
Notulen ALV 29-4-2017, Ulebelt Deventer 

Aanwezig: Maarten Snijders, Lindy van der Meulen, Herman Offerhaus, Johannes Hellenthal, Jelle de 

Heer, Dirk Taal, Dick Kuper, Lutwich van Asbreuk, Marleen Boerjan 

Afmeldingen: Mariska Slagt-Franken, Piet Nibbeling, Erik Westerhof, Carla van Heeckeren, Kim de 

Bruyn 

1. Opening: Om 14:00 opent Maarten de vergadering. Hij heet iedereen welkom en schetst de 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar en daarvoor. In het heel kort: Lutwich heeft zich samen met 

Bernard Lenferink en anderen vanaf ca. 1980 ingezet voor het behoud van de zwarte bij. Daarbij 

werd gebruik gemaakt van bevruchting op verschillende landstations, de laatste (meer dan 10) jaar in 

Mander. Daarover later meer. 

2. Agenda vaststellen. Er wordt een voorstelrondje toegevoegd en een bespreking van de status van 

het landstation (5b) 

2b. Voorstelrondje: Marleen Boerjan is voorzitter van de duurzame bij en lid van het hoofdbestuur 

van de NBV. Zij zal (bij punt 7 samenwerkingen) iets vertellen over de duurzame bij. Zij bestrijdt al 7 

jaar helemaal niet bij haar bijen en dat gaat goed. Zij laat haar bijen veel nieuwe raat bouwen en reist 

helemaal niet. Volken die goed bouwen worden geselecteerd voor het volgende jaar. Herman 

Offerhaus is 5 jaar geleden begonnen met zwarte bijen via Lutwich. Hij is betrokken bij de basiscursus 

imkeren in Deventer en het bijengezondheidsteam Salland. Lutwich Asbreuk is oprichter van ’t 

Landras, Dirk Taal is ooit begonnen aan zwarte bijen met een paar volkjes van Lutwich, is ook lid van 

de Buckfast en de Mellifera vereniging en probeert samen met een kompaan de wilde bijen in stand 

te houden. Dick Kuper is actief in het “terug naar de bron” project waarbij landbouwgrond terug 

wordt gebracht in oorspronkelijke staat. In dat project wordt er ook gewerkt aan het terugbrengen 

van oorspronkelijke volken. Hij heeft contact met Johannes Siebelt (Duitsland, Nordbiene) die daar 

actief bezig is met zwarte bijen. Die houdt daar volken die al 6 jaar niet behandeld worden. In mei 

zullen er 6 volken in Almhut geplaatst gaan worden. Johannes Hellenthal uit Finsterwolde, werkt ook 

al lang aan zwarte bijen en zou gaan overlarven bij Romee van der Zee. Dat is dit jaar niet 

doorgegaan maar hij is nu wel lid van de vereniging op Texel. Hij zit ook bij de duurzame bij. Hij is 

meer geïnteresseerd in het vinden van bijen die niet behandeld hoeven te worden (Varroa resistent) 

dan perse op zoek naar zwarte bijen. Jelle de Heer is al heel lang lid van het ’t Landras, een heeft 

zwarte bijen (via Lutwich), ook Carnicas maar wil graag weer meer naar de zwarte bijen toe. Lindy 

van der Meulen heeft zwarte bijen via Johannes en is al een aantal jaren in Groningen aan het 

imkeren met zwarte bijen omdat die beter aangepast zijn aan het klimaat. Maarten Snijders komt al 

een jaar of 8 bevruchten op Mander. Vorig jaar dacht hij last te hebben van inteelt (zag hagelschot) 

maar dit zou ook kunnen wijzen op Varroa Sensitive Hygene.  

3. Mededelingen: Geen mededelingen 

4. Kiezen bestuur: Bij acclamatie  worden Maarten Snijders (voorzitter), Lindy van der Meulen 

(penningmeester) en Herman Offerhaus (secretaris) verkozen tot bestuur. 

5. Statuten en huishoudelijk regelement: Gezien de geringe omvang van de club (en de financiën) op 

dit moment gaan we nog geen stichting/vereniging oprichten op dit moment. We zullen ons houden 

aan de voorgestelde statuten en HH regelement maar gaan voor het moment gewoon nog even door 



als club. Voor de naam lijkt het belangrijk om aan te geven waar we precies voor staan. De term 

“landras” en “inheemse bij” worden beiden gezien als minder duidelijk. Wij gaan verder onder de 

naam “Imkervereniging de zwarte bij”. Herman zal nakijken of die naam niet al gebruikt wordt door 

anderen (Auke Vonk). De zwarte bij is ook niet helemaal scherp gedefinieerd en bestaat in veel 

varianten maar lijkt voldoende duidelijk aan te geven dat het gaat om Apis Mellifera Mellifera en om 

bijen met een lokale aanpassing. Lutwich voert aan dat de zwarte bijen in Ierland oorspronkelijk 

Chimay bijen zouden zijn (ingevoerd rond 1920 na de tracheënmijt problemen daar). Marleen 

Boerjan kan dat niet bevestigen. Zij geeft wel aan dat bijen een aantal generaties nodig hebben om 

zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. Dirk Taal geeft aan dat de bijen uit Chimay moeite 

lijken te hebben met de omstandigheden in Nederland (veel sterfte na koude winter).  

Lutwich memoreert dat hij indertijd subsidie zo goed als rond had voor het oprichten van een 

stichting en dat het de moeite waard zou kunnen zijn om te kijken of die subsidie weer te verkrijgen 

zou zijn (cultuurfonds). Maarten, Herman en Lindy zullen kijken of we die subsidie weer willen 

aanvragen en wat daar dan voor nodig is. 

5b Status landstation: De afgelopen jaren was het station een beetje in verval aan het raken. Het 

afgelopen jaar zijn er (voor het eerst) vrij veel volken verloren gegaan tot groot verdriet van Bernard. 

Bernard is van plan (mede gezien zijn gevorderde leeftijd) te gaan stoppen. Dick Kuper woont in de 

buurt en wil (samen met Lutwich) de boel weer netjes op orde krijgen. We kunnen niet een hele stal 

bouwen maar wel de boel schoonmaken en een stand maken voor de kasten. Aangezien er nu nog 

maar 1 “origineel” volk staat heeft Maarten twee 6-ramers aangeboden (staan nu bij Lutwich) om de 

volken weer te versterken.  

Activiteiten 2017: Het landstation kan voorlopig op de huidige plaats blijven. Herman en Maarten 

hebben voor dit jaar een aantal Chimay bijen besteld via Piet Nibbeling en zullen kijken hoe die het 

gaan doen. We zullen navragen of dat Chimay is uit Velp of uit de Chimay zelf. Dick en Lutwich krijgen 

zwarte bijen uit Duitsland en zullen die evalueren en inzetten voor het bevruchten op het 

landstation. 

6. Samenwerkingen. Marleen vertelt over de duurzame bij. Zij is sinds 2010 voorzitter. Ed Pietersen 

richtte het op in 2000. Het doel was (en is) een Varroa resistente bij die gehouden kan worden 

zonder te bestrijden. Ze zijn indertijd begonnen met 12 Primorski koninginnen uit de VS. De 

financiering van dat project kwam van het ministerie van Landbouw. Er waren uiteindelijk te weinig 

imkers en te weinig Primorski koninginnen om het hele project goed te krijgen. Ze werken nu met 

een lijn van zwarte bijen waarbij er van Texel vadervolken komen voor de bevruchting. Je kunt je 

inschrijven voor larfjes die je dan zelf opkweekt en die later dan weer naar Neeltje Jans kunnen voor 

bevruchting. De vraag is dan wel om mee te doen met de analyse en selectie. Daarvoor wordt vanaf 

februari de mijtenval gemeten (2x per week meten, helemaal geen bestrijding). Afhankelijk van de 

groei van het aantal mijten wordt de volgende generatie gekozen. Bij de volken die toch een 

explosieve mijtengroei kennen kan wel bestreden worden (maar dan gaan die niet door voor de 

selectie). Soms wordt daar ook niet bestreden en sommige van die volken halen het toch door de 

winter.  

Er wordt ook veel gekeken naar andere projecten. Dylan Elen van de (Belgisch) Limburgse 

imkergroep werkt ook aan een zwarte resistente bij. De theorie daarbij is dat de zwarte bij met een 

kleiner broednest een relatief homogenere temperatuur kan houden in het broednest en dus minder 



“koude randen” heeft. Het is bekend dat de Varroa mijt het iets beter doet als de temperatuur iets 

lager is waardoor juist koude randen extra Varroa zouden kunnen opleveren. 

Samenwerken, vooral in de vorm van het uitwisselen van ideeën en inzichten met andere groepen 

wordt altijd zeer op prijs gesteld. Iedereen kan inschrijven voor het krijgen van larfjes. 

Rondvraag. Dirk taal vraagt hoe het gaat met de algemene ontwikkeling van landstations voor zwarte 

bijen. Marleen geeft aan dat er verschillende clubs aan werken en dat het de aandacht van de NBV 

ook heeft maar dat zij verder niet op hoogte is van initiatieven. 

Lutwich meldt nog dat hij een kennis heeft aan de UT in Twente die wel interesse had in het helpen 

met de website. Hij zal de naam/email doorgeven aan Herman. 


