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Deelnemers aan de beginnerscursus
inspecteren hun kasten
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Van de redactie
Veel leesplezier met dit nummer
van Bij Praten, het geeft een mooi
beeld van de activiteiten binnen
onze Vereniging.

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.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Verenigingsnieuws

Jubilarissen gehuldigd
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 Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
Vijf jubilarissen dus, Ben Engelen was deze avond
verhindert, alle andere jubilarissen waren aanwezig. Reden temeer om Annemiek Timmerman,
(secretaris NBV groep Noord-Holland), uit te

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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
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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 werden 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.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Herman voor onder andere zijn redactie werkzaamheden voor het Groentje en Bijpraten, het
depot, zijn bestuursfunctie en de bestuursfunctie 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 ledenvergadering 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 vereniging en de NBV!.
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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 imkervereniging 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! Natuurlijk 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
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Van de penningmeester

Tarieven 2015
Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar
misschien toch goed voor de duidelijkheid:
Waarvoor en hoeveel betaal je als lid van Imkervereniging Amstelland?
Gerard Goris

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.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Verenigingsnieuws
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.

heeft geresulteerd in aanplant
van bollenbijenmengsel in 20
gemeenten (bijna 10.000 m2).
• Er zal een samenwerkingsconvenant 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.

Daarnaast is Frans Moens vanaf 2013
vanuit de NBV betrokken bij het
zogenaamde project Idylles samen
met de Vlinderstichting waar de
Postcodeloterij financieel aan bijdraagt. 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

Verslag ALV van de NBV op 25 april 2015
Namens het
bestuur: Simone
van de Graaf en
Eric van der Meer

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
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

• 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).

Food4Bees. Plannen voor samenwerking op het gebied van cursussen/voordrachten: drachtplanten,
stuifmeelanalyse, gebruik makend
van diverse locaties, zijn in de
maak. Voor Noord-Brabant hopen
NBV en Food4Bees in samenwerking met Waterschappen, ZLTO,
Vlinderstichting, Brabantse gemeentes 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
Bij Praten 7 : 18

3. (gebrek aan) voedselaanbod en
biodiversiteit
4. imkerpraktijk
Die contouren kregen steeds meer
vorm en diverse samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen imkerverenigingen, 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 (Bijenmakelaar) is een spin in het web tussen
onderzoek, docenten in het groene
onderwijs (Hbo en Mbo), trainers
van cursussen van onder meer
imkeropleidingen, landbouw, natuurbeschermingsorganisaties, 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 boekKlik voor de website van nbvamstelland.nl

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 werkelijkheid 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 3.0
WASVERWERKING

METAALBEWERKING

WASVERWERKING

METAALBEWERKING

VLONDER MET
HONINGSLINGERS

BALIE

VLONDER MET
HONINGSLINGERS

BALIE

HOUTBEWERKING
WINKEL
BEGANDE GROND

HOUTBEWERKING

WINKEL
BEGANDE GROND
OPSLAGHAL

OPSLAGHAL
KANTOOR

EXPEDITIE &
KANTOOR
SUIKERDEPOT

KANTOREN & VERGADEREN

KANTOREN & VERGADEREN

TERRAS

TERRAS

EXPEDITIE &
EXPOSITIE,
GLAZEN BIJENKAST,
SUIKERDEPOT
PRATEN EN RESTAURATIE

EXPOSITIE, GLAZEN BIJENKAST,
PRATEN EN RESTAURATIE

VERGADERZAAL

OPSLAG

VERGADERZAAL

OPSLAG

WONING
OPSLAGHAL

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 stemming 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 waarschijnlijk bij aan de drukte
vandaag.

WONING
OPSLAGHAL

<< terug naar Inhoud

<< terug naar Inhoud

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
Bij Praten 8 : 18

Na de pauze blijkt het bijgestelde
Bijenhuis 3.0 plan van het HB aangenomen 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.

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

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 voorbereid mogen zijn naar onze smaak,
maar toch zijn we apetrots deze
beide heren op het podium te zien
staan met een daverend applaus.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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In Memoriam Jos Hooijman
Jan van de Berg

Jos Hooijman aan het
slingeren in de Historische
Tuin Aalsmeer.

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 strobalenwoning 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 honingkamerraampjes 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 meebetaald aan het schilderen van bijen op
raten van beide zijkanten. Jos was voornamelijk de doener met een enorme
energie die ook de humor niet schuwde.
Hij was degene die een weerstation in
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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 georganiseerd.
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 overlijden 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.

I Jos tijdens de Floriade
in de Haarlemmermeer,
2002.
O Tijdens de opbouw
van de bijenstallen in de
huidige bijentuin.
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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”

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 Tuinbouwschool 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 medewerking en kreeg toestemming deze cursus door de bijenhoudersvereniging 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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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

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 ondergetekende. 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 beginnerscursus, leider Jan Westerhof, en de vervolgcursus
onder leiding van Leo van Gelderen. Er was ook belangstelling 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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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.

Bij Praten 12 : 18

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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Bijzaken

Minisymposium bijen en
vlinders in Amsterdam
Cor Vonk Noordegraaf

Verslag minisymposium ‘Bijen en
vlinders in Amsterdam’

Gemeente Amsterdam, 5 maart 2015
1

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 vlinderstand 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 .
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Veel medicijnen tegen kanker bloken een bepaalde signaalroute in de
die een tumor nodig heeft om te
eien. Het soort mutaties in het DNA
n daardoor al belangrijke aanwijg geven of een bepaald medicijn de
mor zal doen slinken. Maar helaas is
correlatie niet waterdicht. Het midcetuximab zou moeten werken bij
iënten die geen mutatie in het zoheten KRAS-oncogen, maar doet
in de praktijk toch niet bij iedern. Door cetuximab eerst te testen
het gekweekte organoïde van een
mor, zou proefondervindelijk al duiijk kunnen worden of het aanslaat.
Met de publicatie in Cell is nu het bes geleverd dat de levende biobank
n de HUB zich in principe leent voor
derzoek om iedere kankerpatiënt
n behandeling op maat te kunnen
en. Het ei van Columbus? Van de
tering blijft voorzichtig: „Het zou
k al heel wat zijn als we hiermee panten een zinloze behandeling kunn besparen. Een chemokuur maakt
mensen ernstig ziek en als ze één
ddel geprobeerd hebben, krijgen ze
k geen tweede kans.”
n een vervolgexperiment willen de
derzoekers nu de behandeling van
mkankerpatiënten volgen parallel
n de gevoeligheid van hun organoïn in het lab. „Dat doen we in samenrking met het Utrechts Universitair
disch Centrum en het Antoni van
euwenhoek in Amsterdam”, zegt
n de Wetering. „Zo kunnen we been of deze manier van kweken ook
erdaad een voorspellende waarde
eft voor het aanslaan van medicijn. Vervolgens komt er nog een
eede, groter experiment waarbij
iënten het middel ontvangen waarn in het laboratorium is gevonden
de organoïdekweek uit de tumor
gevoelig voor is.”
Daarnaast werkt de stichting HUB
men met bedrijven en academische
tellingen die hun nieuwe kandiatstoffen willen testen. Van de Weing: „Er werken hier nu tien analisdie continu organoïden van ziek
gezond weefsel kweken en invrien. Per patiënt is het een halve dag
rk om een organoïdenkweek te
rten. Daarna volgt het verder opeien, tot er voldoende weefsel is
te testen. Behalve darmkanker zijn
nu ookArtikel
begonnen
uit organoïden te
eken uit alvleesklier-, borst-, eierNRC
Handelsblad
k- en longtumoren. De volgende
ndidaat is
8 leverkanker.”
mei 2015
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Chemisch wapen in wespennest
Sociale insecten
De wespenkoningin markeert
haar eieren met signaalstof.
Andere eieren worden snel
vernietigd.
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 eierstokken en eicellen verschrompelen. 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 evolutiebioloog Tom Wenseleers van de
KU Leuven publiceert vandaag in Current Biology een
artikel waarin ze de signaalstof, het feromoon, identificeren dat koninginne-eieren
markeert. Het blijkt een van
dezelfde drie feromonen die
ook de wespenwerksters onvruchtbaar maken.
Die onvruchtbaarheidsferomonen identificeerde Wenseleers
in januari 2014 in Science. Toen was
hun grote ontdekking dat bijna dezelfde feromonen werkzaam zijn in
wespen, hommels én mieren - alle uit
dezelfde insectenorde van de vliesvleugelen. In het vervolgartikel laten
de Belgen zien dat die chemische stoffen een nog bredere functie hebben in
de kolonie. De koninginne-eieren zijn
ermee geïmpregneerd.
Dat koninginnen in kolonies van
wespen, hommels en mieren de voortplanting van hun werkers onderdrukken met signaalstoffen, vermoedde iedereen wel. Bij honingbijen was zo’n
feromoon al ontdekt. Maar feromonen
van andere insecten kregen veel minder aandacht, tot Wenseleers’ onderzoeksgroep ze vorig jaar identificeerde

FOTO THINKSTOCK

it

Het wespenferomoon 3-methylnonacosaan

C

CHEMIE

Insectenferomoon lijkt op paraffine: 30 C-atomen op een rijtje
Bij zoogdieren zijn feromonen vluchtige, aromatische stoffen, zoals die
van varkensberen. Maar
de feromonen van wespen,
mieren en hommels zijn
chemisch heel anders, ontdekten de Belgische biologen vorig jaar.
Deze wespen- en mieren-

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

feromonen lijken op het
wasachtige paraffine uit
de olieraffinage – waar
kaarsen van wordt gemaakt. Het zijn heel lange,
verzadigde koolwaterstoffen: koolstofketens, compleet behangen met waterstofatomen (‘verzadigd’).
Hoe langer de koolstofketens, des te minder vluchtig

zijn ze. Benzine bevat veel
vergelijkbare koolstofketens met 8 atomen.

getekend) blijkt nu een nevenfunctie te hebben als eiermarker.

De insectenferomonen
tellen 25 tot 30 koolstofatomen op een rijtje. Het
zijn wassen die niet vluchtig zijn. Wespen gebruiken
er drie. Eén daarvan (3-methylnonacosaan, bovenaan

De feromonen van honingbijen zijn onder die
van kolonievormende insecten een uitzondering.
Die bestaan vooral uit een
korter, onverzadigd organisch zuur. Dat is vluchtiger.

(zie kader). De verrassing was groot. De
drie groepen insecten gebruiken dezelfde feromonen, ondanks dat ze zich
al 145 miljoen jaar onafhankelijk van
elkaar ontwikkeld hebben.
Met deze feromonen verzekeren koninginnen zich van
hun alleenrecht op de voortplanting. Als werksters ermee in aanraking komen,
verschrompelen hun eierstokken en de eicellen die
erin zitten. „Het is geen
chemische
castratie”,
legt mede-auteur Jelle
van Zweden uit. „Je moet
het zien als een geurspoor dat de werksters informeert 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 werksters doet dat toch: zij leggen onbevruchte eitjes waaruit darren geboren kunnen worden. Bij de gewone
wespen (Vespula vulgaris, de ‘limonadewesp’) die de Belgen onderzoeken,
is onbekend hoe vaak dat gebeurt.
Hoe dan ook: werksters die zich
voortplanten, zijn nadelig voor de kolonie. Ze voeren geen larven en bewaken het nest niet. Bij meer dan tien
soorten bijen, wespen en mieren is gezien dat andere werksters de eieren
van de deserteurs vernietigen. Het
wordt policing genoemd. Blijkbaar
zijn werkstereieren herkenbaar.
Wenseleers groep, met Cintia Oi als
eerste auteur, vond in ‘gewone’ wespeneieren (die van koninginnen) één
van de koninginnenferomonen, en
toonde aan dat dat feromoon policinggedrag 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 werksters onvruchtbaar maakt.”
De Belgen denken dat eieren met
‘koninginnenferomoon’
algemeen
zijn. Op de koninginneneieren van
twee soorten mieren zitten ze ook.
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Symposium Bijengezondheid van 14 maart
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 opkomst weer
groot. Naast de presentatie van onderzoekresultaten
was er gelegenheid om enkele posters te bekijken en
kennis te maken met diverse stichtingen en toelever
ingsbedrijven. Het thema dit jaar was “Weerbaarheid
van Honingbijenvolken”.
Cor Vonk
Noordegraaf

Kleine kastkevers
lopen rond in de
bijenkast.

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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

ziekten en plagen die naar voren komen
als virussen (23 bekend), Europees vuilbroed, 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 aangepast zodat het wel kan. Aan het eind van
dit seizoen gaat men de zaak evalueren
en besluiten hoe men verder gaat. Zij
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U Pam van Stratum

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

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 stressfactoren kunnen tijdelijk maar ook langdurig
zijn. Denk hierbij aan stress veroorzaakt
door parasieten, ziekten en gewasbeschermingsmiddelen. 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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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.

Larven van de
kleine kastkever.
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Persicaria, duizendknoopfamilie

Erik van Rosmalen

Persicaria amplexicaulis (vak 16)

NECTAR

POLLEN

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.

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.

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

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

Wat staat daar eigenlijk?

Planten in de bijentuin
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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

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Persicaria heeft een pollen- en nectarwaarde van 5.
Een kenmerk van de plant is de vroege beschikbaarheid 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 stuifmeelklompjes zijn (donker)blauwig/grijs.
Kortom, een prima bijenplant die weinig van zijn
omgeving vraagt.
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Hulp gevraagd
bij bestrijden
Suzuki-fruitvlieg
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.
Jan Westerhof

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

De Suzuki-fruitvlieg,
Drosophila suzukii komt
oorspronkelijk uit Azië. In
2009 is hij voor het eerst
in Europa (Italië) aangetroffen. 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 millimeter 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 Nederland 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).
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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.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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 Suzukifruitvlieg 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 doodgaan. Hierna kan de inhoud op de composthoop worden gegooid. (In bevroren
en daarna ontdooid fruit kunnen nieuwe
vliegen zich niet vermeerderen). Aangetast- 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 voordat de vruchten rijpen vangvallen ophangen. 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.
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Cor Vonk
Noordegraaf

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.

Een merkwaardig boek
Zeg het de bijen
Peggy Hesketh
Paperback 21,6 x 13,9 cm
296 pagina’s
ISBN 9789491583360

Het boek waar ik de aandacht voor vraag is geheel
anders van aard. Het is een Amerikaans roman, geschreven 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 merkwaardig 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 deskundigheid bijen een zodanige prominente plaats te geven
in een roman, zonder dat niet-imkers er zich aan zullen
ergeren.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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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!
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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
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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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