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Herman Groen installeert een zachtaardig
Buckfastvolk in de tuin van kasteel Drakensteyn.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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– Herman Groen special –

Van de redactie
Na vanaf het begin van Bij Praten aan
bijdragen te hebben geschreven en van 2000
als redactielid te hebben meegewerkt aan het
succes van ons clubblad, heeft Herman ons
met ingang van 2015 verlaten. Als blijk van
dank voor je gewaardeerde bijdragen wil
de redactie dit speciale nummer aan jou
opdragen. Je bent niet een man van
veel woorden, maar als het op
doen aankomt sta je altijd
klaar. Dit bleek ook steeds
duidelijk binnen de
redactie en we hebben
dit zeer gewaardeerd.
Veel succes bij je
overige activitei
ten binnen de
imkerij en we
rekenen erop
dat je nog
regelmatig
bijdragen voor
ons verenigingsblad blijft
aanleveren.
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Mijn eerste bewuste ontmoeting met Herman vond omstreeks 1992
plaats, zegt Guus op mijn vraag naar het eerste contact. Hermans vader
Leo Groen vroeg toen in het clubblad of er collega imkers waren die iets
wilden schrijven voor het blad. Het hoefde niet over bijen te gaan, maar
mocht ook wel gaan over hun werk of iets anders. Guus schreef toen
een stukje over ‘rode cellen’ (rode bloedlichaampjes). Hierdoor ontstond het contact met vader en zoon Groen. Verder ontmoette
Guus hem op de dinsdagavonden als het depot open was. In die tijd
was ik net imker en wilde ik alles weten en op die ontmoetingsavonden,
kon ik mijn vragen kwijt.

Mijn bijenvriend

Cor Vonk Noordegraaf in gesprek over Herman met Guus Verhoeven

H

et intensievere contact kwam op het moment
dat we ons beide sterker gingen interesseren
voor het voor ons wat vreemde bijenras ‘Buckfast’.
Dat is ongeveer 10 - 12 jaar geleden. Je had de Amelandgroep en de Markengroep, maar beide groepen
waren nogal gesloten en je kon er als buitenstaander
moeilijk tussen komen. De Markengroep trok ons
het sterkste aan en op een bepaald moment konden
we na een zekere ballotage voor 1 jaar voorlopig lid
worden. We trokken in die tijd steeds gezamenlijk
op. Bedachten allerlei oplossingen en waardeerden
elkaar om onze verschillende eigenschappen. Guus
bekent dat hij vaak heel enthousiast allerlei ideeën
kan spuien, maar bij nader inzien, een aantal weer
moet verwerpen. Herman is bedachtzamer, denkt
vaak langer na voor hij reageert. Kan af en toe soms
best wat eigenwijs zijn, maar staat wel open voor
andere gedachten. Als we samen op stap gingen dan
discussieerden we van het begin tot het eind. Waar
Herman eerst zijn bedenkingen had, was hij door
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

goede argumenten steeds wel bereid bij te draaien.
Een sterke eigenschap is ook dat Herman bereid is te
helpen, je doet bijna nooit tevergeefs een beroep op
hem. Guus zegt, als mij iets gevraagd wordt zeg ik
eerst ‘nee’ en als ik er over nagedacht heb, kan het ‘ja’
worden. Herman zegt bijna altijd ‘ja’ en vindt dat hij
er dan niet onderuit kan, want hij heeft al toegezegd.
Hierdoor brengt hij zich zelf soms in de problemen.
Toen we eenmaal in de Markengroep waren opgenomen, kregen we het steeds drukker en werden
we steeds meer bij de teelt van de moeren betrokken.
We hebben er ontzettend veel geleerd. Het duizelde ons weleens als bijvoorbeeld Pierre de Koning
wat vertelde over de kruisingslijnen. We bezochten belangrijke Buckfast telers in Denemarken en
Duitsland en Herman was goed in het faciliteren van
allerlei benodigdheden. Toen Herman zijn bedrijf
Propol Products bv had verkocht, kreeg hij tijd om
allerlei werkzaamheden te verrichten. Herman is
toen voorzitter van de groep Marken geworden. Het
perceel land dat ze daar huurden kwam te koop en
is toen in eigendom genomen. De faciliteiten daar
zijn geweldig opgeknapt, vooral ook door relaties
die Herman had en die bereid waren hem daarbij te
helpen. De opgerichte stichting is opener geworden
en veel professioneler. Herman en Pierre steken
er, samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers enorm veel tijd in, maar hebben dan ook veel
bereikt, zowel wat de kwaliteit van de moeren betreft
als ook het bevruchtingsstation zelf. Door de tumor
operatie, herstel en daarna het hervatten van het
werk, zag Guus zich genoodzaakt meer terug te
treden. Hij verricht nu vooral werkzaamheden bij
het toetsen en beoordelen van de kruisingslijnen.
Dit doet hij op vrij grote schaal op zijn buitenverblijf
in Friesland.
Guus blijft Herman typeren als “mijn goede
bijenvriend”
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Herman voor zijn
bijenstalletje op het
volkstuincomplex
Natuurgenot, de plek waar
het ooit allemaal begon.

Herman Groen, een alleskenner
Toen mij gevraagd werd iets over Herman Groen voor Bij Praten aan het
papier toe te vertrouwen, dacht ik dat het misschien beter was alles, wat
we samen meegemaakt hebben, in boekvorm uit te geven. Maar dat zou
hier te ver gaan. Ik probeer een soort bloemlezing over hetgeen we met
hem hebben meegemaakt en wat hij al zo heeft gepresteerd weer te geven.
Henk Kooij

In 1972 leerde ik vader en zoon Leo en
Herman Groen kennen. We waren lid
geworden van de afdeling Nieuwer-Amstel
van de Nederlandse Vereniging tot
Bevordering der Bijenteelt, gevestigd in
Wageningen. De leden van die afdeling
kwamen eenmaal per jaar bijeen voor een
vergadering, meestal thuis bij de oude
voorzitter Van der Pol. Het budget bedroeg
toen ongeveer 300 gulden, verdiend aan de
levering van suiker aan de leden en de
opbrengst van de contributie. Toen wij een
bijenmarkt in Driebergen bezochten
kwamen we er achter dat er meer in de
imkerwereld was dan wij tot dan toen
hadden ervaren. We hebben hier dankbaar
gebruik van gemaakt en meer “leven” in de
afdeling gebracht. Vanaf dat moment
trokken we veel met elkaar op, zoals het
reizen naar het grote fruit in de Beemster,
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later in de omgeving van Hoorn, het
koolzaad en de distel in de Flevopolder en,
natuurlijk, naar de heide op het Imbosch
ten noorden van Arnhem, later naar de
Westheide nabij Laren.
Enkele zaken wil ik u niet onthouden,
zoals het glijdend over de natte klei bij het
plaatsen van volken op het koolzaad, zoals
het slingeren van koolzaadhoning onder
een viaduct in de polder, waar de reeën
onze kasten als schuurplek gebruikten
tegen jeuk, zoals het illegaal plaatsen van
bijenvolken bij het daar massaal staande
koninginnen- cq leverkruid onder aan de
dijk van het Gooimeer nabij Almere-haven,
dat legaal werd dankzij opzichter Banga
van de IJselmeerpolders, die dit ontdekte
en ons, als enige, toestemming gaf tot het
plaatsen van bijenvolken in het Kromme
Sloten Park. Dit was een goed alternatief
voor de heide te Laren, aangezien dat
overwoekerd werd door het pijpenstrootje.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook met het bijenhouden op zich
hielden we ons gezamenlijk bezig, vooral
toen de Varroa-mijt zijn intrede had
gedaan. Intussen waren we ook overgegaan

tot het imkeren met de Buckfastbij.
Voorheen gebruikten we een “melkboeren
hondenras” of de Carnica- of Kaukasische
bij. Langzamerhand heeft Herman zich
helemaal geworpen op de koninginnen
teelt van dit “ras” in samenwerking met
Pierre de Koning en Ton Woud. Ze hebben
een stichting in het leven geroepen voor de
Teeltgroep Marken en daar een stuk grond
aangekocht voor het ontwikkelen en in
stand houden van een teeltstation. Hij
heeft daar momenteel “dagwerk” aan.
Toen ik Herman leerde kennen was hij
boekhouder bij de wijn inkoperij en
bottelarij Atlantic aan de Vierkinderen
straat te Amsterdam. Toen de firma failliet
ging moest Herman de financiële zaken
afhandelen voor de belastingdienst enz.
Toen is hij zelf een bottelarij begonnen met
het overnemen van een zogenaamde
bottellijn, die hij plaatste in een loods in
Edam. Toen hij “groter groeide” verhuisde
hij naar twee loodsen in de Purmerpolder.
Toen dat ook te klein werd keken hij en zijn
neef Johan Diergaarde, die zijn rechterhand
was geworden, uit naar een andere locatie
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en dat werd De Corantijn nabij Blokker.
Op de locaties Edam en de Purmer
verzorgde Herman ook kerstpakketten
voor bedrijven. Met man en macht, familie
en vrienden, werden vele dozen aan de
lopende band ingepakt. Herman en
ondergetekende hebben in enkele dagen
vele kilometers gereden om de pakketten
thuis bij de ontvangers te bezorgen, zelfs
tot “in the middle of no where”. Zij kochten
in Blokker een perceel grond aan en lieten
daar hun bottelarij bouwen. Herman
hoorde van een vriend dat de Campina
melkfabriek in Wassenaar dicht ging en dat
daar het benodigde materiaal en tanks te
koop was voor de inrichting van hun
nieuwe onderkomen. We zijn daar dagen
bezig geweest met slijptollen en hebben
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verscheidene meters roestvrij stalen
leidingen doorgeslepen dat met een aantal
grote opslagtanks verhuisden naar Blokker.
Toen hij met de wijnbottelarij begon
hadden we een bijenteelt leraar, Jaap Kaal,
die een kei was op het gebied van het
gebruik van propolis. Samen hebben ze
toen de rode honingkruidenwijn ontwik
keld, dat een groot succes was. En van het
één kwam het ander. Toen hij het bedrijf
overgaf aan de huidige eigenaar had hij
zo’n 8 soorten wijnen ontwikkeld, waaron
der de “kaasdragers”wijn. Ook ging hij zich
toen toeleggen op andere aan honing
aanverwante artikelen, zoals propolis-cap
sules, propolis- hoestdrank, crèmes enz. De
firma Propolis, zoals de huidige firma nog
steeds heet, levert nog steeds deze produc
ten.
Toen ondergetekende in 1976 secretaris
werd in het nieuwe bestuur bracht hij de
leden op de hoogte van bijzonderheden
middels een nieuwsbrief, die werd gestencild
op een apparaat dat hij losgepeuterd had
bij zijn werkgever de politie Amstelveen.
Deze werd deels per post en deels thuis in
de brievenbus van de leden bezorgd.
Langzamerhand groeide het idee tot het
ontwikkelen van een eigen blad en in juli
1977 zag onze eerste bijlage van Bij Praten
het licht. De redactieleden waren Leo en
Herman Groen en ondergetekende. Een
broer van onze voorzitter Vunderink
tekende de twee tegenover elkaar staande
bijen die op de voorzijde van het blad

prijkten. Ondergetekende vond een
mogelijkheid om Bij Praten te laten
drukken tegen weinig kosten. Na het
overlijden van Leo Groen trad Hans de
Graaff tot de redactie toe en trok onderge
tekende zich terug. Cor Vonk Noordegraaf
voegde zich later bij de redactiecommissie
en toen Erik van Rosmalen zich aanmeldde
bij de commissie werd een digitale versie
van Bij Praten ontwikkeld, die er mag zijn.
Herman vindt het nu de tijd gekomen om
zijn stokje in de commissie over te dragen
aan iemand anders. Hij heeft zijn sporen in
de redactiecommissie ruimschoots
verdiend. Hij krijgt nu iets meer tijd voor
andere, misschien leukere, bezigheden,
samen met zijn vrouw Marion.
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Al een Bosuil gespot op het bijenpark?
DAT ZOU EERDAAGS BEST WEL EENS KUNNEN!
Afgelopen december is het bestuur benaderd
door vogelwerkgroep Ouderkerk a.d. Amstel.
Tijdens een fietstocht, op zoek naar locaties
voor hun bosuilen nestkasten, kwamen zij bij
ons bijenpark terecht. Voorwaarden voor het
broed succes van deze uil is onder andere een
rustige locatie in een parkachtige omgeving
met oudere bomen.
Snel beslissen! was de vraag. Terwijl onze bijen nog in
hun winter-zit wachten op betere tijden, beginnen de
bosuilen al in januari met het baltsen en zoeken hun
nestgelegenheid om vervolgens vanaf februari ca. 2-5
eieren uit te broeden en komen dan na 28 dagen uit.
Op 2 januari 2015 zijn Jos Vrolijk en Alphons Vogel (van
de vogelwerkgroep) op ons park geweest om de flink
uit de kluiten gewassen(45 x 45 x 60 cm) nestkast, op
4-5 meter hoogte op te hangen.
En nu maar afwachten… wie weet eten we half maart
beschuit met muisjes! En zoals u wellicht weet, uilen
vinden muisjes ook erg lekker!
De uilskuikens gaan al vrij vroeg het nestkast uit en zitten
dan op een tak in de boom, wat ons de gelegenheid
geeft om ze te zien.
Bosuilen zijn vooral in de nachtelijke uren actief en
kunnen spookachtig – angstaanjagend roepen.
U bent dus gewaarschuwd!

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Eric van der Meer

De Bosuilenkast wordt
opgehangen.
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Alle leden van imkervereniging Amstelland kennen
Herman Groen wel. Velen al meerdere jaren van nabij,
anderen kortere tijd en misschien nauwelijks persoonlijk.
Het is geen figuur die op de voorgrond treedt of de
aandacht vraagt. Hij begroet je spontaan, en vriendelijk
informeert hij hoe het gaat. Maakt steeds een rustige,
evenwichtige indruk. Een man op wie je aan kunt, zowel
binnen de vereniging als bij de redactie.

Herman als persoon
Cor Vonk
Noordegraaf

Nu we van hem afscheid moeten nemen als redactielid van Bij Praten, rees de vraag: wie is Herman nu in
zijn privé leven? Eerst druk met zijn bedrijf Propol
Produkten bv en toen hij dat verkocht had, stortte hij
zich op de teelt van Buckfast moeren. Heeft hij ook
nog tijd kunnen vinden om aan zijn vrouw en gezin
te besteden?
De enige manier om daar achter te komen is om
het te vragen aan zijn vrouw Marion, die 27 jaar met
hem getrouwd is, dus hem grondig moet kennen.
Onze vraag was dan ook, wie is Herman in zijn privé
leven en wat betekent het om met iemand getrouwd
te zijn die zo veel tijd en aandacht besteedt aan
bijen?
Op het eerste deel van de vraag of Herman ook
die man is zoals hij op ons overkomt, geeft Marion
duidelijk antwoord. Als alles lekker loopt is Herman
een rustige, bedaarde, vriendelijke man die voor
iedereen klaar staat. Wordt er om hulp gevraagd, dan
maakt hij daar tijd voor vrij.
Zit hem iets dwars, dan kan het soms lang duren
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

voor hij zegt wat er is. Vraag je ernaar, dan hoor je
vaak:” er is niets.” Lost ”het probleem” zich ondertussen op dan is er ook niks meer aan de hand. Is dat
echter niet het geval, dan kan er soms een hele boze
Herman te voorschijn komen.
Toen zij elkaar leerden kennen had Herman samen
met zijn vader bijen, maar het meeste werk deed zijn
vader. Marion kreeg door Herman ook interesse voor
bijen en hielp mee met het controleren van de volken
tot ze er allergisch voor werd. Nu helpt ze alleen nog,
als het nodig is en met de eventuele honingoogst.
In het begin werd er jaarlijks met de bijen naar
drachtgebieden gereisd o.a. het koolzaad in de IJsselmeerpolders. Daar maakten ze een gezellig uitje van
en onderweg beleefden ze van alles. Diverse belevenissen staan hun nog levend voor de geest.
Opa Groen was een enthousiast imker en de klein
kinderen gingen graag bij opa en zijn bijen kijken,
want die stonden bij hen in de tuin. Toen ze wat
groter waren, hielpen ze ook als dat nodig was. De
kinderen zijn dus met bijen opgegroeid. Was er hulp
nodig dan werd iedereen ingeschakeld om te helpen
waar men kon en dat is nog zo. De oudste heeft zelfs
Bij Praten 8 : 18

Een man
op wie je
aan kunt

Honing slingeren
op speelboerderij
Elsenhove, Herman
heeft hier ter lering
en vermaak een
aantal kasten staan.

de basiscursus gevolgd. De bijen horen gewoon bij
het gezin, daar is nooit over gesproken, die zijn er
gewoon en daar moet voor gezorgd worden.
In 1972 is Herman gelijk met Henk Kooij lid van
Amstelland geworden en hebben ze de bijencursus
gevolgd bij Jaap Kaal. Naast zijn kennis van bijen
had Jaap Kaal ook interesse in Apitherapie. Daar
leerde Herman het maken van de Api geneesmiddelen, waar hij later profijt van had. Herman werkte in
die tijd bij een wijnhandel. Toen die failliet ging is
Herman samen met een neef voor zichzelf begonnen. Toen zijn neef eruit stapte is hij alleen verder
gegaan. Het bedrijf groeide geleidelijk uit tot het
enkele jaren geleden is verkocht.
In die bedrijfsperiode waren er altijd wel 1 of 2
kastjes bijen, maar het bedrijf stond op de eerste
plaats want er moest brood op de plank zijn. Het
was een periode van lang en veel werken en soms
ging het hele gezin helpen, want de opbouw van het
bedrijf ging voor alles.
“Allemaal hebben we aan de band gestaan”, vertelt
Marion, ”om flessen en capsules op te zetten of
flessen in te pakken. Vooral als er voor de feestdagen
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

speciale opdrachten afgemaakt moesten worden,
hielpen we met z’n allen mee. We maakten er dan
iets bijzonders van, want dan waren we toch samen.
Ook later als de kinderen een dag mee hielpen,
reden ze na afloop langs de Mac Donalds en kregen
daar een milkshake van papa als beloning. Zelfs als
we op vakantie waren, werd er naar het werk gebeld.
Als Herman ergens voor gaat, is het niet voor een
klein beetje, maar dan gaat hij er helemaal voor”.
Dat blijkt wel nu hij na de verkoop van het bedrijf
zich gestort heeft op de teelt van Buckfast moeren.
Een nieuwe fase in het leven van Herman. We hopen
dat we als imkers daarvan mee mogen profiteren
en nog vele jaren samen mogen werken.
De Herman die wij als imkers kennen is dus ook de
Herman zoals hij thuis is.
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“Allemaal
hebben
we aan
de band
gestaan”

KLIMOP Hedera helix

Erik van Rosmalen

Alle planten in de bijentuin dienen als voedsel

De nectar en stuifmeelkorrels moeten door de bij
geoogst kunnen worden, niet elke plant is voor hen
geschikt. Er zijn op internet plantenlijsten te vinden
met daar bij cijfers voor de geschiktheid als nectarof pollen/stuifmeelplant. De schaal loopt van 1 tot 5
met 5 als maximale waarde.
De bijentuin is ‘officieel’ in 39 vakken verdeeld.
In het voorjaar van 2014 is in de vakken 13, 17 en
in het nieuwe plantvak bij de buitentafels klimop
geplant. Klimop heeft een pollen- en nectarwaarde

voor onze bijen. Nectar voor de energie en stuifmeel (pollen) als bouwstof. Stuifmeel dient in

ruime mate in de bijenkast voorhanden te zijn —

NECTAR

POLLEN

volken gebruiken wel 35 tot 50 kg per jaar.

Het is dus zaak om in de omgeving van de kasten
voldoende drachtplanten te hebben die graag
bezocht worden door de honingbijen.

Wat staat daar eigenlijk?
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van 5. Bovendien bloeit de plant laat in het seizoen
van september tot december wat een extra voordeel
voor de bij geeft omdat ze nog tot de winterzit op de
klimop kunnen vliegen.
Klimop is een klimplant die pas gaat bloeien op
latere leeftijd als hij is uitgegroeid – het kan wel 20
jaar duren voordat de eerste bloem verschijnt. De
meeste klimop wordt daarom gestekt. Wanneer een
stek van een bloeiende tak (dus oudere plant) wordt

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

genomen groeit deze uit tot
een niet klimmende klimop
die elk jaar bloeit de Hedera
helix arborescens.
Deze variëteit is tot heil van de
bij in de vakken aangeplant.

Nectar
Nectar bevat naast water en
suiker kleine hoeveelheden
aminozuren, organische
zuren, vetten, anti-oxidanten,
enzymen, mineralen, vitaminen,
en dextrinen: stoffen die later
deels in de honing worden
teruggevonden.
Stuifmeel
Stuifmeelkorrels kunnen
per plant van samenstelling
verschillen en klimaat en
grondsoort hebben ook
invloed op de kwaliteit van de
stuifmeelkorrels. De gemiddelde
chemische samenstelling (%):
eiwitten 23,7; vetten 4,8; Suikers
27; as 3,12; fosfor 0,53; kalium
0,58; calcium 0,225; magnesium
0,148; natrium 0,44. Verder bevat
stuifmeel kleine hoeveelheden,
ijzer, mangaan, zink, koper,
nikkel, boor, jodium, thiamine en
vitamine B2, B6, B3, H, C, E en Bc
(foliumzuur).
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Herman Groen
als redacteur
Herman Groen kwam in de redactie van
Bij Praten na het overlijden van zijn vader
Leo Groen op 7 oktober 2000. Van de periode
van 2000 tot 2004 weet ik weinig. Toen ik in
januari 2004 bij de redactie kwam was dat om
de redactie te versterken. De redactie bestond
toen uit Marijke Dortland, Judith van der
Meer en Herman Groen.

Maar wat mij al snel opviel was dat
vrijwel al het technische werk, zoals
het redigeren, het corrigeren van de
ingezonden stukken, het verzorgen
van de vormgeving van Bij Praten, als
ook de productie ervan, grotendeels
door Herman werd verzorgd,
weliswaar bij deze productie, ook
ondersteund door Henk Kooij.
Al snel werd er een andere werkver
deling afgesproken, waarbij onderge
tekende het op zich nam om de
lay-out van Bij Praten te verzorgen.
Maar omdat ondergetekende niet de
fijne kneepjes van het vak kende
werd de uiteindelijke “eind lay-out”
door Herman gedaan. Dit betekende
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bijvoorbeeld dat Herman uitvogelde
hoeveel pagina’s er uiteindelijk
werden gemaakt. Dit moest namelijk
altijd een veelvoud van 4 zijn,
vanwege het A5 formaat waarin
Bij Praten werd geprint. Hij vulde
dan eventuele lege bladzijden op
met een extra artikeltje van zijn
hand of met een illustratie, rijmpje
of andere aardigheid.
Als ik dit zo schrijf lijkt het een
kleinigheid, maar ik kan u verzekeren
dat dit heel wat voeten in de aarde
heeft en veel tijd kost.
Naast deze technische zaken verzorg
de Herman tal van eigen bijdragen
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Hans de Graaff

aan Bij Praten in de vorm van artikelen
over allerlei onderwerpen. Vaak hadden die betrekking op bij-producten.
Dit hield verband met het werk in
zijn bedrijf ProPol Producten BV.

Bij Praten door
de jaren heen, van
links naar recht.
Een van de eerste
nummers (1977),
nr 77 (1999),
nr 95 (2004) en
nr 123 (2013).

Toen Herman afscheid nam van dit
bedrijf ging hij zich toeleggen op de
Buckfast-bij. En daarmee verdiepte
hij zich in het ras en de koninginnen
teelt hiervan. Dit groeide uit, in
samenwerking met anderen, tot het
kweken van Buckfast koninginnen
met speciale eigenschappen en het
oprichten van een bevruchtingsta
tion op Marken, speciaal voor deze
Buckfastbij. Veel artikelen over dit
onderwerp verschenen van zijn
hand. Ook over reizen die hij samen
met vrienden van deze “Buckfast
club” maakte door Europa en
Turkije, op zoek naar koninginnen
met speciale eigenschappen, om die
dan weer in te kruisen in bestaande
Buckfast-lijnen met het doel nog
betere koninginnen te krijgen.
Naast deze activiteiten die voor
Bij Praten veel heel interessante kopij
opleverde, bracht Herman, door zijn
vele contacten, ook veel artikelen
aan van vrienden uit deze bijenwereld.
In 2005 verliet Marijke de redactie en
Judith vertrok in 2006. Vanaf 2007
bestond de redactie toen nog uit
slechts 2 leden: Herman Groen en
ondergetekende.

Gelukkig werd de redactie later dat
jaar versterkt met Cor Vonk Noorde
graaf, die tevens de contactpersoon
met het bestuur werd. Medio 2012
kwam Erik van Rosmalen de redactie
versterken, waarbij hij vooral de
digitale versie ging verzorgen.
Tot 2014 werd er zowel een
papieren als een digitale versie van
Bij Praten uitgegeven en vanaf
nummer 132 verschijnt Bij Praten
uitsluitend digitaal.
Wat ik in al die jaren, die ik met
Herman in de redactie heb gezeten,
gezien heb is dat Bij Praten, zonder
de bemoeienis van Herman, nooit
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het blad was geworden dat wij allen
kennen.
Ik begrijp Hermans besluit na
zoveel jaren “dienst”, te stoppen met
de redactie van Bij Praten. Maar ik
ben er zeker van dat wij nog veel
artikelen van zijn hand zullen
tegenkomen in volgende jaargangen
van Bij Praten.
Ik denk dat ik namens de hele
vereniging spreek als ik Herman
Groen heel hartelijk bedank voor het
vele werk dat hij voor ons tijdschrift
heeft gedaan en daarmee voor al
onze leden.
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Na het gloedvolle betoog van Wim van Grasstek
tijdens een lezing voor Amstellandse imkers (wat kan
die man kostelijk vertellen) zijn een aantal van ons bij
hem op cursus gegaan om zich verder te oriënteren in
het biologische bijen houden. Een aantal van hen zijn
hierdoor zo geïnspireerd dat zij ook op deze manier bijen
zijn gaan houden.
Herman Groen

I

n het verleden imkerden wij met een “melkboerenhondenras”. Maar na deze zwarte bij en de
Carnica ben ik een fervent Buckfastimker
geworden. Wij zeggen wel eens gekscherend “als wij
geen goede eiland koningin meer op de kast kunnen
houden, dan stoppen wij subiet met imkeren”.
Met eiland aangepaarde koninginnen is imkeren
eenvoudig, daar heb je nauwelijks werk aan, behalve

Is biologisch imkeren wel zo dynamisch?
dan tijdig honingkamers opzetten en, o ja, veel
honing slingeren. Een goed Buckfast volk zwermt
niet. Bovendien heb je geen leren handschoenen,
noch imkersjack nodig. Zomers lekker in je T-shirtje
en met korte broek de bijen in. Een genot om zo je
hobby te kunnen uitoefenen. Met de Buckfastbij
beleef je een andere manier van bijen houden.
Misschien is het daarom van mij niet helemaal
eerlijk om kanttekeningen te plaatsen bij het
groeiend enthousiasme voor het biologisch bijen
houden. Toch waag ik het erop.
Op zich is er met het biologisch bijen houden
helemaal niets mis. Het heeft een aantal positieve
aspecten in zich. Maar dan alleen als je ruimte om je
heen hebt en de omgeving bekend is met zwermenKlik voor de website van nbvamstelland.nl

de bijen. En als je voor lief neemt dat je je moet
aankleden als een marsmannetje om te voorkomen
dat je door die zwermduivels veelvuldig gestoken
wordt.
Wat is er dan op tegen om op deze wijze bijen te
houden, zult u zeggen. Maar als je leest wat biologisch imkeren inhoudt, dan moet je je toch afvragen
of dat wel van deze tijd is. In de handleiding voor
het biologisch imkeren wordt namelijk gesteld dat
“het laten afkomen van zwermen de meest optimale
basis voor de geboorte van de nieuwe imme is”. Met
als onvermijdelijk gevolg… een onbeperkte hoeveelheid zwermen.
Nu zal dat op het platteland niet zo’n probleem
zijn. En ook als er op ons Bijenpark wat zwermen
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afkomen zal vrijwel niemand dit een groot bezwaar
vinden, behalve misschien wanneer schooltuin
kinderen gehinderd worden tijdens het tuinieren.
Bijen en zwermen zijn immers met elkaar verweven.
Het bijen houden is populair. De beginnerscursussen zitten overvol. Meer imkers, meer bijenvolken. En dit houdt helaas vanzelf in dat er steeds
meer zwermen komen. Dus ook van niet biologische
imkers. Maar van deze bijenhouders mag je tenminste verwachten dat zij het zwermen weten te voorkomen. En dat is ook in hun eigen belang, want een
volk dat zwermt haalt geen honing.
Het “Urban Beekeeping” raakt steeds meer in
zwang. Dat lijkt leuk. Maar in Amsterdam weet men
zich inmiddels geen raad meer met de vele bijenzwermen. En tijdens de jaarvergadering van NBV
afdeling Haarlem merkte de zwermcoördinator op
dat er het afgelopen seizoen bijna 70 bijenzwermen
waren geschept. Daarnaast heeft een bekende imker
uit die regio ook nog eens meer dan 20 zwermen in
zijn kieps weten te vangen.

Foto’s: Jordi Menheer

Moraal van dit verhaal:
Wij moeten ervoor waken dat de populariteit en het
positieve beeld die de honingbij heden ten dage in
onze samenleving inneemt, behouden blijft en dat
het niet in een negatieve spiraal terecht komt! Dan
zijn wij verder van huis.
Een ander gevolg van het vele zwermen is, zoals
dat verleden jaar in Amsterdam en Haarlem al het
geval was, dat gemeentebesturen eisen gaan stellen
aan imkers voor het houden van bijen binnen de
bebouwde kom en ze desnoods vergunning plichtig
gaan maken. En als dat gebeurt, zijn we weer terug
bij af, zoals het 60 jaar geleden was!
Brandweer moet er aan te pas komen
om een zwerm uit boom te halen.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Klaas van der Lee

Herman, zoals ik hem ken

Toen ik lid werd van de vereniging,
leerde ik allereerst je vader kennen,
die toen in het bestuur zat. Jij volgde
hem in 1999 op en zo leerde ik jou
beter kennen toen ik voorzitter werd
als opvolger van Dick Vunderink die
wegens ernstige ziekte moest stoppen
met het werk dat hem zo boeide.

Stichting Buckfasr
Marken aan het
Oosterpad

Als groentje maakte ik kennis
met het toenmalige bestuur,
waarin jij de rol op je had
genomen om ons lijfblad
Bij Praten te produceren,
ondersteund door Hans de
Graaff met de oude weerbarstige tekstverwerker, en Henk
Kooij met zijn vele contacten
bij de gemeente om het gratis
kopieerwerk en de verspreiding te regelen.

Het aantal leden lag in die
tijd veel lager dan nu en er
stonden maar heel weinig
leden te trappelen om kopij
te leveren. Toch is het je
gelukt om ca 4x per jaar het
bekende gele informatie blad
bij alle leden in de bus te
krijgen. Het bijzondere aan
jou, was je altijd rustige
houding. Met weinig woorden en zonder stemverheffing heb je deze vaak lastige
klus geklaard, en dat jaren
lang. Verder is natuurlijk je
kennis van het bijenhouden,
waarmee je van jongs af aan
bent opgegroeid, van grote
betekenis voor het bestuur
en de vereniging geweest.
Maar ook dat was niet het
enige dat je voor de vereniging en de imkerwereld deed.
De productie van de bekende
Ambrosiawijn, propoliszalf
en andere “bijenproducten”
vroegen steeds meer aandacht.
Dit leidde tot het besluit om
de bottelarij ter overname
aan te bieden. We moesten
toen de Franse wijnen en
andere dranken uit de
bottelarij missen waarvan de
vereniging op feestelijke
momenten kon meegenieten.
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Inmiddels heeft de verkoop
plaats gemaakt voor het
werk dat je het liefste doet:
bijenhouden, maar dan in
een veel bredere zin dan de
meesten van ons. Buckfast
koninginnen teelt op Marken, waarvan een groot deel
van de imkerwereld profijt
heeft. Een “hobby” die je
altijd al ambieerde en die je
met steun van goede vrienden tot het huidige niveau
hebt weten te ontwikkelen.
Meer dan een dagtaak en
complexer en belangrijker
nog dan het in elkaar zetten
van “Bij Praten”.
In 2007 moest je je rol in
het bestuur prijs geven.
Dat verliep vrij geruisloos,
zoals bij je paste. Misschien
hebben we daaraan toen te
weinig aandacht besteed,
maar gelukkig is er nu
wederom de kans om je te
bedanken voor je rol in het
bestuur en de vereniging.
We hopen dat je nog lange
tijd een bijdrage kan leveren
aan de imkerwereld en de
Buckfastteelt en dat ook de
vereniging daarvan een
graantje kan meepikken.
Bedankt en het ga je goed.
Bij-Praten
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Agenda 2015
Datum

aktiviteit

7 maart

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

4 april

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

7 april

Imker depot geopend. Vanaf dinsdag 7 april is
het imker depot elke dinsdag van 19.00 tot
21.00 uur geopend!

2 mei

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

6 juni

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

27 juni

Degenen die het bevruchtingstation van de
Buckfastgroep op Marken willen bezoeken,
krijgen daarvoor gelegenheid op zat. 27 juni .
Opgave vooraf bij Henk Kooij verplicht, het aantal
deelnemers is beperkt.
		
Programma:
09.30 uur Verzamelen op de parkeerplaats Marken.
		
Lopen naar de boerderij (ca. 15 min.)
10.00 uur Koffie drinken bij de boerin met een stukje taart.
		
Vervolgens lopen naar het bevruchtingsstation
		
(ca. 10 minuten)
		
Uitleg over het station. (darrenvolken,
		
bevruchting, etc.)
		
Duur ca. 1,5 á 2 uur.
14.00 uur (uiterlijk) vertrek van het station i.v.m. het gaan
		
vliegen van de koninginnen

Voor nadere informatie en het archief van de
digitale uitgave van Bij-Praten: zie onze website:
www.nbvamstelland.nl
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING

IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
Gerard_goris@hotmail.nl
BANKNUMMER DEPOT

IBAN NL38INGB 0008032401
t.n.v.: Depot Amstelland –
Amsterdam

BESTUUR:

DEPOT COMMISSIE:

TUIN-COMMISSIE

Voorzitter
Mw. S. van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Hr. J. ten Raa
Nova Zemblastraat 205
1013 RJ Amsterdam
020-7713155 /0644195423
jtenraa@amsterdams.com

Mw. M. Neleman
Amsteldijk-Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl

Hr. J. Op den Orth
Olieslagerslaan 54
2013 EZ Haarlem
06-53870153
weteringoost@hotmail.com

Hr. B. Engelen
Utrechtsedwarsstraat 172
1017 WK Amsterdam
020-3202946
engelengb@msn.com

Vice-voorzitter
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl
Secretaris
Hr. E. van der Meer
Aalsmeerderweg 451
1432 ED Aalsmeer
020-6457084
astrideneric@online.nl
Penningmeester
Hr. G. Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
029-7563189
gerard_goris@hotmail.com
Bestuurslid
Mw. M.R. Neleman
Amsteldijk Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl
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REDACTIE-COMMISSIE
Hr. J. de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan. 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl
Hr. E. van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Hr. J. Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
jan@westerhof50.nl
Hr. E. van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl
GEBOUWEN-COMMISSIE
Hr. H. Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
hskooij@hetnet.nl
Hr. P. Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl
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