
Duitse landbevruchtingsstations langs de Nederlandse grens 

In 2019 hebben Bart Barten en ik gebruikt gemaakt van het Duitse bevruchtingsstation Elberger 
Moor om te bekijken hoe dat werkt en of het een goede mogelijkheid is om koninginnen te laten 
bevruchten. 

Elberger Moor ligt bij de plaats Nordhorn, niet ver van Denekamp. Op www.bienenzucht.de is dit 
bevruchtingsstation te vinden. De code van het station is 17-21. De beheerder van het station is 
Edwin Vinke. Edwin is een Nederlander die in Duitsland is gaan wonen. Voor de telers die het Duits 
niet zo machtig zijn kan dat een voordeel zijn. In ieder geval was het contact met Edwin prettig. 
Aanlevering en ophalen van de EWK’s is bij hem aan huis. De darrenvolken die er staan zijn 07 en 
Peschetz, maar ook andere carnicavolken uit de omgeving zullen aan de mix bijdragen. Kosten per 
kastje zijn 4 euro. 

Het resultaat van de inzending was vrij goed. Zo’n 80% van de koninginnen die op Elberger Moor 
hebben rondgevlogen is goed aan de leg gekomen. In mijn geval waren dat er 10. Een mooi resultaat. 
Van die 10 is er 1 volkje geweest dat gele bijtjes kreeg. Het lijkt er dus op dat de bevruchting voor 
90% zuiver is (op basis van kleur). Voor de teelt is mij dat te onzeker. Maar toch, als ik er zo over 
nadenk. Als je elke keer 90% zuivere koninginnen hebt en de enkele miskleunen later verwijder is het 
een prima basis voor een Carnica imkerij. Zachtaardigheid en productiviteit zijn toch het belangrijkst. 

Een nadeel is wel dat je ook voor dit bevruchtingsstation NVWA reispapieren moet hebben. Nu kost 
dat niets, maar het is wel weer een heel geregel. 

Al met al denk ik dat het voor imkers in Twente die niet ver willen rijden een leuk alternatief is voor 
standbevruchting. 

 

http://www.bienenzucht.de/

