Nederlandse bevruchtingsvolkjes ook in 2017 welkom Duitse eiland-bevruchtingsstations.
In 2016 konden Nederlandse imkers onder de oude regelgeving koninginnen voor bevruchting
zenden naar de Duitse eiland-stations van het Landesverband der Imker Weser-Ems.
Vanaf 2017 wordt van alle Nederlandse inzenders een (kopie van een ) geldige verklaring
verwacht waaruit blijkt dat in het voederkransmonster van de betreffende bijenstand geen AVB
sporen zijn gevonden.

Toelichting op de regelgeving. februari 2017.
In een pittige koninginnenteeltcursus te Wesuwe (Haren-Ems, Duitsland 2014) hebben Duitse en
Nederlandse cursisten o.a. ervaringen opgedaan met bevruchtingsvolkjes samenstellen in de
gebruikelijke Duitse bevruchtingskastjes. Deze zijn overeenkomstig de Voorwaarden
Bevruchtingsstations Duitse eilanden naar een eiland-station gebracht. Met goed
bevruchtingsresutaat kwamen de moeren terug.
Nederlandse bevruchtingsvolkjes waren en zijn welkom op door het LVB- Weser Ems erkende
bevruchtingsstations. Hierbij gaat een toelichting over de regelgeving, samengesteld in overleg met
het Landesverband.
( Zie ook de aparte checklist toelating bevruchtingsvolkjes op de Duitse eilanden).

Standaard bevruchtingskastje, Duits model.
In Duitsland worden, zoals bekend bij veel koninginnentelers en - vermeerderaars, alleen
Duitse standaard EWK’s in een vervoerskast geaccepteerd op de bevruchtingsstations.
De EWK’s (Einwaben-kästen) zijn bevruchtingskastjes met glazen wanden waarin bijen één behoorlijk
formaat raat bouwen. Imker en beheerder van het bevruchtingsstation kunnen door het glas de
gemerkte moer met haar volkje eenvoudig controleren. In een oogopslag is duidelijk of er darren
aanwezig zijn; volkjes met darren worden niet toegelaten.
Eigen moer in het volkje gebleven? Het voordeel van uniek genummerde merkjes is dat je weet of
het volkje met de eigen moer terugkomt. Dit is belangrijk voor je zelf en voor een eventuele
afnemer van een moer.
Op het bevruchtingsstation worden de EWK’s gewoonlijk per twee in een isolerend kastje, een
Schutzhaus, overgezet zodat er geen warmte verloren gaat. Zie voorbeelden EWK’s en transportkrat
bij de imkervakhandel / Imkerbedarf in ons land en Duitsland.

Export; vervoer over de landsgrens binnen de Europese Unie.
Voor bijenvervoer over de landsgrens geldt de Europese regel: tijdens het vervoer moet een
geldige gezondheidsverklaring /exportvergunning aanwezig zijn.
De keuring, waarop in Nederland de afgifte van de gezondheidsverklaring / exportvergunning wordt
gebaseerd, is aan te vragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Met een blik
in de kast wordt een volk door een inspecteur gecontroleerd op eventuele afwijkingen. Naar een
AVB-vrij verklaring vraagt de NVWA niet. Als er geen besmetting met AVB in de omgeving is wordt de
gezondheidsverklaring / exportvergunning afgegeven (in de wandelgangen ook wel uitvoer- of
vervoersverklaring genoemd). Zie voor informatie over de regelgeving en een keuringsaanvraag de
website www.nvwa.nl.
Voor eventueel contact / uitleg over hoe te handelen voor een keuringsaanvraag als particulier is een
algemeen telefoonnummer beschikbaar: 0900 0388. Het is handig voor een groter aantal imkers op
één plaats de bijen te laten controleren door de NVWA. Wanneer bij een eventuele (grens)controle
een geldige exportvergunning (vanuit of naar Nederland) ontbreekt worden de bijen in beslag
genomen.
Nederlandse bevruchtingsvolkjes werden toegelaten op de eilandbevruchtingsstations van het
Landesverband Weser Ems wanneer de geldige door de NVWA verstrekte Europese
exportverklaring aanwezig was en als ze voldeden aan de Duitse checklistvoorwaarden.
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Voor Nederlandse (buitenlandse) inzendingen naar de bevruchtingsstations in Duitsland wordt
vanaf 2017 ook een “AVB-vrij verklaring” verwacht :
Het gaat om een bijgevoegde (kopie van een) geldige verklaring dat er geen sporen van AVB zijn
gevonden in het (verzamel-) voederkransmonster van de volken waaruit de bevruchtingsvolkjes
zijn samengesteld. Het is begrijpelijk, want een bevruchtingsstation mag geen bron van
vuilbroedbesmetting worden!
Verzamelmonsters kun je voor onderzoek sturen naar een erkende Nederlandse instantie of één
van de Duitse bijenteeltinstituten (adressen zijn te vinden op: www.ag-bienenforschung.de . Zoek
per instituut naar de mogelijkheden en kosten. Imkers uit de noordelijke grensstreek sturen vaak in
het najaar gezamenlijk verzamelmonsters naar Celle om op tijd de geldige verklaring te verkrijgen.
Voor reizen met bijen over grotere afstand binnen Duitsland is heel vaak een (kopie van een)
geldige verklaring dat er geen AVB-sporen zijn gevonden in het (verzamel)monster verplicht. We
weten dat ook imkers in het grensgebied die niet reizen regelmatig een monster opsturen. Op deze
manier wordt eventueel Amerikaans Vuilbroed vroeg gevonden; wordt door op tijd ingrijpen het
risico van een grote uitbraak verminderd.
Om misverstanden te voorkomen: de afgegeven exportvergunning is formeel alleen een vergunning
om bijen op een bepaald moment over de landsgrens te brengen.

Checklist
Zie de (bijgevoegde) Nederlandse versie van de Voorwaarden Bevruchtingsstations Duitse Eilanden
van het Landes Verband der Imker Weser-Ems. Wanneer aan alle voorwaarden van deze checklist is
voldaan worden de bevruchtingsvolkjes op de eilanden toegelaten. Zie www.imker-weser-ems.de
voor meer info , onder Zucht – Belegstellen – Beschickung 2016. Directe link voor tekst:
http://www.imker-weser-ems.de/bienenzucht/zuchtwesen/ en voor afbeeldingen:
http://www.imker-weser-ems.de/fileadmin/templates/media/Zucht/2016_Bilder_Checkliste.pdf

N.B. Met zorg is gewerkt aan het opstellen deze toelichting op de regelgeving en de vertaling met toelichting
op de Checklist Voorwaarden Bevruchtingsstations Duitse Eilanden. Maar er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Voor eventuele wijzigingen in de regelgeving verwijzen we naar de website www.imker-weser-ems.de .
H.Büter en J.T.Smit, leden van de werkgroep NoN Bijeen. 21 februari 2017
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