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Van de redactie 
Jaargang 34 van BIJ PRATEN  heeft in 2013 drie nummers 
gehad. Gebruikelijk is dat BIJ PRATEN vier keer per jaar ver-
schijnt, maar voor het septembernummer was onvoldoende 
kopij binnen gekomen, zodat de redactie besloten heeft dat 
nummer te laten vervallen. Overigens waren er dit jaar veel 
inzendingen van leden binnen gekomen. De Redactie is met 
deze bijdragen steeds erg verheugd en zij hoopt ook in 2013 
weer op een continue stroom van bijdragen van de leden 
aan het blad. Schroom niet om uw ervaringen op papier te 
zetten en aan de redactie op te sturen. Ons motto is “een 
blad van en voor de leden”.
Naast de analoge versie van BIJ PRATEN verschijnt er ook 
een digitale versie op onze website. Deze versie wordt ver-
zorgd door Erik van Rosmalen en is met kleurenfoto’s en in 
een schitterende layout een streling voor het oog.  

Hans de Graaff

http://nbvamstelland.nl/
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Wie vroeger wel eens  door het Amsterdamse bos is gefietst 
en over het sluisje tussen de Nieuwe Meer en de Hoornsloot 
kwam, kon soms een heerlijk pondje gerookte paling kopen 
bij Chris Mus. 
Chris was namelijk visser en had zijn fuiken staan in, onder 
andere, de Nieuwe Meer. Sportvissers konden bij hem ook 
wel aasvisjes halen. Maar hij deed meer. Hij imkerde ook. Hij 
woonde in het huis naast de sluis en had een prachtige grote 
tuin. Natuurlijk tuinierde hij daar, maar hij had daar ook een 
grote bijenstal. Hij imkerde vaak samen met Egbert Hum-
mel, die aan de Landscheidingskade woonde. Deze laatste is 
al enige jaren geleden overleden. Samen hielden ze carnica’s 
en brachten hun kleine volkjes naar Lauwersoog om vervol-
gens voor de bevruchting van de koninginnen over-gevaren 
te worden naar  Schiermonnikoog.  Een aantal jaren geleden 
werd hij getroffen door de vreselijke ziekte Alzheimer. Bij 
het imkeren werd hij gesteund door zijn echtgenote Frieda 

en toen het niet helemaal goed meer ging, bemoeide doch-
ter Irma zich er ook mee. Zowel Frieda als Irma  hadden de 
beginnerscursus gevolgd, zodat zij beslagen ten ijs kwamen. 
Uiteindelijk moesten Chris en Frieda noodgedwongen  
verhuizen en later werd Chris opgenomen in een verzor-
gingstehuis in Aalsmeer.  
Op 14 januari 2013 overleed Chris op een leeftijd van 78 jaar. 
Op dinsdag 22 januari 2013 werd onder grote belangstelling  
afscheid genomen van Chris in het uitvaartcentrum Bouwens 
aan de Noorddammerweg te Uithoorn.  Ondergetekende 
was daar bij aanwezig, als vertegenwoordiger van onze 
vereniging maar ook als goede kennis van de familie Mus. 
Samen met  echtgenote Hieke hebben zij verschillende  
keren een kopje koffie met Chris en Frieda in de tuin van 
Koenenkade 25 in het Amsterdamse bos gedronken.

Henk Kooij

In 2008 ben ik door Henk bij Gertrude 
geïntroduceerd als aanstaand imker, en 
samen hebben Gertrude en ik in 2009 
ons diploma gehaald. Ik heb Gertrude 
leren kennen als een vrouw met heel 
veel liefde en wijsheid voor de natuur 
en Gertrude wist velen van onze  
vereniging daarin ook te motiveren.

Vaak was zij aanwezig bij het tuinwerk 
en dikwijls trof je haar in de winkel  
van onze vereniging. Even samen naar 
de volken kijken, lezingen bijwonen,  
de vlechtcursus volgen, vaak was  
Gertrude erbij betrokken.
In november kwam plotseling het 
verschrikkelijke bericht dat Gertrude 

was overleden. De overlijdenskaart met 
een foto van Gertrude; een vriendelijke 
lach al zwaaiend en daaronder de tekst 
waar Gertrude in geloofde: TOT ZIENS 
Ik zal Gertrude, zoals velen in onze 
vereniging, heel erg missen.

Gonnie Splinter-Zaal

In Memoriam
Chris Mus

onze Gertrude de Bruijn-Bos november 2012 

januari 2013
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Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Notulen van de Algemene Vergadering 
 van 13 maart 2012

4. Jaarverslag 2012

5. Verslag depotcommissie

6. Verslag tuincommissie

7. Verslag gebouwencommissie

8. Verslag redactiecommissie

9. Het financieel verslag van de vereniging

10. De begroting voor het jaar 2013

11. Verslag van de kascommissie

12. Verkiezing nieuw lid van de 
 kascommissie

13. Bestuursverkiezing

14. De activiteiten voor het jaar 2013

15. Rondvraag 

16. Sluiting van de vergadering.

Algemene ledenvergadering NBV Amstelland
Toelichting op de agenda:

De verslagen, vermeld onder de  
nrs 3, 4, 5 , 6 , 7 en 8 staan in dit  
BIJ PRATEN.

Het financieel verslag en de 
begroting 2013 worden bijgevoegd 
(alleen papieren editie), het verslag 
van de kascommissie wordt staande 
de vergadering voorgelezen.

De bestuursverkiezing: Mariet 
Neleman en Cor Vonk Noordegraaf 
zijn aftredend en stellen zich 
herkiesbaar. Tegenkandidaten 
moeten voor 15 maart 2013 worden 
ingebracht bij de secretaris.

De activiteiten voor het jaar 2013: 
Het bestuur heeft ons bijenpark 
opgegeven als object voor de 
Entente Florale, waaraan de 
gemeente Amstelveen dit jaar weer 
meedoet. Een aantal gemeenten 
strijden om de Groenste stad 
van Nederland. Amstelveen is 
één van die gemeenten. Een 
keuringscommissie bekijkt het 
groen in die gemeenten en keurt 
de door de gemeenten opgegeven 
objecten. Dit houdt in dat ons 
bijenpark aan het eind van de 
maand mei er picobello uit moet 

zien. Er moet dus gewerkt worden 
en daar hebben we veel handen bij 
nodig. Aan de uitbreiding wordt 
ook gewerkt, betonplaten worden 
gelegd, overkappingen geplaatst 
en de voormalige fruittuin van 
Henk Kooij wordt omgetoverd 
tot bloementuin. Veel werk dus, 
vandaar de vele handen die de 
tuincommissie kunnen bijstaan.

Op zondag 2 juni wordt de 
Amstellanddag gehouden en 
houden wij “open huis”. Ook dan 
hebben we een aantal leden nodig 
voor uitleg en rondleidingen op het 
bijenpark. 

Het bestuur

Verenigingsnieuws

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van 
de imkervereniging Amstelland, te houden op  
dinsdag 19 maart 2013. Aanvang  20.00 uur, op het 
Bijenpark Amstelland, Langs de Akker 1 te Amstelveen.

http://www.ententeflorale.nl/DOEL.php

http://nbvamstelland.nl/
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Notulen van de ALV van 13 maart 2012
Cor Vonk Noordegraaf

Opening
De voorzitter was blij met de goede opkomst 
en heette iedereen hartelijk welkom. Hij 
noemde de afwezigheid van het echtpaar 
Kooij vanwege ziekte, maar hoopte dat de 
secr. weer spoedig zou herstellen en in ons 
midden kon terugkeren. 

Mededelingen
Verder deed hij de volgende mededelingen: 
Er is een gesprek geweest met vertegen-
woordigers van de gemeente over de 
medewerking van de gemeente bij de 
uitbreiding van de tuin. Hierbij is door de 
gemeente aangegeven, dat het nodig is  
een omgevingsvergunning aan te vragen. 
Behandelingsduur 2 maanden. Als deze 
verkregen is willen zij wel enige mede-
werking verlenen om het terrein klaar 

te maken. Deze vergunning zal worden 
aangevraagd.
Er lopen thans twee cursussen, een  
beginnerscursus en een lerarencursus. 
Deze worden voor een deel geïntegreerd.
Er wordt gewerkt aan verbetering van de 
website van de vereniging.
Verder wordt de verkoop van het depot 
geautomatiseerd door digitaal de voorraad 
bij te houden en rekeningen uit te schrijven.

Notulen van 1 maart 2011
De notulen van de algemene ledenvergade-
ring van vorig jaar werden aan de orde 
gesteld, maar deze werden zonder opmer-
king of vraag goedgekeurd met dank aan 
de afwezige secretaris.

Jaarverslag 2011
Het jaarverslag over het voorgaande jaar 
leverde ook geen vragen of opmerkingen 
op en was hiermee ook behandeld.

Verslag Depotcommissie
De depotcommissie is er weer in geslaagd 
om een goed resultaat te boeken en de 
leden en gasten van de benodigde materia-
len te voorzien. De voorz. van de commis-
sie, Jan van de Berg merkte op dat als 
iedereen het advies tijdens de laatste lezing 
in acht neemt, hij het komende seizoen 
geen Trim O’Bee behoeft in te kopen, daar 
iedereen dan de bijen met eigen honing in 
laat winteren. Commissie en medehelpers 
worden hartelijk bedankt.

Verslag Tuincommissie
Ook dit verslag levert geen vragen op en ook 
deze commissie met alle vrijwilligers worden 
bedankt voor al hun werkzaamheden.

Verslag Gebouwencommissie
Hiervan is geen schriftelijk verslag in 
‘Bijpraten’ opgenomen, maar de gebouwen 
zien er goed uit en er is het nodige onder-
houd uitgevoerd. Ook deze commissie 
hartelijk dank.

Redactie ‘Bij Praten’
‘Bij praten’ heeft de laatste tijd niet te klagen 
over kopij en zodoende kon de redactie 
goedgevulde nummers door en voor de 
leden verzorgen. De laatste nummers zijn 
ook digitaal beschikbaar. De redactie wordt 
bedankt voor de werkzaamheden.

Financieel verslag over 2011 en begroting 2012
De penningmeester wijst vooraf op enkele 
posten die hoger uitgevallen zijn dan 
begroot. Dit betreft vooral de algemene 
kosten. Na een jaarlijkse stijging is deze 
post ook in 2011 fors overstegen. Dit is 
grotendeels veroorzaakt door de aankoop 
van een elektrische slinger. Verder is de 
in- en verkoop van het depot hoger dan 
begroot en zijn er voor ‘Bijpraten’ extra 
omslagen gedrukt.
Wat de begroting betreft is er gezien de uit- 
breiding een hoger bedrag begroot voor Park-
kosten. Er wordt gevraagd of de pacht ook 
verhoogd wordt bij de uitbreiding. De hoogte 

Aanwezig ongeveer 40 leden, enkele hebben zich afgemeld, onder 
wie de secr. H.S. Kooij, die een operatie heeft ondergaan, maar deze 
dag weer thuis mocht komen. Verder was hoofdbestuurslid van de 
NBV, mevr.  E.C. Schild-Schofaerts aanwezig.

http://nbvamstelland.nl/
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van de pacht hangt samen met het oppervlak 
en prijsindexatie voor grond. Een ander is 
opgevallen dat cursusgelden in voorgaande 
jaren niet vermeld staan in de begroting. Dit 
was inderdaad het geval: cursussen dienden 
zichzelf te bedruipen. Het bestuur vindt het 
echter meer correct om deze ook apart in de 
begroting en exploitatie op te nemen.

Verslag kascommissie
P. Trooster en J. Hoetink hebben op 17 
januari de financiële administratie  
gecontroleerd en deze bleek in orde te 
zijn, waarop zij de vergadering voorstellen 
de penningmeester te dechargeren. De 
commissie en de penningmeester worden 
bedankt voor hun werk. P. Trooster verlaat 
de commissie na 2 jaar en mevr. D. Vrind  
is bereid zijn plaats in te nemen.  
De commissie voor 2012 bestaat dus uit 
dhr. J. Hoetink en mevr. D. Vrind.

Bestuursverkiezing
Aftredend zijn dit jaar H.S. Kooij en  
K. W. van der Lee.  H.S. Kooij heeft zich 
herkiesbaar gesteld, maar hij heeft daarbij 
aangegeven, dat hij taken wil afstoten.  
Hij wil zich te zijner tijd terug trekken en 
het bestuur moet op termijn naar een 
opvolger uitzien. Het bestuur stelt voor 
hem opnieuw te verkiezen, waar de 
vergadering door applaus mee instemt. 
Ondertussen zal het bestuur zijn taken 
bekijken en uitzien naar een mogelijke 
opvolger. De voorzitter heeft vorig jaar bij 
zijn herverkiezing aangegeven, dat hij nog 
voor een jaar als voorzitter wilde aanblij-
ven, met daarbij als voorstel dat Simone 
van der Graaf als potentiële opvolgster een 

jaar als extra bestuurslid zou meedraaien. 
Het bestuur stelt nu voor haar tot voorzit-
ter te kiezen. Ook dit voorstel wordt met 
applaus aangenomen. Hiermee overhan-
digt Klaas symbolisch met de hamer en 
een sleutelbos het voorzitterschap aan 
Simone.

Dankwoorden van de voorzitter
Vervolgens richt Klaas zich allereerst tot 
zijn mede bestuursleden om hen te bedan-
ken voor hun inbreng en prettige samen-
werking. Hij zal na de vergadering aan de 
hand van wat beelden een impressie geven 
van de belangrijkste gebeurtenissen van 
de afgelopen 10 jaar dat hij voorzitter was. 
Hij bedankt alle leden van de hobbyclub 
voor de prettige samenwerking en heeft 
het als positief en stimulerend ervaren dat 
zovelen bereid waren tijd en energie in de 
vereniging te steken.

Dankwoorden voor de voorzitter
Hierna staat mevr. Schild op en voert het 
woord namens het bestuur van de NBV 
om Klaas te bedanken voor zijn inzet. Zij 
memoreert hierbij vooral aan wat Klaas en 
het bedrijf van zijn zoon gedaan hebben 
bij het ontwikkelen van de huisstijl van de 
NBV. De wijze waarop dit tot stand is geko-
men en de prettige samenwerking daarbij 
hebben indruk gemaakt. Zij overhandigt 
hem namens de NBV een Floriadeshirt met 
het NBV embleem en een bijenhotel.
Hierna spreekt Mariet Klaas toe namens 
de vereniging en noemt daarbij zijn grote 
inzet en enthousiasme, met name ook voor 
en bij het verhuizen van het bijenpark van 
de Escapade naar Langs de Akker. Al de 

plannen en tekeningen die hij daarbij ont- 
wikkeld heeft, maar het resultaat mag er dan 
ook zijn. Hartelijk dank daarvoor en als blijk 
van waardering werd een boeket bloemen 
overhandigd voor Jeanet en ontving hij 
enkele boeken over biologisch, dynamisch 
imkeren en een ontzegelbak. Hierop 
bedankte Klaas beide spreeksters voor hun 
lovende woorden en de ontvangen cadeaus.

Activiteiten 2012
De voorzitter geeft aan dat er wel plannen 
binnen het bestuur leven maar dat het aan 
het bestuur is, die verder  zonder hem te 
ontwikkelen. Wat in 2012 in ieder geval op 
de agenda staat is de uitbreiding van het park.

Rondvraag
In aansluiting op het voorgaande infor-
meert ondergetekende of er bij de aanwezi-
gen belangstelling bestaat voor een cursus 
biologisch imkeren. Uit het opsteken van 
de handen blijkt die interesse ruim aanwe-
zig te zijn. Via Bijpraten en Bijenhouden 
zal geïnformeerd worden wie er aan deel 
willen nemen. Wim van Grasstek is bereid 
om volgend seizoen een aantal theorieles-
sen te geven op het bijenpark met enkele 
praktische demonstraties in Renkum. 
J. van de Berg vraagt om twee nieuwe me-
dewerkers voor het depot. Hierop geven  
J. ten Raa en J. zich op vrijwilliger.

Sluiting
Hierna hanteert Klaas voor het laatst als 
voorzitter de hamer en sluit daarmee de 
jaarvergadering en ook zijn voorzitter-
schap af, door iedereen te bedanken voor 
zijn of haar inzet.

Na de pauze geeft 
Klaas een terugblik op 
de afgelopen 10 jaar 
van de vereniging en 
vervolgens presenteert 
hij een overzicht wat 
hij heeft opgesteld 
over “Bijen houden in 
de stad”.

http://nbvamstelland.nl/
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Op 10 januari begonnen we met de nieuwjaarsreceptie 
en wensten we elkaar goede gezondheid en een goed 
bijenjaar toe. Natuurlijk werd even een terugblik 
geworpen op het voorbije seizoen. Toch waren er 
weer een aantal volken, die bij de controle en de 
behandeling in december, niet meer in leven bleken 
te zijn. Hieruit blijkt weer dat bestrijden hoog in het 
vaandel moet staan en door iedere imker dient te 
worden gedaan.

Op 13 maart werd de ledenvergadering gehouden. 
De secretaris Henk Kooij kon deze vergadering 
niet bijwonen omdat hij in de week daarvoor een 
operatie moest ondergaan. Cor Vonk Noordegraaf 
verving hem als notulist. Staande de vergadering 
werd afscheid genomen van Klaas van der Lee als 
voorzitter, die de voorzittershamer overgaf aan 
Simone van de Graaf. Henk werd herkozen als 
secretaris, zij het dat hij in 2014 met het secretariaat 
wil stoppen.

Op vrijdag 2 maart startte de basiscursus Bijenteelt 
met 20 deelnemers, die uiteindelijk de cursus met 
goed gevolg hebben afgesloten en een diploma in 
ontvangst mochten nemen. Leo van Gelderen was 
weer onze bevlogen leider van de cursus. 
Ook werd bij ons de cursus Bijenteeltleraar-A 
gehouden met 19 deelnemers onder leiding van Mari 
van Iersel. Alle 19 geslaagden konden op vrijdag 9 
november hun diploma in ontvangst nemen tijdens 
een bijeenkomst in het mooie onderkomen van onze 
overbuurman, de Wijntuin, onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Cor heeft zich o.a. ingezet voor het regelen van 
interessante sprekers voor ons winterprogramma. 
Op 20 november, bijvoorbeeld, hield Pieter van 
Breugel een lezing over wilde of solitaire bijen met 
prachtige opnamen van verschillende soorten. Een 
leerzame avond met sprekende beelden. Op 14 
februari werd een lezing gegeven over het biologisch 
imkeren door Wim van Grasstek. Dit had zo’n goede 
uitwerking op menigeen van onze leden, dat de 
vraag kwam om een cursus biologisch imkeren te 
organiseren. Deze gaat in maart 2013 van start met 
veel deelnemers. 

Op zondag 3 juni werd de 6e Amstellanddag 
gehouden. Ondanks de regen konden we toch weer 
een aantal belangstellenden ontvangen, uitleg geven 
over het bijenhouden, rondleiden op de tuin en 

Jaarverslag 2012 van de NBV Amstelland
Henk Kooij

Varoa behandeling in 
december

Wim van Grasstek

http://nbvamstelland.nl/
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honing laten proeven. Erik van Rosmalen had voor 
prachtige posters gezorgd, honing werd geslingerd 
door, onder andere Gerbert Kos, Simone heeft de 
kinderactiviteiten verzorgd, Henk en Zora brachten 
bijenproducten aan de man en verschillende 
vrijwilligers zorgden voor informatieve rondleidingen 
over ons bijenpark en gaven inzicht in het gebruik 
van imkermaterialen.

Eind april werd de Algemene Vergadering van de 
NBV te Wageningen bijgewoond door onze nieuwe 
voorzitter Simone. Het bestuur van onze vereniging 
kwam weer een aantal malen bijeen. In 2012 werd de 
slapende groep Noord Holland weer nieuw leven 
ingeblazen. Er zijn intussen drie vergaderingen 
geweest met als doel een stevige gesprekspartner 
voor het Hoofdbestuur van de NBV te zijn en meer 
samenwerking te hebben met de andere verenigingen 
van Noord Holland. De vereniging was ook weer 
vertegenwoordigd op verschillende evenementen, 
zoals de milieumarkt bij de Hortus van de VU, het 
zomerfeest en de Bijendag van de Kinderboerderij 
Elsenhove en de “proef de streekmarkt” te Uithoorn.
Dank zij de geslaagden van de basiscursus steeg ons 

ledenbestand weer aanzienlijk. Op 31 december  
2011 telde onze vereniging 88 leden, 9 b-leden en  
3 donateurs. Op 31 december 2012 was ons 
ledenbestand toegenomen tot 95 leden, 11 B-leden 
en 3 donateurs. Helaas moesten we vernemen dat  
op 23 november één van onze leden, Gertrude de 
Bruijn, is overleden na een kort ziekbed. Zij werd 
alom gewaardeerd door haar inzet voor het depot en 
de tuin. Jammer dat we haar moeten missen.  

In 2012 werd op de tuin ook weer hard gewerkt door 
de vrijwilligers met groene vingers en /of goede zin. De 
tuin zag er tijdens het bloeiseizoen weer prachtig uit.

Het depot heeft in 2012 voor het eerst met 
computers gewerkt, wat een uitdaging was. Met 
dank aan Peter Trooster voor zijn inbreng in deze. 
Het was voor de beheerders Jan van den Berg en 
Kees de Koning niet altijd even vanzelfsprekend alle 
voorraad bij het Bijenhuis te halen. Zij hebben zich 
ingezet om de klanten toch te kunnen bedienen. De 
groep vrijwilligers was in 2012 ongekend groot en 
gezellig, wat ook heeft bijgedragen tot een ‘goed’ jaar. 
Jan van den Berg heeft aan het eind van het seizoen 
het stokje aan Jan ten Raa overgedragen. Wij bedanken 
hem hierbij voor zijn jarenlange inzet.  

Onze penningmeester heeft zich in 2012 ook weer 
ingezet voor het ontvangen en het verwerken van de 
contributies, het cursusgeld en de huur. Het bewaken 
van de uitgaven heeft er toe bijgedragen dat de 
financiële situatie van onze vereniging ‘gezond’ te 
noemen is. Het bedrag dat was gereserveerd voor de 
uitbreiding van de tuin en de bijenstallen is nog niet 
gebruikt, omdat het verkrijgen van de benodigde 
vergunning meer tijd kostte dan verwacht was.  
Dit zal in 2013 gebruikt gaan worden. 

De demonstratiekast

http://nbvamstelland.nl/
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Mariet Neleman

Verslag Tuincommissie 2012
De tuingroep is vanaf maart weer iedere 1e zaterdag 
van de maand hard aan het werk geweest om de tuin 
voor de bijen en onszelf aantrekkelijk te maken. De 
vaste kern is bijna altijd aanwezig, jammer genoeg 
komen er weinig nieuwe leden bij.
Een dringende oproep: probeer 1 zaterdag per 
maand vrij te houden om een paar uurtjes mee te 
helpen. Alvast bedankt namens de bijen!

Het verslag van de depotcommissie  is niet binnen 
gekomen.

Peter Trooster

Verslag Gebouwen-commissie 2012
Er was af en toe was een probleem om de gaskachels aan te krijgen 
 en één kachel was niet goed af te stellen. Door een erkend bedrijf  
zijn alle kachels nagekeken, waar nodig gerepareerd en afgesteld.  
Ze lekken nu geen rookgassen meer en branden goed. 
De kachel in de slingerruimte is buiten werking gesteld omdat die 
niet meer te repareren was. Ten behoeve van de verzekering zijn de 
overige kachels nu gecertificeerd. 
De daken en goten zijn ook dit jaar weer 2 maal gereinigd te weten in 
het voorjaar en het najaar na de bladval.

De plannen voor 2013 zijn: 

• Buitenzijde gebouwen schoonmaken 
• Kleine gebreken herstellen
• Gevelopening ter plaatse van de oude gevelkachel van de 
   slingerruimte dichtmaken
• De units zullen waterpas gesteld worden
• Henk Kooy is bezig met de Gemeente om de bestrating en de inrit 
   te laten herstellen
• Achter de gebouwen zullen stelcon platen t.b.v. bijenkasten worden 
   neergelegd
• Het magazijn wordt opgeruimd

Ook zal een inventarisatie gemaakt gaan worden van de inhoud van 
de stellingen van begin tot eind, zoals volken, goed en oud materiaal. 
Het tuingereedschap moet een betere plaats krijgen en waar nodig 
vernieuwd worden. 

De commissie heeft een dringend verzoek aan de tuingebruikers: 
Afval of materiaal dat niet meer gebruikt wordt, dient zelf afgevoerd 
te worden!  

De commissie bestaat momenteel uit de leden Henk Kooij, Peter 
Trooster en Jan Op den Orth. Enige versterking voor de komende 
werkzaamheden zou welkom zijn.   

Koffiepauze tijdens de 
tuindag op 7 juli 2012

!
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Hommels (Bombus terrestris) en bij en (Apis 
melifera) bouwen van nature een positieve, elek-
trostatische lading op tijdens hun vlucht. Bloemen 
dragen, op heldere dagen, juist een negatieve lading. 
Biologen hadden al bedacht dat de negatief geladen 
stuifmeelkorreltjes dus aangetrokken worden door 
de positief geladen hommel. Het stuifmeel blijft dus 
uit zichzelf ‘plakken’ aan het pluizige hommellijf.
Met kunstbloemen bekeken de onderzoekers of 
hommels dit potentiaalverschil kunnen voelen en 
uitbuiten. Alle bloemen waren identiek, op hun 
lading en beloning na: de negatief geladen bloemen 

waren gevuld met een zoete suikeroplossing, de 
geaarde bloemen bevatten bittere kinine.

Na veertig proefvluchten werden elf hommels tien 
keer losgelaten in de bloemenarena. In tachtig pro-
cent van hun vluchten vlogen de getrainde hommels 
direct op een geladen bloem met zoete beloning af.
Ook in combinatie met andere bloemsignalen was 
het elektrische veld een belangrijke prikkel voor 
de hommels. Als de geladen en ongeladen kunst-
bloemen bovendien verschillend gekleurd waren, 
leerden de hommels sneller waar het suikerwater te 

Hans de Graaff

Bij Zaken

Hommels kunnen het zwakke 
elektrische veld van een bloem 
waarnemen. Bloemen lokken 
insecten dus niet alleen met 
geuren en kleuren, maar ook 
met elektrische signalen, 
concluderen vier biologen 
van de University of Bristol. 
Vandaag maakten de Britten 
hun ontdekking bekend in het 
wetenschappelijke tijdschrift 
Science.

Door onze redactie wetenschap
Amsterdam. Hommels kunnen het
zwakke elektrische veld van een
bloem waarnemen. Bloemen lokken
insecten dus niet alleen met geuren
en kleuren, maar ook met elektrische
signalen, concluderen vier biologen
van de University of Bristol. Vandaag
maakten de Britten hun ontdekking
bekend in het wetenschappelijke
tijdschrift Science.

Hommels (Bombus terrestris) en bij-
en (Apis melifera) bouwen van nature
een positieve, elektrostatische lading
op tijdens hun vlucht. Bloemen dra-
gen, op heldere dagen, juist een ne-
gatieve lading. Biologen hadden al
bedacht dat de negatief geladen
stuifmeelkorreltjes dus aangetrok-
ken worden door de positief geladen
hommel. Het stuifmeel blijft dus uit
zichzelf ‘plakken’ aan het pluizige
h o m m e l l ij f.

Met kunstbloemen bekeken de
onderzoekers of hommels dit poten-
tiaalverschil kunnen voelen en uit-
buiten. Alle bloemen waren iden-
tiek, op hun lading en beloning na:
de negatief geladen bloemen waren
gevuld met een zoete suikeroplos-
sing, de geaarde bloemen bevatten
bittere kinine.

Na veertig proefvluchten werden
elf hommels tien keer losgelaten in
de bloemenarena. In tachtig procent
van hun vluchten vlogen de getrain-
de hommels direct op een geladen
bloem met zoete beloning af.

Ook in combinatie met andere
bloemsignalen was het elektrische
veld een belangrijke prikkel voor de
hommels. Als de geladen en ongela-
den kunstbloemen bovendien ver-
schillend gekleurd waren, leerden de
hommels sneller waar het suikerwa-
ter te halen was dan wanneer de bloe-
men alleen verschilden in kleur: bin-
nen 25, in plaats van 35 vluchten.

Zodra hommel en bloem elkaar ra-
ken, wisselen de twee lading uit. In
een proef met hommels en petunia’s,
was de oorspronkelijke negatieve la-
ding van de petunia’s na anderhalve
minuut hersteld. In principe moet
een hommel deze elektrische ‘voetaf-
druk’ van een voorganger kunnen

Stuifmeel blijft door elektrische lading plakken op hommels en bijen

Insect voelt elektrisch veld van bloem

Hommels kunnen het zwakke elektrisch veld van bloemen zoals knoopkruid voelen. Foto Spacebirdy

Elektrostatisch poeder (rechterhelft) maakt elektrisch veld boven bloem zichtbaar.

Spanningsver-
schil tussen ge-

aarde bloem
en lucht

(links). Het lo-
kale elektrisch

veld hangt af
van de bloem-
vorm (rechts).

Foto’s Science

voelen. Veldproeven moeten uitwij-
zen hoe insecten van lading gebruik
maken.

In een persbericht van de Universi-
ty of Bristol opperen de onderzoe-
kers dat de hommels de lading met
hun haartjes voelen, ongeveer zoals
overeind staande armhaartjes een
tintelend gevoel geven in de buurt
van een statisch geladen ballon.

Door NRC redactie 
wetenschap –22 februari 
2013– Sander Voormolen

Insect voelt elektrisch veld van bloem
   Stuifmeel blijft door elektrische lading plakken op hommels en bijen

Hommels kunnen het 
zwakke elektrisch veld 
van bloemen zoals 
knoopkruid voelen. 
Foto Spacebirdy
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halen was dan wanneer de bloemen alleen verschil-
den in kleur: binnen 25, in plaats van 35 vluchten.
‘Zodra hommel en bloem elkaar raken, wisselen de 
twee lading uit. In een proef met hommels en petu-
nia’s, was de oorspronkelijke negatieve lading van de 
petunia’s na anderhalve minuut hersteld. In principe 
moet een hommel deze elektrische ‘voetafdruk’ van 
een voorganger kunnen voelen. Veldproeven moeten 
uitwijzen hoe insecten van lading gebruik maken.

In een persbericht van de University of Bristol oppe-
ren de onderzoekers dat de hommels de lading met 
hun haartjes voelen, ongeveer zoals overeind staande 
armhaartjes een tintelend gevoel geven in de buurt 
van een statisch geladen ballon.

Elektrostatisch 
poeder 
(rechterhelft) 
maakt elektrisch 
veld boven bloem 
zichtbaar

Door onze redactie wetenschap
Amsterdam. Hommels kunnen het
zwakke elektrische veld van een
bloem waarnemen. Bloemen lokken
insecten dus niet alleen met geuren
en kleuren, maar ook met elektrische
signalen, concluderen vier biologen
van de University of Bristol. Vandaag
maakten de Britten hun ontdekking
bekend in het wetenschappelijke
tijdschrift Science.

Hommels (Bombus terrestris) en bij-
en (Apis melifera) bouwen van nature
een positieve, elektrostatische lading
op tijdens hun vlucht. Bloemen dra-
gen, op heldere dagen, juist een ne-
gatieve lading. Biologen hadden al
bedacht dat de negatief geladen
stuifmeelkorreltjes dus aangetrok-
ken worden door de positief geladen
hommel. Het stuifmeel blijft dus uit
zichzelf ‘plakken’ aan het pluizige
h o m m e l l ij f.

Met kunstbloemen bekeken de
onderzoekers of hommels dit poten-
tiaalverschil kunnen voelen en uit-
buiten. Alle bloemen waren iden-
tiek, op hun lading en beloning na:
de negatief geladen bloemen waren
gevuld met een zoete suikeroplos-
sing, de geaarde bloemen bevatten
bittere kinine.

Na veertig proefvluchten werden
elf hommels tien keer losgelaten in
de bloemenarena. In tachtig procent
van hun vluchten vlogen de getrain-
de hommels direct op een geladen
bloem met zoete beloning af.

Ook in combinatie met andere
bloemsignalen was het elektrische
veld een belangrijke prikkel voor de
hommels. Als de geladen en ongela-
den kunstbloemen bovendien ver-
schillend gekleurd waren, leerden de
hommels sneller waar het suikerwa-
ter te halen was dan wanneer de bloe-
men alleen verschilden in kleur: bin-
nen 25, in plaats van 35 vluchten.

Zodra hommel en bloem elkaar ra-
ken, wisselen de twee lading uit. In
een proef met hommels en petunia’s,
was de oorspronkelijke negatieve la-
ding van de petunia’s na anderhalve
minuut hersteld. In principe moet
een hommel deze elektrische ‘voetaf-
druk’ van een voorganger kunnen

Stuifmeel blijft door elektrische lading plakken op hommels en bijen

Insect voelt elektrisch veld van bloem

Hommels kunnen het zwakke elektrisch veld van bloemen zoals knoopkruid voelen. Foto Spacebirdy

Elektrostatisch poeder (rechterhelft) maakt elektrisch veld boven bloem zichtbaar.
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veld hangt af
van de bloem-
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voelen. Veldproeven moeten uitwij-
zen hoe insecten van lading gebruik
maken.

In een persbericht van de Universi-
ty of Bristol opperen de onderzoe-
kers dat de hommels de lading met
hun haartjes voelen, ongeveer zoals
overeind staande armhaartjes een
tintelend gevoel geven in de buurt
van een statisch geladen ballon.

Door onze redactie wetenschap
Amsterdam. Hommels kunnen het
zwakke elektrische veld van een
bloem waarnemen. Bloemen lokken
insecten dus niet alleen met geuren
en kleuren, maar ook met elektrische
signalen, concluderen vier biologen
van de University of Bristol. Vandaag
maakten de Britten hun ontdekking
bekend in het wetenschappelijke
tijdschrift Science.

Hommels (Bombus terrestris) en bij-
en (Apis melifera) bouwen van nature
een positieve, elektrostatische lading
op tijdens hun vlucht. Bloemen dra-
gen, op heldere dagen, juist een ne-
gatieve lading. Biologen hadden al
bedacht dat de negatief geladen
stuifmeelkorreltjes dus aangetrok-
ken worden door de positief geladen
hommel. Het stuifmeel blijft dus uit
zichzelf ‘plakken’ aan het pluizige
h o m m e l l ij f.

Met kunstbloemen bekeken de
onderzoekers of hommels dit poten-
tiaalverschil kunnen voelen en uit-
buiten. Alle bloemen waren iden-
tiek, op hun lading en beloning na:
de negatief geladen bloemen waren
gevuld met een zoete suikeroplos-
sing, de geaarde bloemen bevatten
bittere kinine.

Na veertig proefvluchten werden
elf hommels tien keer losgelaten in
de bloemenarena. In tachtig procent
van hun vluchten vlogen de getrain-
de hommels direct op een geladen
bloem met zoete beloning af.

Ook in combinatie met andere
bloemsignalen was het elektrische
veld een belangrijke prikkel voor de
hommels. Als de geladen en ongela-
den kunstbloemen bovendien ver-
schillend gekleurd waren, leerden de
hommels sneller waar het suikerwa-
ter te halen was dan wanneer de bloe-
men alleen verschilden in kleur: bin-
nen 25, in plaats van 35 vluchten.

Zodra hommel en bloem elkaar ra-
ken, wisselen de twee lading uit. In
een proef met hommels en petunia’s,
was de oorspronkelijke negatieve la-
ding van de petunia’s na anderhalve
minuut hersteld. In principe moet
een hommel deze elektrische ‘voetaf-
druk’ van een voorganger kunnen

Stuifmeel blijft door elektrische lading plakken op hommels en bijen

Insect voelt elektrisch veld van bloem

Hommels kunnen het zwakke elektrisch veld van bloemen zoals knoopkruid voelen. Foto Spacebirdy

Elektrostatisch poeder (rechterhelft) maakt elektrisch veld boven bloem zichtbaar.
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aarde bloem
en lucht

(links). Het lo-
kale elektrisch

veld hangt af
van de bloem-
vorm (rechts).

Foto’s Science

voelen. Veldproeven moeten uitwij-
zen hoe insecten van lading gebruik
maken.

In een persbericht van de Universi-
ty of Bristol opperen de onderzoe-
kers dat de hommels de lading met
hun haartjes voelen, ongeveer zoals
overeind staande armhaartjes een
tintelend gevoel geven in de buurt
van een statisch geladen ballon.

Spanningsverschil tussen 
geaarde bloen en lucht 

Het lokale elektrische veld 
hangt af van de bloemvorm 
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Het DWV komt, zonder dat het symptomen vertoont, 
bijna in alle volken voor. Zowel koningin, werksters, 
darren en alle broedstadia kunnen geïnfecteerd zijn. 
Een geïnfecteerde koningin kan het virus doorgeven 
aan het broed.
Op ieder moment kan het virus gereactiveerd worden 
door stress triggers van de gastheer. Een zware DWV 
infectie, die zich uit door bijen met misvormde  vleu-
gels,  betekent meestal ook een zware varroa besmet-
ting. Zowel in laboratorium als ook in veldstudies is 
nl. aangetoond dat de varroamijt een actieve vector is 
voor het DWV. De mijt geeft het virus niet alleen door 
van bij tot bij, maar veroorzaakt ook een onderdruk-
king van het  immuunsysteem van de bij waardoor 
het virus zich  ongestoord in de bij kan vermenigvul-
digen.
Een zware DWV- en varroainfectie resulteert bijna 
altijd  in het in elkaar storten van het volk. 
Zwakke volken hebben een veel hogere DWV-infec-
tiegraad dan sterke volken. De infectiegraad neemt 
vanaf het voorjaar tot december toe.

Zoals bekend spelen varroa en virussen een 
belangrijke rol bij de ziekte Colony Collape 
Disorder (CCD, ook wel de verdwijnziekte 
genoemd). In Viruses 2011, 3 staat  een 
interessant artikel over het Deformed Wing 
Virus (DWV) in bijen. Dit onderzoek geeft 
nieuwe inzichten voor behandeling van 
onze volken.

Gerbert Kos CCD, Varroa en Virussen
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De zwakke volken in dit onderzoek overleefden de 
winter niet en waren voor februari dood.
Wanneer de broedtemperatuur verlaagd wordt naar 
30 °C  dan wordt niet alleen het popstadium van 12 
naar 16 dagen verlengd maar wordt ook de virusti-
ter (concentratie van het virus) van de jonggeboren 
bijen ca. 300 x hoger.
Bijen van sterke volken bleken een duidelijk hoger 
vitellonine gehalte (ca. 3 X ) te hebben dan bijen uit 
zwakke volken. Varroa- en DWV-infecties hadden 

geen invloed op het vitellogenine gehalte (vitelloge-
nine is het reserve eiwit van de bijen. Winterbijen 
hebben een hoog vitellogenine gehalte en leven 
daarom langer).
Sterke volken, dus met bijen met een hoog vitelloge-
nine,  zijn ook in staat om de DWV infectiegraad na 
een initiële varroa besmetting te verlagen. 

David Wick van DVS, een bedrijf in de USA dat met 
een Integrated Virus Detection Systeem allerlei vi-
russen kan screenen en detecteren, heeft aangetoond 
dat virussen ook op de raten zitten en daar een lange 
tijd kunnen overleven, ja zelfs in de was.
Zet de volken dus het liefst jaarlijks op schone 
raat om virus infecties te minimaliseren. (zie het 
artikel van Herman Groen in BIJ PRATEN 123 pag.10)

Conclusies:

p  Zorg voor sterke volken en zo min mogelijk  
     stress om CCD te voorkomen.

p  Voorkom afkoeling van het broed.
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Een cruciaal punt bij de bestrijding van varroa is 
timing. Vaak wordt gezegd dat de behandeling 
afgerond moet zijn voordat de winterbijen worden 
gevormd, dus voor september. Wil je echter gezon-
de volken met een minimale kans op virus infecties 
dan moet je, denk ik, de varroapopulatie niet boven 
de 1000 laten uitkomen. 
Dat is naar mijn mening een kritisch aantal. 
Anderzijds wil ik ook niet behandelen als het nog 
niet nodig is. Ik gebruik deze methode dus om te 
weten wanneer ik moet behandelen. Tel ik 110 
mijten op de bodem dan direct behandelen (totale 
populatie is dan 990). Bij 25 mijten kun je max. nog 
2 maanden wachten etc. In Nederland tel ik in april 
en juli. Je kunt deze methode ook gebruiken om de 
effectiviteit van een behandeling te bepalen.

Wageningen adviseert om op vooraf bepaalde 
momenten in het jaar te bestrijden. Het voordeel is de 
regelmaat, echter het nadeel is dat men wellicht te 
vaak behandelt. Behandeling met mierenzuur en/of 
oxaalzuur geeft stress en niet alleen de varroa krijgt 
een opdonder maar ook de microfauna in het volk. 
Wil je alleen behandelen wanneer het echt nodig is 
dan zal je de varroapopulatie moeten meten.
De meeste meetmethoden zijn niet erg betrouwbaar. 

Gerbert Kos

VARROA, 
 MIJTEN 
 TELLEN

Poedersuiker- 
methode
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Mijten die op de varroalade vallen, kunnen 
worden opgegeten door mieren en oor-
wormen. Dit kun je voorkomen door de 
lade in te smeren met vaseline. Tussen alle 
was en stuifmeeldeeltjes is het soms lastig 
mijten tellen. 
Ik heb de poedersuikermethode, om varroa 
te bestrijden, aangepast om varroa’s te 
tellen. Ik leg op het volk een reisraam van 
gaas. Bij 1 broedkamer breng je hierop 150 
gram poedersuiker aan, dit moet wel droog 
en fijn zijn. Per extra BK of HK 50 gram  
poedersuiker meer. De ramen in de bakken 
moeten wel precies boven elkaar staan zodat 
de bijenstraat van boven naar beneden 
recht doorloopt. Heb je in de onderbak bv 
11 ramen en boven 10 dan werkt het niet zo 
goed.  
Verdeel de poedersuiker daarna goed over 
het reisraam met een bijenveger. Reisraam 
er af en veeg nu de poedersuiker die op de 
toplatten zit tussen de raten. Kast weer 
dicht. Na 10 a 15 minuten trek je de varroa- 
lade met de gevallen poedersuiker en mijten 
er uit. Indien het volk op 2 broedkamers 

staat dan gaat het vallen van de mijten wat 
langzamer en moet je na een half uur tellen. 
Staat het op nog meer bakken, wacht dan 
ca. een uur met tellen.
De (witte) mijten zijn op de varroalade niet 
zo goed te tellen. Veeg daarom de suiker 
op een wit bord en voeg water toe zodat de 
suiker oplost. De mijten zijn nu goed te 
tellen. Is er broed aanwezig dan zit ¹/₃ van 
de mijten op de bijen. De mijten vallen vrij 
snel. Door de poedersuiker verliezen de 
mijten hun greep op de bijen en vallen ze. In 
die 10 a 15 minuten is ca. 30 a 40% van die 
foretische mijten gevallen (dit zijn de mijten 
die op volwassen bijen zitten), dus ca. ¹/₃. Op 
de lade zitten dan ¹/₃ x ¹/₃ = ¹/₉ van de totale 
mijtenpopulatie. Het aantal mijten op de lade 
maal 9 is dus de totale populatie.
Steek de lade wel weer terug. Er valt de 
komende 24 a 48 uur nog meer poedersuiker 
naar beneden. Totaal kunnen 50 a 75 % van 
de foretische mijten vallen in 1 à 2 dagen. 
Je moet wel na 10 a 15 minuten tellen en 
niet de volgende dag want dan kunnen 
mieren en oorwormen alles al hebben 

opgegeten. Deze methode is snel, weinig 
belastend voor de bijen en je dood ook nog 
eens meer dan 50% van de foretische 
mijten. Ik bepoeder 5 à 6 volken achter 
elkaar (duur ca. 15 min.) en tel daarna de 
mijten.
Doe deze mijtentelling het liefst s’avonds 
wanneer zoveel mogelijk bijen binnen zijn. 
Heb je geen reisraam met gaas gebruik dan 
een grote zeef om de poedersuiker te 
verdelen over de ramen.
De foto hierboven is van een volk met 7 
mijten op de lade/bord in begin maart, dus 
een totale populatie van 9 x 7 = 63 mijten. 
De mijtenpopulatie neemt bij aanwezig-
heid van broed met 2,5 % per dag toe. Dat 
is een verdubbeling per maand. Als we hier 
wachten met behandelen tot eind augustus 
dan zitten er al 2200 mijten in het volk. 
Wil je de infectiedruk onder de 1000 
mijten houden, dan moet je bij dit volk 
uiterlijk begin juli ingrijpen. Veger, broed-
loze periode, acariciden etc. Nog genoeg 
mogelijkheden om het volk in een vitale 
conditie te houden.
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In ons land zijn ruim vijftig middelen op de markt met 
dit type gif erin. De Wageningse onderzoeker Tjeerd 
Blacquiere, adviseur van voormalig staatssecretaris 
Bleker, beweert al jaren dat het gif geen rol van beteke-
nis speelt bij de massale bijensterfte van de laatste jaren. 
Opponent toxicoloog Henk Tennekes waarschuwt echter 
al even lang voor het ‘desastreuze’ effect op het zenuwge-
stel van bijen én andere insecten.
Al jaren sterft in Nederland een kwart van de volken. 
Tennekes wordt ruim aangehaald in de nota, gemaakt door 
Oostenrijkse geleerden in opdracht van de EU-commissie. 
Hij hoopt dat de politiek ‘in elk geval uit voorzorg’ iets 
doet aan het gifgebruik. Universitair hoofddocent nieuwe 
risico’s Jeroen van der Sluijs waarschuwt ook al tijden 

voor imidacloprid, een van de gifsoorten. ,,Mooi dat het werk van Tennekes nu eindelijk op Europees niveau 
wordt erkend’’, zegt hij. Hij doelt op Tennekes’ ontdekking dat zelfs de kleinste hoeveelheid gif schadelijk kan 
zijn voor insecten. Diverse geleerden vrezen voor de gevolgen van het zenuwgif in groente en fruit voor de 
mens. In de EU-nota gaat het alleen om de bijensterfte. In het Engelse parlement zijn hoorzittingen aan de 
gang over de toelaatbaarheid van neonicotinoïden.                                                                 Bron: ND 21 december 2012

Uit de studie komen twee mogelijke scenario’s die van 
toepassing kunnen zijn voor Nederlandse bijen, namelijk 
bij teelt van het gewas maïs.  
Het Nederlandse College voor de toelating van  
gewasbeschermingsmiddelen en biociden adviseerde 
daarom op 22 januari aan staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Landbouw in Europa aan te dringen op pas-
sende maatregelen. Dijksma schreef op dezelfde dag aan 
de Tweede Kamer dat te zullen doen, en anders nationale 
maatregelen te nemen.
                                                      Bron: Bionieuws 2 februari 2013, jaargang 23

Herman Groen 

Hans de Graaff  

EU: dood bijen gevolg landbouwgif

UTRECHT - De huidige bijensterfte mag deels in verband 
worden gebracht met het gebruik van landbouwgif met 
neonicotinoïde als werkzame stof. Recent onderzoek  
toont dit aan. De toelaatbaarheid van het gebruik moet 
daarom opnieuw worden beoordeeld. Een en ander 
blijkt uit een rapport van de EU-commissie milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid.

Drie neonicotinoïden leveren bij toepassing op een aantal 
gewassen een hoog risico op voor bijen, of dat risico kan niet 
worden uitgesloten. Zo luidt de conclusie van de Europese 
Voedsel- en Veiligheidsautoriteit EFSA, gepubliceerd op  
16 januari. 

EFSA kritisch over neonicotinoïden 

http://nbvamstelland.nl/
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