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Van de redactie 
Het ledental van Imkervereniging Amstelland laat de laatste jaren 
een opgaande lijn zien. De beginnerscursus is jaarlijks vol en een 
groot aantal geslaagden wordt daarna lid van onze vereniging. 

Vrijwel alle bijenverenigingen in Nederland en België vertonen deze 
trend. Dit komt voornamelijk omdat “de bij” regelmatig in de belangstel-
ling staat. Maar het wordt wel steeds moeilijker om de bijen in leven te 
houden. Kon je er vroeger vanuit gaan dat, mits voldoende was gevoerd, 
vrijwel alle volken goed door de winter kwamen, tegenwoordig is dit niet 
vanzelfsprekend meer. Als ik naar mijn eigen volken kijk dan zie ik dat 
alleen bestrijden met oxaalzuur te weinig resultaat geeft, dit ondanks het 
feit dat ik er boven op zit. Ik vrees dan ook dat dit jaar een groot aantal 
van de Amstellandse volken de winter niet zal overleven. Ons advies: 
behandel in elk geval uw bijen tussen kerst en nieuwjaar met oxaalzuur! 
Behandeling tijdens een broedloze periode geeft de laatste mogelijkheid 
om veel mijten om zeep te helpen. Wij behandelen de bijen vervolgens 
in het voorjaar middels een blokbehandeling met oxaal. Dit doen wij net 
vóór de honingkamers worden opgezet. De mijten die we wegvangen 
kunnen zich in de zomer in elk geval niet meer vermeerderen. 
Graag nodigt de redactie u uit om uw ervaring m.b.t. de bestrijding 
van de varroa mijt te publiceren. Misschien heeft u wel bijen die nooit 
worden behandeld en toch probleemloos de winter door komen, dat zijn 
interessante gegevens. Of past u misschien een biologische bestrijdings-
methode toe die goed werkt. Laat het ons weten! 

BIJ PRATEN is inclusief deze uitgave dit jaar drie keer verschenen. Helaas 
was er voor het septembernummer niet voldoende kopij. Het is niet de 
bedoeling dat de redactie het blad vol schrijft, maar dat vooral de leden 
de pen ter hand nemen. Dus hierbij moedigen wij u aan om een leuk, 
leerzaam of interessant artikeltje te schrijven Dit graag in een ‘Word’ 
document naar de redactie te sturen. Ter opluistering misschien ook nog 
vergezeld van een foto of tekening.
De redactie zorgt er dan voor dat het in BIJ PRATEN wordt opgenomen.
Tenslotte wenst de redactie u prettige feestdagen, een goede uitwinte-
ring en voor 2013 een goed en vooral gezond (bijen)jaar.

Herman Groen
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jammer dat Jan vd Berg heeft be-
sloten volgend jaar niet wederom 
aan te treden. We willen hem via 
deze weg  alvast enorm bedan-
ken voor al zijn inzet; zonder 
hem hadden we niet zo’n goed 
lopende winkel gehad met vele 
vaste klanten en inkomsten voor 
de vereniging! Jan ter Raa neemt 
het stokje over en we hebben er 
alle vertrouwen in dat hij volledig 
ingewijd aan de slag kan in april.

Enquête 
Binnenkort zal ik een enquête 
onder onze leden gaan rondsturen 
om u als lid van onze vereniging 
beter te leren kennen en waarin u 
zowel uw inzet voor de vereniging 
kunt aangeven als uw verwach-
tingen van de vereniging en het 
bestuur. Verder hopen we via deze 
weg te inventariseren wie BIJ PRA-
TEN digitaal wil ontvangen (vraag 

redactie), wie praktijkles aan 
basisschool leerlingen kan geven 
(vraag van NME) en of u ideeën 
hebt voor het creëren van bijen-
standplaatsen in uw omgeving 
(vraag gemeenten en Groenraad).

Gezamenlijke varroabestrijding
‘Last but not least’ willen we voor 
de huurders op het Bijenpark dit 
jaar wederom een gezamenlijke 
actie organiseren voor de var-
roa bestrijding op 29 december. 
De coördinatie hiervoor berust 
bij Gerard Goris. Aangezien de 
bestrijding afhankelijk is van 
weersomstandigheden vragen 
we degenen die hun bijen op het 
bijenpark hebben staan en mee 
willen doen of ze kort voor 29 
december hun email in de gaten 
willen houden.
Namens het bestuur alvast fijne 
feestdagen!

Simone van de Graaf

Eerste lezingavond
De eerste lezing van het winter-
programma hebben we intussen 
ook al gehad waarin solitaire 
bijen de hoofdrol speelden. Het 
werd d.m.v. prachtige foto’s 
duidelijk welk een diversiteit en 
creativiteit er te bewonderen is 
voor de oplettende kijker. Ook 
dat de solitaire ‘koningin’ het 
bepaald niet gemakkelijk heeft als 
ze veel last heeft van hoofdpijn.A 
We hopen dat de volgende 
avonden ook goed bezocht 
worden zodat al het voorberei-
dende werk door Cor en Gerard 
niet voor niets is geweest!

Depot
Ons depot is intussen gesloten 
na een seizoen met veel nieuws; 
nieuwe opstelling, nieuwe manier 
van administratie en veel nieuwe 
vrijwilligers. We vinden het 

Het bestuur

Verenigingsnieuws

Afsluiting seizoen
Het bijenseizoen is officieel afgesloten met o.a. de diploma-uitreiking 
voor de basiscursus imkeren aan onze nieuwe leden in Amstelveen en 
omstreken; wat zijn we trots deze enthousiaste groep welkom te mogen 
heten! Na het officiële stukje gingen we snel door naar een erg inspire-
rende lezing over hoe je efficiënt kunt imkeren met een grote hoeveel-
heid volken en weinig tijd. Henk Vernooij van Imkerij Two Bee tipte 
ons over het gebruik van tosti-ijzers voor oxaalzuur- behandeling en 
het Dr. Oetker vanille extract voor samenvoegen van volken. 

29 december:
Gezamenlijke 

varroa bestrijding
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Enige informatie over de landelijke  
Algemene Ledenvergadering op 28 april 
te Wageningen:

1 Contributie van 60 euro blijft t/m 
2015 gelieerd aan lidmaatschap van 

afdeling.

2 Oud voorzitter Jan Speelziek is op  
3 april overleden.

3 Bijenjaar, Floriade en landelijke 
imkerdag zijn toegelicht. Meer info 

op de website. Mn Is het interessant 
voor onze leden dat thema Educatie & 
Innovatie, waar bijenpaviljoen deel van 
uitmaakt op Floriade, de eerste dagen het 
best bezocht was. Het Bijenpaviljoen stelt 
een imkerkap voor en men kan, als bij 
fourageren, met een scanner op zoek naar 
stuifmeel of honing. Er is een exclusieve 
USB stick te koop en er zijn imkers via 
Cordaid aanwezig.
‘Vroege vogels’, het radioprogramma van 
de Vara, besteedt het hele jaar aandacht 
aan bijen en heeft het bijenpaviljoen in 
hun Floriade route opgenomen.

4 Het HB zal vanaf nu als mening over 
“neonicotiden” naar gesprekspartners 

uitdragen: “bij twijfel niet gebruiken, 
dus verbieden”. Dit is dus genuanceerder 
dan het uitspreken van ‘onze zorg’ aan 
gesprekspartners wat tot nu toe werd 
gedaan.

Landelijke ALV op 28 april
Simone van de Graaff 

Op zondag 3 juni a.s. is het 
weer zover. De Amstellanddag, 
al weer voor de zesde keer. 
Zo langzamerhand een wijds 
bekend evenement, dat door veel 
bezoekers uit de wijde omtrek 
wordt bezocht. De Beschermers 
Amstelland, organisator van 
dit gebeuren, doet er weer alles 
aan om het te doen slagen. En 
natuurlijk doen wij ook weer mee. 

En, zoals jullie  zich wellicht kunnen herinneren, was het 
vorig jaar bij ons ook een groot succes. Ruim 500 bezoe-
kers. Het bestuur doet bij deze weer een beroep op jullie 
voor bijstand. Wat doen we zoal: honing slingeren (als 
er honing is), rondleidingen op de tuin, uitleg over het 
bijenhouden, uitleg bij de observatiekast, verkoop mate-
rialen, honing en aanverwante artikelen.

Maar ook om alles in de ochtend klaar te maken, zoals 
het ophangen van de vlaggen enz., hebben we hulp nodig. 
De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Vanaf 
9.00 uur meten we de handen uit de mouwen steken.

Dus… wie komt het bestuur bijstaan??????
Graag aanmelden via email naar ondergetekende en aan- 
geven wanneer jullie beschikbaar zijn, zoals vanaf 9.00 
uur tot … uur, of vanaf 10.00 uur tot … uur, of ’s-Middags.

Omdat we verleden jaar met de Amstellanddag zo’n suc-
ces hadden en het op de Landelijke Open Imkerijdag een 
heel stuk minder was, heeft het bestuur besloten, zolang 
de Amstellanddag wordt georganiseerd, niet mee te doen 
met de Landelijke Imkerijdagen.

Henk KooijDe Zesde 
Amstellanddag

Klik op de kaart om 
hem te downloaden
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Cursus Biologisch imkeren

Bezoek Floriade

Bij voldoende belangstelling start er komende winter een cursus Biologisch 
imkeren. Deze zal bestaan uit 4-5 theorielessen en 1 of 2 demonstraties. 
Wie belangstelling heeft voor deelname, kan dit berichten aan H. S. Kooij 
t 020 6452285; e hskooij@hetnet.nl

Cor Vonk Noordegraaf Het bestuur

Cor Vonk Noordegraaf

Zoals iedereen wel zal weten wordt dit jaar de Floriade in Venlo 
gehouden en is er ook weer een bijenpaviljoen aanwezig. 
Verschillende leden hebben al een bezoek gepland, maar binnen het 
bestuur kwam de vraag aan de orde of er ook interesse zou zijn om 
een gezamenlijk bezoek te brengen. Met de reistijd erbij wordt het 
wel een lange dag, maar er is veel te zien. We denken aan een zaterdag 
omdat op die dag de meesten kunnen, maar het zal moeilijk zijn om 
een datum te vinden die voor ieder die mee wil, geschikt is. We stellen 
voor zaterdag 23 of 30 juni, of zaterdag 8 of 15 september. Laten dege-
nen die belangstelling hebben voor een gezamenlijk bezoek, zich voor 
eind mei telefonisch of per mail melden bij Cor Vonk Noordegraaf. 
Geef daarbij aan welke van genoemde data het beste schikt en wan-
neer je verhinderd bent. Meldt ook als een andere dag je beter schikt.

Het bijenpaviljoen is 
in de ‘Vroege Vogels 
Floriade Route’ 
opgenomen

Honingkeuring
We hebben in ons midden twee honingkeurmeesters. 
Die willen graag bij ons een honingkeuring houden en 
dat vindt de instemming van het bestuur. Alleen…. we 
hebben het winterprogramma nog niet klaar en dus ook 
nog geen datum voor zo’n honingkeuring. Het bestuur wil 
dit graag koppelen aan de afsluiting van het bijenseizoen, 
waarbij, net als vorig jaar, de diploma’s aan de geslaagden 
van de cursussen worden uitgereikt onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Dit gaan we dan weer doen op een zaterdag, waar-
schijnlijk begin oktober. Houdt er dus rekening mee dat 
niet alle honing wordt weggeven of verkocht, maar houdt 
nog wat honing apart voor deze keuring. 

Jullie krijgen over de gang van zaken nog nader bericht, 
zoals hoe het ingeleverd moet worden, hoe de potjes er 
uit moeten zien en, uiteraard, de honing. 

Klik op het plaatje om 
het filmpje te bekijken
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Beste imkers. Dit voorjaar 
was het dan zover. Ik heb 
het voorzitterschap op de 

algemene ledenvergadering 
overgedragen aan Simone 
van de Graaf.  Zij is met 

Elk jaar komen er op ons bijenpark een aantal zwermen  
af waarvan een deel de wijde Amstelveense wereld in  
trekt. Soms doordat ze niet opgemerkt worden, soms  
doordat ze al direct onbereikbaar hoog hangen.

Tjerk van der Meché en ondergetekende denken dat  
daar misschien iets aan te doen is door in de omgeving 
aantrekkelijke huisvestingsmogelijkheden aan te bieden 
(starterswoningen).

Uit de onderzoeksliteratuur (Seeley  
e.a.) blijkt dat speurbijen de voorkeur 
geven aan huisvesting met de  
volgende kenmerken: 
• een paar meter boven de grond
• een vliegopening van ongeveer  
   15 cm2
• vliegopening aan de onderkant 
• vliegopening op het zuiden
• volume ongeveer 40 dm3
• eerder bewoond geweest
• enige afstand (300 m. of meer) tot  
de ouderlijke woning

Het is het proberen waard om te  
onderzoeken of we met “zwerm- 
kasten” in de omgeving minder  
zwermen kwijtraken.

Tjerk is aan het timmeren geslagen en we hopen voor de 
zwermtijd een aantal kasten te hebben opgehangen.

Als het lukt om op deze manier volken te behouden is de 
kans vrij groot dat de herkomst niet is vast te stellen en zou-
den ze als startersvolk voor nieuwe leden kunnen dienen.

Maar eerst maar eens afwachten of het lukt. 

Gerard Goris 

Zwermkasten op het bijenpark

De methode die ik in augustus 
2011 op een aantal van mijn volken 
heb toegepast is een enorm succes 
gebleken en boven verwachting. 

Als proef heb ik uiteindelijk zes van 
mijn hoofdvolken op deze manier 
behandeld. Deze volken zijn dus op 
nieuwe raten de winter ingegaan. 
Alle deze volken hebben de winter 
overleefd. Na een oxaalbehandeling 
in maart dit jaar telde ik op de 
varroa lade van 4 kasten slecht 
10 mijten! Op 3 volken (in dadant 
kasten) moest ik eind maart! 
honingbakken plaatsen. Overigens 

zijn 68 van mijn 70 ingewinterde 
volken goed de winter uitgekomen. 
Dit is ook bij mij wel eens anders 
geweest. Volgens mij is dit te 
wijten aan een consequente  en 
doelmatige behandeling tegen de 
varroa mijt.

Om problemen, als omschreven 
in de artikelen van Roel Dekker 
(pagina 10-11-12), zoveel mogelijk 
te voorkomen, zou eenieder 
deze methode ook eens moeten 
uitproberen. 
Het kost wel wat kunstraat maar u 
krijgt er gezonde volken voor terug.

Raatmethode (vervolg BP 123 pag.10)

Herman Groen
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Wegens gezondheidsredenen van Guus 
Verhoeven gaat de informatieavond die wij 
wilden geven over koninginnenteelt helaas  
niet door. 

Wij wilden belangstellenden namelijk vertellen hoe de 
juiste voorbereidingen te treffen om met zelf geteelde 
koninginnen naar Marken te gaan om daarna zelf te ervaren 
hoe prettig het is om met eiland Buckfast koninginnen 
te werken. Nu zijn er op het bijenpark diverse imkers te 
vinden die al de nodige ervaring hebben met het telen van 
koninginnen. Wilt u dus koninginnen telen steek dan bij  
hen uw licht op.

 
Omlarven:
Om u goed op weg te helpen willen wij u graag in de 
gelegenheid stellen geselecteerde moeren naar Marken te 
zenden.

Hiervoor kunt u larfjes bekomen van twee oude Buckfast-
lijnen. Het omlarven vindt plaats in ons clubgebouw en 
wordt gedaan door Pierre de Koning. Van de betreffende 
koningin ontvangt u een kopie van de stamboom. De kosten 
per edellarfje (van een uitgeteste Buckfastkoningin) be-
draagt € 1,-.

Voor doorgang 1 wordt omgelarft op 
donderdag 14 juni 2012, 19.30 uur.

Voor doorgang 2 wordt omgelarft op
donderdag 28 juni 2012, 19.30 uur.

Graag van tevoren via de mail melden hoeveel larfjes u wilt 
hebben. 

Ons advies is verder dat u meer koninginnen moet opzet-
ten dan het aantal koninginnen dat u uiteindelijk wil gaan 
inwinteren. 

Op Marken hebben we een gemiddeld bevruchtingsresul-
taat van 80%. Maar houdt u voor de zekerheid rekening met 
een lager percentage.

Brengen en afhalen:
De volkjes worden op ons bijenpark verzameld en deze kunnen 
twee weken later op diezelfde plek weer worden afgehaald. 

De kastjes gelieve u aan te leveren en ook weer op te halen 
tussen 15.00 en 16.00 uur.

Het teeltschema ziet er als volgt uit:
 OMLARVEN UITLOPEN NAAR MARKEN VAN MARKEN

Doorgang 1 14 -06-2012 25-06-2012 30-06-2012 14-07-2012 
Doorgang 2 28 -06-2012 09-07-2012 14-07-2012 28-07-2012

Voor bevruchting op Marken dient men aan een aantal voor-
waarden te voldoen. Deze voorwaarden worden na opgave 
per mail toegestuurd.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen 
hebben, aarzel dan niet (bij voorkeur) te mailen. Bellen mag 
ook: 06.511.80.339  

Hierna rest mij helaas niets meer dan Guus, mede namens 
ons allen, veel sterkte toe te wensen.

Herman Groen

Koninginnenteelt
Klik op het plaatje om het filmpje te bekijken
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Echte stadsimker
Het eerste waar je aan denkt als je bijenkasten tussen deze 
huizenblokken ziet staan is, hoe staat het met de dracht? 
Nu dat zit over het algemeen wel goed. Lange brede straten 
met bomen, waarvan één met linden en een andere met 
kastanjes beplant is, dus als het weer meezit dan oogst 
hij veel lindehoning. Verder ligt de grote begraafplaats 
Zorgvliet vlakbij, dus de bijen beschikken over een goed 
drachtgebied. 

Jord is in Den Haag geboren maar heeft nagenoeg zijn 
hele leven in Amsterdam gewoond, waarvan al 40 jaar op 

deze plek. Hoe kom je dan bij de bijen terecht? In zijn jeugd 
bracht hij bijna alle vakanties bij een boer in de Achterhoek 
door. Dit jaarlijks weerkerende adres had hij leren kennen 
in het kader van het naoorlogse uitwisselingsprogramma 
waarbij kinderen uit de stad hun vakantie buiten mochten 
doorbrengen. Toen hij 15 jaar was ging hij niet naar de 
Achterhoek maar naar een Engelse boer in Kent. Deze had 
bijen en liet hem daar kennis mee maken. Hij legde ook alles 
duidelijk uit en dat was zijn eerste contact met bijen. Hij had 
weleens een boek gelezen over sociale insecten als mieren 
en honingbijen, maar verder reikte zijn kennis over bijen 
niet. Jord heeft een HBO opleiding in bouwkunde gevolgd en 
is vooral werkzaam geweest met hout, dat nog steeds zijn 
belangstelling heeft. Op aanraden van zijn vrouw is hij later 
in Amstelveen de bijencursus gaan volgen en daardoor heeft 
hij zijn eerste volk verkregen. Het leukste van de cursus vond 
hij het zelf maken van kasten en bijbehoren. Hij heeft in het 
begin van twee multiplex platen vijf kasten gemaakt en die 
gebruikt hij nog steeds. Meestal heeft hij 2-3 volken. 

Wijze van imkeren
Zijn manier van imkeren omschrijft hij als vrij extensief. 
Geen selectie of koninginneteelt, maar gewone huis, tuin en 

keukenbijen. Een leidraad voor hem is ‘Het Bijenjaar’ van 
Otto de Kat. Verder bezoekt hij weinig de vergaderingen 
van de vereniging en leest hij ook weinig of geen artikelen 
over bijen. Hij heeft in al de jaren dat hij bijen heeft, maar 
een enkele keer de koningin ontdekt, vindt dat ook niet 
nodig. Om zwermen te voorkomen legt hij in het voorjaar 
een moerrooster tussen de twee broedkamers en splits zo 
zijn volken op. In de herfst verenigt hij de volken om weer 
op twee of drie volken uit te komen. Hij is in de winter soms 
weleens een volk kwijt geraakt. Aan de varroa bestrijding, 
besteedt hij naar eigen zeggen te weinig aandacht. Voorheen 

Cor Vonk 
Noordegraaf

Twee weten meer dan één: Jord Hoetink, al jarenlang een stadsimker

Bij Zaken

Wie van de A10 afkomt en via de Europa-
boulevard richting centrum rijdt, ziet aan 
zijn linkerhand het RAI complex en aan de 
rechterhand hoge huizenblokken. In één 
van deze huizen woont Jord en tussen deze 
huizenblokken staan zijn bijen. Hier verwacht 
je op het eerste gezicht geen imker. Nu dat is 
wel het geval, want Jord imkert al 25 jaar. In 
het begin stonden zijn kasten op het bijenpark, 
maar na enkele jaren heeft hij ze naar zijn 
tuin gehaald. En deze tuin is veel groter dan 
je zou verwachten. Het is wel zo dat er van 
alle kanten balkons op uitzien, zodat vele 
buren in de omgeving kunnen zien als er een 
zwerm afkomt. Dat probeert Jord dan ook te 
voorkomen, want hij wil niet dat zijn omgeving 
een weerstand ontwikkelt tegen zijn bijen. 
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Jord Hoetink bij zijn 
kasten.

paste hij cumaphos toe, maar deze winter heeft hij geen 
bestrijding uitgevoerd. Hij denkt voortaan oxaalzuur te gaan 
toepassen.

Belangstelling wekken
Om toekomstige generaties warm te maken voor de imkerij 
denkt hij, dat je vooral de jeugd kennis moet laten maken 
met bijen. Hij zelf verzorgt al een aantal jaren een les 
over imkeren voor VMBO leerlingen op het Amsterdamse 
Montessori Lyceum en hetzelfde doet hij op een basisschool 
waar zijn vrouw les geeft. Ook kennissen met kinderen of 
kinderen uit de buurt laat hij, als ze dat willen, meekijken 
Door ze jong met bijen in aanraking te brengen, wek je 
belangstelling die er later mogelijk toe leidt dat ze zelf bijen 
gaan houden. Na de les aan de klas met hoogbegaafden 
kwam er een leerling naar hem toe, die zei: ‘’Ik vond het 
zo interessant dat ik later onderzoek aan bijen ga doen’’. 
Bij zijn eigen kinderen en kleinkinderen heeft hij nog geen 
echte belangstelling voor bijen kunnen ontdekken, wel voor 
de honing. Ook zijn omgeving probeert hij door uitleggen 
en hen erbij te betrekken bijvriendelijk te maken.  Als er 
iemand gaat klagen of er bang voor wordt, zal dat betekenen 
dat zijn bijen moeten vertrekken. 

In Frankrijk waar hij ook een huis heeft en nog steeds aan 
het verbouwen is, houdt hij geen bijen. In het verleden 
heeft hij er wel een volk gehad, maar dat is na enkele 
jaren verdwenen. Hij heeft de indruk dat de vrouw die 
daar toezicht houdt het niet zo erg op bijen heeft en 
om de bijen een minimale verzorging te geven komt hij 
er niet vaak genoeg. In hetzelfde dorp zijn wel imkers, 
onder wie gepensioneerde Nederlanders. Er is nu zelfs 
een Hollandse bijencursus die door een Nederlander uit 
de omgeving verzorgd wordt. Op mijn vraag wat hij nu 
het meest boeiende aan de imkerij vindt, noemt hij de 
“onvoorspelbaarheid”. Het is iedere keer en ieder jaar weer 
anders en dat maakt het boeiend.
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Zijn advies was om alle zwaar besmette volken op te 
ruimen en de licht besmette volken over te zetten op 
kunstraat en alle ramen waar broed en stuifmeel in 
heeft gezeten in de wassmelter te doen.

Ondanks dat ik het advies nagenoeg letterlijk 
heb opgevolgd was het resultaat dat ik na de winter 
slechts enkele volken over hield. Ook mijn buren 
imkers hadden veel dode volken en ik denk dat het 
EVB zich inmiddels over het hele bijenpark heeft 
verspreid.

Het jaar daarop (2010) heb ik geprobeerd mijn 
stal weer op sterkte te krijgen en heb alle slechte en 
verdachte ramen in de wassmelter gedaan.

Het resultaat in het voorjaar van 2011 was dat 
veel van mijn volken weer niet de winter hadden 
overleefd. Hierbij waren grote sterke volken op twee 
broedkamers Simplex en Dadant bakken, waarin ik 
de bijen nadat de honingkamers er af gingen eind 

juli, nauwelijks nog kon bergen. Eind december wa-
ren deze volken al helemaal weg, met op de bodem 
van de kast een laag van ca.15 cm dode bijen en 
nagenoeg alle ramen vol met verzegeld voer.

Ik heb de oorzaak hiervan overal gezocht en ook 
een monster dode bijen voor onderzoek naar WUR 
Wageningen gestuurd.

Reactie van Wageningen: te veel mijten, terwijl al 
mijn volken begin augustus een Oxaalzuur spuit- en 
in december een Oxaalzuur verdamper- behande-
ling hadden gehad.

Weer overleg met Tjeerd en zijn mening was dat 
een spuit/nevel behandeling in augustus weinig zin 
heeft omdat je alleen de mijten die op de bijen zitten 
kunt bestrijden, terwijl het grootste deel van de mij-
ten in die periode van het jaar in het broed zit.

Zijn advies was om ook de grote volken eind juli 
en augustus te behandelen met de mierenzuurver-

In de zomer van 2009 ging het niet 
goed met mijn bijen, geen groei en 
hagelschotbeeld in het broed en ik wist 
niet wat de oorzaak was. Met Tjeerd 
Blacquiere gebeld en die is komen kijken 
en zijn oordeel was dat hij er nagenoeg 
zeker van was dat Europees vuilbroed 
(EVB) de hoofdoorzaak was.

Europees vuilbroed 
en VarroamijtRoel Dekker

Besmetting met 
Europees Vuilbroed.
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algemene stemmen gekozen. Daarmee is het voor- zitterschap in goede en jongere handen overgegaan 

Mierenzuur-
behandeling

damper van Liebig en eind december nogmaals te 
behandelen met Oxaalzuur.

In de zomer en najaar van 2011 heb ik dit advies 
nagenoeg letterlijk opgevolgd en tevens weer alle 
slechte en verdachte raten opgeruimd. Tevens heb ik 
regelmatig bij alle kasten bijen en ramen zorgvuldig 
gecontroleerd op afwijkingen en alle behandelingen 
en afwijkingen genoteerd. Het resultaat van de mie-
renzuurbehandeling begin augustus was onverwacht 
goed met heel veel mijten op de schuifla.

Bij de Oxaalzuurbehandeling in december, heb ik 
de helft van de volken gedruppeld en de andere helft 
met de verdamper behandeld. Verschillen tussen 
deze behandelingen waren niet waarneembaar en er 
vielen in beide gevallen een beperkt aantal mijten.

Bij de inwintering van een volk had ik twijfels 
of deze een besmetting had met EVB. Het betrof 
een groot volk met een broednest met een lichte 
vorm van hagelschot en die was dit voorjaar dan 
ook prompt dood. Mijn overige volken zijn op twee 
kleine volkjes na goed de winter door gekomen en 
ontwikkelen zich nu voorspoedig.

De twee kleine volkjes die het niet hebben gered 
waren op zich gezond en hadden al broed voor de 
late vorstperiode dit voorjaar begon en zijn buiten 
het voer terecht gekomen en verhongerd.

Mijn conclusie uit het voorgaande verhaal is dat 
de abnormale wintersterfte van mijn volken groten-
deels een gevolg is van een moeilijk waarneembare 
vorm van Europees vuilbroed en een te hoge be-
smetting met Varroa mijten, die elkaar in werking 
waarschijnlijk versterken.

Tevens denk ik dat Nosema ceranae (een eencel-
lige sporenvormer) hierbij een rol speelt, want bij 
twee onderzoeken van bijenmonsters uit mijn volken 
werd de aanwezigheid hiervan aangetoond.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat Nosema 
ceranae de ons bekende vorm de Nosema apis nage-

noeg heeft verdrongen en dat de schade aan de vol-
ken hierbij vooral in de nazomer en najaar optreedt.

Hierbij wordt ook de mogelijkheid geopperd dat 
jonge koninginnen hierdoor worden beschadigd.

Afgelopen najaar had ik bij de Koninginneteelt 
meerdere volkjes waarbij de moer, die goed aan de 
leg was en reeds gesloten broed had, ineens was 
verdwenen.

Hiervoor heb ik geen verklaarbare reden gevonden 
en denk hierbij toch aan Nosema ceranae. Met deze 
gedachte kan ik echter niet veel en wacht daarom 
maar af of het dit jaar weer gebeurt.

Tegen Europees vuilbroed kunnen we echter wel 
wat doen en het eerste daarbij is een goede diagnose 
te stellen dat een volk besmet is.

In een afzonderlijk artikel zal ik hier nader op 
ingaan en vooral de symptomen  van een besmetting 
beschrijven.

Voor de Varroamijt bestrijding geldt een zelfde 
verhaal en ook hierover heb ik een afzonderlijk artikel 
geschreven over de behandeling met Mierenzuur en 
Oxaalzuur. 

De gevolgen van beide aantastingen zijn dat we 
geen goede winterbijen krijgen die de winter overleven 
en die in het voorjaar het bijenvolk weer op gang 
moeten brengen.
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Vorig jaar heb ik bij meerdere imkers op 
het bijenpark vormen van Europees Vuil-
broed (EVB) gezien, terwijl ze dat zelf niet 
door hadden.

Inmiddels heb ik een zwaar vermoeden 
dat EVB in combinatie met een zware be-
smetting met Varroamijten de hoofdoor-
zaak is van de wintersterfte van de laatste 
jaren.

EVB is een broedziekte die veroorzaakt 
wordt door de bacterie Melissococcus 
pluton. Hiernaast zijn er meerdere ziekte-
kiemen (bacteriën en streptococcen) die 
in combinatie met M. pluton verschillende 
ziektebeelden geven.

Amerikaans vuilbroed (Bacillus larvae 
larvae) en EVB zijn goed van elkaar te on-
derscheiden en EVB is veel minder agres-
sief en infectueus. De duurvorm van EVB 
overleeft in honing slechts enkele dagen 
en in pollen enkele maanden.

Bijenlarven worden de eerste twee 
dagen nadat ze uit het ei zijn gekropen 
via het voer met de bacterie besmet en 
daarna zijn ze nog nauwelijks vatbaar voor 
besmetting. De bacterie M. pluton ont-
wikkelt zich hierna razend snel in de darm 

van de larve en hierdoor heeft de larve 
ongewoon veel voedsel nodig. Hierbij 
ontstaat een opeenhoping van ziektekie-
men in de darm die door de transparante 
huid van de larve als een gele, naar bruin 
kleurende verdikking is waar te nemen. 
Veel van deze zieke larven worden door 
de bijen geruimd en hierdoor ontstaat het 
hagelschotbeeld. Indien de larve deze fase 
overleeft zal ze zich eerst ontlasten alvo-
rens ze zich inspint voor de popfase. De 
abnormale hoeveelheid darminhoud van 
de larve blijft als een zwartbruine massa in 
de cel achter en is een zeer goed herken-
ningsteken van EVB.

In de pop fase gaat een deel van de 
besmette poppen alsnog dood en een deel 
kruipt als jonge bij uit de cel, maar wel 
verzwakt als minibij. Deze minibijen leven 
maar enkele maanden en zijn ongeschikt 
als winterbij. Daarbij zijn ze niet in staat 
om een van de eerste taken van een jonge 
bij te verrichten en dat is het poetsen van 
de cellen.

In EVB-volken zie je dan ook ramen 
met ongepoetste cellen met zwartbruine 
ontlasting van de larven. 

Er is ook een vorm van EVB die aan de 
Varroamijt is gerelateerd, hierbij worden 
bijen en broed door mijten met het acute 
paralyse virus besmet. EVB is een ziekte 
die zich vooral ontwikkelt in zwakke en 
kleine volken met een hoge mijtbezetting 
en ook slechte dracht-omstandigheden 
spelen hierbij een rol. Het is mogelijk dat 
een volk dat niet ernstig is besmet na een 
mijtbehandeling en een goede dracht zich 
zelf geheel herstelt.

Meestal is dat echter niet het geval en ver-
dient het de voorkeur om sterk besmette 
volken geheel te ruimen en licht besmette 
volken over te zetten op schone raat en 
kunstraat en alle broedramen en ramen 
met stuifmeel in de wassmelter te doen. 

Om een besmetting van EVB in een 
vroeg stadium waar te nemen is een regel-
matige controle nodig, waarbij vooral op 
de volgende factoren moet worden gelet.

Wanneer u voornoemde factoren tegen 
komt in uw volken, los dat dan niet op 
door enkele slechte aangetaste ramen te 
vervangen en wat extra te voeren, want 
meestal eindigt dit met dode volken in de 
winter.

Europees vuilbroed
Deze ziekte die ons enige jaren geleden trof is een 
ware sluipmoordenaar en je merkt het meestal pas 
wanneer het te laat is. Omdat het een ziekte is met 
meerdere gezichten is het moeilijk om tijdig een 
goede diagnose te stellen.

n hagelschotbeeld met in de open cellen 
eieren en larven.

n dode en misvormde larven in de cellen 
met een gele naar bruin verkleurende 
verdikking.

n dode bijen in de cellen en half geopende 
broedcellen.

n broedramen met ongepoetste cellen met 
daarin een zwartbruine ontlasting.

n een stinkende zweetlucht bij het openen 
van de kast

n minibijen die op de raten lopen en maar 
een zeer korte levensduur hebben.

n slechte volksontwikkeling, er zit geen 
enkele groei in het volk

n in het najaar wordt het voer slecht 
opgenomen en bijen verdrinken in de 
voerbak. 

Roel Dekker
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Als er een honinggordel van 4-5 cm boven 
het broednest aanwezig is zet Wim er 
een honingkamer op. Om te voorkomen 
dat ze spekraat gaan vormen hangt hij 4 
ramen kunstraat in de honingkamer en 
verder lege ramen. Er wordt geen moer-
rooster aangebracht. Door de aanwezige 
honinggordel gaat de moer niet naar 
boven.

Verder ging het deze avond grotendeels 
over zwermen. Om te weten wanneer 
er kans op zwermen is, moet je 6 weken 
rekenen van het leggen van de eerste dar-
reneitjes. Deze darren hebben 2 weken 
en 24 dagen nodig om geslachtsrijp te 
worden. Door de komst van de darren 
verandert de sfeer in het volk. De eerste 
tekenen van zwermdrift, naast de aan-
wezigheid van darren, zijn de speeldop-
pen. Deze speeldoppen zijn herkenbaar 

aan de dikke bodem en de vernauwing 
aan de onderkant. Ze bevinden zich daar 
waar vervolgens de moerdoppen komen. 
Een moerdop heeft een dunnere wand 
en meer de vorm van een vingerhoed. 
Een moerdop wordt niet van nieuwe was 
gebouwd, maar van was wat in de om-
geving wordt weg geknaagd. De eerste 
ontstaan op de scheiding tussen werk-
sterraat en darrenraat. Later ook aan de 
randen. Als de eerste moerdop belegd is, 
ontstaat er een soort verdeeldheid in het 
volk, de saamhorigheid verdwijnt. Aan 
de buitenkant van de kast kun je zien wat 
er van binnen gebeurt. Bij goede weers-
omstandigheden zie je drie dagen voor 
het zwermen  baard of trosvorming. Op 
deze tros aan de voorkant van de kast 
zie je al bijen dansen. Meestal komt de 
voorzwerm tussen 12 en 14 uur af en zet 
ze zich binnen een afstand van 12 -40 m. 
Voor hun vertrek hebben de bijen zich 
vol gezogen met voedsel. Met het schep-
pen moet je wachten tot de tros zich goed 
heeft gevormd en rustig is. Als ze niet in 
de zon hangt, blijft ze minstens 4-5 uur 
hangen. Na het scheppen de korf min-
stens tien minuten met rust laten zodat 
de rondvliegende bijen zich bij de zwerm 
kunnen voegen. Vervolgens de onderkant 
met ademende doek afsluiten door de 
doek aan de korf vast te maken met spij-
kers. De korf (kieps) wordt op een koele 

plaats gezet, bijv. twee dagen in de kelder. 
Dit gebeurt om het geheugen te wissen, 
daar speurbijen mogelijk al een definitieve 
vestigingsplaats bepaald kunnen hebben. 
Door bij een lege kast een oplopende hel-
ling te maken, kun je de bijen ’s avonds op 
deze helling uitstorten, zodat ze rustig de 
kast inlopen. Geen zwermen met elkaar 
of een bestaand volk verenigen en zeker 
geen voor- en nazwerm. Als er weinig 
dracht is dan bijvoeren. Het volk moet in 
tien dagen de lege ramen met driehoeks-
latjes vol bouwen. Het bijvoeren is niet 
natuurlijk, maar je moet soms wel. Het 
bijvoeren gebeurt met eigen honing (4-
5kg) die wordt verdund met water: 30 % 
honing en 70 % water.

Aan varroabestrijding doet Wim liefst zo 
min mogelijk. Soms als de infectie sterk  
is gebruikt hij mierenzuur en ook wel 
oxaalzuur, maar niet in de winter.

In de herfst wordt als het nodig is 
bijgevoerd met eigen honig met kamille 
thee. Bijen overwinteren op eigen honing. 
In de herfst geen volken verenigen. De 
twee volken vormen geen eenheid meer 
en dit blijft heel de winter zo. Als men 
toch moet of wil verenigen doe het dan 
in het voorjaar, bijv. in maart. Je kunt de 
twee volken dan zo bij elkaar plaatsen 
en door het nieuwe broed wordt het snel 
weer een eenheid.

Cor Vonk Noordegraaf Biologisch imkeren
(vervolg)

Op 28 februari ging Wim van Grasstek verder met 
zijn inleiding over biologisch imkeren. Twee weken 
daarvoor was hij gestopt bij het zwermen. Op deze 
tweede avond waren er bezoekers die de vorige 
avond niet bijgewoond hadden en die met allerlei 
vragen kwamen die tijdens de eerste lezing reeds 
behandeld waren. Daardoor was de behandeling wat 
minder geordend, waardoor het moeilijk was om het 
geheel samen te vatten.
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De bijensterfte in Europa is al jaren 
ongekend hoog. Pesticiden zijn vaak 
genoemd als één van de oorzaken. Het 
bewijs stapelt zich steeds verder op.

Het invloedrijke Scien ce presenteerde gisteravond 
nieuwe aanwijzingen dat bijen en hommels schade 
oplopen door veelgebruikte pesticiden. Het gebruik 
van die pes ticiden kan daarmee bijdragen aan het 
sterven van bijenvolken in Euro pa en de Verenigde 
Staten. 

De laatste tien jaar zien imkers on gebruikelijk 
vaak dat volken in de winter vrijwel uitsterven. 

Nederland is, met Turkije, het Europese land met 
de hoogste bijensterfte. De wintersterfte van volken 
bedraagt hier al enkele jaren 22 á 23 procent, terwijl 
10 procent normaal is.

Het is bekend dat er meer ziektes, zoals mijten 
en andere parasieten, bij bijen voorkomen. Ook 
staan er op velden steeds minder (en minder ver-
schillende) bloeiende planten. Met die problemen is 
de wintersterfte echter niet afdoende te verklaren.

Steeds vaker staat ook het gebruik van neonico-
tinoïden ter discussie. Deze pesticiden zijn populair 
omdat ze veilig zijn voor mensen en zoog dieren. 
Ze worden veel toegepast op onder meer maïs en 
koolzaad om die planten tegen vraat te beschermen. 
Ze zijn in de gebruikte dosering niet dodelijk voor 
insecten zoals bijen.

Maar in experimenten bleek de af gelopen jaren 
dat de pesticiden in la ge dosering (zoals ze voor-
komt in nectar en stuifmeel van behandelde gewas-
sen) toch schade toebrengen aan de insecten. Dit is 
de eerste keer dat een toptijdschrift zulke studies 
publiceert. De onderzoekers maten hoe hommels en 
bijen zich, na het eten van pesticiden, in de natuur 
ge droegen. De meeste eerdere studies zijn in het lab 
verricht.

Britse biologen, vooral van de University of Stir-
ling, voerden hommels twee weken lang een ‘realis-
tische’ dosis imidacloprid, een veelgebruikt neoni-
cotinoïde. Met realistisch be doelen ze: de laagste 
dosering komt overeen met wat vaak in koolzaad 
ge vonden wordt. Dat is nog wel een fac tor tien lager 
dan wat een gemiddel de bij binnenkrijgt, omdat die 
niet alleen van behandeld koolzaad leeft.

Na zes weken in het veld bleek dat de kolonies 
die met imidacloprid be handeld waren, nauwelijks 
nog koninginnen  produceerden: 2 konin ginnen per 
kolonie, tegen 14 zonder pesticiden. De behandelde 
kolonies waren ook wat lichter.

Hans de Graaff

Pesticiden 
schaden 
bijenvolken
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De andere studie komt van een Frans team dat al 
veel onderzoek heeft gedaan naar de invloed van 
pes ticiden op bijen. De honingbijen kre gen een 
niet-dodelijke dosis van een ander neonicotinoïde. 
Daarna wer den ze losgelaten in het veld.

De invloed van het bestrijdings middel bleek met 
name als de bijen op een voor hen onbekende plek 
wer den losgelaten. Dan hadden ze meer moeite dan 
zonder pesticiden, om de bijenkast terug te vinden. 
Afhanke lijk van het landschap waar de test plaats-
vond, daalde het percentage bijen dat in de kast te-
rugkeerde van 83 á 85 procent naar 57 á 77 procent. 
Er waren al eerder aanwijzingen dat bijen door de 
pesticiden gedesoriën teerd kunnen raken.

“Dit zijn goede studies met gecon troleerde  
omstandigheden”, vindt de Nederlandse bijen 
onderzoeker Romée van der Zee. “Ze onderschei-
den zich niet echt van eerdere stu dies. Ik denk dat 
het ook de politiek van Science is dat ze dit plaatsen.”

Van der Zee doet met het Neder lands Centrum 
Bijenonderzoek in Tersoal (Friesland) onderzoek 
naar de bijensterfte in opdracht van het ministerie 
van EL&I (Landbouw). Ze rondt deze zomer een 
onderzoek naar bijensterfte in Nederland af.  
“Ik mag er nog niets over zeggen.”

Bron: NRC vrijdag 30 maart 2012 . Door redacteur HESTER VAN SANTEN

Verband bijensterfte en landbouwgif
Onderzoekers van de Amerikaanse Harvard-universiteit zeggen overtuigend 
bewijs te hebben dat er een relatie is tussen minimale hoeveelheden van het 
landbouwgif imidacloprid en de sterfte van bijenvolken. ‘Ons experiment  
gaat om hoeveelheden gif onder wat normaal is in gewassen of waar bijen 
normaal fourageren’, zegt Harvard-milieubioloog prof. Alex Lu.

                                                                  Bron: Nederlands Dagblad, 2012-04-10 Herman Groen

Klik op het plaatje 
om een interview 
met Henk Tennekes 
(toxicoloog) te 
bekijken Ò
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Er zijn veel mogelijkheden om Varroa-
mijten te bestrijden, maar ik ga hierbij 
specifiek in op de behandeling met 
Oxaalzuur en Mierenzuur omdat deze 
zuren nagenoeg geen resten achterlaten 
in was en honing en omdat de behande-
ling goed past in mijn werkmethode.

Wageningen Universiteit (WUR) adviseert twee 
behandelingen met Mierenzuur in juli en augustus 
en een behandeling met Oxaalzuur in de broedloze 
periode van december of januari.

In de maanden augustus t/m november worden de 
z.g. winterbijen geboren, die moeten overwinteren 
en in het voorjaar het volk weer op gang brengen.

Winterbijen die in het larvestadium worden 
aan geprikt door mijten kunnen besmet worden 
door virussen waarvan de mijten drager zijn en zij 
leven daardoor korter en zijn niet meer geschikt als 
winterbij.

Het doel van de Mierenzuurbehandeling is om in 
de periode augustus t/m november de mijten stand 
zo laag mogelijk te houden.

De Oxaalzuurbehandeling in december of januari 
is nodig om de mijtenstand in het voorjaar op een zo 
laag mogelijk niveau te brengen en tevens is het een 
goede graatmeter voor de besmetting. Oxaalzuur 
kan worden gespoten/verneveld of gedruppeld 
tussen de raten. Ook kan een verdamper worden 
gebruikt die via de vliegspleet of de schuifla in de 
kast kan worden geschoven.

Voor spuiten wordt 30 gram Oxaalzuurhydride 
opgelost in 1000 gram water en met een 
plantenspuit verneveld en over de raten met bijen 
gespoten (ongeveer 3 ml per raamkant).

Voor druppelen wordt 37 gram Oxaalzuurhydride 
opgelost in een suikeroplossing (50% suiker en 50% 
water) van 1000 gram en tussen de raten gedruppeld 
(5 ml tussen twee raten).
Met een speciale verdamper wordt 1 tot 3 gram 

Oxaalzuurhydride verdampt in de 
bijenkast. Oxaalzuur is een sterk zuur en 
gevaarlijk bij inademen. Bijen ver- 
dragen een behandeling zeer goed en 
de werking van alle drie de methoden is 
zeer hoog tussen 90 % en 99%.

Oxaalzuur dood alleen de mijten die 
op de bijen zitten en niet  de mijten 
in het broed, dit in tegenstelling met 
Mierenzuur dat ook de mijten in het 
broed dood. Bij de behandeling met 
mierenzuur heb ik gebruik gemaakt 
van de Liebig verdamper en de Apidea 
verdamper.

De Liebig verdamper heb ik gebruikt bij grote 
kasten zoals Dadant en Langstroth en Simplex op 
twee broedkamers. De Apidea verdamper heb ik 
gebruikt in de kleinere 7-raams kasten onder het 
volk op de schuifla, maar deze verdamper kan ook 
boven op de broedkamer worden geplaatst. 

Mierenzuur is een sterk zuur waar je tijdens de 
behandeling voorzichtig mee moet zijn. Mierenzuur 
wordt gebruikt in 60% en 85% en deze laatste is door 

Roel Dekker

Varroamijtbestrijding met Oxaalzuur en Mierenzuur

Klik op het plaatje om 
een filmpje te bekijken
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mij gebruikt. De effectiviteit ligt bij goed gebruik 
tussen de 85% en 95% en is afhankelijk van de bouw 
van de kast, de buitentemperatuur, de hoeveelheid 
broed en de verdampingssnelheid.

De bijen hebben een bloed hekel aan Mierenzuur 
en trekken zich dan ook ver terug. Eieren en jonge 
larven overleven de behandeling niet, vooral als de 
raten dicht bij de verdamper hangen. Aanbevolen 
wordt om de verdamper niet binnen een afstand van 
10 cm van het broed te plaatsen.

De Liebig verdamper wordt boven op de ramen van 
de broedkamer geplaatst en hiervoor is een extra 
rand nodig, die wordt afgedekt met een dekplank. 
Bij beide apparaten is een goede gebruiksaanwijzing 
en die heb ik nagenoeg geheel gevolgd. Essentieel 
is de hoeveelheid Mierenzuur die verdampt en die 
moet afhankelijk van de kastgrote tussen 15 en 30ml 
per dag liggen. Bij de Liebig verdamper kun je dat 
keurig nagaan via een schaalverdeling op het flesje 
die op de verdamper wordt geplaatst.

Je kunt bij beide apparaten de verdampingsopper-
vlakte regelen. Bij de Apidea door een schuif en bij 
de Liebig door strookjes van het verdamperpapier af 
te scheuren.

In de praktijk blijkt het verdampingsoppervlak 
niet zoveel uit te maken en is de hoeveelheid broed 
en de temperatuur bepalend. Bij de behandeling 
moet de schuifla gesloten zijn en soms is het nodig 
om de vliegspleet te verkleinen.

De behandeling is begin augustus vorig jaar uit 
gevoerd bij 20 volken en de buiten temperatuur was 
toen tussen 20 en 25 graden. Bij de Apidea is 120 ml 
en bij de Liebig 100 ml Mierenzuur gebruikt. Bij de 
Liebig duurde het tussen 4 dagen (25 ml per dag) en 
8 dagen (12 ml per dag) voor het flesje leeg was, met 
toch wel grote verschillen tussen de kasten.

Daags nadat de verdamper uit de kast was 
verwijderd was de moer alweer aan de leg en ik heb 
geen schade bij moeren kunnen constateren.

Het resultaat was bij beide apparaten zeer goed, 
maar mijn voorkeur gaat toch uit naar de liebig 
verdamper omdat je tijdens de behandeling eenvoudig 
af kunt lezen hoeveel Mierenzuur er verdampt. 

De hoeveelheid mijten op de schuifla was erg 
variabel en hierbij speelde ook een rol dat een 
aantal kasten in juni, toen er geen broed in zat, een 
spuitbehandeling met Oxaalzuur hebben gekregen. 
Tevens speelde de hoeveelheid broed een grote rol, 
want weken na de behandeling vielen er nog veel 
mijten en die lagen als straten onder de broedramen. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat de mijtenval na de 
behandeling nog erg lang doorgaat en dat er na de 
Oxaalzuurbehandeling begin januari nog maar een 
beperkt aantal mijten over is.

Door deze behandeling verkrijgen we lang levende 
winterbijen en een goede voorjaarsontwikkeling en 
ik kan deze werkwijze bij iedere imker aanbevelen.

Als voorbeeld een groot volk op twee broedkamers Simplex behandeld op  
19 augustus – na 4 dagen tankje leeg (25 ml per dag) – op schuifla geteld:  
26 aug. 650 mijten; 2 sept. 450 mijten; 21 sept. 350 mijten; 20 dec. 100 mijten. 
Op 4 jan. Oxaalzuur druppelen en 4 ramen bijen: 10 jan. 70 mijten.  
Begin april twee broedkamers bezet met bijen en op 5 ramen broed.

Een ander volk in een Langstroth 11-ramer behandeld op 19 augustus – na 5 
dagen (20 ml per dag) tankje leeg – op schuifla geteld: 26 aug. 550mijten;  
2 sept 400 mijten; 21 sept. 400 mijten; 20 dec. 200 mijten. Op 4 jan 
Oxaalzuur druppelen en 3 ramen bijen: 10 jan. 60 mijten.
Begin april 8 ramen bezet met bijen en 3 ramen broed.

Een voorbeeld met een Apidea verdamper in een Langstroth 7-ramer, 
geplaatst op de schuifla – 3 aug. verdamper geplaatst, 9 aug. verdamper 
uitgenomen. Op schuifla geteld: 10 aug. 400 mijten; 22 aug. 120 mijten;  
24 aug. 140 mijten; 29 aug. 5 mijten; 20sept. 15 mijten; 20 dec. 5 mijten.  
Op 2 jan. Oxaalzuur verdamper: 9 jan. 20 mijten.
Begin april 4 ramen bezet met bijen en 2 ramen met broed.

Dode mijten op 
de varroaboden.
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15-1-2012 Winter
varroalade 
inspectie
Verleden jaar ben ik na de 
beginnerscursus begonnen met 
het houden van twee bijenvolken. 
Na de varroabehandeling in 
december vroeg ik me af er  
tijdens de winterzit beweging van 
de ‘bijenbol’ over de raten zou zijn.  
Op regelmatige basis heb ik 
foto’s gemaakt van de varroalade, 
met het idee dat de afgebeten 
wasdekseltjes zouden vertellen 
waar de bijenbol zich bevond: 
links/recht, voor of achterin de 
kast.
De beweging was gering, de 
bijen bleven voornamelijk op één 
plek voorin de kast. Tijdens de 
koudste periode viel het aantal 
wasdekseltjes dat op de lade viel 
wel mee, vanaf maart werd er veel 
meer gegeten en verspreiden de 
bijen zich meer in de lengte over 
de raat. 
De laatste foto laat een hoop 
houtstof zien, dit hebben de bijen 
van de dekplank geknaagt.

Erik van Rosmalen
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Agenda

Datum/tijd aktiviteit
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28 augustus Einddatum inleveren kopij 
 Bij-Praten

Bijenpark, Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
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