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Van de redactie
Veel leesplezier met dit nummer
van Bij Praten, het bijenseizoen
loopt op zijn eind. We krijgen weer
tijd om ons te verdiepen in de
bijenliteratuur!

Ben Engelen

Jubilarissen
Op 6 Juni jl werden Ben Engelen en Nutte Zeilinga in het
Zonnetje gezet. Ben Engelen is 40 jaar lid van de NBV en
Nutte Zeilinga is volgend jaar 65 jaar lid van de vereniging.
Nutte Zeilinga
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Van het bestuur

Het bijenseizoen loopt al weer snel naar
het einde toe; dat doet elke imker beseffen
dat de herfst in aantocht is en de zomer
bijna ten einde. Hopelijk kunt u terugkijken op een mooi bijenseizoen en kunnen
wij nog een tijd lang genieten van een
mooie nazomer.

Darrenuitdrijving

Einde bijenseizoen
Als u het anders bekijkt, kunt u ook zeggen dat het
bijenseizoen juist nu van start gaat! Tenslotte kijken wij
juist nu met een kritische bril naar de sterkte van onze
volken en houden alleen die volken aan waarvan we
zeker denken te weten dat ze de winter goed zullen
doorstaan. Bovendien zorgen we nu voor voldoende
wintervoer en een minimale varroa druk.

10 oktober sluiting seizoen
Op zaterdag 10 oktober 2015 zal de sluiting van het
seizoen plaatsvinden met het uitreiken van de diploma’s
aan de basis-cursisten, die zich daarmee de titel of zo u
wilt het beroep “Imker” bij hun naam mogen schrijven.
Het zou mooi zijn als de wat meer ervaren imkers
onder ons, zich aanbieden als begeleider of co-imker
om iemand van de nieuwe lichting te adviseren (bijv.
via email) en indien mogelijk persoonlijk te assisteren
wanneer gewenst. Het eerste jaar als zelfstandig imker
is al spannend genoeg! Daarnaast helpt u indirect ook
mee om het houden van bijen beheersbaar te houden
in onze toch al zo dichtbevolkte leefomgeving.
Een aantal van onze leden is al erg actief als begeleider
en daar zijn wij als bestuur erg blij mee, veel dank

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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daarvoor! Wilt u ook helpen als begeleider of co-imker,
dan kunt u dat bij de secretaris kenbaar maken.

Er zijn
een aantal
vacatures voor
commissieleden,
maak kenbaar
waar uw
interesse
ligt!

Afgelopen zomer was het elke dinsdagavond gezellig
druk op ons bijenpark met bezoekers, leden en imkers
uit de regio die langs kwamen om even wat te babbelen, iets te kopen of gewoon nieuwsgierig te zijn.
Dat doet je beseffen hoe springlevend onze vereniging
is en hoe belangrijk het is om als vereniging actief te
zijn en vooral te blijven. Dankzij o.a. de activiteiten van
onze commissies is dat allemaal mogelijk en krijgt de
vereniging steeds nieuwe impulsen.
Daarom is het ongelooflijk belangrijk dat onze vereniging die structuur blijft handhaven en dat de gaten,
welke door omstandigheden soms vallen, weer snel
worden gedicht door nieuwe commissieleden.
Wij hebben nog een aantal vacatures open staan in
onze commissies dus maak vooral kenbaar waar uw
interesse ligt!
Ook bij het maken van ons eigen wasraat kan Cees
de Koning wel extra handjes gebruiken: leuk en gezellig
werk én goed voor de inkomsten van onze vereniging.

• HET GEVOEL VEILIG te zijn op ons park met name als
iemand alleen op het park is. Dit is bij het bestuur
aangekaart en we willen graag weten hoe andere
imkers dat ervaren en wat zouden we kunnen doen
om dat te verbeteren.
Wellicht heeft u als huurder ook een onderwerp dat
u wil bespreken met de andere huurders en/of het
bestuur? Laat het ons weten.

Wij wensen u een goede inwintering toe!
Namens het bestuur, Eric van der Meer

Het winterprogramma heeft vorm gekregen; het bestuur heeft geprobeerd een informeel en informatief
programma samen te stellen, voor elk wat wils. U kunt
dat in de agenda van deze Bijpraten terugvinden.
Eind december 2015 of begin januari 2016, afhankelijk
van het weer, zal de verplichte varroa mijt bestrijding
plaatshebben in alle kasten op het bijenpark.
Deze gelegenheid zal ook worden aangegrepen om
met onze huurders over een aantal zaken te spreken.
Punten van aandacht zullen bijvoorbeeld zijn:
• DE STEKELIGHEID VAN de bijen op ons park. Afgelopen seizoen is dit door veel leden en bezoekers als
zeer onprettig ervaren en wij willen gaan bespreken
hoe dat volgend jaar anders zou kunnen.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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De Vervolgcursus Bijenteelt 2015
Op vrijdag 20 februari 2015 startte de Vervolgcursus
Bijenhouden. Onze bekende leraar, Leo van Gelderen,
had ik weer weten te strikken tot het geven van deze
cursus. En uit voorgaande cursussen, gegeven door
Leo, hadden we de nodige ervaring opgedaan over
zijn manier van lesgeven. En dat is niet mis. Deze man
heeft heel veel kennis en blijft ook “up to date”.
Henk Kooij

Hij weet die kennis ook goed over te
brengen op de cursisten. Een groot deel
van deze cursus is de “Koninginneteelt”.
En dat begon op zaterdag 9 mei j.l.. Er werd
overgelarfd door Guus Verhoeven met
materiaal van Herman Groen. Ook werd
de noodzakelijke starter klaar gemaakt.
Op zondag 10 mei werden de “aangeblazen”
doppen overgehangen vanuit de starter in
het pleegvolk. Op 18 mei werden de
doppen verdeeld over de inmiddels met
bijen gevulde Apidea kastjes. Het resultaat
werd op 13 juni bekeken. Nu, dat viel toch
wel tegen. Een aantal jonge moertjes was

(nog) niet aan de leg of waren verdwenen.
(Zwaluwen???) Uiteindelijk viel het een
beetje tegen. Maar toch… Het was een
leerzame cursus en daar ging het ook om.
Om iets meer van het bijenleven te
begrijpen, eventueel werkmethoden aan te
passen en misschien om zelf met koninginneteelt aan de slag te gaan.
Er hadden zich negentien deelnemers
aangemeld. Door omstandigheden moest
helaas één deelnemer afhaken. Op 19 juni
konden de geslaagden van deze cursus hun
diploma’s in ontvangst nemen uit handen
van onze voorzitter, Simone van de Graaf.
De geslaagden zijn:
Arnoud Backer uit Ouderkerk aan de Amstel,
Ruud Bergers, eveneens uit Ouderkerk aan
de Amstel, Hans Brunings uit Almere, Hans
van Dijk uit Amstelhoek, Freek Furstner uit
Amsterdam, Maaike Klumper uit Amsterdam, Erik Konijn uit Limmen, Misse Kragh
uit Baarn, Eric van der Meer uit Aalsmeer,
Jan op den Orth uit Haarlem, Mars Out uit
Ouderkerk aan de Amstel, Jelle Pasveer uit
Haarlem, Eduard Perelaer uit Amstelveen,
Remi van Peursem uit Den Haag, Jeanine
Slot uit Heerhugowaard, Gonnie Splinter
uit Amstelveen, Nils Wiegerink uit Amsterdam en Ron van Zijl uit Den Haag.
Zij worden veel succes en plezier gewenst
in hun hobby: BIJENHOUDEN !!!!
Een dankwoord gaat weer uit naar Leo, die
deze cursus weer voortreffelijk tot een
goed einde heeft gebracht.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Leo van Gelder
houd een oogje
in het zijl.
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Bij Zaken

In het voorjaar van 2015 hebben we de Drachtplanten
cursus van Cor Vonk Noordegraaf en Klaas van der Lee
gevolgd. Als beginnend imker kijken we heel vaak naar
de bijenvolken die in onze achtertuin staan. Telkens
zien we andere dingen die ons opvallen en proberen
we daar een verklaring voor te vinden. Wanneer vliegen
ze, wat komt er binnen, welke activiteit zien we op de
vliegplank… Al heel lang hebben ook bomen, struiken
en bloeiende planten onze belangstelling.

Een bijenvolk is echt gebaat bij massa en
kwaliteit: veel bloemen per m2, lange
bloeiduur en veel nectar en pollen. Dat
blijkt wel als je de cijfers hoort: om te
voorzien in de eiwitbehoefte van een
bijenvolk moet 2 miljoen keer een bij met
stuifmeel landen op de vliegplank en de
buit binnen afgeven. Het volk heeft nog
de uitdaging om een gevarieerd pollenpakket de kast in te brengen.
De energiebehoefte van een bijenvolk is
ook enorm. De bijen verzamelen de

Terugblik op de cursus Drachtplanten van Cor en Klaas
Jos en Cocky
Valentin

Jan Westerhof heeft tijdens de imkercursus
onze belangstelling voor drachtplanten
aangewakkerd. Als beginnend imker
ontdek je het belang van drachtplanten
en raakten we geboeid door de wisselwerking tussen bijen en planten.
In de cursus Drachtplanten combineerden
Cor en Klaas de wisselwerking tussen bijen
en planten met de inrichting van stad en
land. Die combinatie is een waardevolle
toevoeging gebleken.
Cor bracht ons de nodige basisbegrippen
bij, rijk geïllustreerd met voorbeelden uit
de imkerpraktijk. Kwekers en imkers
vinden elkaar vaak door de wederzijdse
afhankelijkheid van bij met drachtplant.
Bestuiving en honingproductie trekken
daarbij samen op. Het reizen met bijen
volken is dan een logische stap.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

nectar uit de drachtplant als energiebron.
Per drachtplant kan het rendement
enorm verschillen: van 5-80% suiker.
Afhankelijk van de groei van het volk, de
aanvoer van nectar en het weer, kan het
volk de overproductie opslaan of moet de
honingvoorraad juist worden aangesproken. Normaal zal 7/8 van wat wordt
binnengebracht dekkend zijn voor ‘eigen
gebruik’; de rest is reserve en voorraad.
De drachtplant is vaak bepalend voor de

eigenschappen (smaak, kleur, kristallisatie,
stroperigheid) van de honing. Bij volken in
een gebied met weinig variatie in drachtplanten is aan de honing te herkennen
welke drachtplant zo massaal is bevlogen.
Cor en Klaas maken je goed bewust van je
verantwoordelijkheden als imker. Als je
een kast plaatst, moet de imker weten dat
de omgeving voldoende dracht kan
opleveren voor een goede ontwikkeling
van het volk.
Lastig is dat je daarbij nauwkeurig moet
zijn bij de naamgeving van een drachtplant. Binnen een geslacht en soms zelfs
binnen een soort zijn grote verschillen.
Cor geeft aan dat je tenminste de geslachtsnaam en soortnaam van een plant
moet gebruiken. Bij cultuurplanten wordt
dan ook nog de naam van een ras, cultivar

Bij Praten 6 : 19

of selectie daaraan toegevoegd.
Gelukkig dat er al veel documentatie is
over wat goede drachtplanten zijn.

FILMPJE
We hebben korte video
opnames gemaakt van
haalbijen op diverse
bloemen. Ik probeer de
serie uit te breiden zodat
ik uiteindelijk ‘alle’
drachtplanten in de buurt
met een bij erop heb
toegevoegd. Leuk om te
zien hoe de bijen de bloem
‘aandoen’. Kijk eens op:
https://www.youtube.com/
watch?v=SLbkjXUtUAs&feat
ure=youtu.be

Klik voor op de knop
voor het filmpje

Maar een bij kan niet lezen….
Fascinerend hoe een haalbij dat allemaal
voor elkaar krijgt en dat dan met een
kwispeldans ook nog kan overbrengen
naar de andere haalbijen in de kast. Het
resultaat is een efficiënte logistiek om
pollen en nectar de kast in te vliegen.
Klaas behandelt de drachtplanten, ingedeeld naar bloeiperiode en geeft tips ter
verbetering in elke periode. Extra aandacht
is er voor de vroege voorjaarsperiode, de
drachtpauze en de nazomer. Dit zijn
kritische momenten in de ontwikkeling
van een bijenvolk en een zwak aanbod van
pollen en nectar.
De ontwikkeling van het landschap en de
verstedelijking heeft grote invloed op de
leefomgeving van onze bijenvolken. Leuk
om je eigen omgeving eens beter in kaart te
brengen door cirkels om je kast te trekken
en daarbinnen te inventariseren welke
drachtplanten aanwezig zijn. Of in je eigen
woonplaats eens alle standplaatsen van
collega imkers op de kaart te zetten. Zo
ontstaat inzicht in de relatie tussen bijen
en drachtplanten.
Door een drachtkalender bij te houden
van de omgeving van je kast krijg je ook
inzicht in de opvolging van de drachtplanten gedurende het seizoen. Je kunt dan
beter inschatten wanneer het volk ‘krap’

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Excursie in de
sortimentstuin
Harry van der Laar

zit in de aanvoer van bouwstenen voor een
gezonde ontwikkeling. In combinatie met
het temperatuurverloop gedurende het
seizoen kan de imker tekorten aanvullen.
Cor en Klaas benadrukken dat veel kan
worden bereikt door beheerders van de
‘groene ruimte’ te stimuleren om bij-vriendelijke beplantingen en beheermethodes
te introduceren. Iedere imker kan daar zijn
steentje aan bijdragen bij ontwikkelingen
in zijn leefomgeving.

Excursie
De excursie op 9 mei was erg de moeite
waard. We bezochten de sortimentstuin
“Harry van der Laar”, Rijneveld 153, 2771 xv
in Boskoop. In het uitgebreide sortiment
zaten veel waardevolle drachtplanten met
ook een hoge sierwaarde. Cor vertelde er
boeiend over. Het leuke is dat als je de tuin
regelmatig bezoekt er een goed beeld
ontstaat van de opeenvolging van de
drachtplanten door het jaar heen. Een
aanrader voor elke imker en tuinliefhebber.
Wij hebben ervan genoten!
Wij hebben met heel veel plezier naar de
voordrachten van Cor en Klaas geluisterd
en er veel van opgestoken. We kijken nu
anders naar onze leefomgeving en zijn
gestimuleerd om een bijdrage te leveren
voor drachtverbetering van onze bijen.
Het is een fascinerende hobby!
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Bijenpark honing
2015
Erik van Rosmalen

Eind juli kwamen we terug van vakantie, snel bij de
bijen gaan kijken …ze hadden goed hun best gedaan,
de honingkamers zaten vol.
Op 2 augustus was er ruimte om te slingeren, bij het
ontzegelen viel me op dat de honing bijzonder donker
was. Dit is het 4e jaar dat ik honing uit het bijenpark
slinger en alle voorgaande jaren was de honing een
stuk lichter. Ik had verwacht dat de bijen op de linde
zouden vliegen en er weer een ‘licht’ gekleurde honing
in de kast zou zitten.
Maar dit was echt iets anders een bijzonder donkere
honing die lekker kruidig smaakte met een zuurtje aan
het eind – niks mis mee. Ik sprak meerdere imkers die
ook een donkere honing hadden geoogst. De mening
over de oorzaak liep uiteen. Onderzoek was nodig.
Het Bijkersgilde bood uitkomst, deze stichting houdt
zich bezig met kwaliteits verbetering van bijproducten
en doen ook honinganalyses. Gerard Vos van het
bijkersgilde heeft de honing onderzocht en zijn rapport
is bijgevoegd. Ik denk dat meerdere imkers op het park
die in deze periode geslingerd hebben vergelijkbare
honing hebben.
s

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Waarborg voor Kwaliteit
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Populair-boek-Pollenanalyse-nu-online.htm

Datum meting
Informatie
Contact

19 augustus 2015

:
:

www.bijkersgilde.nl
bijker@bijkersgilde.nl

Honinganalyse en pollenoverzicht.
Herkomst honing

Amstelveen

Inzender

E. van Rosmalen Amsterdam

Productcodering

LB-1-1186DA
84

Kleur honing
Smaak/geur

Kruidige smaak.

Kristallisatie

geen kristallisatie
15

Peroxide

18,2

Vochtgehalte
pH-waarde

4,3

HMF waarde

8,8
1325

Geleiding

mm Pfund

mg H2O2 per gram honing per uur bij 20 °C
%
mg/kg
µSiemens/cm

Katalase

Honing komt voor een groot
deel van honingdauw. Door
o.a. een hoog geleidend
vermogen, veel pollen van
grassen en kristallen van
calciumoxelaat.

Honey Color Photometer HI96785 HANNA
Reflectoqant RQflex 10 MERCK

L43234614
pH 1.16894 L43736256
O2 1.16974 L 44541624
HMF 1.17952

Cond meter CT-3030

Toegepast meetapparatuur

Schimmelsporen

H2O2 Bepaling

Calciumoxelaatgruis

Linde

Grassen

Liguster

??(l)

Schimmelsporen

Grassen

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Vochtgehalte refractometing

Berenklauw

Braam (r)

Grassen

Grassen

Onbekend
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Waarborg voor Kwaliteit
E. van Rosmalen Amsterdam
19 augustus 2015
Informatie
Contact

Kleur van honing.

:
:

www.bijkersgilde.nl
bijker@bijkersgilde.nl

Verklaring en uitleg van de metingen.

De kleur van de honing ligt vast in de schaal mm Pfund. Deze schaal loopt van 0 tot 150 mm
en heeft een kleurverloop van waterwit naar diepzwart. Acacia, en Rhodondendronhoning als
voorbeeld zijn zeer licht en vallen op de lijn van 10 - 20mm Pfund. Honingdauw is donker
tussen 80 en 110mm Pfund

Glucose - Oxidase gehalte.

Glucose + Water + Zuurstof + Glucose-oxidase >>>Gluconzuur + Waterstofperoxide. Het
enzym in de honing wordt door de bijen afgegeven in de kopklieren tijdens de verwerking van
nectar naar honing. Een enzymrijke honing geeft H2O2. Deze honing kan dan worden
toegepast bij wondbehandeling en brandwonden. Er zijn ook uitzondering hierop zoals een
hoog vitamine C gehalte waarbij het enzym zal oxideren met de vitaminen. Voor een
uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar :
http://www.bitsandbees.nl/enzymglucoseoxidase.htm

Vochtgehalte van honing.

Het vochtgehalt van honing is bepalend voor de houdbaarheid. Honing met een vochtgehalte
boven de 20% mag niet worden aangeboden, en zal zeer snel overgaan tot gisting.
Uitzondering is heidehoning, deze mag max. 23% vocht bevatten. Honing met <17%
houdbaarheid tenminste 18 maanden. 17-18% tenminste 12 maanden. 18 - 19% tenminste
6 maanden. 19 - 20% tenminste 3 maanden houdbaar. Het vochtgehalte van honing wordt
gemeten met een Refractometer.

pH- waarde van honing.

Zuurgraad en electrische geleiding kunnen naast een pollenanalyse gebruikt worden om de
botanische herkomst vast te stellen.pH is de term voor de zuurgraad en loopt van 1 - 14. 1 is
zuur zoals zwavelzuur, en 14 is basisch zoals zeep. Water is neutraal en heeft een pH van 7.
pH waarde van honing ligt ongeveer tussen de 3,5 en 6. De waarde kan worden gemeten met
een ph-meter. Als voorbeeld heeft Phacelia honing een pH van 3,30 en heidehoning een pH
van 4,23.

HMF-waarde van honing.

HMF staat voor Hydoxy-Methyl-Furfural, het is een afbraakproduct van suiker en wordt
gemeten in mg per kg. Vers geslingerde honing heeft een waarde van 3-4 mg/kg. Bij het
bewaren van honing onder kamertemperatuurwaarden zal HMF ca 2mg/kg/maand toenemen.
Na 18 maanden zal het de grens van 40mg/kg hebben bereikt. Volgens het honingbesluit is
honing dan "bakkershoning" en mag niet meer voor consumptie worden verkocht. Verhitting
van honing zal een versnelde verhoging van HMF geven. Bewaren in de vriezer zal geen
verhoging veroorzaken. HMF is voor mensen voor zover thans bekend (nog)niet schadelijk,
twijfels zijn er wel, voor bijen is HMF wel giftig!

Electrische geleiding van honing.

Zuurgraad en electrische geleiding kunnen naast een pollenanalyse gebruikt worden om de
botanische herkomst vast te stellen. Soortelijke electrische geleiding ofwel geleidend
vermogen van honing is een maat voor het asgehalte, het resudu dat overblijft na verassing
van honing. Het asgehalte correspondeert met het kaliumgehalte van honing, afkomstig van
de ingezamelde nectar. Het zegt dus iets over de herkomst van de gemeten honing. Zo heeft
klaverhoning een geleiding van 180, en tamme kastanje een geleiding van 1250 µS/cm.
Bloemenhoning heeft een waarde van onder de 800 en honingdauwhoning een waarde van
boven de 800 µS/cm. Lage waarden onder de 100 wijzen op vervalste honing.

Pollenanalyse.

Pollenanalyse van de onderzocht honing geeft een globaal beeld van de meest voorkomende
pollen in de honing. De pollen zijn volgens de imkermethode bepaald, waarna deze digitaal
zijn vastgelegd. (optie D) Benoeming van pollen is een tijdrovend en moeilijk werk, maar
geeft een imposante inkijk in de miniwereld en laat zien dat de natuur het mooist is in het
kleine!
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Zwerm meldingen 2015
De meeste imkers onder u zullen vast wel eens gebeld
zijn door een verontruste medeburger, om te melden
dat er een bijenzerm in de tuin of spouwmuur zit en
dan de vraag: wat nu? Kunt u helpen? Maar hoe komen
deze mensen bij ons terecht?
Eric van der Meer

Vaak door de informatie op onze website.
Daarop staan telefoonnummers van
imkers die namens onze vereniging de
melder doorsturen naar een imker in de
buurt. Ook komen er via de landelijke
NBV website veel meldingen binnen.
Iedereen kan via deze website op zoek
naar een bijenvereniging in de buurt. Ook
de politie en brandweer en ongedierte
bestrijders sturen zwermmelders door
naar onze vereniging.
Het is wellicht aardig om te weten dat
ik vanaf de laatste week mei tot en met
begin juli (bijna) dagelijks, soms meerdere keren per dag ben gebeld voor een
zwermmelding of gewoon voor advies.
Vervolgens geef ik een teleoonnummer
van een imker die in de buurt woont en
heeft aangegeven wel zwermen te willen
vangen. Iedereen die een zwerm heeft
gevangen, veel dank daarvoor!
Als het verhaal van de melder niet overtuigend als een bijenzwerm klinkt, vraag
ik hem of haar mij eerst een foto te sturen
op de email en in de meeste gevallen is dat
mogelijk. De meeste mensen zijn in bezit

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

van een smart phone en willen dat best
doen, alhoewel ze dat soms best spannend
vinden. Daar krijg je soms best leuke plaatjes
binnen die ik graag met u deel:
Toen het voorjaar de eerste mooie
buitenzit dagen kende, waren 1 op de 4
meldingen ”valse meldingen”. Ja er zaten
wel insecten, maar dat waren dan wilde
bijen of hommels in de grond, bij de waslijn,
in gaatjes van de schuurdeur.
Maar ook ook een zwermmelding op
het dak van een zwembad, bleken water
halende honing bijen te zijn.

En eind juli, melding uit Abcoude. Bijen in
de tuin… mijnheer was 100% zeker dat het
bijen zijn en was (bijna) teleurgesteld, dat
ik hem aan de hand van zijn foto moest
melden dat hij dus geen gelijk had.

Ingang van het nest
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Ook wel aardig, een melding begin augustus uit Nieuw Vennep: Een zwerm bijen in
zijn schuur sinds 3 dagen…, moeten snel
weg want het weekend een kinderfeestje
op de agenda. Als je naar de foto kijkt is
dat een knap staaltje werk geweest van
die wespen om dat in 3 dagen te maken!
Mijnheer wilde niet geloven dat hij waarschijnlijk al enige maanden zijn fiets uit de

schuur haalt met een wespennest boven
zijn hoofd.
Een melding uit Amsterdam, die bijen
in zijn kozijn had en het gat had dicht
gemaakt met tape, zodat hij in elk geval
“de koning gevangen” had. Hij had er verder
eigenlijk geen last van gehad. Waren
natuurlijk hommels. Mijnheer kunnen
overtuigen dat hij het gat gewoon weer
open kan maken.
En na de storm van 25 juli, een paar dagen
later een melding uit Zevenhoven van een
omgewaaide boom met een bijenvolk.
Ben er nog wel even wezen kijken want de
man had geen idee wat hij moest doen,
maar het volk was volledig verwoest en
leeggeroofd. Broed in staat van ontbinding,
De maand juni was het raak, met “echte”
meldingen, van particulieren en bedrijven
uit bijvoorbeeld Abcoude, Amsterdam,
Amstelveen, Aalsmeer Diemen, Kudelstaart,
Nieuw Vennep, Hoofddorp enz. Elke dag
minimaal 1 melding en dat is in mijn be
leving veel. Mijn kinderen zijn inmiddels
ook al zeer behendig in het uitvragen van
de melding en geven zelfs advies als het
hommels of wespen blijken te zijn.
Natuurlijk zijn er ook melders waarbij je
direct overtuigd bent van hun kennis.
Maar voorlichting over wilde bijen,
hommels, wespen en honingbijen aan
mensen blijkt toch nog hard nodig en
daar kunnen wij imkers een prima bijdrage
aan leveren. Jong geleerd is oud gedaan!
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Gerard Goris stuurde mij enkele foto’s van een lage
struik waarvan de nietige bloempjes druk door
bijen bevlogen werden, met de vraag of ik de naam
van deze plant kon noemen.
Cor Vonk
Noordegraaf

Hoewel de plant mij bekend voorkwam en
ik wel wist in welke richting ik het moest
zoeken, durfde ik geen naam te noemen
alvorens de bloempjes nader bekeken
te hebben. Hieruit bleek dat het om een
‘Symphoricarpos x chenaultii’ ging. Een andere soort van hetzelfde geslacht, ‘Symphoricarpos albus’ is algemeen bekend als
sneeuwbes. Dit is een bekende drachtplant die vaak in plantsoenen en langs
straten is te vinden. Het geslacht Symphoricarpos is maar klein en omvat ongeveer
15 soorten die van oorsprong in Noord
Amerika voorkomen. Daar het struikjes zijn die gemakkelijk groeien en geen
hoge eisen aan bodem en klimaat stellen,
worden ze veel door plantsoendiensten
gebruikt. Dit was ook de plaats waar
bovengenoemde plant werd aangetrof-

Een goede drachtplant voor nazomer en herfst
fen. De hier bedoelde soort is het product
van kruising en selectie. ‘Symphoricarpos
x chenaultii’ is een kruising van twee
Symphoricarpos soorten en hieruit zijn
weer cultivars geselecteerd. Vermoedelijk
gaat het in dit geval om de bekende cultivar ‘Hancock’, maar dat durf ik niet met
zekerheid te zeggen. Wat bij deze planten
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ontbrak waren de bessen. Symphoricarpos
draagt bessen als vrucht, maar bij een aantal soorten en kweekvormen vind je bijna
of geen vruchten. Dit neemt niet weg dat
het toch een goede nectar producent is,
gezien het aantal bijen dat op de onooglijke bloempjes afkomt. Gerard werd er bij
geroepen omdat een mevrouw meende

dat er een zwerm bijen in de struiken zat.
Vermoedelijk heeft een imker in deze
omgeving bijen staan. In de nazomer is
er behoefte aan bloeiende drachtplanten
en deze lage, meer horizontaal groeiende
struik vormt dan met andere Symphoricarpos soorten een welkome nectarbron.
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Er is veel te halen in een bijenkolonie
– honing, stuifmeel, broed – voor veel
dieren een interessante voedselbron.
Bepaalde vrouwelijke vliesvleugelige
insecten – hommels, wespen, bijen en
sommige soorten mieren– hebben een
angel waarmee ze zichzelf en het nest
kunnen verdedigen.

Hoe zit het toch met
bijensteken? De een krijgt
van een steek drie dagen
een dikke arm terwijl de
ander er nagenoeg geen
last van heeft. Ik heb geprobeerd met een kleine
literatuurstudie helderheid te verschaffen.

van een mens (of ander zoogdier) blijft de angel
door de aanwezige weerhaakjes in de huid haken.
Als de bij wegvliegt wordt de angel met gifklieren,
gifblaas en zenuwknoop uit haar achterlichaam
getrokken. De gifblaas blijft enige minuten doorpompen. Als je gestoken bent doe je er daarom
verstandig aan om de angel met gifblaas zo snel
mogelijk met je nagel weg te krabben. Zorg dat je
de gifblaas niet leeg drukt. De bij die gestoken heeft
kan zich intimiderend blijven gedragen. Ze sterft

Steken en gif
Drie dagen na het uitlopen van een
werkbij begint de gifklier te werken, na
achttien dagen bereikt de gifproductie
zijn maximum en is de gifblaas gevuld
(0,3 mg). Nu vervullen werksters enige
dagen hun taak als wachtbij bij de
ingang van de kast. Kastgenoten worden
herkend aan hun geur en lopen direct
naar binnen, verdwaalde bijen uit andere
volken worden tegengehouden maar kunnen zich
met onderdanig gedrag naar binnen bedelen.
Roofzuchtige insecten zoals wespen worden tegengehouden, er ontstaat dan vaak een worsteling met
bijten en steken. Tijdens het steken merkt de bij de
indringer met een alarmferomoon dat andere bijen
te hulp laat komen. Deze vallen ook aan. Als een bij
een ander insect steekt kan ze door een chitinepantser heen steken en haar angel weer terugtrekken,
de bij kan dan meerdere keren steken. Bij het steken
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

pas 2 à 3 dagen later aan de verwonding.
Anders dan een werkster loopt een
koningin uit met een gevulde gifblaas.
In een gevecht met een concurrerende
koningin kan ze hem direct gebruiken.
In tegenstelling tot de werkster heeft de
koningin geen weerhaakjes aan haar
angel. Een koningin zal de imker zelden
steken en is goed met de hand vast te pakken,
mocht dat nodig zijn.
Bij het openen van de kast moet de imker zich rustig
gedragen en zijn handelingen traag uitvoeren. De
meeste bezoeken en werkzaamheden aan het volk
verlopen zonder steken maar soms is een volk er niet
van gediend en kan de imker op een fijne ontvangst
rekenen. Steken zijn dan onvermijdelijk. Zelfs de
meest vriendelijke volken – bv. tijdens een drachtarme
periode – hebben momenten van steeklustigheid.
Bij Praten 14 : 19

Samenstelling bijengif
Bijengif is een samengesteld mengsel van actieve
stoffen waaronder:
eiwitten: Elittine (50%), Apamine (2%),
MCD-peptide (2%) (= Mast Cell Degranulating
peptide of mestcel degranulatie peptide).
enzymen: Fosfolipase A (10%), Hyaluronidase,
Zure fosfatase, Proteasen, Glucosidasen, Lipasen
biogene aminen: Histamine 1%, Dopamine 0,5%,
Noradrenaline 0,5%
De eiwitten in het bijengif veroorzaken het vrijkomen
van histamine. Hieraan ontleent het gif zijn werking.
Het meest giftige bestanddeel is melittine. Dit tast
de celmembraan van weefsel aan en het werkt als
een detergent of een ‘structuuroplossend’ gif doordat
het de celmembranen afbreekt.
De enzymen in het bijengif tasten de cellen aan door
enzymatische hydrolyse. Hyaluronidase is een enzym
dat het hyaluronzuur in het bindweefsel afbreekt.
Hierdoor wordt het bindweefsel ter plaatse opgelost.
Er ontstaan dan met vocht gevulde ruimten tussen
de cellen, waardoor andere stoffen uit het bijengif
makkelijker bij de cellen kunnen komen.
De complexe samenstelling van bijengif is toe te
schrijven aan de verscheidenheid van mogelijke
belagers die het bijenvolk kunnen lastigvallen. De
geringe hoeveelheid histamine in het bijengif heeft
vrijwel geen toxisch effect op mensen of andere
zoogdieren maar het is voldoende om andere bijen
te laten sterven door vergiftiging.

Gevolgen bijensteek
De gevolgen van een bijensteek zijn niet voor
iedereen gelijk. Eerst voelt men een prik gelijk een
naald gevolgd door reacties als jeuk en een meer of
minder grote zwelling die enkele uren tot enkele
dagen kan aanhouden. Een klein percentage mensen
is overgevoelig voor bijensteken. De reactie op een
steek kan bij hen zelfs tot bewustzijnsverlies en
soms tot de dood leiden.
In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft de Zwitserse
arts Müller een indeling gemaakt van allergische
reacties op een steek:
Klasse 0
Zwelling op plaats van de steek, welke zelfs na een
dag nog kan optreden –lokale jeuk –lokale roodheid
Klasse 1
Verschijnselen als bovengenoemde klasse plus
huidverschijnselen over het hele lichaam –galbulten
–netelroos –jeuk
Klasse 2
Verschijnselen als bovengenoemde klassen plus
algehele roodheid, zwellingen en maag-darm verschijnselen –zwellingen op andere plaatsen –darmklachten –buikpijn –misselijkheid – braken – diarree
Klasse 3
Verschijnselen als bovengenoemde klassen plus
ademhalings-verschijnselen – benauwdheid
– piepende ademhaling – hees, – dichtgeknepen keel
– kortademig’ – sufheid – flauwvallen
Klasse 4
Verschijnselen als bovengenoemde klassen plus
vasculaire aandoeningen, anafylactische shock
– hartkloppingen – pijn op de borst – bloeddrukdaling – urine verlies – blauwe handen/voeten
– bewusteloosheid

Sterk uitvergrote
bijenangel.
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Honin
Door Hans de Graaff
Bron: mijnreceptenboek.nl

Honing witlof

Lamslapjes met honing

Ingrediënten
2 stronkjes witlof
honing

Ingrediënten
8 lamslapjes van 100 gram elk
2 teentjes knoflook
1 eetlepel franse mosterd
1 theelepel geraspte citroenschil
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels honing
2 theelepels kerriepoeder
1 theelepel sambal oelek

Bereidingswijze
Snijd de witlof in de lengte door.
Snijd iedere helft nogmaals in de lengte
door. Verwijder voorzichtig het hart
(het bittere deel) van de witlof.
Plaats de stukjes witlof op een grilpan.
Als er bruine strepen ontstaan, dan de
stukjes draaien. Dit herhalen totdat alle
zijden zijn gedaan. Hierna de witlof in
een schaal doen en een à twee
theelepels honing erover heen doen.

FILMPJE
Jos Valentin stuurde voor de
geïnteresseerde kokers een link naar:
‘Koken met Van Boven’,
een honingspecial.
http://www.npo.nl/koken-met-vanboven/19-08-2015/VPWON_1243315

Bereidingswijze
Pel de teentjes knoflook en pers ze uit.
Meng de knoflook in een kom met
mosterd, citroenschil, citroensap, honing,
kerriepoeder en sambal tot een marinade
en smeer de lamslapjes ermee in.
Leg de lapjes in de marinade en zet ze
afgedekt 3 uur in de ijskast. Verhit de grill
voor en rooster de lapjes in een paar
minuten gaar en bruin.
Klik voor op de knop
boven om het filmpje
af te spelen.
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Agenda 2015
Datum
10 oktober

aktiviteit
Afsluiting Bijen seizoen
09:00 - 11:00 uur: EXTRA tuinochtend
11:00 - 11:45 uur: Diploma uitreiking aan de geslaagden
cursus Beginners Bijenteelt 2015
11:45 - ....... uur: Toasten op afsluiting seizoen, inloop bij de
commissies, hapje, drankje en een heerlijk stukje taart

3 november

Lezing door Wilfred Muis 20.00 uur
Wilfred Muis is lid van het hoofdbestuur van de NBV en
komt een lezing houden over het beleid van de
NBV inzake de bijenteelt.

7 november

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

5 december

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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