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Koninginnenteelt is Monnikenwerk 



Koninginnenteelt via EWK 
Jan Kruit 

Ter Apel  

Bijenstand “de Driehoek” 



Agenda 

• Doel 

• Wat is een EWK 

• Overlarven 

• Broedstoof/Pleegvolk 

• Begeleidende bijen 

• Vullen EWK 

• Begeleidende documenten 

• Transport 

• Opstelling 

• Resultaat  

• Documenten retour  



Doel 

• Telen van raszuivere koninginnen 

• Bevruchten op de Waddeneilanden 

• T.w. Duitse Waddeneilanden 



Overlarven 

• Start is natuurlijk het overlarven 

• Van goed raszuiver volk  

• Liefst een gekeurd volk 

• In goede starter 

• Later in goed pleegvolk 



Overlarven 

• Via www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

• Hier zijn 9 lijn beschrijvingen te vinden 

• Adressen van NL en B materiaal 

• Via www.bienenzucht.de  

• Prüfstandsberichte  

• Goed materiaal uitzoeken. 

• Hier kun je vaak ook materiaal halen. 

 

http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/
http://www.bienenzucht.de/


Materiaal proefbijenstand 



Starter 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl  tip en trucs 

• Raam met open voer 

– Honing 

– Stuifmeel 

• Raam met water 

• HK raam  

• Veel jonge bijen 

– Open broed 

http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/


Starter 



Starter 

 



Materiaal  



Materiaal 



Materiaal 



Pleegvolk 

• Uit pleegvolk starter maken 

– Over langere afstanden te vervoeren 

 

• Moerloos pleegvolk 

• Broedaflegger  

• Moergoed pleegvolk 

 



Moerloos pleegvolk 

• Volk op minimaal twee broedkamers 

• Koningin uit volk halen. 

• Na ca 9 dagen doppen breken. 

• Terugbrengen op één broedkamer 

– Moet overlopen van bijen 

• Overlarven (20 tot 40 larven) 

• Na 6 dagen doppen kooien 

•  11 dagen overlarven koninginnen 

• Volk opdelen. 



Broedaflegger 

• Uit meerder volken 

• 10 Ramen gesloten broed + bijen 

• Na ca. 9 dagen controleren op doppen 

• Hieruit eventueel starter vullen 

• Overlarven 

• Na 6 dagen doppen kooien 

• 11 dagen na overlarven koninginnen  



Moergoed 

• Sterk volk op twee broedkamers 

• Koningin in de onderbak 

• Moerrooster leggen 

• In bovenbak minimaal twee ramen open broed 

• Overlarven via starter  

• Na 24 uur aangebroede doppen tussen twee 

ramen open broed hangen 

• Vervolg idem broedaflegger – moerloos volk 

 



 



Resultaat op dag 5 



Broedstoof 

• Dag 0 is overlarven  

• Dag 5 gesloten doppen 

• In broedstoof 

• 35 grd Celsius 

• Luchtvochtigheid 50 – 60 % 

• Uitlopen op dag 11 

• Temperatuur in stoof kan iets omlaag 



Broedstoof 



Terug in pleeg volk 



Wat is een EWK 

• EWK – Einwabenkästchen  

– Een raams kastje volgens DIN 11 663 norm 

– Bestaat uit: 

• Ruimte voor de bijen en koningin 

• Voerderruimte 

• Afsluiten met 2 verschillende grote vliegopeningen 



Ruimte voor de bijen en koningin 

 



Voerder ruimte 

 



Afsluiten met 2 verschillende  

grote vliegopeningen 

 



Begeleidende bijen 

• Jonge bijen  

• Liefst van open broed 

• Geen darren 

• Geen koningin 

 



Begeleidende bijen 



Begeleidende bijen 



Vullen van de EWK 



Vullen van de EWK 



Vullen van de EWK 



Vullen van de EWK 



Vullen van de EWK 



Goed en fout 



Vullen van de EWK 



Vullen van de EWK 



Vervolg 

• EWK ca. 4 dagen koel en donker 

wegzetten 

• Elke dag water geven 

• Controleren of ze bouwen 

• Voor verzending op vluchtzetten (klein) 

– Bijen verwijderen eventuele dode bijen 

• Niet in de omgeving waar oorspronkelijk 

volk stond (afvliegen) 

 

 



Begeleidende documenten 

• Vroegtijdig keuring aanvragen bij NVWA 

– Telefonische afspraak 

– Digitaal aanvragen 

• Bezoek van Dierenarts op locatie 

• Documenten ter plaatse printen 

• Controle op: 

– AVB 

– Kleine kast kever 

– Tripilaelaps mijt 



Begeleidende documenten 



Transport 



Transport 



Controle op eiland 

• Controle op darren. 

– 1 dar  hele zending retour 

• Controle op voer 

• 1 x per week controle op broed en voer 

• Afhankelijk van weersomstandigheden 

• Maximaal 3 week op eiland 



Controle 

documenten/voer/darren 





Norderney 



Juist 



Opstelling  



Resultaat 



Resultaat 



Retour documenten 



Retour documenten 



Hoe nu verder (I) 

• Uitwisselen met gelijkwaardige koningin 
– Jong tegen jong 

– Maximaal in de eerste generatie (F1)  

– Oude koningin dag opsluiten in kooitje 

– Jonge koningin dag in (gesloten) kooitje  

– Volgende kijken en beoordelen hoe de bijen reageren 

– Goed, dan onder suikerdeeg 

 

    



Hoe nu verder (II) 

• 1,5 – 2 kilo bijen afvegen 
– In een grote emmer 

• Niet sproeien met water  

• Vliegbijen kunne weg 

– In zwermkist 

– Moer in kooitje inhangen 

– 24 uur laten staan 

– In kast, op kunstraat,  

– Koningin onder suikerdeeg 

– Voeren    

 



Hoe nu verder (III) 

• Boven een separator op uit te wisselen volk 

• Wel klein vlieggat (1 bij) 

• Raam met uitlopen broed zonder bijen 

• Raam met open voer en stuifmeel 

• EWK tussen voer en broed –raampjes verwijderen. 

• Opvullen met vulblokken 

• Van onder separator regelmatig uitlopend broed bij 

hangen 

• Boven 10 ramen met bijen en broed, moer onder 

verwijderen. 

• Volkjes verenigen. (hebben al dezelfde geur)   

 



Retour  

documenten 



 

Bedankt voor uw aandacht 


