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Met de boot naar Vlieland 



3 Aankomst bij het station 



Hooischuur Staatsbosbeheer in gebruik als opslag voor het station 



Stand darrenvolken 



Opstelling bevruchtingskastjes langs de bosrand 



Germ Koopmans op controle 



Elsje en Germ.       Is alles goed? 



Opstelling kastjes is ideaal langs de bosrand 





 

 

deelnemers 16 (30)  

Onder één deelnemer vallen  meerdere imkers , geschatte aantal imkers (30). 
 

ingezonden 148 kastjes 
bevrucht 79 
percentage bevrucht  53,4 % 
 
Het gemiddelde resultaat was laag, enerzijds veroorzaakt doordat er slechts 1,5 dagen 
goed bevruchtingsweer was, ook bleek de inzending van één deelnemer totaal mislukt 
hetgeen vragen oproept.  
Achteraf  is gebleken dat er een beperkt  aantal moeren minder goed bevrucht waren, 
de betreffende moeren werden gewisseld. 
 



 

deelnemers 21  (35)  

Onder één deelnemer vallen  meerdere imkers , geschatte aantal imkers (35).  
 

ingezonden 213 bevruchtingskastjes 
bevrucht 186 
percentage 87,3% 
 
In tegenstelling tot de 1e  periode waren de weersomstandigheden uitstekend. 





Samenwerking met Beebreed Nederland 
 

Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen  

   de Stichting Station voor Carnicateelt     en     Beebreed Nederland.
 
De samenwerking houdt in: 
 

* In 2013 zijn moeren nageteeld van een moer uit het Beebreed bestand door 

telers aangesloten bij  Beebreed Nederland. (Jan Trip en Gert-Jan Schreuder) 
 

• De moer waarvan is  nageteeld is Beebreed nr. 17-27-28-2011 , geteeld en getest 

door  teler Johan Saathoff in Ihlow bij Emden en is van de lijn 1075, Carnica Troiseck.  

Deze koningin heeft de teeltwaarden voor honingopbrengst (126), 
zachtaardigheid (126), raatvastheid (125), zwermtraagheid  (117) en 
varroatolerantie (128).   
 

* De geteelde  moeren  zijn in EWK’s op Vlieland bevrucht en na beoordeling  in de 
darrenvolken op Vlieland ingevoerd. 
 



• In 2014 kunnen de imkers hun geteelde koninginnen op Vlieland  laten 

bevruchten door de darren van de geselecteerde Beebreed-koningin 
 

* In het jaar daarna (2015) zullen weer darrenvolken van de Schierpopulatie  
beschikbaar zijn. 
 

* Voorlopig is de afspraak  dat per jaar wisselend Beebreed en Schierdarrenvolken 
ter beschikking te hebben. 
 

* De kosten zullen door de nieuwe werkwijze wat stijgen. De verwachting is dat dit ca. 1 

Euro meer zal zijn per aangeboden bevruchtingskastje. Een EWK kost dan € 6,50. 
 

* Het streven is om bij voorrang EWK’s aan te nemen. Dit in verband met de 
controleerbaarheid en uitvoeringsaspecten. (o.a. transport).  
 


