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Bloemen, bomen en bijen
Voor Ted- Jan Bloemen waren de bloemen op de Olympische 10 kilometer.
De Canadese vlag in de top, hierin zitten de bladeren van de esdoornboom
afgedrukt. Wij als bestuur zijn de afgelopen tijd druk geweest om meer
bloemen, planten en bomen te verkrijgen in onze buurt.
Wij zijn naar raadsgesprekken geweest over de groenvoorzieningen in de
wijken en wij zijn mee geweest met het uitzoeken van de Lindebomen die
worden geplant langs de Duivendansweg. Ook zijn wij de Gasunie dankbaar
voor het meewerken aan het plan over de herplanting bij het gasstation aan de
Collenhovensweg (zie foto in de Spleut). Dit plan is ingetekend door onze
webmaster Henk Rostohar. Hiervoor onze dank!
Op de jaarvergadering van 4 april wordt, naast de gebruikelijke agenda, ook
het laatste nieuws verteld over de nieuw te bouwen bijenstal en de verbouwing
van ons clubgebouw. Deze presentatie wordt verzorgd door de heer J. Mulder.
Tijdens deze jaarvergadering verwelkomen wij enkele nieuwe bestuursleden
en nemen wij afscheid van Eildert Delger als bestuurslid. Eildert blijft wel
actief in de sponsorcommissie. Eildert, bedankt voor je inzet als bestuurslid
voor onze vereniging. Je was altijd enthousiast en sterk met de pen op papier.
Ook in de Schanstuin stond je je mannetje. Mede namens de bijen zijn er ook
voor jou bloemen.
Met vriendelijke groet, Jan Willem Spronk
p.s. de gebruikelijke verloting wordt weer gehouden, dus graag prijsjes
meenemen.

In Memoriam: Marieke Bolks – Snoeijer
* 4 januari 1950 - † 29 januari 2018
In 2014 ontmoette ik Marieke voor het eerst tijdens een wandeling met de
hond op Landgoed Vollenhof. Zij was ook met de hond. Eerst hebben we wat
gepraat over de honden en vervolgens vertelde zij dat zij ook bijen hield. Deze
had zij in eerste instantie gekocht voor de behandeling van haar spierziekte.
Dit viel in de praktijk tegen. Ik zei tegen haar: ‘’Kom eens bij ons langs op de
Soosavond’’. Ze werd meteen lid van onze vereniging. Ze heeft verschillende
keren deze Soosavonden bezocht en is ze enkele keren mee geweest op onze
jaarlijkse excursies.
Tijdens de eerste Soosavond vertelde zij dat ze
de honingbak vol had met honing, hetgeen ons
allen positief verbaasde. Ze woonde aan de
Harm Aartsweg 10 op ’t Loo, recht tegenover
het vakantiepark Landal waar veel bloemen
bloeien. Ook in haar eigen tuin was veel te halen
voor de bijen (onder andere klimop). In deze
tuin staan enkele beeldhouwwerken van haar en
een atelier. Ze was naast imker namelijk ook
kunstenares en maakte vele schilderijen. Vele
mensen in deze omgeving hebben ook les van
haar gehad.
Haar laatste half jaar heeft ze doorgebracht in
het ziekenhuis. Wij hebben hier aandacht aan
besteed door middel van het bezoeken van haar
man. Ook hebben wij namens de vereniging een
kaart naar haar gestuurd. Op vrijdag 2 februari
jl. is zij in besloten kring begraven.
Voorafgaand was er een herdenkingsdienst in
haar kerk ‘’Het Noorderlicht’’ te Wezep.
Tijdens deze dienst hebben velen afscheid van
Marieke mogen nemen. Hierbij is
ondergetekende aanwezig geweest. Ook in deze
kerk hangen enkele mooie schilderijen van haar.
We blijven Marieke herinneren als een creatieve
vrouw en imker. Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte toe met dit
verlies. JanWillem Spronk

UITNODIGING

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IMKERSVERENIGING WEZEP E.O.
OP WOENSDAG 4 APRIL 2018 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS
INLOOP VANAF 19.30 UUR MET KOFFIE / THEE
AGENDA
1.
Opening en Vaststellen Agenda
2.
Mededelingen / Ingekomen Stukken
3.
Verslag ALV van 05042017
4.
Financieel verslag van de Penningmeester
5.
Verslag van de Kascommissie
6.
Benoeming Nieuwe Kascommissie
7.
Bestuursverkiezing
de heren Eildert Delger en Dick Hup zijn aftredend;
Eildert is niet herkiesbaar, Dick is wel herkiesbaar maar dan als
bestuurslid en niet in de functie van penningmeester.
-voorgesteld wordt om de heer Jan Mulder en mevrouw
Jolanda Drewes te benoemen tot bestuurslid, dit ter uitbreiding
van het bestuur.
-voorgesteld wordt om mevrouw Teunie Bastiaan te benoemen
tot bestuurslid, dit om te voorzien in de vacature die ontstaan is
door het reeds eerdere, voortijdige vertrek van bestuurslid
Ruben Wensink.
-de functie van bestuurslid door het aftreden van Eildert blijft
dan vooralsnog even vacant.

-tegenkandidaten kunnen tot 1 april gemeld worden bij de
secretaris
8.
Het eerste bericht van de Bouwcommissie
9.
Soosavonden & Uitstapje 2018
10.
Rondvraag
11.
Pauze - Verloting
12.
Sluiting
Denkt u aan het meenemen van een prijsje voor de verloting?
Vriendelijke groet van het bestuur

Overzicht Soosavonden 2018
7 maart
4 april
2 mei
6 juni
4 juli
1 augustus

-

Soosavond,film imkeren 100 jaar geleden
Algemene Leden Vergadering
Soosavond, wie heeft er een leuk idee?
Excursie,bestemming nog onbekend
Soosavond, zomeravond
Soosavond, zomeravond

Van Harte Welkom!

Koffie en thee met honingkoek gratis

Nieuw bestuurslid Teunie Bastiaan

Sprokkelmarkt 2018

Als nieuw bestuurslid wil ik me bij deze graag aan u voorstellen. Drieëndertig
jaar geleden ben ik getrouwd met Hans Bastiaan en sindsdien woon ik in
Wezep. Ik heb hier gewerkt op verschillende basisscholen als (vak)leerkracht.
In 1990 heb ik al eens van de vereniging een lespakket geleend voor een
project in de klas. Ik werkte op dat moment in Oosterwolde in groep 4. Ik
vond dat allemaal heel interessant maar dacht dat dat niet voor mij was
weggelegd. De bijenvereniging leek me nogal een oude mannetjes club en het
was vast allemaal erg moeilijk. De laatste negen jaar werk ik op het VSO te
Apeldoorn als docent beeldende vorming. Daar wilde twee jaar geleden een
leerling de beginnerscursus volgen en vroeg of ik met hem mee wilde. Dat
was mijn kans natuurlijk. Met veel plezier heb ik de basiscursus gevolgd en
heb me daarna aangemeld bij de Schans. Er ging een wereld voor mij open.
Wat interessant en gezellig. En met de moeilijkheidsgraad van de imkerij valt
het ook wel mee. Gelukkig heb ik een facebookpagina ‘de moezzztuin’. Daar
zet ik al mijn vragen die ik heb op en dan komt Huub Verberk al gauw met
antwoorden. Ik maak gebruik van de bijenstal van dhr. Kalf. Wat een
prachtige plek. Aan alles is te zien dat er al jaren een imker heeft gewerkt. Het
staat er namelijk vol met de juiste planten en bomen. Verder ben ik een aantal

malen met Rob van Hernen mee geweest en heb zo heel veel praktijk kennis
opgedaan. Ik ga nu veel relaxter met de bijen om. De afgelopen maanden heb
ik een aantal lezingen gegeven over mijn ervaringen van beginnend imker en
over bijen in de kunst. Ik hoop hiermee mensen enthousiast te maken en zo
onze vereniging aan de beoogde 100 leden te helpen. Mijn man gaat nu ook de
beginnerscursus volgen. Hij had zichzelf al aangesteld als technische dienst
van de imker. Daar was ik al heel blij mee. Mijn drie jongens willen wel eens
een handje helpen maar hebben zelf helemaal niets met bijen. Dat is dan wel
weer jammer, want het lijkt me ook zo fijn om hele jonge leden te hebben.
Misschien moeten we een lessenreeks op de scholen aanbieden om het onder
de aandacht van de kinderen te brengen. Jong geleerd is oud gedaan. Op
donderdag en vrijdag ben ik te vinden in De Huiskamer van Wezep. Daar heb
ik in oktober 2017 een kunstlokaal opgestart. Als beeldend kunstenaar heb ik
veel door te geven en ik heb als doel veel mensen uit de gemeente Oldebroek
aan de kunst te krijgen. Dit is namelijk mijn passie. Ik hoop nog vele jaren lid
te zijn van de vereniging.

Nieuwjaars - Soos 2018 en Huldiging jubilaris

Op de eerste woensdagavond in het nieuwe jaar houden we traditiegetrouw
onze Nieuwjaars- Soos.
Deze gezellige avond met oliebollen van Geertrui en kniepertjes van Klasien
wordt altijd druk bezocht. Ons clubhuis De Schans is dan meestal bijna te
klein voor het aantal leden, die op de bollen en de kniepertjes afkomen. 
Maar daar komt volgend jaar verandering in. Er zijn plannen om ook het
clubgebouw te gaan uitbreiden. Op deze soosavond hadden we het genoegen
om een jubilaris te mogen huldigen en wel Rob van Hernen. Rob is in 1978
begonnen met het houden van bijen en is na 40 jaar imkeren inmiddels
uitgegroeid tot een van de grootste korfimkers van Nederland.
Tegenwoordig heeft hij soms wel 300 tot 400 korven onder zijn beheer. Ook is
hij al jaren bijenleraar en menig imker van onze vereniging en in de regio
heeft van hem de beginselen van het imkerschap geleerd. Rob chapeau .

Kopij en oude foto’s gevraagd voor Lustrumboek 2020

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al wel weten is onze prachtige vereniging
in het jaar 2020 een eeuw oud. 100 jaar maar springlevend. Bijna 100 leden en
actiever dan ooit.
Dit is natuurlijk een zeer gedenkwaardig moment. En bij zo’n moment hoort
ook een terugblik van wat er allemaal in die periode is gebeurt. Het bestuur
heeft een lustrumboek commissie in het leven geroepen en achter de schermen
wordt door een aantal mensen hier nu al hard gewerkt. Graag willen we oude
foto´s of film van vroeger, leuke voorvallen en anekdotes of ander bruikbaar
materiaal in bruikleen van onze leden en oud -leden ontvangen. Misschien heb
je zelf niets hiervoor, maar ken je iemand of een familie, die vroeger bijen
heeft gehad, nog wel mooie oude foto’s of een leuk verhaal over onze
vereniging weet. Soms zijn er leuke oude foto’s in een familie album te
vinden.
Heb je iets voor dit boek, schiet dan een van de bestuursleden aan of mail
maar info@imkerswezep.nl
dh

De Hoornaar

Er wordt veel geschreven en gesproken over de hoornaar. Wellicht zinvol om
hierover iets te schrijven.
De hoornaar is een grote wesp, die in heel Europa voorkomt. In de jaren 70
van de vorige eeuw was de hoornaar in Nederland bijna uitgestorven door
o.a. het gebruik van DDT, maar tegenwoordig wordt ze weer regelmatig
gezien. De hoornaar is groot: de werksters zijn ongeveer 3,5 cm lang en de
koningin kan wel 5 cm lang zijn. Ze heeft een roodbruine met zwarte kop en
borststuk en een geel met zwart achterlijf. Als ze vliegt maakt ze een zwaar
brommend geluid. Ze maakt, net als andere wespen een nest van een
papierachtig materiaal, dat ze maakt van afgeknaagd hout. De nesten kunnen
enorm zijn, soms wel een halve meter lang. Ook nestelen ze in vogelhuisjes.
Mensen vinden hoornaars vaak angstaanjagend door hun grootte en het luid
brommend geluid dat ze maken bij het vliegen. Die angst is onterecht. De
hoornaar is niet agressief van aard en zal niet snel steken. Ook komt ze niet af
op zoetigheid zoals andere wespen. De steek van de hoornaar is wel pijnlijk
en geeft een flinke bult, maar kan, als je niet allergisch reageert, geen kwaad.

Hoornaars eten andere insecten. Wie een hoornaarnest in de tuin heeft, heeft
vaak beduidend minder last van vliegen en muggen in en om huis. Ook
verschalken ze wel graag een bij. Ze vliegen dan voor de bijenkasten om een
bij te vangen. Dat is eigenlijk geen direct probleem. In de zomer zitten er
20.000 tot 60.000 bijen in een volk en die kan een hoornaar lang niet aan.
Dat is anders dan de Aziatische hoornaar. Deze komt voor in Azië, maar
wordt de laatste tijd af en toe ook in Europa gezien. Voor de bijenvolken is dat
slecht nieuws. Deze hoornaar jaagt in groepsverband en eet graag een
bijenkast leeg. Bijenvolken in Azië hebben hiermee om leren gaan: zodra een
hoornaar het volk binnen dreigt te komen, wordt zij aangevallen door
tientallen bijen. De bijen vormen een kluwen om de hoornaar heen en voeren
de temperatuur zodanig op, dat de hoornaar sterft en de bijen net niet. Zo
wordt de hoornaars de lust ontnomen een bijenvolk aan te vallen.
“Onze bijen” kennen deze strategie (nog) niet en zijn een makkelijke prooi
voor deze Aziatische hoornaars. De Aziatische hoornaar wordt in Europa als
een ongewenste exoot beschouwd en moet daarom bestreden worden. Mocht u
een hoornaar nest in de tuin hebben; geniet van de enorme insecten, die u
normaal gesproken niet lastig vallen. Laat de hoornaae die uw huis binnen
vliegen weer naar buiten: zelf vinden ze de weg vaak niet meer terug en lopen
dan nog een poosje versuft rond voordat ze dood gaan. Als u per abuis op zo’n
versuft exemplaar stapt, zullen ze u wel steken en dat is nogal pijnlijk. Het
nest zal in de herfst verlaten worden. De jonge koninginnen zoeken een plek
om te overwinteren en binnen in het voorjaar in hun eentje aan een nieuw nest.
Eildert H. Delger.

Beste mede leden,
De bouwcommissie is een poosje geleden bij elkaar geweest om de plannen
voor een totaal nieuwe stal te ontwerpen. Na overleg met het bestuur hebben
we de tekeningen plus een motivatie brief naar de gemeente gestuurd. Sinds
vorige week hebben we een principe toezegging om het verder uit te werken
binnen de kaders van de tekeningen.
Binnenkort komt de commissie weer bij elkaar om de puntjes op de I te zetten
en een mooi promotie boekje te maken voor de sponsorcommissie, zodat zij
ook aan de gang kunnen om de nodige centjes binnen te harken.
Bij deze mededeling zitten ook de tekeningen van de nieuwe stal. Deze
moeten hier en daar nog een beetje aangepast worden en de details moeten
verder worden uitgewerkt.
Ons clubgebouw is een beetje te klein aan het worden. Daarom is het de
bedoeling om ons onderkomen een beetje uit te breiden. We schuiven de
glaswand 1.40 meter op en maken een kast voor de gasflessen en de grote
kast, zodat we nu het aantal leden groeit we er meer ruimte hebben voor de
leden bij vergaderingen en soosavonden. Met deze interne verbouwing willen
we beginnen zodra de bijenkasten, die daar nu nog staan, naar de wilg gaan .
Namens de bouwcommissie Jan Mulder.

Contributiebetaling 2018
Even ter herinnering. Ook dit jaar moeten onze leden weer contributie
betalen. Sommigen hebben dit al gedaan. En ik weet dat dit van een
aantal van onze leden niet hun favoriete bezigheid is, maar het moet wel
even gedaan worden. De penningmeester zou het zeer op prijs stellen
als diegenen, die dit nog niet gedaan hebben, dit zo snel mogelijk doen.
Straks zijn we weer druk met de bijen, met de tuin ect. ect. en dan
hebben we er niet zo veel tijd voor. Dus betaal meteen even na het lezen
van dit stukje. Maak de penningmeester blij, zodat hij niet het hele jaar
iedere keer leden hierop moet aanspreken. Schanslidmaatschap bedraagt
€ 20,- en gezinslid- en jeugdlidmaatschap € 13,50
Met vriendelijke groet,
De penningmeester.
Rabobank NL 32 RABO 03702 70 983 t.n.v. Imkersvereniging
Wezep- Hattem- Oldebroek

Imkeren op Curaçao.

Imkeren op Curaçao begint een grote hobby te worden. Mijn zoon is
‘besmet’ met de bijenvirus en heeft zijn eerste carnicavolk bij zijn huis
met aangrenzend natuurgebied staan. Een vriend van hem heeft thans
meerdere volken verspreid in diverse natuurgebieden van het eiland.
Tijdens familiebezoek op Curaçao kreeg de vriend van mijn zoon
informatie over een groot nest, dat weggehaald moest worden. Na
verwijdering van een dekplaat, bleek er een groot nest te zitten. Veel
raat met veel broed en voer was aangemaakt. Zie onderstaande foto.

Het grote volk werd in 3 kasten gedaan, voorzien van open en gesloten
broed en voer met stuifmeel. 1 volk was voorzien van de aanwezige
koningin. De twee andere kasten zijn op verschillende locaties
geplaatst. Naar verwachting zullen hier koninginnecellen worden
aangemaakt en gehoopt wordt uiteraard op een paar nieuwe
koninginnen. Imkers op Curaçao proberen koninginnen uit Nederland
aan te schaffen. Overleg met de carnicavereniging vindt binnenkort
plaats.
Curaçao is vooral in de periode november/maart (regenperiode) rijkelijk
voorzien van een prachtige flora, waarvan de bijen gretig gebruik van
maken t.w. hibiscus, bougainville, allamanda, oleander, diverse
cactussoorten, aloë, karawara, tuturutu (bloeit het hele jaar met gele
bloemen), acacia (flamboyan), tamarinde, kapokboom,
sinaasappelbomen, lamoenchi en nog vele andere soorten. Van deze
bloemen wordt een heerlijke honing gewonnen.
Het is goed toeven op Korsou!!

Eildert H. Delger.

Wist u dat,
- er dit jaar weer een basiscursus gestart is.
- 15 cursisten hieraan meedoen.
- 4 van onze eigen leden met deze cursus meedoen.
- het vooroverleg met de gemeente in zake de nieuwe bijenstal
positief is.
- nu de bouwvergunning aangevraagd kan worden.
- ons clubhuis te klein aan het worden is.
- binnenkort ons clubhuis groter gemaakt gaat worden.
- we graag oude foto’s en oude verhalen over onze vereniging
ontvangen.
- het bestuur i.v.m. het lustrum tijdelijk uit 7 bestuursleden zal
bestaan.
- veel van onze leden de petitie tegen bijensterfte ondertekend hebben.
- er 42 koningslindes aan de Duivendans gepoot zijn.
- in het najaar daar nog ruim 60 bomen bij komen.
- deze bomen mede door onze vereniging uitgezocht zijn in Haaren.
- er 1000 bomen en bijenstruiken om het Gasunie gebouw aan de
Collenhovensweg in overleg met onze vereniging geplaatst zijn.
- onze voorzitter daar heel blij mee is.
- we als vereniging ook meedoen met het Wadi project bij de Plukon.
- we uitbreiding zoeken voor de redactie commissie.
- het bestuur hoopt veel van de leden op de Alg. Leden Vergadering
te mogen begroeten.
Mutatie ledenlijst imkervereniging per 1/3/18.
De schansledenlijst is weer aangepast.
Henri Felix is weer lid geworden. Tevens is Hans Bastiaan (de man
van Teunie) en deelnemer aan de imkercursus per 1/3/18 als 88e lid
van onze vereniging ingeschreven.
Hartelijk welkom.
De ledenlijst is als volgt onder te verdelen:
Leden
: 72 (waarvan 39 NBV- lid)
Gezinsleden
: 8
Jeugdleden
: 2
Gastleden
: 6

Ons lid Mieke Snoeijer is helaas overleden.
Bedankt hebben als lid:Jacob Koele ’t Loo; Bertus Jochems Zutphen;
Eva Klunder Dronten;
De vereniging heeft per 15 maart : 88 leden.
Eildert H. Delger

Aanplant 42 Koningslindebomen aan de Duivendans.
Begin maart zijn aan de Duivendansweg, vlak bij ons Clubgebouw De Schans,
door de gemeente Oldebroek 42 mooie koningslindes gepoot. Komend najaar
wordt dit project afgemaakt door nogmaals 60 lindebomen daar te plaatsen.
Deze bomen dienen als vervanging voor de oude en zeer gevaarlijke
beukenbomen, die vorig jaar gekapt zijn. De aanplant van ruim 100
lindebomen zal t.z.t. een enorme verrijking van de drachtweide voor alle
nectarminnende insecten zijn, waaronder natuurlijk onze bijen. dh

Uitbreiding bijenweide aan de Collenhovensweg.
Zoals onze voorzitter al in zijn voor woord schreef, mochten wij als
vereniging meedenken met het herinplanten van de bosschages rondom het
gasunie gebouw.
1000 struiken en bomen zijn daar afgelopen winter aangeplant op ons advies.
De bomen en struiken zijn zodanig uitgekozen dat er van af het vroege
voorjaar tot het late najaar dracht voor insecten, en dus voor onze bijen, is.
Dit stukje natuur aan de Collenhovensweg draagt zeker weer bij aan de
broodnodige biodiversiteit. dh

NBV- nieuws. (gelezen in de nieuwsbrief)
Seizoenstart.
Het voorjaar manifesteert zich steeds duidelijker. Van de vroegste bolgewasjes
konden we wel genieten, maar de bijen amper. Er staat nog genoeg op stapel
de komende maanden. Na het lichtgeel van de Hamamelis Mollis

vallen inmiddels de op springen staande knoppen van de boswilgen op. De
honger naar vers stuifmeel in de bijenvolken is groot. Het binnenvliegen van
de gele klompjes is voor ons een teken dat het volk is begonnen aan het
nieuwe seizoen. Geniet ervan!!
Vliegplank ‘lezen’.
Voor een echte voorjaarsinspectie is het in februari nog te vroeg. Bij heel goed
weer wellicht in de volgende maand. Wellicht is er enige informatie verkregen
over de volken tijdens het verschonen van de bodems. Of nog beter het zicht
op de wintertros door het plastic afdekfolie op de kast. Op de vliegplank is ook
het een en ander waar te nemen. Keren de werksters terug met klompjes
stuifmeel aan de poten, dan weet je bijna zeker dat er broed aanwezig is en dus
ook een leggende koningin. Het ene volk trekt er massaal op uit, bij een ander
zie je nog geen activiteit. Wacht rustig af. De koude weken in februari hebben
wel wat extra voer gekost. Maar als het goed is moet de voorraad in deze tijd
nog ruim voldoende zijn. Blijf alert en controleer met enige regelmaat het
gewicht, dooreven aan de achterzijde de kast op te tillen. Bij een tekort aan

voer denk dan aan een geopend pak suikerdeeg in de directe omgeving van de
bijen te leggen.
Eerste voorjaarsschoonmaak.
Hoewel bijen er een goede hygiene op na houden, kan tegen het einde van de
winter de bodem flink vervuild zijn. Dode bijen, schimmel in de hoeken en
vocht zijn een bron van besmetting. De komende weken, als het niet vriest en
de bijen wat losser op de tros zitten, zijn bij uitstek geschikt om kastbodems
schoon te maken. Als je beschikt over een schone extra bodem, zet die dan
klaar. Staat het volk op twee bakken dan bevindt het volk zich waarschijnlijk
in de bovenste bak. Neem de ongebruikte onderbak weg, gelijk met de bodem.
Groeiende ledental Vereniging van Carnicaimkers (VCI).
NBV maakt melding van het feit, dat de VCI het afgelopen jaar behoorlijk is
gegroeid. Carnica is ‘in’. het aantal F1-volkjes dat hun mentoren aan
beginnende imkers leverden was weer hoger. E.e.a. blijkt uit het jaarverslag
van de ALV van de vereniging. Lees meer op de website van de VCI.
De BBV helpt aan vitale en zachtaardige bijen.
De Buckfast Belangen Vereniging (BBV) organiseert regionale overlarf
bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten kun je van zeer goede teeltmoeren
larfjes tegen een gereduceerd ledentarief kopen. Als NBV-lid ben je uiteraard
welkom. Ter plekke kun je lid worden van de BBV. Lees meer op de website
van BBV.
Honingbijen en exotische en invasieve soorten.
Door mondialering reizen veel niet-inheemse soorten van mensen mee en
kunnen zich hier vestigen. Soms worden ze invasief, en leveren schade op,
ook in bijenvolken. Een voorbeeld is de varroa. Nieuwe inheemse soorten zijn
bijvoorbeeld de kleine bijenkastkever en de Aziatische hoornaar. Krijgen ze
voet aan de grond in Europa en wat zijn de gevolgen voor onze honingbijen?
De grootste zorg voor imkers zijn de exotische soorten, die ziekten of plagen
veroorzaken, die parasiet op honingbijen zijn of die honingbijen verjagen. De
varoamijt is de lastigste en al bijna 35 jaar in Nederland aanwezig. De Imkerij
raakt deze parasite niet meer kwijt. Voorgesteld wordt door deskundigen om
een andere strategie te kiezen: laat honingbij en varroamijt zich via natuurlijke
selectie aan elkaar aanpassen, zodat zonder te hoeven bestrijden de mijt een
normale Nederlandse diersoort wordt.
Lees hier meer over en over de kleine bijenkastkever en de Aziatische
hoornaar op de site van de NBV.
Eildert H. Delger.
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