomt zodat
ze soms ook mij vergeet. Ja, ja, daar
gaat ze …

et is misschien niet zo verstandig maar telkens als ik
om welke reden ook een
kast heb opengemaakt, wil ik ook
graag de koningin zien. Ik geniet
namelijk van haar aanblik, van haar
activiteit en vooral van haar fysiek:
die prachtig lange slanke kont met
daarop die korte kleine vleugels. En
van het gesjouw daarmee van de
ene naar de andere cel. Zo mooi zijn
en zo dienstbaar tegelijk. Aan het
maken van de bijenkoningin heeft
de schepper dunkt mij een van zijn
mooiste momenten beleefd.

En ik begin jaloers te worden als haar
volk aan het doppentrekken gaat.
En ik ben verdrietig als zij – ondanks
mijn maatregelen – dan toch nog
vertrokken is, gegaan is. En ik kom
thuis en zeg tegen mijn vrouw: “Ze
is gegaan”. “Je kunt morgen toch een
nieuwe maken”, zegt ze. Imkervrouwen zijn niet zelden ook imkermoeders. Maar ja, ik ben haar wel kwijt.
Gewaarschuwd, maar toch. Het lijkt
zo’n beetje op het liefdesverdriet
uit mijn puberjaren. Daar hielp ook
geen lieve moeder aan.

Zo nu en dan zijn er pottenkijkers:
min of meer toevallige passanten
die een bijenvolk wel eens van nabij willen bekijken en natuurlijk de
koningin willen zien. Dan geniet ik
dubbel: van mijn koningin dus en
van hun bijna voelbare afgunst als
gevolg van mijn teugelloze lofprijzingen aan haar adres. Als bijenleraar heb ik een aantal maanden per
jaar te maken met cursisten en stagiaires. Die gaan dan met hun handen
in mijn volken. Ook op zoek natuurlijk naar mijn koninginnen en roepen dan na verloop van tijd: “Daar
loopt-ie!” Het gaat mij altijd weer
door merg en been. Ik schreeuw
dan: “Daar gaat ze!”. Dat refereert
aan het liedje van Clouseau met die
kwajongen van Wauters. Koen heet
die, geloof ik.

Rik Oldeven. Januari 2013.
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“De honingbij is niet heilig”.

et deze titel werd door
Marcel aan de Brugh in de
NRC Wetenschap bijlage
van 2/3 maart jl. een samenvatting
gegeven van een in Science gepubliceerd wereldwijd onderzoek. De
conclusie van dit onderzoek zou
zijn dat vlinders, hommels, zweefvliegen en bijen in de vrije natuur
een minstens zo belangrijke rol
bij het bestuiven van allerlei landbouwgewassen spelen dan de vaak
commercieel ingezette honingbij.
“Hoezeer wordt de landbouw bedreigd door de massale sterfte van
honingbijenvolken” vroeg men zich
af. Daarbij wordt ook de Portugese
ecologe Carvalheiro aangehaald, die
meent dat met dit onderzoek werd
aangetoond dat de honingbij wel
belangrijk is maar het niet alleen af
kan. Voor dit onderzoek bestudeerde men op alle continenten akkers,
waarop allerlei gewassen groeiden.
Op diverse akkers werd het aantal
stuifmeelkorrels geteld dat insecten
op de stamper van de bloem achterlieten. Vervolgens werd dan naar
de vruchtzetting gekeken. Voor het
afleveren van de stuifmeelkorrels
bleken de honingbijen belangrijker
dan de wilde insecten, maar voor
een succesvolle vruchtzetting was
het werk van de wilde insecten efficiënter. Het waarom is niet duidelijk, maar een veronderstelling is dat
voor vruchtzetting vaak kruisbestuiving nodig is en dat honingbijen

meer voorkeur hebben voor pollen
van één soort. Bekend is ook dat
sommige gewassen vooral afhankelijk zijn van windbestuiving, zoals
maïs, graan, suikerriet en rijst (de
grasachtigen) en dat andere planten
door bijvoorbeeld hun bouw niet geschikt zijn voor bestuiving door honingbijen. Zulke gewassen zijn extra
kwetsbaar voor de intensivering van
de landbouw en het verdwijnen van
natuurgebied. Dezelfde Carvalheiro
pleit voor het behoud van stukken
natuur in en om akkers. In een eigen
onderzoek zag zij dat vruchtbomen
(in haar onderzoek mangobomen)
meer vruchten leverden wanneer eromheen een veldje met bloemen lag.
De investering in dat veldje woog
niet op tegen de hogere opbrengst
van de bomen. Dat de rol van de honingbij als bestuiver misschien niet
overdreven moet worden, zoals de
onderzoekers beweren, moge zo zijn,
maar feit is ook dat juist ook door de
inzet van honingbijen de biodiversiteit bevorderd wordt waardoor het
habitat voor wilde bijen verbetert.
Dat de imkerij zich niet monomaan
met de honingbij bezighoudt blijkt
ook uit de doelstellingen van de
NBV, waarin staat dat wij bijdragen
aan het verbeteren van de leefomgeving van honingbijen en aanverwante insecten, zoals solitaire bijen
en hommels.
Marcel Simon
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Honing als wondhelend
middel: zin of onzin?

oen ik 25 jaar geleden bijen
begon te houden was ik niet
alleen gefascineerd door het
leven van deze beestjes maar als verpleegkundige was ik ook nieuwsgierig naar de ‘magische’ eigenschappen die aan honing werden
toegeschreven. Vooral de oudere
imkers beweerden dat er voor elke
ziekte of aandoening wel een remedie bestond op basis van honing.
Betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie zoeken over
dit onderwerp was in die tijd niet zo
eenvoudig. Ik ondervond dat vele
artikelen over dit onderwerp vaak
kopieën waren van andere publicaties die dan bovendien nog eens
dezelfde fouten bevatten.
Ik moet in die tijd nogal hebben
doorgedramd over mijn nieuwe
hobby. Zowel artsen als collega’s
bezorgden mij langs allerlei kanalen
informatie. Zo kreeg ik van een arts
in opleiding een artikel over het gebruik van honing voor de behandeling van brandwonden en een ander
beschreef dan weer de effecten van
honing op wonden die zwaar geïnfecteerd waren. Via de Limburgse
imkers kreeg ik dan weer informatie over een onderzoeker aan het
Academisch Ziekenhuis Maastricht,
Theo Postmes, die het effect van honing onderzocht op brandwonden.
Postmes ontwikkelde dit in samenwerking met het brandwondeninstituut Beverwijk en publiceerde
daarover in het vooraanstaand medisch vakblad The Lancet.
Geheel toevallig kreeg ik de kans

om al die vergaarde kennis in de
praktijk om te zetten. Op de dienst
waar ik toen werkte werden we
geconfronteerd met een zeer complexe, necrotiserende doorligwond.
Alle middelen waren al geprobeerd;
niets leek te helpen. Bovendien verspreidden de weefsels in ontbinding een zeer onaangename geur.
Onder druk van mijn collega’s en
na overleg met de behandelende
arts werd honing geprobeerd. Al
na 24 uur werd er een opmerkelijke
verbetering van de wondtoestand
vastgesteld: de dode weefsels leken
te verweken en op te lossen en de
onaangename geur was wonderwel
bijna volledig verdwenen. Er werd
hier gebruik gemaakt van honing
van eigen gewin en met een spatel
legden we telkens een dikke laag
‘natuurzalf’ op de wonden. Later
leerde ik de door Postmes ontwikkelde zalf L-Mesitran kennen, een
zalf op basis van 48% honing. Dit
stelde mij in staat om in de toekomst
met een product te werken waarvan
de kwaliteit gecontroleerd en de steriliteit gegarandeerd was.
Telkens als ik vertelde over mijn
ervaringen met honing of honingzalf werd fijntjes gelachen: honing
is voor de boterham of voor in de
thee, niet om in de wond te smeren.
Nu jaren later is er echter heel wat
veranderd. Binnen de geneeskunde
stapelen de problemen zich op. Met
zijn allen leven we langer maar hiermee verhoogt ook de kans op het
krijgen van allerlei kwalen. We worden geconfronteerd met complexere
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Hoewel al lang de wondhelende
eigenschappen van honing bekend
waren ( oude culturen als de Maya’s
en Egyptenaren hadden een receptuur op basis van honing) is het pas
de laatste decennia dat hierover uitvoerig werd gepubliceerd. Honing
bevat 80% suikers, hierdoor heeft het
een sterk vochtonttrekkend vermogen. Bacteriën die zich in een vochtig milieu optimaal gaan vermenigvuldigen krijgen het in contact met
honing lastig, ze gaan schrompelen
en sterven uiteindelijk.
Een ander product dat bijdraagt tot
de ontstekingsremming is het enzym glucose-oxidase dat van nature
in onverhitte honing voorkomt. In
een vochtig milieu gaat dit enzym
reageren met de verdunde glucose.
De glucose wordt omgezet in gluconzuur en tegelijkertijd komt er
waterstofperoxide vrij. Van dit laatste product kennen we de ontsmettende werking. Honing is van nature al een zuur product (pH 3,5); door
de aanwezigheid van het gevormde
gluconzuur neemt de zuurgraad nog
toe en we weten dat bacteriën niet
goed groeien in een zuur milieu.
Honing heeft niet alleen sterke
kiemdodende eigenschappen maar
bevat daarnaast ook tal van voedende stoffen die de celregeneratie bevorderen. Dit alles maakt het
zo’n waardevol product dat zeker
zijn plaats verdient in een modern
wondprotocol. Voordracht gehouden tijdens een congres over apitherapie in België.

ingrepen en kortere ligduur in het
ziekenhuis. Bovendien is elke opname in het ziekenhuis een potentieel
gevaar om een ziekenhuisinfectie op
te lopen. De moderne mens lijkt ook
minder opgewassen tegen de bacteriën en virussen die zijn gezondheid
belagen, denk maar aan de Enterohaemorrhagische Escherichia Coli
(EHEC- bacterie) die vorig jaar de
komkommers en de sojascheuten
leek te besmetten.
Denken dat alle infecties nog kunnen bestreden worden met de middelen waar we nu over beschikken
is een utopie. De penicilline die
voor het eerst tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt werd voldoet
al lang niet meer. Bacteriën hebben
zich aangepast aan de moderne antibiotica en zijn resistent geworden.
En deze negatieve evolutie gaat nog
altijd maar voort. We hebben er dus
alle belang bij om de reserveantibiotica die ons nog resten met zorg
toe te passen. Juist daarom kan het
gebruik van verbanden op basis van
honing helpen.
Er is ondertussen al heel wat onderzocht en gepubliceerd over honing.
Wie op het net naar informatie gaat
zoeken zal versteld staan over de
tsunami van informatie die op hem
afkomt. Er zijn nu tal van wondzorgproducten op de markt waarbij honing onherkenbaar verwerkt werd
in een zalf of gel. Honing heeft een
sterk vochtaantrekkend vermogen
en de gel houdt dit vocht vast zodat een snellere wondheling plaats
vindt. Door aan de zalf stoffen toe
te voegen die in het verleden al bekend waren als wondhelend krijgen
we een nieuw product dat zeker zijn
plaats verdient tussen alle courante
wondverzorgingsproducten.

Marcel Van Damme
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Kroatië, een land voor imkers.

n 2012 zag ik op mijn reis door
Kroatië diverse bijenkasten in
fraai beschilderde huisjes, bezet
met fel gekleurde achterladers.

en midden in de bossen vind je dan
een groentetuin met een bijenstal
en een complete slingerruimte en
wassmelterij voor 8 kasten omgeven
door een draad waaraan petflessen
hangen om het wild af te schrikken
en grote borden met teksten die
aan duidelijkheid niets te wensen
overlieten (maar die ik niet lezen
kan). Opvallend is ook hoeveel de
jeugd van bijen weet en er graag
over praat; de ouderen kon ik niet
verstaan en bovendien zijn die zeer
terughoudend.
Het is een mooi vakantieland. Langs
de grote wegen is het aanzien redelijk maar na elke zijstraat is er veel
kapot (geschoten of verbrand) en
veel achterstand. De natuur: de bergen, de kusten en de grotten zijn
fenomenaal. Op onze reis kwamen
wij in het plaatsje Radovljica. Dit
is een heel mooi klein oud vestingstadje met een lange hoofdstraat.
Alle huizen in die straat vallen
onder monumententoezicht. Een
van deze paleisachtige gebouwen is
een onderkomen voor enkele musea,
waaronder een bijenmuseum.

Ook zeer oude vrachtauto ’s die
omgebouwd zijn tot rijdende bijenstal en ook mooi beschilderd.

In sommige boomgaarden stonden
een soort spaarkasten waarvan vele
slecht onderhouden waren en scheef
stonden. Deze bleken van imkers
te zijn die na de oorlog niet terug
zijn gekomen om wat voor reden
dan ook. Op de verste uithoeken
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Hier worden lessen, voorlichting en
rondleidingen gegeven en het is zeer
de moeite waard om te bezoeken. Dit
is het gebied van de Krainerbijen en
de beroemde verzendkastjes. Deze
zijn alom aanwezig en omdat er een
cultuur ontstond om deze te beschilderen met diverse voorstellingen
zijn ze het bekijken waard. De voorstellingen variëren van spreekwoorden, gezegden en gebeurtenissen
tot keiharde gevoelsuitingen. Ook
zijn er veel kasten met houtsnijwerk
in div. maten en soorten te zien en
schilderijen die het imkergebeuren
tonen. Mocht U in de buurt komen
dan is het een aanrader. Ook de
andere musea in dit gebouw zijn de
moeite waard.
Theo Moorman.
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Arnhem-Velp deed mee aan
NL-doet met “De beemd in bloei”.
venterrein bereid zijn gevonden hun
steun te betuigen aan een dergelijk
initiatief en zich daarmee maatschappelijk verantwoorde ondernemers tonen. Zij willen een steentje
bij dragen aan het verbeteren van de
situatie.
Een bijzondere positie nam bij deze
actie het bedrijf SHO* in. Voor alle
vergaderingen/besprekingen
en
bijeenkomsten, toonden zij zich buitengewoon gastvrij en boden naast
vergaderruimte ook koffie/thee en
uiteindelijk ook een lunch aan voor
alle vrijwilligers.
Op 16 maart tijdens de NL-doet
dag werd een start gemaakt met
dit grootschalige inzaaiproject. Met
35 vrijwilligers, waaronder ook
werknemers van SHO en Famostar
werd het eerste perceel geharkt en
ingezaaid. Naast de percelen op de
Beemd wordt ook 3000m2 grond in
Rheden (dorp) en Dieren ingezaaid.
Een geweldige actie. Voor bijen in
deze gemeente is ook 2013 “het jaar
van de bij”!

N

a het ondertekenen van de
convenanten met de Gemeente Rheden prezen wij
ons drie jaar geleden gelukkig met
het inzaaien van een strook grond
van 500m2 langs de kanovijver in
Rheden, met een bloemrijk mengsel
ter bevordering van de bijengezondheid. Het jaar daarop konden wij de
nieuwe natuurspeeltuin inzaaien op
de geërfdenwei te Velp. Dat bijen belangrijk zijn voor het in stand houden van de gehele voedselketen en
dat deze serieus bedreigd wordt als
de bijengezondheid niet verbetert,
laat de Gemeente Rheden niet onberoerd.
In een gezamenlijk initiatief met de
bedrijfsbelangenvereniging van ‘De
Beemd’ heeft de Gemeente Rheden
dit jaar 12.000m2 grond op het bedrijventerrein ‘De Beemd’ ter beschikking gesteld om in te zaaien
met een bloemenmengsel dat voorziet in het stuifmeeltekort van bijen.
Ook andere insecten zullen hier wel
bij varen.
Een primeur voor Nederland dat de
aangesloten bedrijven op een bedrij-

Lotty van den Bosch
* Centrum voor medische diagnostiek
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De Beemd in bloei!

aterdagmorgen 16 maart had al een groep enthousiaste vrijwilligers
de handen fiks uit de mouwen gestoken met het inzaaien met bloemrijk zaadmengsel in één van de drie uitgezochte terreinen in het
bedrijventerrein De Beemd, bij Velp. (Zie verslag NL-doet). Nu volgde een
tweede ronde op vrijdagmiddag 22 maart. Dit keer in goede harmonie tussen de wethouder Milieu, mw. Harriët Tiemens en de heren Arjan van Erven,
voorzitter RvB van SHO Centra voor medische diagnostiek, Ton Witten,
voorzitter van de Bedrijvenvereniging de Beemd en Herold Boertjens,
Managing Director Famostar (kennis centrum voor noodverlichting), en
diverse enthousiaste imkers!
En de inzaaiactie werd ondanks de snijdende koude wind een groot succes, mede door de prima voorbereiding door de heren van de afdeling
Rayonbeheer van gemeente Rheden, Jürgen Thijssen en Mark Hazeleger.
Dank is ook zeer terecht aan het adres van de twee contacten voor dit unieke
project: Danny Witte, landschapsbeheerder gemeente Rheden en Louis
Janssen, medewerker SHO-De Beemd, maar ook ervaren imker! Het spreekt
vanzelf dat wij als Imkervereniging Arnhem- Velp e.o. zeer ingenomen zijn
met dit grote inzaaiproject, het derde in rij al weer met gemeente Rheden.
En heel bijzonder ook: de SHO directie heeft bekend gemaakt dat er een
foto reportage met bijpassende tekst in boekvorm aan het eind van 2013 zal
worden uitgebracht. Daarin zal het wel en wee van de bijenvolken en de
bloeiende “akkers” worden vastgelegd. Met daarbij ook alle voor de beide
imkers Louis Janssen en Bart Riggeling, belangrijke imkermomenten.
Het is een fantastisch resultaat dat ons in één grote sprong verder helpt met
de drachtverbetering voor onze honingbijen en daarmee ook voor alle wilde
bijen, hommels, vlinders en alle andere nuttige insecten.
Arthur Ohm
Voorzitter

D

Imkervereniging
Arnhem-Velp e.o.

e zorgelijke situatie van
de bijenstand heeft via de
media veel aandacht gehad.
Dit heeft tot gevolg dat de interesse
in bijenhouden is toegenomen. De
cursus beginnend imker is al een
paar jaar volgeboekt en bij activiteiten zien we steeds meer nieuwe
gezichten. Naar mijn idee een goed
moment om in het bijzonder voor
de nieuwe leden iets te vertellen
over de geschiedenis van onze vereniging. Imkervereniging ArnhemVelp bestaat eigenlijk pas 11 jaar.
Op 19 februari 2002 is de fusie tussen de oorspronkelijke imkerverenigingen Arnhem en Velp tot stand
gekomen, nadat beide verenigingen
al heel lang naast elkaar bestonden. De jongste van de twee, Velp
e.o. werd toch al in 1930 opgericht.
Maar de Arnhemse zou nu al ruim
100 jaar zijn geweest na oprichting in 1911. Rond die tijd was het
idee ontstaan om suiker als wintervoer te gebruiken. De imkerbond
kreeg het bij de regering gedaan om
daarvoor subsidie op suiker te krijgen. Leden van imkerverenigingen
konden de suiker accijnsvrij voor
8 cent per kilo verkrijgen en dat
was 4 cent minder dan niet-leden
moesten betalen. Hierdoor nam het
aantal geregistreerde imkers sterk
toe en veel oude imkerverenigingen,
zoals die in Arnhem, werden in die
tijd opgericht. Beide verenigingen

waren afdelingen van de landelijke
Vereniging tot Bevordering van de
Bijenteelt in Nederland (VBBN).
In feite zijn ze dat nu nog, maar
na de fusie van de VBBN met de
Zuidelijke Bonden NCB (Brabant)
en LLTB (Limburg) in 2006, werden wij onderdeel van de toen ontstane Nederlandse Bijenhouders
Vereniging (NBV). De vereniging
Arnhem heeft op een aantal manieren een belangrijke rol gespeeld. Zo
werd in 1949 een landelijke imkerdag in het Openluchtmuseum georganiseerd. Een groot evenement dat
bedoeld was om imkers uit het hele
land met hun partners een gezellige
dag te bezorgen. Naast voordrachten was er een expositie en een
honingkeuring aan verbonden. Op
een oude foto is te zien dat er zeker
wel 600 mensen aan deelnamen. Van
de Arnhemse leden hebben er een
aantal landelijk naam gemaakt. Zo
was de heer Maagendans ruim twintig jaar lid van het Hoofdbestuur
en daarnaast ook 20 jaar redacteur
van het toenmalige Groentje, nu
het blad Bijenhouden. En de heer
Jacobs was bekend om de naar
hem genoemde bedrijfsmethode
uit 1953. Bovendien heeft hij een
bijdrage geleverd aan het bekende
boekje “De oude imkerij”, een uigave van het Openluchtmuseum in
1978, waarin het bijenleven wordt
beschreven in relatie tot de vele
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woordig. De voorzitter, de heer
Sutherland, organiseerde de suikerlevering kennelijk, want tijdens
een vergadering werd hij verzocht
om de zaal even te verlaten, zodat
de leden konden besluiten hem als
dank een doosje sigaren te overhandigen. Hij was trouwens ook degene
die aan het eind van een vergadering een praktische les in imkeren
gaf. Tijdens de 2e wereldoorlog steeg
het aantal leden tot meer dan 100.
Zoals bekend kregen imkers in die
jaren extra tabakbonnen, waardoor
het lidmaatschap natuurlijk heel
aantrekkelijk werd. Dit veranderde
weer na de oorlog. In de jaren vijftig
waren er nog ruim 50 leden en eind
jaren zestig nog ruim 40.
In april 1971 werd begonnen
met de bouw van de eerste verenigingsbijenstal op terrein van
Natuurmonumenten op Heuven, en
wel naast de huidige schaapskooi.
De opening vond pas in 1972 plaats.
Sinds dat jaar wordt in de weekenden door leden gedemonstreerd
en honing verkocht. Een van de
bekende imkers uit die tijd, de heer
Hartkamp, was bereid in de stal
een aantal korven te plaatsen. In
die tijd was Siep Fontein voorzitter en hij heeft toen veel invloed
gehad op het verenigingsgebeuren.
Hij ging beginnerscursussen verzorgen, beheerde de stal, en hield
voor leden een winkel aan huis met
imkermateriaal. De winst ervan,
door gunstig in te kopen en volgens
de gangbare prijs te verkopen, was
voor de vereniging. Grappig is dat
in zijn huis nu Pim Kempe woont,

imkermaterialen die in het museum bijeen zijn gebracht. Hij had
zijn bijen staan in de stal in het
Openluchtmuseum, waar nu onze
bijen staan. Bijeenkomsten van leden
vonden plaats in de Kinderboerderij
(Presikhaaf) en ook wel in Elden
bij de Steenen Camer. De vereniging had twee bijenstallen; de ene
dus in het Openluchtmuseum en de
stal in Park Angerenstein, toepasselijk Angelenstein genoemd. Als
mededelingenblad was er een onregelmatig verschijnend orgaan, De
Vliegplank. Van de Velpse imkervereniging, zoals gezegd opgericht
in 1930, zijn de notulen van de
ledenvergaderingen, evenals het
kasboek in keurig handschrift vanaf
het begin nog aanwezig. Ik geniet
er altijd weer van om deze schriften
door te kijken. Het geeft een tijdsbeeld. Binnen een jaar na de oprichting waren er al 60 leden; een flink
deel afkomstig van de Arnhemse
vereniging. In 1932 al 75 leden! Men
maakte kennelijk snel gebruik van
de gelegenheid om dichter bij huis
lid te worden. Er waren ook in het
agrarisch gebied rond Rheden meer
imkers dan in de stad Arnhem. Dat
afstanden destijds een belangrijke
rol speelden blijkt uit een agendapunt bij een vergadering in 1931 om
de ledenvergaderingen afwisselend
in Velp, de Steeg, of Rheden te houden. Belangrijk agendapunt was ook
steeds weer de prijs van de suiker.
Er werd dan ook bijvoorbeeld in
1932 ruim 3000 kg. suiker aan de
leden verstrekt. De leden hadden
toen veel meer volken dan tegen-
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die het honingdepot van de vereniging beheert. Siep’s biologischdynamische principes vonden veel
navolging onder de leden. Hij was
ook een van de eersten in het land
die bij nadering van de Varroamijt
vanuit Duitsland de regering opriep
de grenzen voor vervoer van bijen te
sluiten langs de oostgrens. Zelfs stelde hij voor een bijenvrije zone langs
de grens in te stellen, maar dat ging
de tuinbouw met name in Limburg
te ver. Ook was hij fel tegenstander
van invoer van vreemde bijenrassen, reden voor hem om de Stichting
tot Behoud van de Nederlandse Bij
op te richten. Een aantal leden van
Velp e.o.volgde hem daarbij en hielp
bij het opzetten van een refugium
voor de zwarte bij op Texel. Velp e.o.
liep ook voorop bij het aanstellen
van een vrouw als voorzitter, Gonk
Veen, opvolgster van Fontein. Sinds
1975 heeft Velp een verenigingsblad,
dat een jaar later de naam Bijenstal
kreeg. En dit blad, dat sindsdien
4 maal per jaar verschijnt, bestaat
nog steeds. De prachtige uitvoering
kennen we vanaf 2002 dankzij Bart
Riggeling, die als medewerker van
drukkerij Coers en Roest dit gedaan
kon krijgen.
In 1999 is de bijenstal op Heuven, op
verzoek van Natuurmonumenten,
verplaatst naar de plek waar hij nu
staat. Er kwam een binnenruimte bij en de bereikbaarheid werd
veel beter. De cursussen zijn nadat
Fontein ermee ophield voortgezet
door Marcel Simon, samen met Theo
Moorman, die ook de bouw van de
stal coördineerde. Na de fusie met

Arnhem heeft het een aantal jaren
geduurd voordat de twee bloedgroepen aan elkaar gewend waren.
Zo coördineert Mart Coemans
samen met Frans Koops, iconen uit
de Arnhemse hoek, nu de cursussen voor beginnend imker. En na
de landelijke fusie tot NBV heeft de
imkervereniging De Liemers samenwerking gezocht, omdat zij onderdeel waren van de niet meegefuseerde Imkerbond ABTB en de meeste
leden daar geen goed gevoel bij hadden. Ons actieve bestuur o.l.v. Artur
Ohm weet de vereniging ArnhemVelp goed in de schijnwerper te
zetten, en blijft binnen de landelijke
imkerij een kritische noot laten klinken, zoals de vereniging dat eigenlijk steeds heeft gedaan. Intussen is
recent de bijenstal Heuven nog uitgebreid met een hygiënische ruimte
om bij het slingeren van honing aan
wettelijke eisen te voldoen. Deze
toch wel ingrijpende verbouwing
werd door de leden uitgevoerd met
Klaas Poppinga en Rieks Holtjer als
coördinatoren. In het bijenseizoen
wordt bij de stal op de laatste zaterdag van de maand een bijeenkomst
gehouden voor de leden. Een mooie
gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen en om je vragen over bijenzaken beantwoord te krijgen.
Marcel Simon
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More than Honey.
De film, van Markus Imhoof*
ging in oktober 2012 in première
in Oostenrijk. Met speciale filmapparatuur weet de filmmaker unieke beelden te verzamelen over het
leven van honingbijen. Hij geeft een
inzicht in de bee-economy die de
mens rondom de honingbij heeft
gecreëerd. In Oostenrijk zien we hoe
twee sigaar rokende vrouwen koninginnen kweken om ze daarna te verzenden over de hele wereld. Door
luchtopnames is een bevruchtingscène fascinerend in beeld gebracht.
De camera volgt de bijen van heel
dichtbij, op vier verschillende continenten en tot diep in hun complexe
sociale structuur, zowel binnen als
buiten de bijenkorf.

p 3 maart j.l. bezocht ik de
aangekondigde film ‘More
than Honey’ in de bioscoop
van Kleve Duitsland. Waarbij de
waarschuwing, “deze documentaire bevat voor bijenliefhebbers zeer
schokkende beelden” in het begin
van de film ontbrak.
De beelden van de roekeloosheid van een industriële imker uit
Californië zijn inderdaad misselijkmakend. Je moet je vermannen om
niet de bioscoopzaal te verlaten.
Voor een hobbyimker geen lichte
kost… maar de hoopvolle gedachte
dat de zeer schaarse beroepsimkers
in Nederland zich niet aan dergelijke praktijken schuldig maken,
maakte dat ik tenslotte toch de film
bleef volgen.

De documentaire geeft een overzicht
van de wereldwijde crisis waarin
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de situatie in een deel van China
getoond, waar men door de afwezigheid van bijen met moeizame
inzet probeert de situatie te redden. Van fruittelers wordt het stuifmeel van bloeiende bomen gekocht.
Hierbij ook de beelden waarbij stuifmeel uit elke bloesem handmatig
geknipt wordt, en vervolgens onder
optimale omstandigheden verhandeld moet worden zodat de vitaliteit van het stuifmeel niet achteruit
gaat. Vervolgens wordt dit stuifmeel
in zakjes van enkele grammen verkocht om handmatig met kwastjes
aan te brengen.

wij ons bevinden. Dertig procent
van wat we eten is afhankelijk van
bestuiving. Als de honingbij uitsterft
heeft dat dus verstrekkende gevolgen voor de mens. Imkers en wetenschappers staan voor een raadsel:
wordt de mysterieuze ziekte die
hele bijenkolonies doet verdwijnen,
Colony Collapse Disorder, veroorzaakt
door de mens? En als dat zo is: kunnen we dan nog iets doen om dit te
stoppen?
Imhoof begint de zoektocht in zijn
geboorteomgeving. Zijn grootvader
had een bedrijf in fruitconserven en
was afhankelijk van honingbijen.
Zelfs hier, in de ongerepte natuur
van de Zwitserse Alpen, verliezen
imkers na de winter veel van hun
volken. In de Amerikaanse staat
Californië ontmoet hij een ‘migrerende imker’ die met twee volgeladen trucks met bijenkasten het
land doorkruist van plantage naar
plantage, van lente naar lente. De
Amerikaan vertelt dat zijn business voor alles gaat. ‘We’re capitalists’, zegt hij lachend. Gif sprayen
is noodzakelijk, zelfs al weet hij dat
de bijen er door sterven.

In de reis die de filmmaker maakt
bezoekt hij verschillende continenten en ontmoet imkers , wetenschappers en agrarische ondernemers, een
zoektocht naar de oorzaken voor
dit wereldwijde probleem. Ondanks
jaren van wetenschappelijk onderzoek kan er geen eenduidige oorzaak worden aangewezen voor de
‘Colony Collaps’. Zijn het de parasieten (varroa), te korten aan stuifmeel, schimmels, vuilbroed, pesticiden of is het de combinatie. Vanuit
dit internationale perspectief laat
Imhoof zien hoe de crisis van bijensterfte in verschillende delen van
de wereld wordt ervaren. Hoewel
schokkende beelden bevattend, een

Dit wordt in schrijnend contrast met
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buitengewoon interessante documentaire met schitterende natuuropnames van honingbijen.
*Marcus Imhoof : geboren in
Winterthur, Zwitzerland. Hij studeerde als filmmaker aan de Zurich
School for Arts and Crafts. Eerdere
werken van Imhoof: The Boat is Full
(81), The Journey (86), The Mountain
(90), Fire in Paradise (97) Volksmund
(72), Via Scarlatti 20 (82), Les petites
illusions (91) and More Than Honey
(2012).

Deze bioscoopfilm is na wat speurwerk ook op DVD verkrijgbaar.
Lotty van den Bosch
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Buckfast bijen.

orig voorjaar werd een avond
gewijd aan een panelbespreking over verschillende soorten bijen zoals die door imkers binnen onze verenigingen gehouden
worden. Ik heb de indruk dat het
doel van die avond, namelijk uitleg
over de verschillende soorten bijen
vanuit eigen ervaringen, te weten:

ook dat gevoel gehad, zoals de liefhebbers van de “Zwarte bij” die
een aanvullend stukje plaatsten in
“De Bijenstal” afgelopen najaar. In
navolging dacht ik dat zo’n aanvulling over de Buckfast-bij ook nuttig
zou kunnen zijn.
Oorsprong Buckfast-bij: Toen rond
1910 vrijwel alle bijenvolken in
Groot-Brittanië verdwenen waren
door aantasting van de tracheeënmijt, heeft men in Buckfast-Abby
(Dartmoor) Italiaanse bijen geïmporteerd en gekruist met jonge
koninginnen van een enkel overlevend oorspronkelijk volk. De verantwoordelijke monnik (Broeder
Adam) heeft daarmee verder geteeld
en geselecteerd. Na een aantal jaren
kwam hij tot de conclusie dat verder
selecteren binnen deze populatie
niet een bij zou kunnen opleveren
die geschikt zou zijn voor professionele imkerij omdat de genetische basis domweg te smal was.
(Genetische eigenschappen die er
niet in zitten, kun je er niet door
selectie aan toe voegen.) Wachten
op spontane genetische mutaties is
een eeuwen durende zaak en dus
geen begaanbare weg. Hij besloot
honingbijen uit verschillende delen
van Afrika, Azië en Europa te onderzoeken en daarvan de gewenste
eigenschappen in te kruisen in zijn
populatie. Eigenschappen van ca.
5 verschillende soorten bijen zijn
op die manier ingekruist. Voor elke
eigenschap (soort) heeft hij ca. 7
jaar gebruikt om het kruisingspro-

“Zwarte bij”

“Carnica-bij”

“Buckfast-bij”

niet voldoende uit de verf gekomen is. Kennelijk hebben anderen
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-bijen zijn vriendelijk en rustig,
meestal werk ik zonder rook -bijen
overleven als groot volk de winter
en ontwikkelen zich daardoor snel
in het voorjaar.
-vrijwel alle volken overleven jaarlijks de winter, vaak grotendeels op
heidehoning omdat ze vanuit mijn
bijenstal naar een heideveldje kunnen vliegen dat op ca. 1 km afstand
ligt.

duct te stabiliseren. Op deze manier
is een bij gekweekt met een grote
genetische basis waarmee verdere
selectie mogelijk is. De Buckfastbij
is geen eindproduct. Nog steeds
wordt er gekeken naar en getest met
andere bijenrassen met specifieke
eigenschappen die een verbetering
zouden kunnen geven, zoals bijvoorbeeld de Primosky-bij uit OostSiberië om de varroa-tolerantie te
kunnen verbeteren. Enkele telers
binnen Europa houden zich daarmee bezig.

Om de kwaliteit op peil te houden,
onderhoud ik contacten met goede
koninginnentelers in Denemarken,
Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.
Vanwege de extreme gevoeligheid
voor inteelt (van de honingbij)
is het van belang om voor zo veel
mogelijk variatie in bevruchtingen
te zorgen. De genetische eigenschappen kunnen beoordeeld worden m.b.v. een Europees teeltregister. Elke erkende koninginnenteler
van Buckfast-bijen dient daarom de
herkomst van zijn teeltkoninginnen
bij te houden.

Bij de teelt van Carnica-koninginnen
selecteert men binnen de bestaande
Carnica-populatie. Vooral door vast
te houden aan een enkel uiterlijk
kenmerk (cubitaal-index) zorgt men
ervoor zoveel mogelijk binnen die
populatie te blijven. In Duitsland
hield men rond 1990 vrijwel uitsluitend Carnica-bijen. Inmiddels is ca.
50% overgestapt op Buckfast-bijen;
vooral de professionele imkers. In
België schijnt zich een vergelijkbare ontwikkeling te voltrekken. Met
name zwermtraagheid maakt voor
de professionele imkerij het verschil.

Enkele interessante sites over
Buckfast-bijen:
-Landelijke BF-vereniging:
http://www.bbvbuckfast.nl/

Wat zijn m.i. de pluspunten van
Buckfast-bijen en wat zijn mijn ervaringen. Ik heb Buckfast-bijen sinds
ca 1980, toen deze bijen voor het
eerst in Nederland kwamen. Vooral
eigenschappen als zwermtraagheid,
zachtaardigheid en haaldrift spraken mij aan. Ik ben daarin niet teleur
gesteld.

- Duitse zuster BF-vereniging:
http://www.gdeb.eu/die-buckfastbiene/
- Imkerei Gerdes Havixbeck:
http://www.imkerei-gerdes.de/
index.htm
- Teeltregister Buckfast:
http://perso.fundp.
ac.be/~jvandyck/homage/elver/
archiv.html

Ervaring van afgelopen jaren:
-oogst 30-60kg/volk.
-in 2012 heeft er van mijn 8 hoofdvolken 1 gezwermd.

Jan Keemink (jenakeemink@alice.nl)
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Wordt het al bijna winter?

n gebieden met een gematigd
klimaat valt er voor honingbijen
buiten niets te foerageren en het
is veel te koud. Daarom verblijven
honingbijen gedurende de koude
winter in de kast. Maar hoe weten
die bijen dat de winter eraan komt?

duur van de bijen, en het geeft
ook aan dat de koude maanden
komen. Stuifmeel is essentieel voor
het verzorgen van bijenlarven en
jonge adulte bijen, en wanneer het
stuifmeelaanbod afneemt zijn bijenvolken steeds minder goed in
staat om het broed te verzorgen.
Bijenvolken passen de broedaanzet
en vervolgens het aantal werkbijen
aan in reactie op de dag-tot-dag-veranderingen in het stuifmeelaanbod
of schorten zelfs de broedaanzet op
gedurende langere seizoensgebonden periodes van voedselschaarste.

In gematigde streken, verschuift
het honingbijenvolk van een actief
zomervolk met kortlevende bijen
(levensduur ca. 3 tot 5 weken) naar
een rustig wintervolk met langlevende winterbijen (levensduur 4 tot
6 maanden). De kortlevende zomerbijen gaan voor de winter dood,
terwijl de winterbijen het volk handhaven tijdens winter. Al in midwinter hervatten de winterbijen de
broedaanzet. De winterbijenpopulatie wordt dan weer vervangen door
een nieuwe generatie lente/zomerbijen, die oud genoeg zijn, om buiten
te kunnen gaan foerageren zodra de
eerste bloemen gaan bloeien.

Maar hoe weten individuele bijen
vanaf wanneer ze in het najaar
beter binnen kunnen blijven en hoe
komt het dat ze langer leven? In de
nazomer treffen de foerageerbijen
steeds minder stuifmeel aan buiten
en komen dus minder enthousiast
terug naar de kast. In deze periode
zorgt de afname van stuifmeel voor
een steeds lagere rekrutering van
nieuwe foerageerders. Het voor het
eerst uitvliegen van jonge foerageerbijen wordt opgeschort tot ‘betere
tijden’. Wanneer er geen stuifmeel
meer binnenkomt in het volk, kan
er geen broed verzorgd worden. De
belasting van de zorgtaken heeft een
grote invloed op het verouderen van
de bijen. Minder zorgtaken maakt
dat het vitellogenine-gehalte (reserve-eiwit voor broedzorg en levens-

In het najaar is de daling van het
stuifmeelaanbod waarschijnlijk één
van de meest belangrijke aanwijzingen voor volken: het geeft een
onmiddellijk effect op de daling
van de broedactiviteiten en de daaruit voortvloeiende langere levens-
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duur) hoog blijft, dat de eerste foerageervlucht uitgesteld wordt, en de
bijen langer leven.
Een gezond ingewinterd volk kan in
het voorjaar, zodra het weer het toelaat, weer fris en actief aan de slag!

Maar wat doen de bijen in de
kast in de winter?
(van honing of van buiten de kast
ingebracht) met vleugel-waaieren.
Lage temperaturen worden verhoogd door warmteproductie met
spieractiviteit in de thorax (het
borststuk) van individuele bijen.
Deze warmte wordt vervolgens
afgegeven aan het broed door de
nabijheid van de warme bijen. De
nauwkeurigheid van de thermoregulatie is hoog in volken waar broed
aanwezig is, maar minder nauwkeurig en minder stabiel in volken
zonder broed. In het broednest zijn
bijenpoppen bijvoorbeeld erg temperatuurgevoelig.

In gebieden met een gematigd klimaat valt er ’s winters voor honingbijen buiten niets te foerageren en het is veel te koud. Daarom
verblijven honingbijen gedurende de koude winter in de kast.
De belangrijkste winteractiviteit
voor honingbijenvolken is het nest
warm houden om de winter te overleven. In veel sociale insecten werken de individuen in een kolonie
(volk) samen om het microklimaat
in het nest te reguleren. Honingbijensoorten als Apis mellifera en A.
cerana hebben van alle sociale insecten de meest geavanceerde regeling
van hun nestklimaat met een relatief hoge mate van homeothermie
(homoios = onveranderlijk, therm =
temperatuur). Gezonde bijenvolken
houden de temperatuur in het midden van het nest op 32-36 °C als er
broed aanwezig is en op 13-18 °C
wanneer geen broed aanwezig is, en
de buitenste rand van de cluster met
bijen tenminste boven de minimumtemperatuur (van 13 ˚C).
Te hoge temperaturen in de kast (bijvoorbeeld bij warm weer) worden
verlaagd door water te verdampen

De warmteproductie van individuele bijen (endotherme activiteit) is
een van de belangrijkste factoren
om de thermische homeostase (biologisch evenwicht voor temperatuur) te bewaren in een bijenvolk.
Warmte wordt geproduceerd door
de vliegspier. Het opwarmen van
de vliegspier in de thorax bestaat
uit een gelijktijdige activering van
de vleugel-omhoog- en de vleugelomlaag-spieren. Omdat deze spieren isometrisch aanspannen (tegen
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elkaars richting in), produceren ze
veel warmte maar weinig of geen
vleugeltrillingen.

staat vooral uit de noodzaak van het
voorkomen van koude-coma en die
voor het warmhouden van broed
in midwinter: volken verloren gewicht in de winter, maar twee keer
zo snel wanneer er broed in het volk
aanwezig was. Onderzoek wees uit
dat het volksgewicht twee keer zo
snel afnam in maart (-0,84 ± 0,25 kg
per week, midwinter broedaanzet)
dan in december (-0,42 ± 0,12 kg per
week, zonder broed). Het aanzetten
van broed midwinter in gematigde
streken helpt volken maximaal gebruik te maken van het korte groeiseizoen.
Het is belangrijk bijen in te winteren
die zoveel mogelijk warmte kunnen produceren en ook voldoende
voedsel ter beschikking hebben als
brandstof. Hoe gezonder de bij,
hoe beter deze in staat zal zijn om
warmte te produceren. Voldoende
brandstof wordt vooral belangrijk
bij de midwinteraanzet van broed,
omdat ze vanaf dan flink meer energie gaan verbruiken, vooral als het
buiten toevallig ook nog extra koud
is. Bij twijfel in februari kan het dus
zeker geen kwaad om zo snel mogelijk een zakje voer op de kast leggen
voor extra ondersteuning.

Thermische foto van een honingbij, waarbij
blauw de koudere delen en geel de warmere delen
aangeeft.
Bron:
http://www.knowthelies.com/%20
node/5434

Het merendeel van de echt endotherme bijen bevindt zich in de kern
van de tros. De bijen roteren in de
tros, waarbij de buitenste bijen naar
het centrum kruipen, waardoor de
bijentros nog compacter wordt en
dus nog efficiënter warm blijft. De
buitenste bijen worden zo ook weer
opgewarmd voor ze teveel afkoelen
en in koude-coma (thorax temperaturen van<9°C zorgen voor een
coma) zouden raken.

Coby van Dooremalen, Frank van
Langevelde, Tjeerd Blacquière
Nieuwsbrief Bijen@wur november
2012 en maart 2013
Verkorte tekst: Coby van Dooremalen

De hoge energetische behoefte van
een overwinterend bijenvolk be-
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E

Neonicotinoïden.

en verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen
die Imidacloprid Fibronil of
Clothianidine als werkzame stoffen
bevatten .

naast ook in de appel en perenteelt.
*bron: http://www.makhteshim-agan.
nl/beheer/plaat/Kohinor%2070%20
WG%20NL%20(2%20kg)%20
W.2%2007%202011.pdf

Sinds een aantal jaren wordt er een
heftige strijd gevoerd om deze middelen uit de handel te krijgen. Deze
middelen zijn schadelijk voor bijen
zoals inmiddels vastgesteld en zijn
één van de oorzaken van bijensterfte. Door bijenhouders, natuur- en
milieuorganisaties wordt er al jaren
een heftige strijd gevoerd om deze
middelen te laten verbieden. Toch
wordt er in oktober 2012 door het
Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
nog een gewasbeschermingsmiddel
toegelaten: KOHINOR 700WG.

Onbegrijpelijk zou je zeggen dat een
dergelijk middel wordt toegelaten.
Maar behalve de producenten van
gewasbeschermingsmiddelen hebben natuurlijk ook telers een belang
bij het bestaan van deze middelen.
Het inzetten ervan zorgt voor een
optimale oogst.
Dat is een economisch belang. Bestuiving door bijen vertegenwoordigt echter ook een economisch belang en wel van 3.4 miljard euro
(bron:TripleE) Moet je dan de economische belangen tegen elkaar afwegen? Zal dan degene met het
gróótste belang de strijd winnen?
Of gaat het hier om iets van onschatbare waarde? Er is een collectieve
bewustzijnsverandering gaande om
de natuur actief te beschermen o.a.
om het duurzaam produceren van
ons voedsel te borgen.
Het kan niet zo zijn dat een producent van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds zorgt voor grotere
oogstopbrengsten en anderzijds met
diezelfde middelen een bedreiging
vormt voor de gehele voedselketen.
Het belang van producenten wordt
met deze collectieve bewustwording
ineens anders afgewogen.

De gebruiksaanwijzing* van dit middel
opent met de eerste zin: ‘Attentie ! Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is
afgescheiden’……de werkzame stof in
dit middel: Imidacloprid. Het wordt
gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen allerlei soorten luis. Bloembollen, gladiolenknollen worden erin gedompeld, het
wordt gebruikt bij het opkweken van tomaten, komkommer, aubergine, augurk,
courgette, Spaanse peper en paprika in
de ‘bedekte teelt’ maar ook bij bloemkwekerijgewassen in de volle grond. Daar-
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Want wie zal deze schade kunnen
‘betalen’ en welk aandeel heeft het
Ctgb hierin? PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in dat kader het
functioneren en de aansprakelijkheid van het Ctgb aan een risicoanalyse onderworpen. (e.e.a. in opdracht van het ministerie van Economische Zaken)
Twee belangrijke maatregelen naar
aanleiding van dit onderzoek:

Ctgb,kenmerk: DGA-PAV / 13008877
Bij het schrijven van dit stuk wordt
er in Brussel op EU niveau vergaderd…
Sharon Dijksma zou zich aan het EU
besluit conformeren, zij schrijft echter in haar voorstel* aan de Europese Commissie: ‘Indien geen spoedige actie wordt ondernomen heb ik
aangegeven dat ik het Ctgb zal vragen om over te gaan tot nationale
maatregelen’ Hoe Sharon Dijksma
hieraan vorm zal geven wordt door
alle Bijenhouders in Nederland met
spanning gevolgd.

1. Het Ctgb en de ministeries hebben eind 2012 op basis van de door
PwC geconstateerde tekortkomingen nieuwe aansturingafspraken gemaakt !
2. PwC constateerde dat de wettelijke aansprakelijkheid van het Ctgb onvoldoende is geregeld in relatie tot (de grootte van) het eigen vermogen.

*Bron: Voorstel van de Europese Commissie voor communautaire actie n.a.v.
de EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden
Een lijst van middelen die een van
de drie neonicotinoïden middelen
bevat zullen wij op onze website publiceren. Deze is afkomstig van het
Ctgb. Let op hierbij zijn ook middelen die bij particulieren in gebruik zijn!

Daarom zijn tussen de betrokken
ministeries en het Ctgb afspraken
gemaakt over de wijze waarop er
wordt omgegaan met situaties waarbij het Ctgb aansprakelijk is en wat
dan het “eigen risico” voor het Ctgb
moet zijn.
Enerzijds beogen deze afspraken
een prikkel bij het Ctgb te leggen om
zorgvuldig te werken en schadeclaims te voorkomen. Anderzijds is
hiermee geregeld dat departementen verantwoordelijkheid nemen in
gevallen die de financiële positie en
daarmee de continuïteit van het Ctgb overstijgen.

Lotty van den Bosch

*Bron: Datum 12 februari 2013, Betreft Stand van zaken verbetertraject
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