
1 : 18Klik voor de website van nbvamstelland.nl Bij Praten

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND

 2  Van de redactie 
 3 Jubilarissen in de vereniging
 5 Amstellanddag op 7 juni
 6 Een woord van de penningmeester
 7 Verslag ALV van de NBV op 25 april 2015 
 10 In Memoriam Jos Hooijman 
 11 Al 40 jaar in en met de cursussen 
  Bijenteelt bezig 
 13 Beemster Bijenmarkt
 14 Minisymposium bijen en vlinders in 
  Amsterdam
 15 Chemisch wapen in wespennest
 16 Symposium Bijengezondheid
 18 Wat staat daar eigenlijk? – Persicaria
 20 Hulp gevraagd bij bestrijden 
  Suzuki-fruitvlieg
 22 Boekbespreking: Zeg het de Bijen
 23 Egel losgelaten op het bijenpark
 24 Agenda
 25 Adressen

I N H O U D

nummer 136  juni 2015  JAARGANG 37

Bij Praten

Deelnemers aan de beginnerscursus
inspecteren hun kasten

AMSTELLANDDAG ZONDAG 
7 JUNI
KOM HELPEN!   

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/


Een door Gonnie gevangen  
zwerm wordt in de nieuwe 
demonstratiekast van Lilian 
geschud. De kast heeft aan  
drie kanten dubbel glas (door  
een houten paneeltje afdekbaar) 
waardoor het volk goed te observeren  
is. Het is de bedoeling dat de bijen  
op geheel natuurlijke wijze haar  
raten gaan uitbouwen.

Veel leesplezier met dit nummer  
van Bij Praten, het geeft een mooi  
beeld van de activiteiten binnen  
onze Vereniging.
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Verenigingsnieuws

Na de algemene leden vergadering van 3 maart, hebben wij onze jubilarissen eens 
flink in de schijnwerpers gezet. Het bestuur heeft aan de landelijke NBV een verzoek 
gedaan om onze leden een speldje toe te kennen:

Roel Naber, een zilveren speldje voor zijn 25 jarige 
lid lidmaatschap, Ben Engelen, Frens van Dijk, 
Herman Groen en Henk Kooij, een verguld speldje 
voor hun 40 jaar (!) lidmaatschap van de Neder-
landse Bijenhouders Vereniging. 
Vijf jubilarissen dus, Ben Engelen was deze avond 
verhindert, alle andere jubilarissen waren aan-
wezig. Reden temeer om Annemiek Timmerman, 
(secretaris NBV groep Noord-Holland), uit te 

nodigen met de vraag de speldjes persoonlijk aan 
de jubilarissen uit te reiken. 

Annemiek gaf in haar inleidende speech aan, 
hoe bijzonder het is dat mensen bereid zijn lid 
te worden van een vereniging, maar vooral ook 
om vervolgens zo lang gecommitteerd te zijn en 
te blijven aan een vereniging, wat bijzonder is en 
sprak daar haar waardering over uit. Voor elke 
jubilaris, had Annemiek een persoonlijk woord 

Jubilarissen gehuldigd

http://http://nbvamstelland.nl
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met een anekdote, zij had zich duidelijk goed 
laten informeren door de directe omgeving, 
waarna de spelden met een prachtig boeket met 
bloemen aan de glunderende jubilarissen wer-
den overhandigd. U zult zich afvragen waarom 
uitgereikt en niet opgespeld? Dat had te maken 
met de prachtige verpakking waarin de speldjes 
zaten met daarop een persoonlijke tekst. 

Tot slot werd door onze voorzitter medegedeeld 
dat het bestuur een advies heeft gedaan aan het 
NBV hoofdbestuur om Henk Kooij en Herman 
Groen in aanmerking te laten komen voor het 
NBV ere korfje. 
Henk onder andere voor zijn 40 jaar cursus 
organisatie en coördinatie, ruim 30 jaar secretaris 
werkzaamheden en de opbouw van het huidige 
Bijenpark. 

Herman voor onder andere zijn redactie werk-
zaamheden voor het Groentje en Bijpraten, het 
depot, zijn bestuursfunctie en de bestuursfunc-
tie en inspanningen voor de Buckfast vereniging,  

Het verzoek is door het hoofdbestuur van de 
NBV toegekend!. De uitreiking van de NBV ere 
korfjes zullen tijdens de algemene ledenverga-
dering van 25 april in Wageningen plaatshebben. 
Herman en Henk kregen daarvoor een officiële 
uitnodiging aangereikt welke door beiden van 
harte werd aangenomen.

Al met al een leuk en bijzonder evenement bij 
onze vereniging, waar iedereen een goed gevoel 
aan heeft overgehouden. Een reden temeer om 
vooral lang en actief lid te blijven van onze ver-
eniging en de NBV!. 

http://http://nbvamstelland.nl
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Op zondag 7 juni opent de voorzitter van 
Beschermers Amstelland de Amstellanddag  
in de ochtend en zullen er weer vele 
interessante locaties Open Huis houden. 
(www.amstellanddag.nl)

Zo ook ons Bijenpark Langs de Akker! Een mooie 
gelegenheid om uw familie, vrienden en buren eens 
uit te nodigen om een kijkje te komen nemen en te 

zien waar u zo enthousiast over bent. Wij zien de 
afgelopen jaren veel mensen uit de buurt langskomen 
die verbaasd zijn dat er een Bijenpark en imkervereni-
ging zo dichtbij te vinden zijn. Voor ons een uitgelezen 
moment om hen te informeren over de magie van de 
bijen, het imkerambacht en onze vereniging! Natuur-
lijk kunnen bezoekers bijenproducten aanschaffen 
(Henk en Hieke hebben zich al aangemeld). We hopen 
dat u ons ook komt helpen… vele handen maken 

licht werk en hoe meer zielen hoe meer vreugd.
U kunt bezoekers welkom heten, voorlichten en te 
woord te staan, een rondleiding geven door onze 
tuin  (agressieve volken dienen vooraf verplaatst te 
zijn!) en een kraampje of activiteit bemannen. 
Hiervoor hoeft u echt geen jaren imker te zijn, maar 
juist de mengeling van rotten in het vak en ‘groentjes’ 
is inspirerend en gezellig. Tot ziens op zondag 7 juni op 
het Bijenpark Langs de Akker!

Bijenpark houdt Open Huis op jaarlijkse Amstellanddag 
Eric van der Meer

KOM 
HELPEN!   
ZONDAG 

7 JUNI
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Van de penningmeester

Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar  
misschien toch goed voor de duidelijkheid:  
Waarvoor en hoeveel betaal je als lid van  Imker- 
vereniging Amstelland?

CONTRIBUTIE

A-leden 
(lid van de landelijke vereniging en van onze  
plaatselijke): 25 euro

B-leden
(A-lid van een andere plaatselijke vereniging en 
tegelijkertijd lid van Amstelland: 20 euro

Begunstiger
(geen lid van de landelijke vereniging;  
beperkt lidmaatschap van Amstelland, o.a. 
geen stemrecht): 25 euro

HUUR
Huur van een stalgedeelte 
(max. 5 productievolken): 50 euro

Plaatsgeld (tot 3 volken buiten de stalling, 
plaats in overleg met Henk Kooij): 25 euro

Plaatsing aanhanger op voorterrein: 25 euro

Huur van tuin (direct voor de stal): 1,50 per m2

Alle tarieven uiteraard per jaar en te voldoen op 
verzoek van de penningmeester. U krijgt dit verzoek 
per brief of per mail en maakt het een stuk makkelijker 
door niet op een herinnering te wachten.

 Tarieven 2015

Gerard Goris

http://http://nbvamstelland.nl
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Er was een grote opkomst want de 
zaal was bijna vol. Jan Dommerholt, 
de voorzitter, opende de vergadering 
en gaf gelegenheid tot vragen en 
opmerkingen over de notulen van 
vorig jaar. Deze waren er niet dus de 
notulen zijn hiermee gefinaliseerd. 

Vorig jaar is Aat Rietveld afgetreden 
uit het bestuur en heeft de rol van 
Groenambassadeur op zich genomen 
om zich in te blijven zetten voor 
biotoop verbetering. Hij gaf hierover 
een inspirerende presentatie, waarin 
de volgende punten uit het jaarverslag 
verder werden toegelicht:
• Samenwerking is opgezet met de 

Intratuin keten die geresulteerd 
heeft in het aangeven welke 
producten geschikt zijn voor bijen 
en welke niet (gelet op chemische 
voorbehandeling van planten).

• Samenwerking met JUB-Holland 

heeft geresulteerd in aanplant  
van bollenbijenmengsel in 20 
gemeenten (bijna 10.000 m2).

• Er zal een samenwerkingscon-
venant ondertekend worden met 
NL-Greenlabel.

• Er zal een bijenstal komen in  
de Tuinen van Appeltern.  
Tevens kunnen leden met de  
NBV bijenpas korting krijgen op  
de entreeprijs.

• Project met hogeschool van 
Amsterdam opgestart waarin 
studenten zullen onderzoeken hoe 
de NBV zich in de Europese arena 
zou kunnen manifesteren (resultaat 
wordt in 2015 verwacht). 

Daarnaast is Frans Moens vanaf 2013 
vanuit de NBV betrokken bij het 
zogenaamde project Idylles samen 
met de Vlinderstichting waar de 
Postcodeloterij financieel aan bij-
draagt. Dit project loopt nog tot 
medio 2016 en het monitoren van de 
aangelegde Idylles is gestart.

Vincent Sterring Schouten van 
Almkerk is NBV ambassadeur bij 

Food4Bees. Plannen voor samen-
werking op het gebied van cursus-
sen/voordrachten: drachtplanten, 
stuifmeelanalyse, gebruik makend 
van diverse locaties, zijn in de 
maak. Voor Noord-Brabant hopen 
NBV en Food4Bees in samenwer- 
king met Waterschappen, ZLTO, 
Vlinderstichting, Brabantse gemeen-
tes en de Provincie hopen we nog 
voor de statenverkiezingen van 
maart 2015 een convenant te kunnen 
sluiten voor een meer jaren plan  
dat de bijengezondheid ten goede 
komt.
Sinds de zomer 2013 participeert  
de NBV in het actieprogramma 
Bijengezondheid van het ministerie 
van Economische Zaken. Het 
actieprogramma rust op vier pijlers:
1. gewasbeschermingsmiddelen
2. ziekten en plagen van bijen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Landelijke 
NBV op zaterdag 25 april 2015 te Wageningen hebben 
wij de afdeling Amstelland vertegenwoordigd. We 
verwachten dat er via algemene weg wel informatie 
gegeven wordt, maar geven ook graag in ons blad een 
korte impressie. Natuurlijk kunt u bij de secretaris 
terecht voor de officiële vergaderstukken als u daar 
interesse in hebt.

Verslag ALV van de NBV op 25 april 2015

Verenigingsnieuws

Namens het  
bestuur: Simone 
van de Graaf en  
Eric van der Meer

http://http://nbvamstelland.nl
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3. (gebrek aan) voedselaanbod en 
biodiversiteit

4. imkerpraktijk
Die contouren kregen steeds meer 
vorm en diverse samenwerkingsver-
banden zijn ontstaan tussen imker-
verenigingen, bedrijfsleven, LTO’s en 
politiek. Namens de NBV nemen de 
bestuursleden Jan Dommerholt en 
Wilfred Muis deel aan de overleggen.

De bijenmakelaar is nu een Lectoraat 
Bijengezondheid geworden. Reden 

voor deze naamswijziging 
heeft o.a. te maken met 
subsidie stromen. Om de 
taakomschrijving van het 
lectoraat uit te werken, is 

een advies commissie 
aangesteld, waar bijvoorbeeld W. van 
Grasstek zitting in heeft gehad. 
De lector Bijengezondheid (Bijenma-
kelaar) is een spin in het web tussen 
onderzoek, docenten in het groene 
onderwijs (Hbo en Mbo), trainers 
van cursussen van onder meer 
imkeropleidingen, landbouw, natuur-
beschermingsorganisaties, overheden 
en terreinbeheerders. 

Financiën
Over de Financiële stukken kon het 
volgende worden opgemerkt:
• Balans over het boekjaar 2014: De 

balansverhoudingen zijn opnieuw 
verbeterd en op een prima niveau. 
De solvabiliteit is goed.

• Resultaat van de vereniging: Het 
aantal leden aan het einde boek-

jaar 2014 was 6423. Het resultaat 
was begroot op € 36.500,- het is 
bijna € 60.632,- geworden. Dit 
positieve meer resultaat wordt 
veroorzaakt door de stijging van 
de leden en door overige baten. 
Deze overige baten zullen in 2015 
veel lager zijn. De voorbereiding 
van de verbouwing was op 
€ 20.000,- begroot. In werkelijk-
heid is de helft uitgegeven.

• Resultaten van de serviceafdeling 
handel: De omzet is in 2014 ten 
opzichte van 2013 met € 80.000,- 
gestegen. Het resultaat was 
begroot op € 26.000,- maar is 
€ 38.000,- geworden. Dit wordt 
veroorzaakt door: Meer omzet en 
lagere kosten dan begroot.

Het HB wordt decharge verleend.

Bijenhuis 
Het plan Bijenhuis 3.0 staat  
gepland vóór de pauze zodat  
stemmen in de pauze kunnen 
worden geteld. De afgevaardigden 
van de afdelingen kunnen stemmen 
waarbij rekening wordt gehouden 
met het op het moment van stem-
ming aantal betalende leden per 
afdeling (d.w.z. betalend lid van de 
landelijke NBV). Dit plan staat al 
sinds ALV van 2013 op de agenda  
en moet vandaag tot een besluit 
komen. Ook zijn er verschillende 
moties ingediend door afdelingen  
en groepen. Dit alles draagt waar-
schijnlijk bij aan de drukte 
vandaag. 

Onze stem wordt uiteindelijk  
gevraagd voor 3 voorstellen:
• Bijgesteld plan Bijenhuis 3.0 

(versobering)  
– Amstelland stemt tegen

• Asbest sanering meenemen in  
de huidige verbouwplannen  
– Amstelland stemt tegen

• Handel verzelfstandigen en 
Bijenhuis locatie in Wageningen 
van de hand doen  
– Amstelland stemt voor
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Na de pauze blijkt het bijgestelde 
Bijenhuis 3.0 plan van het HB aan- 
genomen te kunnen worden met 
ongeveer 2/3 van de stemmen. De 
andere twee voorstellen worden 
weggestemd.

Over het Beleidsplan 2015 tot 2020 
en het Activiteitenplan 2015 (beiden 
van tevoren op papier gepresenteerd) 
worden geen vragen gesteld.

Het HB heeft zich ter harte genomen 
dat beleid meer van onderaf gemaakt 
zou moeten worden. Ze geven aan 
graag bij afdelingen langs te komen 
voor een bespreking of lezing. Ook 
wordt er een kleine toelichting 
gegeven over de werkgroep die is 
opgericht om te onderzoeken of een 
Ledenraad kan bijdragen. Het kan 
nodig zijn de statuten te moeten 
aanpassen, mogelijk wordt hiervoor 
een extra ALV ingelast in oktober van 
2015.

Opnieuw in het HB gekozen zijn de 
heren Bert Willigenburg en Wouter 
Schouwstra. Rik Snoek treedt af en 
mevrouw Jacqueline Hill-Rijsbergen 
wordt als nieuw HB lid gekozen.

Er worden erekorfjes uitgereikt  
door de voorzitter van het HB,  
Jan Dommerholt. Met veel plezier 
zien we hoe Herman Groen en Henk 
Kooij deze in ontvangst nemen. 

Het praatje had iets beter voorbe-
reid mogen zijn naar onze smaak, 
maar toch zijn we apetrots deze 
beide heren op het podium te zien 
staan met een daverend applaus. 

Henk geeft nog een korte reactie in 
de microfoon en laat niet na om de 
afdeling Amstelland op de kaart te 
zetten, waarvoor dank!!

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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In Memoriam Jos Hooijman

Het is in 1998 dat Piet Hooijman bij mij 
kwam met de vraag of ik een ontwerp 
wilde maken voor een Bijenpaviljoen 
t.b.v. de Floriade 2002 te Hoofddorp. 
Na enige tijd werd Piet vergezeld door 
zijn broer Jos waarna zij gezamenlijk de 
trekkers werden voor het Bijenpaviljoen. 
Na een gedegen voorbereiding waarbij 
een goedkope kostprijs erg belangrijk 
was en zelfs nog een bezoek is gebracht 
aan de opbouw van een strobalenwo-
ning in Groningen vroegen de broers 
Hooijman of ik een kas goed geschikt 
vond als basis voor het Bijenpaviljoen. 
Zij kenden een kassenbouwer die voor 
ongeveer € 7.000,- een kas kon plaatsen 
en of ik daar een maquette van kon 
maken die dan beoordeeld zou worden 
door de Floriade voor de benodigde 
goedkeuring. Van een paar honingka-
merraampjes zijn toen de zijkanten 
gemaakt en zo zijn ze ermee naar de 
Floriade gegaan die gelijk enthousiast 
waren. 
Vanaf november 2001 zijn Jos en Piet 
erg druk geweest met de opbouw van 
het paviljoen en hebben ook een aantal 
sponsors enthousiast kunnen maken. 
Ook het Schipholfonds heeft meebe-
taald aan het schilderen van bijen op 
raten van beide zijkanten. Jos was voor - 
namelijk de doener met een enorme 
energie die ook de humor niet schuwde. 
Hij was degene die een weerstation in 

elkaar knutselde bestaande uit een paal 
waar een steen aan hing te bungelen 
met een groot bord erbij met de tekst: 
Bij natte steen > regen; gaat de steen 
heen en weer dan is er harde wind etc. 
etc. Het is voornamelijk te danken aan 
deze enthousiaste broers met hun team 
dat we zelfs de 3e prijs ontvingen voor 
de afdeling Educatieve Stands. De 
Floriade jaren zijn voor mij een feest 
geweest om aan mee te mogen werken 
en ik kan hierbij voor het hele Floriade 
team spreken dat dit voornamelijk te 
danken is geweest aan Jos Hooijman die 
dit samen met zijn broer heeft georga-
niseerd. 
Na de Floriade was Jos van grote steun 
bij het opbouwen van de bijenstallen in 
de winter van 2005/06 op de nieuwe 
locatie Langs de Akker. Door het over- 
lijden is 2014 het laatste jaar dat Jos in 

de Historische tuin honing slingerde  
tot alle honing in de pot ging. We zullen 
Jos enorm missen en wensen zijn 
familie erg veel sterkte om dit verlies  
te verwerken.

Jan van de Berg

Jos Hooijman aan het 
slingeren in de Historische 
Tuin Aalsmeer.

O Tijdens de opbouw 
van de bijenstallen in de 
huidige bijentuin.

I Jos tijdens de Floriade 
in de Haarlemmermeer, 
2002.

http://http://nbvamstelland.nl
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Toen Leo en Herman Groen en ondergetekende in 1973 
een bezoek brachten aan de bijenmarkt in Driebergen, 
bleek ons, dat er meer te doen was in de “bijenwereld” 
dan alleen een ledenvergadering van de vereniging het 
voorjaar. Er werden op verschillende plaatsen in den lande 
cursussen bijenteelt gegeven. Bij informatie onder de 
leden bleek dat er veel belangstelling bestond voor een 
beginnerscursus. Dus het bestuur gevraagd zo’n cursus  
te organiseren. De toenmalige voorzitter Van der Pol,  
oud 92 jaar, antwoordde: “Ik heb geen zin zo’n cursus te 
organiseren. Ik ben daar te oud voor. Regel dat maar met 
Germent Fransen!!!” Germant Fransen was toen secretaris 
en penningmeester, in één persoon verenigd. Hij was 
bereid mee te werken aan het organiseren van een 
beginnerscursus. Hiertoe moest via de Land- en Tuin-
bouwschool te Aalsmeer zo’n cursus worden aangevraagd 
bij het Ministerie van Landbouw. Het Ministerie gaf 
subsidie voor verschillende cursussen, zoals een pony-, 
bloemschikken-, klein vee- en ook bijenteeltcursussen. 
De erkende leraren werden via die subsidie betaald.  
De directeur van deze school verleende alle medewer-
king en kreeg toestemming deze cursus door de bijen-
houdersvereniging Nieuwer-Amstel te laten organiseren. 
Het Ministerie betaalde de bijenteeltleraar en de 
deelnemers moesten een kleine bijdrage betalen. De 
directeur van de school wist dat de voormalige directeur 

van de Tuinbouwschool Nieuwer-Amstel een erkende 
bijenteeltleraar was. Deze Tuinbouwschool was gevestigd 
geweest in een gebouw aan de Keizer Karelweg, nabij de 
Essenlaan. Enkele jaren daarvoor was deze school 
gefuseerd met de Land-en Tuinbouwschool te Aalsmeer. 
De heer Den Hartog, dat was de man die ik moest 
hebben, was bereid  onze eerste cursus te begeleiden in 
1975. En zo geschiedde. 

In april werd de cursus gestart met twintig deelnemers, 
die ieder 17 gulden hadden betaald voor deelname. De 
cursus werd gehouden op ons bijenpark aan de Escapade. 
De cursisten hadden dus 340 gulden betaald. Er werd 
materiaal aangeschaft en er waren administratiekosten. 
Deze kosten konden worden afgetrokken van die  
340 gulden. Het restant moest worden gestort op de 
rekening van het Ministerie van Landbouw. Dit was de 

Al 40 jaar in en met de 
cursussen Bijenteelt bezig
Toen ik verleden jaar bezig was met de organisatie van de 
verschillende cursussen voor 2015 realiseerde ik mij dat ik  
al 40 jaar als cursus-coördinator voor de vereniging bezig 
ben. Wat er aan vooraf ging: 

Henk Kooij

“Ik heb  
geen zin zo’n 

cursus te 
organiseren.

Ik ben daar te 
oud voor” 

Tijdens de diploma 
uitreiking van de 
Beginnerscursus 2014, 
ontvangt Henk een 
precentje uit handen  
van de cursusleider  
Jan Westerhof.

http://http://nbvamstelland.nl
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eerste door mij georganiseerde cursus in samenwerking 
met de toenmalige secretaris / penningmeester.  
Omdat ik toen nog geen secretaris was, moest Germent 
Fransen de officiële bescheiden ondertekenen. De enigen, 
die aan die cursus hebben deelgenomen en nu nog in 
leven zijn, zijn Herman Groen, ondergetekende en zijn 
wederhelft. Hierna volgden tot aan heden meerdere 
beginnerscursussen, in totaal 18 stuks. Vanaf 1975 tot en 
met 2014 zijn 320 nieuwe imkers opgeleid voor de regio. 
En er zijn maar 4 gevorderdencursussen gehouden. 

Den Hartog was onze eerste bijenteeltleraar, in 1976 
opgevolgd door Jaap Kaal, die 8 maal cursussen heeft 
begeleid. Andere cursusleiders in de loop der jaren waren 
de heer Muntjewerf – 1 keer, Leo van Gelderen – 8 maal, 
Piet Kuijs – 2 maal, en de laatste twee jaar dus Jan 
Westerhof. Leo van Gelderen komt in 2015 weer terug als 
leider van de vervolgcursus.

In 1990 trok het Ministerie van Landbouw zich terug 
als subsidieverlener voor bijna de gehele bijensector. 
Zodat de deelnemers aan de volgende cursussen 
opdraaiden voor de volledige kosten van zo’n cursus. 

Er zijn twee introductiecursussen gehouden. Eén in 
1999 door Dick Vunderink en mijn persoontje en één in 
2005, gegeven door Klaas van der Lee en weer ondergete-
kende. In 1975 hebben we ook een vlechtcursus gehouden,  
gegeven door de heer Leferink uit Soest. In 2011 werd  
een gezondheidscursus gehouden, en ook in 2011 een 
vlechtcursus te Houten en in 2013 een BD-cursus, onder 
leiding van Wim Grasstek. Voor dit jaar heb ik de 
organisatie van de drachtplantencursus, gegeven door 
Klaas van der Lee en Cor Vonk Noordegraaf, de begin-
nerscursus, leider Jan Westerhof, en de vervolgcursus 
onder leiding van Leo van Gelderen. Er was ook belang-
stelling voor een BD-cursus, maar dat was even te veel 
om naast genoemde cursussen deze te organiseren. 

Daar komt bij dat een aantal gegadigden net de 
beginnerscursus hebben afgesloten, dus nog weinig 
ervaring hebben met de verschillende aspecten van het 
bijenhouden. Misschien dat ik zo’n cursus voor 2016 zal 

uitschrijven. Ik vond het leuk om een overzicht te geven 
van de cursussen, die ik vanaf 1974 heb georganiseerd.  
Ik hoop nog een aantal jaren als cursuscoördinator en 
begeleider van de cursussen van onze vereniging bezig te 
kunnen zijn.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Beemster Bijenmarkt
Op zaterdag 2 mei nam onze 
Vereniging deel aan de Noord Hol-
landse, West-Beemster Bijenmarkt. 
Er was veel te beleven o.a.: een 
honingkeuring, diverse lezingen, 
voorlichting van o.a. Carnica-imkers 
en de Werkgroep Diagnostiek Bijen-
ziekten, Cees met zijn team maakte 
(en verkochte) wasraat. En er waren 
verkooppunten van imkermateriaal 
en bijenplanten. Volgend jaar zeker 
een bezoekje waard.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Minisymposium bijen en 
vlinders in Amsterdam
In 2014 hebben de meeste imkers van onze 
vereniging een verzoek ontvangen om  
mee te werken aan een enquête over hoeveel 
volken zij hadden en waar die stonden. 
Dit zelfde is ook gevraagd aan de imkerverenigingen 
in Amsterdam. Het ging om een onderzoek opgezet 
door de gemeente Amsterdam om na te gaan hoe het 
staat met stand van vlinders en bijen in de hoofdstad 
en directe omgeving. Een soortgelijk onderzoek  
heeft op kleinere schaal ook in 2000 plaats gevonden.  
Men wil nagaan in welk opzicht de situatie veranderd 
c.q. verbeterd is. Op 5 maart 2015 zijn hiervan de eerste 
resultaten aan een beperkte groep gepresenteerd. 
Door Arie Koster wordt een onderzoek uitgevoerd 
naar de wilde bijen die in Amsterdam zijn te vinden. 
Gebleken is dat er nu enkele soorten meer zijn 
waargenomen dan in 2000. Verder is nagegaan waar 
en hoeveel bijenvolken er in Amsterdam staan en 
waar er potentiële drachtgebieden zijn. Ook de vlinder-
stand wordt geïnventariseerd en verbeterd door de 
aanleg van Idylles. Uit de presentaties bleek dat er in 
Amsterdam vrij veel activiteiten ontwikkeld worden, 
al of niet in samenwerking met anderen, om de bijen  
en vlinderstand te bevorderen. Na de presentaties 
werden er gespreksgroepen gevormd om te spreken 
over waar kansen en mogelijkheden liggen om de 
omgeving nog meer geschikt te maken voor deze 
insectengroepen. Al met al was het een leerzame 
bijeenkomst die ook een uitstraling kan hebben naar 
andere stedelijke gebieden. Wie meer hierover wil 
lezen kan informatie vinden op www.amsterdam.nl/
bijen; maps.amsterdam.nl/bijen en maps. Amsterdam.
nl/honingbijen .

Cor Vonk Noordegraaf 

Bijzaken

1

Verslag minisymposium ‘Bijen en 
vlinders in Amsterdam’ 

     

      

Gemeente Amsterdam, 5 maart 2015   

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.amsterdam.nl/bijen
http://www.amsterdam.nl/bijen
http://www.nbvamstelland.nl/
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Test de chemo eerst even uit
Geneeskunde

Kankermedicijnen kunnen nu
getest worden op gekweekte
darmtumoren, om te zien
welke het beste aanslaat.

Door�onze�redacteur
Sander�Voormolen

UTRECHT.�Een levende biobank van
darmtumoren, direct gekweekt uit
weefselbiopten van patiënten. Dat is
wat stamcelbiologen onder leiding
van Hans Clevers van het Hubrecht In-
stituut in Utrecht voor elkaar hebben
gekregen. In samenwerking met de
stichting Hubrecht Organoid Techno-
logy (HUB), het Amerikaanse Broad
Institute in Boston en het Britse Well-
come Trust Sanger Institute in Hinx-
ton brachten zij de genen van tumo-
ren en gezond weefsel volledig in
kaart en testten zij het effect van 83 be-
staanden en experimentele genees-
middelen tegen darmkanker. Gisteren
publiceerden zij hun resultaten in het
tijdschrift C el l .

„Wij kweken zogeheten organoï-
den, kleine minidarmpjes die groeien
uit de stamcellen die in het darmweef-
sel zitten”, legt eerste auteur van het
artikel Marc van de Wetering uit op de
kleine werkkamer, die hij moet delen
met vier andere collega’s. „Het mooie
is dat wij deze konden kweken van ge-
zond weefsel én van tumorweefsel
van dezelfde patiënt. Daardoor kon-
den we precies zien welke mutaties in
de tumor waren opgetreden ten op-
zichte van de uitgangssituatie. ”

Tumorcellen kweken uit patiënten-

materiaal gaat meestal niet goed. De
cellen zijn door de vele mutaties in het
DNA al zo beschadigd dat ze snel
doodgaan. Bovendien blijken de cel-
len die wel overleven vaak niet meer
gelijk aan de cellen in de oorspronke-
lijke tumor, omdat deze cellen zich
hebben aangepast aan groei in kweek.
Als organoïde blijven de cellen in de
context van het weefsel groeien, en
daardoor zijn tumoren veel makkelij-
ker in het lab te kweken. Dat lukt nu in
negen van de tien gevallen.”

Van de Wetering gaat voor naar het
laboratorium en trekt een paar knal-
paarse laboratoriumhandschoenen
aan voordat hij de perspex kweekbak-
jes met organoïden uit een broedstoof
haalt. Hij legt de eerste onder de mi-
croscoop. Op het gekoppelde compu-
terscherm verschijnen bruingrijze
rondjes. Dit zijn organoïden van ge-
zond dikkedarmweefsel, zegt Van We-
teringen. „Kijk, ze zijn mooi rond, net
ballonnen of voetballen, met de cellen
regelmatig om de holte heen, als de

stukjes leer van een voetbal.”
Dan pakt Van de Wetering een an-

der schaaltje met organoïden van
darmtumoren, en legt het onder de
microscoop. Het verschil is meteen te
zien: een dik bolletje van opeenge-
pakte cellen, zonder holte. Bij gezond
weefsel zien de organoïden van ver-
schillende patiënten er precies het-
zelfde uit, maar bij iedere tumor is het
beeld weer anders. „Dat komt waar-
schijnlijk omdat iedere tumor ook
weer andere mutaties heeft die de
groei beïnvloeden”, zegt hij.

Bij kanker, en zeker bij darmkanker,
bestaat grote variatie in de combinatie
van mutaties die in het DNA zijn opge-
treden. In dit experiment met twintig
patiënten bleek de combinatie van ge-
netische fouten voor iedere patiënt
ve r s c h i l l e n d .

Er was zelfs één patiënt bij met twee
darmtumoren, die elk een verschillend
genetisch profiel hadden. Deze patiënt
had wel een erfelijke basismutatie, een
defect in een DNA-reparatie-enzym,
waardoor het risico dat er spontaan an-
dere mutaties ontstaan heel groot is.

Veel medicijnen tegen kanker blok-
keren een bepaalde signaalroute in de
cel die een tumor nodig heeft om te
groeien. Het soort mutaties in het DNA
kan daardoor al belangrijke aanwij-
zing geven of een bepaald medicijn de
tumor zal doen slinken. Maar helaas is
de correlatie niet waterdicht. Het mid-
del cetuximab zou moeten werken bij
patiënten die geen mutatie in het zo-
geheten KRAS-oncogen, maar doet
dat in de praktijk toch niet bij ieder-
een. Door cetuximab eerst te testen
op het gekweekte organoïde van een
tumor, zou proefondervindelijk al dui-
delijk kunnen worden of het aanslaat.

Met de publicatie in Cell is nu het be-
wijs geleverd dat de levende biobank
van de HUB zich in principe leent voor
onderzoek om iedere kankerpatiënt
een behandeling op maat te kunnen
geven. Het ei van Columbus? Van de
Wetering blijft voorzichtig: „Het zou
ook al heel wat zijn als we hiermee pa-
tiënten een zinloze behandeling kun-
nen besparen. Een chemokuur maakt
de mensen ernstig ziek en als ze één
middel geprobeerd hebben, krijgen ze
vaak geen tweede kans.”

In een vervolgexperiment willen de
onderzoekers nu de behandeling van
darmkankerpatiënten volgen parallel
aan de gevoeligheid van hun organoï-
den in het lab. „Dat doen we in samen-
werking met het Utrechts Universitair
Medisch Centrum en het Antoni van
Leeuwenhoek in Amsterdam”, zegt
Van de Wetering. „Zo kunnen we be-
palen of deze manier van kweken ook
inderdaad een voorspellende waarde
heeft voor het aanslaan van medicij-
nen. Vervolgens komt er nog een
tweede, groter experiment waarbij
patiënten het middel ontvangen waar-
van in het laboratorium is gevonden
dat de organoïdekweek uit de tumor
er gevoelig voor is.”

Daarnaast werkt de stichting HUB
samen met bedrijven en academische
instellingen die hun nieuwe kandi-
daatstoffen willen testen. Van de We-
tering: „Er werken hier nu tien analis-
ten die continu organoïden van ziek
en gezond weefsel kweken en invrie-
zen. Per patiënt is het een halve dag
werk om een organoïdenkweek te
starten. Daarna volgt het verder op-
groeien, tot er voldoende weefsel is
om te testen. Behalve darmkanker zijn
we nu ook begonnen organoïden te
kweken uit alvleesklier-, borst-, eier-
stok- en longtumoren. De volgende
kandidaat is leverkanker.”

Het zou al mooi zijn als zo
zinloze behandeling kan
worden voorkomen

B�I�O�LO�G�I�E

Tongzenuwen van vinvis
zijn zeer elastisch
WASHINGTON.�Als een gewone vinvis
een hap krill neemt, neemt hij tegelijk
een slok water met het volume van
zijn eigen lichaam. Bij het wagenwijd
openen van zijn mond laat de water-
stroom zijn tong omklappen en ver-
andert zijn mondholte in een enorme
zak. Als hij het water weer naar bui-
ten perst, blijven de garnaaltjes en
visjes tussen zijn baleinen hangen.
Het werkt uitstekend – maar waarom
beschadigen de mond- en tongzenu-
wen niet als de mondholte zo sterk
vervormt? Een team van biologen on-
der leiding van de University of Bri-
tish Columbia (Canada) vond de op-
lossing: die zenuwen zijn bij vinvissen
elastisch. Bij de gewone en blauwe
vinvis zijn de mond- en tongzenuwen
zo rekbaar dat ze twee keer zo lang
kunnen worden. Hun ontdekking is
maandag gepubliceerd in Current Bio-
log y. (Reuters)

ONVEILIGE�SEKS

Homo denkt dat anderen
geen condoom gebruiken
AMSTERDAM.�Van mannen die seks
hebben met mannen denkt 62 pro-
cent dat anderen het zonder con-
doom doen. 2.376 homo’s werden on-
dervraagd in Nederlandse dark-
rooms, homosauna’s, homobars,
sportclubs en via homo( s e k s ) d at i n g -
sites en sociale netwerken (Heal th
Psycholog y, 4 mei online). Zestig pro-
cent wilde zeggen of ze zélf een con-
doom gebruiken bij anale seks. Van
hen zei 24 procent geen condoom te
hebben gebruikt bij anale seks met
een man die ze hadden ontmoet op
de locatie waar ze nu ondervraagd
werden. Wie dacht dat anderen geen
condoom gebruiken, zei zelf ook va-
ker dat hij geen condoom gebruikt
had. Dat hoeft geen causaal verband
te zijn, maar de onderzoekers vinden
toch dat homo’s moeten weten dat
wellicht meer mannen condooms ge-
bruiken dan ze denken. (NRC)

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Bestel nu op: www.onedayonly.nl
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Afweer verliest ‘g eh e u g e n’ door mazelen
Geneeskunde Mazelenvaccin voorkomt niet alleen mazelen maar ook tal van opportunistische infecties die na mazelen makkelijker toeslaan.

Door�onze�redacteur
Sander�Voormolen

AMSTERDAM.�Kinderen die mazelen
krijgen, hebben in de jaren daarna een
verhoogde kans op andere (bacte-
riële) infecties, die soms dodelijk kun-
nen zijn. Vaccinatie tegen mazelen – in
Nederland verwerkt in de BMR-prik –
beschermt behalve tegen mazelen óók
tegen andere infecties daarna. Dat
blijkt uit een epidemiologische studie,
die een internationaal team van we-
tenschappers onder wie virologen Ab
Osterhaus en Rik de Swart van het
Erasmus MC in Rotterdam gisteren
publiceerde in S c i e n ce .

Het team onderzocht de statistieken
van kindersterfte in de Verenigde Sta-
ten, Engeland, Wales en Denemarken,
in de jaren voor en na de introductie

van het mazelenvaccin. Overal zagen
ze vrijwel hetzelfde patroon, wat zij
noemen een ‘mazelenschaduw ’. Door
massale vaccinatie daalt het aantal
kinderen dat sterft aan mazelen dras-
tisch. De kindersterfte aan andere in-
fecties (bijvoorbeeld longontsteking
of hersenvliesontsteking) blijkt in de
statistieken dan nog twee tot drie jaar
na te ijlen.

De onderzoekers verklaren het fe-
nomeen door het „geheugenverlie s”
van het immuunsysteem dat mazelen
veroorzaakt. Het mazelenvirus nestelt
zich graag in de geheugencellen van
het immuunsysteem, en vermeerdert
zich daar, waarbij de cel doodgaat.
Daardoor wordt een groot deel van
het immunologisch geheugen van het
slachtoffer letterlijk gewist. Kinderen
die vanaf hun babyleeftijd al afweer

hadden opgebouwd tegen allerlei
ziekteverwekkers, worden dan weer
net zo gevoelig als pasgeborenen. Het
duurt twee tot drie jaar totdat deze be-
scherming weer is opgebouwd.

Lang dachten onderzoekers dat het
mazelenvirus het immuunsysteem tij-
delijk verzwakt, en na twee tot drie
maanden weer op peil is. Postdoc Rik
de Swart toonde samen met Osterhaus
een paar jaar geleden echter al aan dat
de afweer van makaken na een maze-
leninfectie langdurig verzwakt is.

„De statistieken leveren nu belang-
rijk bewijs dat in mensen dezelfde re-
actie bestaat”, zegt Osterhaus, „De in-
troductie van het mazelenvaccin heeft
indirect de kindersterfte aan alle in-
fectieziekten gehalveerd.”

In minder ontwikkelde landen is het
effect van mazelenvaccinatie zelfs nog

veel groter; in de armste landen daal-
de de kindersterfte daarna met wel 90
procent .

Osterhaus hoopt dat „deze belang-
rijke boodschap” doordringt bij tegen-
standers van vaccinatie. „De gedachte
dat het gezond is om kinderziektes
door te maken en kinderen daarom
maar niet te laten vaccineren, is hier-
mee definitief onderuit gehaald”, zegt
Osterhaus, „Althans voor mazelen.”

De kritiek van tegenstanders, dat hij
als wetenschapper met connecties in
de farma-industrie belangen zou heb-
ben bij de extra verkoop van vaccin,
drukt hij ferm de kop in. „Fundamen-
tele studies als deze tonen aan hoe be-
langrijk het is om de beschermende
werking te bestuderen van vaccins die
thans vrijwel uitsluitend door de indu-
strie worden geproduceerd.”

Chemisch wapen in wespennest
Sociale insecten

De wespenkoningin markeert
haar eieren met signaalstof.
Andere eieren worden snel
ve r n i e t i gd .

Door�onze�redacteur
Hester�van�Santen

AMSTERDAM.�Een wespennest is een
politiestaat. De koningin is de enige
die de kinderen krijgt, en dat regelt ze
met een chemisch wapen.

Ze scheidt signaalstoffen uit die de
werksters ruiken, waarna hun eier-
stokken en eicellen verschrompe-
len. En in het zeldzame geval dat
een werkster toch eieren legt,
zorgt een van diezelfde stoffen
ervoor dat andere werksters
haar eieren vernietigen.

De groep van evolutiebio-
loog Tom Wenseleers van de
KU Leuven publiceert van-
daag in Current Biology een
artikel waarin ze de signaal-
stof, het feromoon, identifi-
ceren dat koninginne-eieren
markeert. Het blijkt een van
dezelfde drie feromonen die
ook de wespenwerksters on-
vruchtbaar maken.

Die onvruchtbaarheidsfero-
monen identificeerde Wenseleers
in januari 2014 in S c i e n ce . Toen was
hun grote ontdekking dat bijna de-
zelfde feromonen werkzaam zijn in
wespen, hommels én mieren - alle uit
dezelfde insectenorde van de vlies-
vleugelen. In het vervolgartikel laten
de Belgen zien dat die chemische stof-
fen een nog bredere functie hebben in
de kolonie. De koninginne-eieren zijn
ermee geïmpregneerd.

Dat koninginnen in kolonies van
wespen, hommels en mieren de voort-
planting van hun werkers onderdruk-
ken met signaalstoffen, vermoedde ie-
dereen wel. Bij honingbijen was zo’n
feromoon al ontdekt. Maar feromonen
van andere insecten kregen veel min-
der aandacht, tot Wenseleers’ onder -
zoeksgroep ze vorig jaar identificeerde

(zie kader). De verrassing was groot. De
drie groepen insecten gebruiken de-
zelfde feromonen, ondanks dat ze zich

al 145 miljoen jaar onafhankelijk van
elkaar ontwikkeld hebben.

Met deze feromonen verze-
keren koninginnen zich van

hun alleenrecht op de voort-
planting. Als werksters er-
mee in aanraking komen,
verschrompelen hun eier-
stokken en de eicellen die
erin zitten. „Het is geen
chemische castratie”,
legt mede-auteur Jelle
van Zweden uit. „Je moet
het zien als een geur-
spoor dat de werksters in-
formeert dat de koningin

eieren aan het leggen is.”
Volgens hem neigen de

werksters er vervolgens
naar om zich niet voort te

planten. Een deel van de werk-
sters doet dat toch: zij leggen on-

bevruchte eitjes waaruit darren ge-
boren kunnen worden. Bij de gewone
wespen (Vespula vulgaris, de  ‘limona-
dewe sp’) die de Belgen onderzoeken,
is onbekend hoe vaak dat gebeurt.

Hoe dan ook: werksters die zich
voortplanten, zijn nadelig voor de ko-
lonie. Ze voeren geen larven en bewa-
ken het nest niet. Bij meer dan tien
soorten bijen, wespen en mieren is ge-
zien dat andere werksters de eieren
van de deserteurs vernietigen. Het
wordt p ol i c i ng genoemd. Blijkbaar
zijn werkstereieren herkenbaar.

Wenseleers groep, met Cintia Oi als
eerste auteur, vond in ‘gewo n e ’ we s-
peneieren (die van koninginnen) één
van de koninginnenferomonen, en
toonde aan dat dat feromoon p ol i c i ng-
gedrag veroorzaakt. Van Zweden:
„Andere werksters eten die eieren op,
zo simpel is het.” De koninginnengeur
op de eieren heeft nog een tweede
functie, vermoeden de biologen. „Ze
versterken het geurspoor dat de werk-
sters onvruchtbaar maakt.”

De Belgen denken dat eieren met
‘ko n i n g i n n e n fe ro m o o n’ a l ge m e e n
zijn. Op de koninginneneieren van
twee soorten mieren zitten ze ook.
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Mazelen�speelt�weer�op

In�2013�en�2014�was�er�een�ma-
zelenepidemie�in�Nederland,
voornamelijk�onder�niet-gevacci-
neerde,�orthodox-protestante
schoolkinderen.�Ruim�180�beland-
den�in�het�ziekenhuis.�In�Zeeland
stierf�een�17-jarig�meisje�aan�de
complicaties�van�de�ziekte.

Voor�de�komst�van�het�mazelen-
vaccin�in�1976�kregen�vrijwel�alle
kinderen�in�Nederland�mazelen.
Het�virus�is�erg�besmettelijk,�veel
meer�dan�griep.�Afgezien�van�uit-
braken�in�ongevaccineerde�krin-
gen,�is�het�aantal�mazeleninfecties
terug�gedrongen�tot�tien�per�jaar.

CHEMIE

Insectenferomoon�lijkt�op�paraffine:�30�C-atomen�op�een�rijtje
Bij�zoogdieren�zijn�fero-
monen�vluchtige,�aroma-
tische�stoffen,�zoals�die
van�varkensberen.�Maar
de�feromonen�van�wespen,
mieren�en�hommels�zijn
chemisch�heel�anders,�ont-
dekten�de�Belgische�biolo-
gen�vorig�jaar.

Deze�wespen-�en�mieren-

feromonen�lijken�op�het
wasachtige�paraffine�uit
de�olieraffinage –wa�a�r
kaarsen�van�wordt�ge-
maakt.�Het�zijn�heel�lange,
verzadigde�koolwaterstof-
fen:�koolstofketens,�com-
pleet�behangen�met�water-
stofatomen�(‘ve�r�z�a�d�i�g�d�’).
Hoe�langer�de�koolstofke-
tens,�des�te�minder�vluchtig

zijn�ze.�Benzine�bevat�veel
vergelijkbare�koolstofke-
tens�met�8�atomen.

De�insectenferomonen
tellen�25�tot�30�koolstof-
atomen�op�een�rijtje.�Het
zijn�wassen�die�niet�vluch-
tig�zijn.�Wespen�gebruiken
er�drie.�Eén�daarvan�(3-me-
thylnonacosaan,�bovenaan

getekend)�blijkt�nu�een�ne-
venfunctie�te�hebben�als�ei-
e�r�m�a�r�ke�r.

De�feromonen�van�ho-
ningbijen�zijn�onder�die
van�kolonievormende�in-
secten�een�uitzondering.
Die�bestaan�vooral�uit�een
korter,�onverzadigd�orga-
nisch�zuur.�Dat�is�vluchtiger.
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Het�wespenferomoon�3-methylnonacosaan
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8 mei 2015
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Na de opening presenteerde Robin 
Moritz van de MLU in Halle, Duitsland een 
wereldwijde scope over oorzaken van 
bijensterfte. Door de gegevens over 
bijenvolken, imkers, honingproductie en 
sterfte van volken uit veel landen te 
verzamelen en te zoeken naar verbanden, 
kwam hij soms tot opmerkelijke uitspraken. 
Toch riepen enkele conclusies op grond 
van  deze werkwijze bij mij wel de nodige 
vragen op. Mondiaal gezien neemt het 
aantal bijenvolken niet af als gevolg van 
bijensterfte. Imkers vullen het weer snel 
aan. Hoewel hij de Varroa als belangrijkste 
factor voor verlies van volken ziet, 
beweerde hij dat de grote bijensterfte niet 
verklaard kan worden door de komst van 
Varroa of neonicotinoïden. 

Hierna hield Tjeerd Blacquière een 
inleiding over de afweer van bijenvolken 
tegen ziekten en plagen. Hij presenteerde 
een overzicht van enerzijds weer nieuwe 

ziekten en plagen die naar voren komen 
als virussen (23 bekend), Europees vuil - 
broed, Nosema ceranae met daarnaast de 
bedreiging door de Aziatische hoornaar, 
de kleine kastkever, en nieuwe mijten  
uit Azië. Anderzijds schetste hij ook het 
belang van mogelijkheden tot afweer  
en resistentie die binnen bijenvolken 
aanwezig zijn.
Na de lunch liet Pam van Stratum de 

resultaten zien van de VBBN werkgroep 
Laren-Blaricum ‘Vitale bijen’. Hun doel-  
stelling was om door geleide natuurlijke 
selectie volken te verkrijgen die zonder 
Varroa bestrijding kunnen overleven.  
De proef loopt nu 5 jaar en wordt als 
geslaagd beschouwd, maar je moet wel 
door blijven gaan met selectie. Ze zijn 
gestart met 9 volken, waarbij ze in het 
begin eenmaal de Varroa hebben bestreden 
om een gelijk uitgangspunt te hebben. 
Aan het eind van het voorjaar als de 
honing geoogst wordt, zijn er van de 
grootste volken nieuwe koninginnen 
gekweekt en deze heeft men op de eigen 
stand laten bevruchten. De nieuwe volkjes 
laat men uitgroeien en het jaar daarop 
ging men weer met de grootste volken 
verder. Tweemaal per jaar werd er 
geselecteerd op grootte van het volk, 
waarbij de kleinste volken uit de proef 
werden genomen. Ook werd er tweemaal 
per jaar een monster genomen om de 
mijtenbesmetting te bepalen op een 
moment dat er geen broed aanwezig  
was. Dit was echter een controle achteraf. 
Een nadeel  van deze methode is, dat de 
grootste volken gebruikt worden voor 
doorteelt en er dus geen zomerhoning 
gewonnen wordt en zij daarop niet 
beoordeeld konden worden. Nu in het 6e 
jaar heeft men de methode daarop aange-
past zodat het wel kan. Aan het eind van 
dit seizoen gaat men de zaak evalueren 
 en besluiten hoe men verder gaat. Zij 

Cor Vonk 
Noordegraaf

Voor de 4e maal heeft de onderzoekgroep Bijen van 
Wageningen UR een symposium belegd over het 
bijenonderzoek in Nederland en dat in samenwerking 
met andere landen. Ook ditmaal was de op komst weer 
groot. Naast de presentatie van onderzoek resul taten 
was er gelegenheid om enkele posters te bekijken en 
kennis te maken met diverse stichtingen en toe le ver-
ingsbedrijven. Het thema dit jaar was “Weerbaarheid 
van Honingbijenvolken”.

Symposium Bijengezondheid van 14 maart

Kleine kastkevers 
lopen rond in de 
bijenkast.

http://http://nbvamstelland.nl
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zien op dit moment de proef echter al als 
geslaagd, daar ze zonder Varroa te 
bestrijden nog steeds over vitale volken 
beschikken.

Coby van Dooremalen heeft samen met 
anderen gewerkt aan een model om de 
invloed van stressfactoren op een 
bijenvolk te bestuderen. Deze stressfacto-
ren kunnen tijdelijk maar ook langdurig 
zijn. Denk hierbij aan stress veroorzaakt 
door parasieten, ziekten en gewasbe-
schermingsmiddelen. Wat is de invloed 
hiervan op de vitaliteit van bijen en 
uiteindelijk op het hele volk. Het model 
laat zien dat als stress voortduurt een 
volk uiteindelijk instort.

Bram Cornelissen ging in op de komst  
van de kleine bijenkastkever (Aethina 

tumida). Het ziet er naar uit dat deze niet 
meer uit Europa weg te denken is, want 
zij is al op 61 locaties in Italië ontdekt, dus 
het is een kwestie van tijd wanneer ze in 
Nederland arriveert. Een belangrijke 
factor om het deze kever zo moeilijk 
mogelijk te maken is hygiënisch werken 
en voorkomen dat er besmette honing en 
raten rondslingeren. Kortom oude raten 
direct opruimen. 

U Pam van Stratum

UU Coby van Dooremalen 
doet bijenonderzoek waarbij 
bijen een chip op hun rug 
krijgen, zodat elektronisch 
gevolgd kan worden wan-
neer, hoe vaak en hoe lang 
bijen buiten de kast zijn.
Daarmee hopen de bijenon-
derzoekers van Wageningen 
UR inzicht te krijgen in de  
effecten van negatieve 
factoren zoals ziektes op het 
gedrag van de bijen. 

Larven van de 
kleine kastkever.

http://http://nbvamstelland.nl
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Wat staat daar eigenlijk? 
Planten in de bijentuin

1616
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Persicaria, duizendknoopfamilie 
Persicaria amplexicaulis (vak 16)

PO
LL

EN

N
EC
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R

Erik van Rosmalen

Als imker ben ik met een ander oog naar de 
planten en bomen gaan kijken dan dat ik voorheen 
deed. Zodra er iets in bloei staat ben ik benieuwd 
of er bijen op zitten. 

Voor bijen is het belangrijk dat er het hele jaar nectar 
en stuifmeel te halen valt, een goed aangeplante 
bijentuin kan in die behoefte voorzien. Het is ideaal 

als vroeg in het voorjaar bloeiers aanwezig zijn en 
er afwisselend het hele seizoen tot in de late herfst 
iets te halen valt. De plantvakken in onze tuin zijn zo 
ingericht dat er geprobeerd wordt het seizoen door 
bloeiende planten aan te bieden.

In vak 16 staat de Persicaria amplexicaulis de bijen 
kunnen er veel nectar en stuifmeel op verzamelen. 

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/


19 : 18Klik voor de website van nbvamstelland.nl Bij Praten

Doordat de Persicaria nog vrij laat bloeien zijn ze  
belangrijk voor de bijen, bloei vanaf juli tot oktober 
(als de uitgebloeide bloemen weg gesnoeid worden 
geeft de plant nog een 2e bloei).

Oorspronkelijk is deze plant afkomstig uit de 
Himalaya waar hij tot 3200 meter hoogte voorkomt. 
Hij stelt weinig eisen aan de grondsoort. de wortels 
vormen na verloop van tijd een dik pakket. Pericaria is 
goed winterhand, in het najaar verliest hij zijn blad en 
in het voorjaar loopt hij weer uit, zijn totale hoogte 
kan wel 140 cm worden

Persicaria heeft een pollen- en nectarwaarde van 5. 
Een kenmerk van de plant is de vroege beschik-

baarheid van nectar en stuifmeel. De bijen zijn al 
rond 07.00 uur op de plant te vinden, in de middag 
neemt het bezoek af tot maar enkele bijen. Wie er 
‘s morgens vroeg bij is kan met het blote ook nectar 
druppels tussen de meeldraden zien zitten. De stuif-
meelklompjes zijn (donker)blauwig/grijs.

Kortom, een prima bijenplant die weinig van zijn 
omgeving vraagt.

http://http://nbvamstelland.nl
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De Suzuki-fruitvlieg, 
Drosophila suzukii komt 
oorspronkelijk uit Azië. In 
2009 is hij voor het eerst 
in Europa (Italië) aange- 
troffen. Vanaf het begin 
was duidelijk dat hij niet meer zou 
vertrekken. Voor het vliegje wordt ook 
wel de foute naam Aziatische fruitvlieg 
gebruikt. Het mannetje wordt 2,6 tot 2,8 
millimeter lang, het vrouwtje 3,2 tot 3,4 
millimeter. Het vliegje is lichtbruin met 
helderrode ogen. Het mannetje heeft 
aan de voorrand bij de vleugelpunt een 
zwarte vlek. Hij is familie van het 
fruitvliegje dat Nederland heeft veroverd 
na de introductie van de containers voor 
groen afval. Deze fruitvlieg leeft alleen 
van resten van fruit en groenten en doet 
geen schade aan fruit en bessen die nog 
geoogst moeten worden. 

Suzuki-fruitvliegen boren een gaatje in de 
schil van fruit en bessen waarin ze 1 tot 3 
eitjes leggen. In de natuur, in parken en 
in boomgaarden is zomers daarom 
volop voedsel aanwezig. Ze leggen ook 
eitjes in gevallen vruchten. Een vliegje 
kan meer dan 300 eitjes leggen en wel 
100 tot 300 vruchten aantasten. Nadat 
de larven uit het eitje zijn gekropen eten 
ze van het vruchtvlees waardoor zachte 
plekken in het fruit ontstaan. De witte 
larven doorlopen drie ontwikkelingsstadia 
en worden tot 3,5 millimeter lang. De 
poppen zijn roodbruin en 2 tot 3 millime-
ter lang en worden in de vrucht maar 
ook daarbuiten gevonden. De aangetaste 

vruchten en bessen verrotten en zijn 
waardeloos. Deze rotting kan ook na de 
oogst ontstaan. 

Suzuki-fruitvliegen kunnen in Neder-
land de winter gemakkelijk overleven. 
Door de wind en door vervoer van 
aangetast fruit en bessen kunnen ze  
zich over grote afstanden verplaatsen. 
Hij is in 2012 voor het eerst in Nederland 
gevonden, in 2014 waren er grote 
aantallen vliegjes. Dat aantal zal alleen 
maar toenemen omdat er volop voedsel 
is voor de larven.

In boomgaarden en tuinen legt de 
Suzuki-fruitvlieg eitjes in kleinfruit (o.a. 
aardbei, bramen, framboos en bessen) 
en steenfruit (vooral kersen). 

Vlak voor de oogst zijn de druiven van de 
Amsteltuin, de buurman van onze bijentuin, 

aangetast door de Suzuki-fruitvlieg. 
Een aantasting door deze vlieg is zeer 

schadelijk voor de druiven. Jan Schake heeft 
ons gevraagd dit insect op de bijentuin 

zoveel mogelijk te bestrijden om zo 
besmetting van de druiven 

te voorkomen.

Hulp gevraagd  
bij bestrijden 

Suzuki-fruitvlieg

Jan Westerhof

http://http://nbvamstelland.nl
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In de natuur en parken worden naast 
deze gewassen ook rozebottels en 
vlierbessen aangetast. Als de druiven van 
de Amsteltuin gaan rijpen zijn er in de 
natuur en in omliggende tuinen al 
massa’s vliegjes geboren die de laat 
rijpende druiven aan kunnen prikken.

Suzuki-fruitvliegen zijn zeer moeilijk te 
bestrijden. Door hun grote actieradius 
en door de directe schade aan vruchten 
is biologische bestrijding problematisch, 
chemische bestrijding zeer lastig en 
duur. De economische schade die door 
de Suzuki-fruitvlieg wordt veroorzaakt  
is zeer groot.

We kunnen de Amsteltuin helpen door 
fruitbomen en bessenstruiken waar we 
niet meer van plukken op te ruimen en 
verwilderde struiken uit de singel en het 
bos te verwijderen. 

Laat geen rottend fruit aan de bomen 
en struiken hangen en ruim gevallen 
vruchten op. Aangetast fruit niet zo 
maar weggooien op de composthoop, in 
de groene container, de tuin, de natuur 
of openbare vuilnisbakken. De Suzuki-
fruitvlieg kan dan alsnog de ontwikkeling 
voltooien en zich verder verspreiden. 
Aangetast fruit kan het beste in een 
gesloten plastic zak worden gedaan. 
Deze een paar uur in de vriezer doen, 
zodat de Suzuki-fruitvlieg larven dood- 
gaan. Hierna kan de inhoud op de com- 
posthoop worden gegooid. (In bevroren 
en daarna ontdooid fruit kunnen nieuwe 
vliegen zich niet vermeerderen). Aange-
tast- en afvalfruit kan ook in een goed 
afgesloten plastic zak in de grijze 
container worden gegooid, maar deze 
actie is minder milieuvriendelijk.

Heb je fruit op je tuin dan kun je voor- 
dat de vruchten rijpen vangvallen ophan-
gen. Het is nog niet helemaal duidelijk of 
de vangvallen waarmee je de gewone 
fruitvliegen kunt vangen hiervoor ook 
geschikt zijn. Dat zoeken we nog uit.

http://http://nbvamstelland.nl
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Het bijenleven is een boeiend en fascinerend 
gebeuren en daarover is al veel op papier 
gezet. Vooral de laatste jaren zijn er vrij veel 
boeken verschenen die zowel imkers als leken 
in woord en beeld laten zien, hoe bijen leven. 

Het boek waar ik de aandacht voor vraag is geheel 
anders van aard. Het is een Amerikaans roman, geschre-
ven door Peggy Hesketh en draagt de intrigerende titel 
 ‘Zeg het de bijen’. Het is een uitgave van Brevier, Kampen. 
Voor mij was de titel de reden om het te gaan lezen,  
terwijl anderen het daarom mogelijk links laten liggen. 
Het knappe in dit boek vind ik, om het omgaan met 
bijen dat op een biologische, enigszins antroposofische 
wijze plaatsvindt, zo te beschrijven  dat het boeit en 
weergeeft hoezeer het leven van de hoofdpersoon hiermee 
verbonden is. De schrijfster blijkt goed op de hoogte te 
zijn van het imkeren, zij het dat de wijze waarop dit 
gebeurt, voor ons op bepaalde onderdelen wat merk-
waardig aandoet. Eigenlijk is het een detective, die gaat 
over mensen die een terug getrokken leven leiden en  
een geheim meedragen. Het zijn de bijen die hun levens 
grotendeels kleuren, vullen, van inkomsten voorzien en 
voor verbinding zorgen. Belangrijke gebeurtenissen  
worden aan de bijen meegedeeld. Vandaar de titel. 

Als je begint te lezen, vraag je je zelf af waar het 
heengaat. Hoewel het goed geschreven is, had ik de 
neiging om het terzijde te leggen. In het laatste gedeelte 
spelen de bijen nauwelijks meer een rol maar gaat het 
vooral om de ontknoping van het geheim. Ik vind het 
knap dat de schrijfster erin geslaagd is om met deskun-
digheid bijen een zodanige prominente plaats te geven 
in een roman, zonder dat niet-imkers er zich aan zullen 
ergeren. 

Cor Vonk 
Noordegraaf

Een merkwaardig boek
Zeg het de bijen
Peggy Hesketh
Paperback 21,6 x 13,9 cm 
296 pagina’s
ISBN 9789491583360
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Egel losgelaten op  
het bijenpark
Eind verleden jaar vond Lilian Hijdra een  
klein mager egeltje die er niet best aan toe 
was. 
Medische zorg was noodzakelijk, het leek eerst 
niet goed te komen maar uiteindelijk ging het 
egeltje doorvoed zijn winterslaap in. Op 25 april 
tijdens een tuinochtend was het tijd om hem 
vrij te laten. De oude takkenhoop achter de 
cursistenkasten leek ons een perfecte pek. De 
Egel slaapt overdag en scharrelt voornamelijk 
’s nachts zijn menu bij elkaar. Wormen, kevers, 
oorwormen en slakken. Dat is goed nieuws – 
aan slakken geen gebrek in de tuin!

http://http://nbvamstelland.nl
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 Agenda 2015
Datum aktiviteit

6 juni Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

7 juni Amstellanddag  van 11.00 tot 16.00 uur is de  
 bijentuin geopend voot publiek.

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

4 juli Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

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

http://http://nbvamstelland.nl
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