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Met de boot naar Vlieland 



Hooischuur Staatsbosbeheer in gebruik als opslag voor het station 



Stand darrenvolken 



Opstelling bevruchtingskastjes langs de bosrand 



Germ Koopmans op controle 



Opstelling kastjes is ideaal langs de bosrand 





 

 

deelnemers 15 (30)  

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

Ingezonden 269 kastjes 
Bevrucht 197 
percentage bevrucht  73,9 % 
 
Het gemiddelde resultaat was goed, Er was bij tijd en wijle goed bevruchtingsweer . 
Het gemiddelde werd ook opgekrikt door een paar ‘profi’ telers, die met een groot 
aantal EWK’s deelnamen. 



 

deelnemers 29  (32)  

Onder één deelnemer vallen  soms meerdere imkers , geschatte aantal imkers (32).  
 

Ingezonden bevruchtingskastjes 264 
bevrucht 186 
Percentage 70,6% 
 
In tegenstelling tot de 1e  periode waren de weersomstandigheden uitstekend. Het 
slagingspercentage viel in dat opzicht niet mee.  
Er waren meerdere tekortkomingen, waaronder te sterk ingedroogde suikerdeeg of 
slecht opnemen van suikerdeeg.  Ook waren er relatief gezien wat minder ervaren 
telers vertegenwoordigd. 
 
 





Samenwerking met Beebreed Nederland 
 

  De  Stichting Station voor Carnicateelt en Beebreed Nederland werken  
samen.
 
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 konden de imkers hun geteelde koninginnen op Vlieland  laten 

bevruchten door de darren van de geselecteerde Beebreed-koningin 
 

* In het jaar (2015) zijn weer darrenvolken van Schiermonnikoog beschikbaar.  
Deze moeren zijn nageteelt van een teeltmoer uit de Schierpopulatie en in de 
zomer van 2014 ingevoerd in de darrenvolken op Vlieland. 
 

•Voorlopig is de afspraak  dat per jaar wisselend Beebreed en Schierdarrenvolken 
ter beschikking zullen zijn. Dus in het jaar 2016 weer Beebreed darrenvolken. 
 

* De eerste periode in 2015 zijn alleen EWK’s toegestaan. In de tweede periode worden 

bij voorrang EWK’s aangenomen en daarnaast nog Apidea, Kielers c.a (geen 
drieramers).  In 2016 zullen alleen nog EWK’s worden aangenomen.Dit in 
verband met de controleerbaarheid en uitvoeringsaspecten. (o.a. transport).  
 



Bij de fa. Holtermann zijn verkrijgbaar 1-raats kastjes met 
Duits normaal raam (plm simplex). 
Dit kastje geeft meer gemak om een koningin in te 
voeren. 
Ook kan het raam zelfstandig worden opgekweekt tot 
drieramer/zesramer/tienramer. 
 



Onderzoek naar AVB bij  bijenvolken van deelnemers 
bevruchtingsstation? 



Resultaten Schiermonnikoog 

Jaar 2014 



Een uitstekend seizoen. 

Bevruchte moeren afgeleverd  250 stuks 

Onbevruchte moeren 70 stuks 

Honingopbrengst 600 kg lamsoor 

Gelukkig ook weer een (financieel gezien) 
beter jaar. 

Teeltstation Schiermonnikoog 


