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Onze jubileum bijenvereniging Amstelland winkel is zondag 3 juli 
rond 13.30 uur geopend en heeft Ko Veltman ons verwend met een 
prachtige lezing over het tot leven brengen van onze eigen tuin.  
Dat het onderwerp van Ko een succes was blijkt wel uit het feit dat 
hij dezelfde lezing op 14 juli a.s. nog een dunnetjes gaat overdoen. 
Mocht u er vandaag niet bij zijn geweest, is dit uw kans!.  

Zoals onze voorzitter in haar toesprak vanmiddag al aangaf is het 
betrekken van dit pand is tamelijk onverwacht en heel erg snel 
gegaan. Het oorspronkelijke idee was om 1 dag met een promo 
kraampje bij de Bijenkorf te gaan staan en zochten daarvoor con-
tact met de beheerder van het Stadshart (Amstelveen). Tijdens 
het overleg met de beheerder werd al direct duidelijk dat dit idee 
qua veiligheid geen optie was. Er zou wel de mogelijkheid zijn een 
winkelpand beschikbaar te stellen mits er in de tussentijds geen 
nieuwe huurder zou komen. 

Drie weken geleden hebben wij te horen gekregen dat het voor-
malige DIXONS pand voor enkele weken aMogen betrekken.  Een 
winkel, keuken, toilet, gas, water, elektriciteit werd ons beschikbaar 
gesteld en dat op een prachtige locatie. Een werkelijk fantastisch 
aanbod wat we niet konden weerstaan en hebben besloten, snel 
te handelen en voor een periode van 2 weken gebruik te maken 
van dit aanbod!
Woensdag de sleutel gekregen, vrijdag schoongemaakt en zater-
dag tot in de kleine uurtjes opgebouwd, met een fantastisch re-
sultaat. Zondag was de opening, exclusief voor onze leden! Wat 
khebben wij veel enthousiaste reacties ontvangen!. 
Onze deuren waren officieel niet open maar de belangstellenden 
waren zaterdag en zondag nog maar moeilijk tegen te houden!. 

Wat gaan we de komende weken zoal doen, naast onze info stands? 
Teveel om op te noemen maar doe hieronder toch een poging: 

• Mini (snuffel) cursus bijen houden
• Kinder activiteiten
• Imkerij dagen (9 en 10 juli). Workshop’s, honing slingeren,  
   observatiekast, etc. etc. 
• Film avonden
• creatieve work shops
• Verkoop van bijen gerelateerde artikelen

Imkervereniging Amstelland 
tijdelijk in DIXONS pand
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Er is de afgelopen maanden veel 
gebeurd, leuke dingen maar ook 
verdrietige dingen.

Zo hebben wij afscheid moeten 
nemen van Wim van Olphen (lid 
sinds 1990). Wim is op 12 maart  
jl. na een kortstondig ziekbed 
overleden.

De cursus Biologisch imkeren 
moest onverwacht eerder afge-
broken worden door gezond-
heidsproblemen van de leraar, 
Wim Grasstek. 

Op 7 mei heeft onze vereniging 
met een kraam op de Westbeem-
ster Bijenmarkt gestaan, een 
heuse bijenmarkt op nog geen 30 
minuten rijden van Amstelveen! 
Dit is een initiatief van de groep 
Noord Holland waar we deel van 
uitmaken en waar alle afdelingen 
uitgenodigd worden zich te pre  
senteren naast wat commerciële 
standhouders en stichtingen. Er is 
ook een lezingenprogramma en 
verschillende keurmeesters keuren 
uw bijen-gerelateerde producten. 
Het was uitzonderlijk mooi weer 
en het was al vroeg druk. Onze 
kraam werd afwisselend bemand 
door Simone, Eric en Harmke. Er 
was veel interesse voor de boeken 
die we verkochten en verschillende 
bezoekers zijn warmgelopen om 
bij ons op dinsdagavond eens 
langs te komen! Het is een prima 
plek om te netwerken in een 
hartelijke sfeer en we hebben 
verschillende van onze leden 
gezien. Nooit geweest? Noteer 
dan alvast 6 mei 2017 in uw 
agenda, wij zijn er zeker weer!

De zwermdrift van onze bijen  
zal bij het verschijnen van deze 
Bijpraten, al tot volle wasdom zijn 
gekomen. De eerste zwermmel-

dingen zijn al binnen ....
Hoewel voor een (biologisch) 
imker het zwermen van bijen een 
prachtig fenomeen is, voor mensen 
met minder kennis van honing-
bijen kan het een angstaanjagend 
schouwspel zijn. Geen reclame 
dus voor onze liefhebberij.
We hopen daarom van harte dat 
u, als verantwoord imker, tijdig 
maatregelen neemt om het 
zwermen te voorkomen, bijvoor-
beeld door het tijdig maken van 
een kunstzwerm. 

Schroom niet om hulp in te 
roepen van een collega imker als 
u niet zeker van uw zaak bent of 
als het door andere omstandighe-
den niet tijdig lukt; u maakt niet 
voor niets deel uit van een imker-
vereniging. Als u geen contact 
gegevens heeft, kunt u altijd onze 
secretaris benaderen.  

Intussen is onze vereniging zich 
aan het voorbereiden op de 
huldiging van vier van onze 
leden, welke 25 of 40 jaar lid zijn. 
Op 4 juni aanstaande gaan wij dat 
vieren op ons Bijenpark. U komt 
toch zeker ook? Tevens een prima 
gelegenheid om informatie uit te 
wisselen, uiteraard onder het 
genot van iets lekkers! We zullen 
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Veel te doen de komende maanden 
Het leuke van bijen houden is, dat elk jaar toch 
weer anders verloopt. Na de treurnis van een koud 
en nat voorjaar, ontplofte de natuur in mei en 
stromen de honingkamers weer vol!

VAN HET BESTUUR

Wim van Olphen, aan 
het werk op de Beemster 
Bijenmarkt in 2015.

Namens het bestuur, 
Eric van der Meer

http://http://nbvamstelland.nl
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ook voorbereidingen treffen voor 
de volgende dag, iedere inbreng 
is welkom.
 

Aansluitend, op 5 juni is het 
alweer de 10e editie van de 
Amstelland dag, wij zien dit als 
een uitstekende gelegenheid om 
positieve reclame te maken voor 
de honingbijen, het imkeren en 
onze vereniging voor mensen uit 
de regio. We zijn erg blij dat een 
aantal van u al heeft aangegeven 
daar graag aan mee te willen 
werken! Mocht u zich nog niet 
hebben opgegeven, gewoon doen! 
Wederom een leuke gelegenheid 
om in gemoedelijke sfeer met 
andere leden op te trekken en 
altijd een leuke dag met veel 
bezoekers, zelfs als het weer wat 
minder is.  

Zoals u misschien wel weet (of 
niet) bestaat de naam Imkerver-
eniging Amstelland, dit jaar 40 
jaar en dat kunnen wij natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Er is voor de gelegenheid 
een speciaal ‘jubileum’ etiket 
ontworpen wat de honingpotjes 
dit jaar zal sieren. Het startschot 
voor de verschillende evenemen-
ten zal worden gegeven tijdens de 
Amstelland dag.

Tijdens de Open Imkerijdagen 
op 9 en 10 juli aanstaande willen 
we de inwoners van Amstelveen 
en zijn bezoekers kennis laten 
maken met onze vereniging en 
ons 40-jarig jubileum door ons 
te presenteren in het Stadshart 
van Amstelveen!! Hiervoor hebben 
wij inmiddels mondeling toezeg-
ging gekregen. Details volgen nog, 
maar het concept programma be-
vat natuurlijk voorlichting geven 
over honingbijen, het houden van 
bijen en de geschiedenis van onze 
vereniging. En we willen tevens 
een beleving door ter plekke  
honing te slingeren en wat acti-
viteiten voor kinderen te organi-
seren. 

We zullen ons jubileumjaar 
afsluiten met een gezellige 
Barbecue voor leden en hun 
partners op ons Bijenpark.

Kortom, veel te doen de komen-
de maanden. We hopen dat u in 

de gelegenheid bent om mee te 
helpen in de voorbereidingen of 
tijdens de activiteiten voor of 
achter de schermen. Alle beetjes 
helpen en we vinden het heel fijn 
als deze activiteiten bijdragen om 
elkaar wat beter te leren kennen. 
Neem contact op met onze secre-
taris als u zich wilt aanmelden of 
wilt overleggen waar uw bijdrage 
het beste bij past!

Tijdens de afsluiting van het 
seizoen zouden we graag weer 
een honingkeuring evenement 
organiseren, met een proeverij 
(want over smaak valt niet te 
twisten). Dit zullen wij nog met 
onze honingkeurmeester moeten 
afstemmen, maar ons advies … 
Wees voorbereid… Vloeibare 
honing, kristalliserende honing, 
crème honing, alle categorieën 
zijn welkom!

Amstelland dag,

www.nbvamstellan
d.n

l
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Imkervereniging 
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De vreugde was van korte duur. Bij het openen van 
de kast werd het al duidelijk. Voldoende voer, een 
kast vol diarree en dode bijen. 

De twijfel sloeg toe, ligt het aan mij? Wel, nee...
Tijdens de cursus kreeg ik al te maken met een zwak 
en een dood volk. 

Helaas vormt bijensterfte ook een van de aspecten 
van het imker bestaan.

Met een nieuw volk van Jan Westerhof maakte ik een 
nieuwe start. Zoals geleerd controleerde ik alle ramen. 
Hield mijn administratie en de weersomstandigheden 
strak bij. De warme dagen hielden aan. Ik was er 
zeker van, er is geen dop te vinden. Met een gerust 
hart ging ik het weekend in. 

Het duurde niet lang. Na twee dagen kreeg ik  
een melding: ‘de bijen doen vreemd ze hangen in de 
appelboom’. 

Oei, een zwerm! Op weg naar de kast schoot van 
alles door mijn hoofd. Ik heb toch echt alles gecheckt. 
Hoe is het mogelijk?

Op de plek van bestemming geen zwerm te 

ontdekken. De kast zit nog vol met bijen. De zwerm 
kan toch niet van mij zijn? De omwonenden waren 
er echt van overtuigd dat de bijen uit mijn kast 
kwamen. Na een tijd de situatie te hebben geobser-
veerd, zag ik een aantal bijen vreemd in het gras, 
duiken en  
op vliegen. Dat wordt dus zoeken en kruipen in het 
hoge gras op zoek naar bijen. En wat blijkt, de 
geknipte moer was uitgevlogen, maar kon niet ver 
komen. 

Blijkbaar had ik toch een dop over het hoofd 
gezien. Hier was sprake van een ‘enkele zwerm’.

Opeens had ik twee bijenvolken! 

Met een aantal praktijklessen en diploma op zak ging ik vol van 
vertrouwen met mijn bijenvolk naar een mooie drachtrijke plek. 
De winter viel in. En een nieuw imkerjaar diende zich aan (2015).  
Ik ga imkeren! Vol vertrouwen ga ik op weg naar de kast en ben 
benieuwd: “is het volk goed de winter door gekomen?” 

EEN ZWERM EN WAT NU?

Ervaringen van:  
Cynthia Lionahr Vernie, 
een cursist van de Basis-
cursus Bijenhouden 2014

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


6 : 22Klik voor de website van nbvamstelland.nl Bij Praten

Het bleef helaas niet rustig. 
Nadien bleven de zwermen komen. Ik had wel  

geleerd hoe ik het zwermen moest reguleren of 
afleggers kon maken, maar een zwerm scheppen... 
nee!! 

Wat nu? Waar en bij wie kan ik terecht? Wie is de 
zwerm coördinator voor de locatie waar ik met mijn 
kast sta? En vooral: hoe schep ik een zwerm? 

De praktijk is overduidelijk anders dan de theorie. 
Een bijenzwerm hangt niet altijd aan een tak. 

Rond bellen dan maar. Via,via kreeg ik telefoon-
nummers van Imkers uit Amstelveen en Abcoude. 
Zij schoten mij te hulp. Ieder had zijn of haar 
methode om zwermen te vangen. En zoals altijd 
verschilt de handelwijze bij de imkers. De een lokt 
ze met open broed en de ander schept ze zo in de 
kieps.

Hoe was het mogelijk: vijf zwermen binnen een week, 
mijn kast nog vol bijen en geen dop te vinden?! Bij 
navraag bleek er een aantal andere imkers en ook BD 
imkers in mijn omgeving te staan! Waar de zwermen 
vandaan gekomen zijn, is en blijft een vraag…

Ik ben imker geworden en leer iedere keer weer. 
Imker zijn, is ‘levenslang leren’; het onderwijs in de 
praktijk. 

Wat heb ik gemist: 
Namen en telefoonnummers van ervaren imkers en 
van de zwermcoördinator! 

Tip voor de vereniging: zorg dat deze gegevens 
bekend zijn bij de beginnende imkers, zodat zij zich 
gesteund voelen en niet het gevoel hebben er alleen 
voor te staan. 

Advies: 
Zwermen is een gezond en natuurlijk proces. Het 
moet alleen geen gevaar opleveren voor de buurt. 

Kijk bij het zoeken van een geschikte plek voor de 
kast niet alleen naar bloemen en bomen voor een 
goede dracht, maar ook naar wat zich nog meer in 
de omgeving bevindt. 

Zet geen kast dichtbij een school of kinderdag- 
verblijf enz. Dat levert extra risico’s op die nadelig 
kunnen uitpakken voor het maatschappelijke 
draagvlak voor de imkerij en het imago van onze 
bijen.

Hartelijke groeten,
Cynthia Lionahr Vernie

http://http://nbvamstelland.nl
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Hoe is het idee ontstaan om deze  
thema-avond te organiseren?

Tijdens de landelijke bijeenkomst van alle 
docenten werd geconstateerd dat er weinig 
imkers zich opgeven voor de vervolgcursus 
Bijenhouden. Het blijkt dat het ‘gestructu-
reerd leren’ van beginnende imkers stopt na 
de basiscursus. We denken dat de vervolg-
cursus door zijn zware accent op het telen 
van koninginnen te weinig aansluit bij de 
behoeften van de beginnende imkers. Er is 
daarom afgesproken dat landelijk zal worden 
gewerkt aan een herziening van de vervolg-
cursus. Vooruitlopend daarop heb ik dit 
onderwerp ook binnen onze vereniging 
aangekaart om te zien hoe we op kortere 
termijn de beginnende imkers al meer 
verdieping kunnen aanbieden op belangrijke 
onderwerpen. Zo ontstond het idee om 
thema-avonden te organiseren.

Welke onderwerpen komen het meest  
in aanmerking?

Als eerste kwamen daarbij de thema’s  
‘zwermen voorkomen’ en ‘vegers maken’ 
naar voren. Het zijn kernzaken bij het imkeren 
en komt elk jaar terug. Omdat beginnende 
imkers er maar 1x per jaar mee bezig zijn, is 
het belangrijk om de ervaringen met elkaar 
uit te wisselen en het ingewikkelde proces 
nog eens stap voor stap door te nemen. We 
zien dat steeds meer imkers in de (binnen-)
stad hun hobby uitoefenen. Juist in een stede-
lijke omgeving heeft de imker een verant-

woordelijke taak om zwermen te voorkomen 
of te controleren. Het merken en knippen 
van zijn koninginnen is dan extra belangrijk 
om het zwermproces te beheersen.
We mogen niet het risico lopen dat door 
onachtzaamheid van de imker het zwermen 
afbreuk doet aan de populariteit van het 
imkeren en onze bijen!
Een ander onderwerp dat ik op een thema-
avond wil uitdiepen is het bestrijden van 
Varroa om onze volken zo gezond mogelijk 
te houden.
Mogelijk plannen we nog een derde avond 
over het inwinteren. Ik merk dat er soms 
‘karig’ wordt bijgevoerd, terwijl het doel zou 
moeten zijn dat er in mei nog voer over is 
om een veger te kunnen maken.

Hoe ziet je doelgroep eruit?

Alle imkers, die nog maar een paar jaar im-
keren, zijn van harte welkom. Natuurlijk ook 
alle stadsimkers, voor wie het voorkomen 
van zwermen erg belangrijk is. En alle imkers 
die nog eens de details van het maken van 
vegers willen horen. Ik merkte dat er bij de 
thema-avond op 28 april een gemêleerd ge-
zelschap was met gedreven imkers die al op 
hun basiscursus toonden dat zij doorzetten, 
ook als het moeilijk wordt of even tegenzit.

Inmiddels is de eerste thema-avond 
achter de rug. Hoe heb je het aangepakt?

Ik ben de avond begonnen met het uitwisselen 
van ervaringen in de groep. Veel deelnemers 

Zwermen 
voorkomen

Jos Valentin

Zwerm op ideale plek 
om te scheppen…

Op 28 april hebben Henk Kooij en Jan Westerhof een 
thema-avond ‘Zwermen voorkomen’ georganiseerd 
voor oud cursisten van de Basiscursus Bijenhouden. Dit 
mooie initiatief is voor de redactie aanleiding geweest 
om Jan te interviewen voor ons blad Bijpraten.

http://http://nbvamstelland.nl
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hadden ondanks voorzorgsmaatregelen  
toch nog zwermen en soms wel meerdere 
zwermen gehad. Er kwamen veel vragen uit 
de groep. Iedereen vond het moeilijk om het 
zwermen te voorspellen omdat het sterk 
afhankelijk is van de weersomstandigheden. 
Uit de ervaringen bleek wel dat de basiscur-
sus een goed fundament vormt voor de 
imkers. Maar omdat het per jaar maar 1 keer 
gebeurt, duurt het een aantal jaren voordat 
de beginnende imker de praktische vaardig-
heden heeft opgedaan. Ik vind het een goed 
teken dat niemand ‘onder de bijen is 
gelopen’. Dat gebeurt snel als je jaar op jaar 
je volken maar splitst, als enige methode om 
zwermen te voorkomen….
Ik had wel een presentatie voorbereid. Maar 
tijdens de avond hebben we vooral veel 
‘rond’ de sheets gepraat om in te haken op 
de praktische punten die werden ingebracht 
door de deelnemers. De aanwezigen kunnen 
de sheets downloaden vanaf de website 
http://www.imkerijwesterhof.nl/ en thuis 
nog eens in detail bekijken.
Ik merkte aan de intensieve discussies tijdens 
de pauze, dat er veel behoefte is om met 
andere imkers/oud cursisten ervaringen uit 
te wisselen. Daarvoor alleen al is de thema-
avond belangrijk!

Waaraan kun je merken dat de imkers 
echte praktijkervaring hebben opgedaan?

Bij het imkeren zijn heel veel keuzes moge-
lijk. Ik zie dat de imkers steeds makkelijker 
besluiten nemen en zekerder worden in 
hun handelen. Het is daarbij van groot 
belang  om de handelingen zélf te doen en 
zo te leren wat een volgende keer anders of 

handiger kan of juist niet moet. Ik ben groot 
voorstander van het coachen van beginnen-
de imkers door een ervaren imker. Maar het 
coachen zou moeten bestaan uit het stellen 
van de nodige vragen waardoor de imker zelf 
tot inzicht komt wat de juiste actie is in zijn/
haar situatie. De uitvoering zou door de be-
ginnende imker zelf moeten worden gedaan. 
Natuurlijk kan de coach ernaast staan, maar 
met de handen op de rug… Coaching per 
email of telefonisch kan perfect werken!

Heb je voor de lezers een vooruitblik op 
de tweede thema-avond?

De datum staat al vast: 30 juni en we starten 
om 19.30 uur in het clubgebouw in Amstel-
veen. Het thema is ‘Varroa, de bijendoder’ 
met focus op: 
• hoe veroorzaakt de Varroa mijt schade, 
• jaarrond bestrijding,
• nieuws uit onderzoek.

Net als bij de eerste thema-avond wil ik er-
varingen uitwisselen en met elkaar nog eens 
de bestrijdingstappen in detail doornemen, 
zodat voor iedereen weer helder is wanneer 
wat moet gebeuren. Ook het gebruik van 
Hive-Clean komt erbij aan de orde. Oud 
cursisten hebben van mij een email gekregen 
om zich in te schrijven. Bij het inschrijven 
kunnen ze ook een mini enquête invullen 
over hun ervaringen met de Varroa besmet-
ting. De resultaten zal ik op de thema avond 
bespreken. Ook niet-oud-cursisten zijn wel-
kom (mits er plaats voldoende is) en kunnen  
zich per email bij mij aanmelden via  
jan@westerhof50.nl 

De zwerm is te groot voor de kieps: 
dan maar direct in de kast!

http://http://nbvamstelland.nl
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Een schudzwerm maken geeft een paar 
voordelen ten opzichte van het maken 
van een veger nl.:

1  Bij een schudzwerm wordt geen broed 
meegenomen uit het ‘oude’ volk. Dus 
we beginnen na de behandeling met 
Oxaalzuur op de bijen met een Varroa-
schoon volk

2  De oude koningin blijft in het ‘oude’ 
volk, een geselecteerde of gekweekte 
jonge koningin wordt ingevoerd in 
de schudzwerm waardoor het jonge 
volk kan uitgroeien tot een vitaal en 
productief volk met de eigenschappen 
welke vanaf het opzetten van het jonge 
volk door de imker wordt bepaald.

Bij het maken van een veger wordt de 
‘oude’ koningin met een raam broed over-
gezet in bijvoorbeeld een zesraamskastje. 
Hierbij wordt een aantal Varroa mijten 
met het broed en de bijen meegenomen 
uit het ‘oude’ volk in de veger. Het jonge 
volk start dan vanaf het begin met een 
behoorlijke Varroa bezetting hetgeen voor 
de ontwikkeling van het jonge volk niet 
optimaal is.

Voorbeeld voor het maken van een 
schudzwerm:

1  Prepareer van te voren een klein (3 tot 
6 ramen) kastje dat een goede ventilatie 

in de bodem heeft. Vul deze met een  
voerraam (liefst niet net uit een ander 
volk). Als je een voerram en een raam 
stuifmeel kunt meegeven dan is dat 
natuurlijk helemaal mooi. Heb je geen 
voerramen denk dan aan voldoende 
suikerdeeg voor de eerste paar dagen, 
en voer bij voorkeur suikerwater daarna.

 a  Als het jonge koninginnetje al 
bevrucht is dan plaats je ook een 
al uitgebouwd leeg raam zodat het 
koninginnetje z.s.m. weer eitjes kan 
leggen. Als je dat uitgebouwde lege 
raam daarbij in het midden plaatst 
dan kan het volkje gemakkelijker 
naar beide kanten groeien.

 b  Als het jonge koninginnetje nog niet 
is bevrucht dan is het plaatsen van 
een uitgebouwd leeg raam niet nodig 
want dan hebben de bijen nog even 
de tijd om zelf voor een uitgebouwd 
raam te zorgen.

2  Controleer of het borgplaatje van het 
invoerkooitje met de moer wel is weg-
gebroken (als afsluiting hoeft er maar 
een beetje suikerdeeg in).

3  Haal de ramen weer uit het gepre-
pareerde kleine kastje, en zet ze er 
bijvoorbeeld naast.

4  Schud vervolgens vanuit een honing-
kamer (van boven het moerrooster) 
bijen in een hele grote emmer. De bijen 

Overgenomen van 
Imkerpedia

Waarom een 
schudzwerm  
maken in plaats 
van een veger?

Het maken van een schudzwerm

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Voerraam
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Suikerdeeg
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Invoerkooitje
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Suikerdeeg
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Honingkamer
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Honingkamer
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Moerrooster
http://www.nbvamstelland.nl/
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uit de honing kamer hebben de juiste 
leeftijd om een moer op in te voeren. 
De vliegbijen mogen er af vliegen (maar 
dat hoeft niet noodzakelijkerwijs).

5  Stoot de bijen in de emmer regelma-
tig naar beneden. Laat ze niet over de 
rand gaan hangen, want dan stoot je ze 
daarna buiten de emmer.

6  Zodra er voldoende bijen in de emmer 
zitten kun je deze een spuit met in water 
opgelost oxaalzuur geven (verhouding: 
30 gram op 1 liter (3%). Zo’n portie jonge 
bijen zonder broed en ook nog zonder 
koningin kan immers perfect deze vorm 
van Varroa-bestrijding ondergaan.

7  Draai dan de bijen in de emmer rond 
zodat ze aan elkaar gaan klonten, en 
gooi de hele klont in de kast.

8  Hang snel de ramen terug op hun 
plaats (niet drukken geef ze even de tijd 
om tegen de ramen te lopen).

9  Hang daarna het invoerkooitje met 
de moer tussen de ramen, met een 
spijker door het oogje, en het voer naar 
beneden. Dat kan zowel direct als na 
een paar uur als de bijen zich inmid-
dels flink (hopeloos) moerloos voelen. 
In het eerste geval doe je gewoon iets 
meer suikerdeeg in het invoerkooitje.

10  Sluit het kastje, veeg de resterende 
bijen die aan de kast hangen weg, en 
laat het volkje harmoniseren.

11  Zet in het schemerdonker voor de 
volgende avond het kastje op meer dan 

2 kilometer afstand van de stand waar 
de bijen vandaan komen (anders vliegt 
2/3 deel van de bijen weer af) en open 
het vlieggat. Zodoende harmoniseren 
de bijen en de koningin 2 nachten, en 
vliegen de volgende dag rustig in. De 
moer is ondertussen wel uit het kooitje.

12  Na 3 dagen constateren dat de koningin 
inmiddels vrij is en dan het kooitje ver-
wijderen. Niet verder kijken, want dan 
loop je kans op inballen. Als je de bijen 
geen voerramen maar suikerdeeg hebt 
meegegeven dan kun je de ratenbouw 
en de ontwikkeling van het volkje 
bevorderen door het voeren van kleine 
beetjes suikerwater.

13  Als je de schudzwerm een bevruchte 
koningin hebt gegeven kijk je na een 
week of er larven zijn. Die zijn sneller  
te zien dan eitjes. Bij een onbevruchte 
koningin kijk je na twee weken.  
Zo weinig mogelijk rook gebruiken, en 
geen razzia op de koningin gaan hou-
den. Geef de koningin nog een week de 
kans om gesloten broed te krijgen.

14  Daarna wekelijks controleren op wissel-
doppen (totdat het overgrote deel van 
de bijen dochters van de nieuwe moer 
zelf zijn). Dit is extra van belang indien 
er een grotere genetische afstand is 
tussen de bijen en de nieuwe koningin 
(bijvoorbeeld bastaardbijen en een 
buckfast-koningin).

Uiteraard kun je aan een schudzwerm ook 
gesloten broed mee geven, maar daarmee 
ondergraaf je het effect van de oxaal-
zuurbehandeling omdat oxaalzuur het 
gesloten broed niet bereikt.
Je kunt aan een schudzwerm zeker geen 
open broed meegeven, want dan zullen 
de bijen waarschijnlijk liever een eigen 
koningin maken dan dat ze de ingevoerde 
koningin zullen accepteren.
Als je aan schudzwermen onbevruchte 
koninginnen meegeeft dan loop je met 
die schudzwermen uiteraard ook de kans 
dat er koninginnen niet aan de leg raken 
(bijvoorbeeld omdat er iets mis kan gaan 
met de bruidsvlucht). Dat is zonde van de 
hoeveelheid bijen die het maken van een 
schudzwerm kost. Je kunt beter eerst via 
veel kleinere bevruchtingsvolkjes zorgen 
voor bevruchte koninginnen.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Invoeren_van_een_koningin
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Moerloos
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Harmoniseren
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Inballen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Rook
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Wisseldoppen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Wisseldoppen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Buckfast
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Gesloten_broed
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Open_broed
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Bruidsvlucht
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Bevruchtingsvolkje
http://www.nbvamstelland.nl/
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Onduidelijk was nog hoe de mijt en het 
virus zich onder bijenvolken heb ben 
verspreid. Er zijn twee scenario’s schrijven 
de onderzoekers. ‘Het eer ste scenario is dat 
Varroa het virus in troduceerde bij Apis 
mellifera en een wereldwijde epidemie 
veroorzaakte.’ In dat geval zouden Oost-
Aziatische Varroa-populaties de voorouder-
gast heer zijn van het virus; de Europese 
honingbij komt oorspronkelijk ook uit 
Oost-Azië. ‘Het tweede scenario is dat DWV 
een terugkerende ziekte is en dat de 
huidige pandemie wordt veroorzaakt door 
Varroa; in dat geval is te verwachten dat  
A. mellifera de vooroudergastheer is.’ 
Aan de hand van moleculaire gege vens van 
mijten en bijen in 17 landen en 32 geografi-
sche regio’s probeer den de onderzoekers de 
verspreiding van het virus te reconstrueren. 

Ze ontdekten dat de pandemie zich ver - 
spreidde vanuit Europa naar Noord-Amerika, 
Australië en Nieuw-Zee land. Ook keken ze 
naar andere mo gelijke vectoren van het 
virus, maar ze concluderen dat A. mellifera 
overduidelijk de voornaamste verspreider 
en vooroudergastheer van het virus is.

Transmissie
‘Dit is de eerste studie die conclu deert dat 
Europa de ruggengraat is van de wereld-
wijde verspreiding van de bijdodende 
combinatie van het de formed wing virus en 
de Varroa-mijt’, zegt eerste auteur Lena 
Wilfert. ‘Dat laat zien dat de verspreiding 
groten deels door menselijk toedoen is; als 
de verspreiding natuurlijk was, dan 
zouden we transmissie verwachten tussen 
landen die dicht bij elkaar lig gen. In plaats 
daarvan zien we dat bij voorbeeld Nieuw-
Zeelandse viruspo pulaties afkomstig zijn 
uit Europa. Dat versterkt het vermoeden 
dat transportatie van bijen door de mens 
verantwoordelijk is voor de virusuitbraak.’

Om de negatieve effecten van het vi rus te 
verminderen zijn strengere controles 
nodig, schrijven de onder zoekers. ‘Zoals 
verplichte gezondheidsscreenings en 
gereguleerde ver plaatsing van bijenvolken 
over land grenzen. Met daarbij elke 
mogelijke inspanning om huidige Varroa-
vrije refugia in stand te houden voor het 
behoud van wilde en beheerde bestuivers.’

Bestrijding
Effectieve bestrijding van de Varroa-mijt 
met pesticiden hangt in belangrijke mate 
af van de wijze van toepassing. Dat 
schrijven on derzoekers van de University of 
Sussex 25 januari in het Journal of Apicultural 
Research. Ze testten drie methodes om het 
in Europa veelgebruikte middel oxaalzuur 
toe te dienen aan bij envolken: via druppelen, 
sproeien of sublimeren. Sublimeren blijkt 
het effectiefst: het geeft hogere mijt- 
mortaliteit bij lagere doses. Ook sterven  
 er bij deze methode minder bijen dan bij 
druppelen of sproeien.

Door Maartje Kouwen 
(redacteur Bionieuws)
Bron: Bionieuws 13-2-2016

De Europese honingbij is overduide lijk de wereldwijde 
verspreider van het dodelijke deformed wing virus. Dat duidt 
erop dat de pandemie is veroor zaakt door menselijke 
verplaatsing van bijenvolken, en niet op natuur lijke wijze 
heeft plaatsgevonden. Dat schrijven Britse en Zwitserse 
onder zoekers 4 februari in Science. De honingbij Apis mellifera 
is wereld wijd een belangrijke bestuiver voor zowel wilde 
planten als agrarische gewassen. Hoewel het totaal aantal 
bijenvolken stijgt, komen er op we reldschaal grote 
ineenstortingen van populaties voor. Infecties veroor zaakt 
door de mijt Varroa destructor levert daaraan vermoedelijk 
een be langrijke bij dra ge, schrijven de on derzoekers. Met 
name het door de mijt overgedragen deformed wing virus 
(DWV) wordt geassocieerd met hoge wintersterfte.

Europese bij verspreidt virus

Wetenschap

http://http://nbvamstelland.nl
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Aan de rand van de ‘wildebloemenweide’ 
in de Royal Botanical Gardens in Londen, 
heeft de kunstenaar Wolfgang Buttress een 
40 ton stalen sculptuur gemaakt, genaamd 
The Hive  De sculptuur is een 17 meter hoge 
ode aan honingbij, voorzien van duizenden 
LED-lampjes en microfoons die volledig 
gecontroleerd worden door de trillingen 
van een nabijgelegen bijenkorf. 
The Hive straalt een meditatieve sounds-
cape uit van bijen geluiden, cello en zang, 
de intensiteit van het geluid en het licht 
geeft de drukte in de bijenkorf één-op-één 
weer. 
Een facinerend project en nu de Britse 
pond laag staat zeker een bezoek waard.

Erik van Rosmalen

Bijen in de Kunst

Klik op de knop voor 
het filmpje 

Klik op de knop voor een 
muzikale indruk

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=386SCS4mcuI
https://www.youtube.com/watch?v=UevWXcSkiNg
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Wetenschap

Bron: Tuinbouw-
Communicatie

Bijen raken 
‘verslaafd’ aan 
Neonicotinoïden 
Bijen en hommels blijken liever nectar op te nemen  
als er pesticiden in zitten, dan wanneer de suikerrijke 
vloeistof niet is vervuild met gewasbeschermingsmid-
delen, zo blijkt uit een studie meldt Nu.nl. Een mogelijke 
verklaring zou zijn dat de pesticiden hun hersenen 
stimuleren op een manier zoals nicotine het menselijk 
brein verslaafd maakt.

Deze conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit 
van Newcastle in het wetenschappelijk tijdschrift 
Nature. De onderzoekers lieten bijen en hommels in hun 
laboratorium proeven van nectar waaraan drie van de 
meest gebruikte pesticiden (neonicotinoïden) waren 
toegevoegd. Soms kregen de diertjes ook onvervuilde 
nectar voor gezet. Al snel bleek dat de bijen en hom-
mels een voorkeur hadden voor nectar dat pesticiden 
bevatte.
Na het opnemen van de nectar met daarin bestrijdings-
middelen, zagen de wetenschappers een piek in de 
activiteit van hersencellen voor smaak, die zich nabij de 
kaken van bijen en hommels bevinden.  Hun conclusie is: 
“Neonicotinoïden activeren mechanismen in het 
bijenbrein die je kunt vergelijken met de hersenreactie 
van mensen op nicotine. Het feit dat bijen een voorkeur 
hebben voor voedsel met neonicotinoïden is zorgelijk, 
omdat het aangeeft dat deze stoffen net als nicotine als 
een soort drug kan werken op de bijen.” Uiteindelijk zou 
de aantrekkingskracht van de pesticiden op insecten 
kunnen leiden tot een afname van de bijenpopulatie, zo 
waarschuwen de onderzoekers.

http://http://nbvamstelland.nl
http://nu.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Voor u gesprokkeld  
uit verschillende  
afleveringen van  
Bionieuws

Hans de Graaff

Bloemgeur 
houdt honing-
bijen rustig 

Honingbijen worden agressief als ze een 
vijand opmerken. Met een alarmfero-
moon roepen werksters die de kolonie 
bewa ken hun nestgenoten dan op tot 
de strijd. Die vliegen uit om de vijand te 
steken en te verjagen. 

Maar als de bijen bepaalde bloemgeuren 
oppikken, heeft het alarmferomoon 
minder effect, schrijven Australische en 
Franse auteurs in Nature Commu nications 
(22 december online). De bijen lijken een 
aangeboren voorkeur voor die bloem-
geuren te hebben. Deze zetten aan tot 
foerageren en dat heeft dan prio riteit 
boven verdediging. Het is geen wonder 
dat de bijen niet altijd even agressief 
reageren. Als hun angel na de steek 
af breekt, moeten ze hun actie met de 
dood bekopen.
Bron: Bionieuws 16 jan. 2016

Meer oogst 
dankzij 
bestuivers
De hoeveelheid bestuivers is de beste 
voorspeller van de hoogte van de oogst. 
Ook levert een toename in aantal en 
soorten bestuivers op kleine landbouw-
bedrijven meer oogstwinst op dan op 
grotere percelen. 

Dat blijkt uit een stu die waarin onderzoe-
kers de opbrengsten onderzochten van 
344 velden in 12 landen in Afrika, Azië en 
Latijns Amerika (Science, 21 januari on-line). 
Volgens Naturalis-onderzoeker en mede-
auteur Luisa Carvalheiro kan deze kennis 
bij dragen aan de ontwikkeling van duur-
zame landbouwsystemen. “We laten zien 
dat ecologisch intensiveren zorgt voor 
een win-winscenario tussen biodiversi-
teit en oogstopbrengst voor gewassen in 
verschillende delen van de wereld”.
Bron: Bionieuws 30 jan. 2016

Minder 
eiwit voor 
bijen
De eiwitconcentratie in pollen,  
belangrijke eiwitbron voor bijen,  
neemt af bij een toename aan C02.  
Dat schrijven Amerikaanse biolo gen  
in Proceedings of the Royal Soci ety B van  
13 april. 

Ze keken naar de pollen van herbari-
ummatriaal van de Canadese gulden-
roede (Solidago canadensis) over de loop 
van meer dan honderdvijftig jaar. Ook 
stelden ze levende planten bloot aan 
verschillende CO2-concentraties. Zowel 
bij herbariummateri aal als bij levende 
planten nam de eiwitconcentratie in de 
pollen af. Deze afname zal in de nabije 
toe komst door klimaatverandering 
verder doorzetten. Met name voor 
larven en eileggende koningin nen zijn de 
eiwitten belangrijk. S. canadensis is een 
belangrijke ei witbron aan het einde van 
de zo merperiode om de winter door te 
komen.
Bron: Bionieuws 30 april 2016

Wetenschap
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Een team onderzoekers in de V.S. heeft met behulp van nieuwe genetische technieken de genetische 
achtergrond onderzocht van het altruïstische gedrag van de werksters van bijen. Onder het 
altruïstisch gedrag van sociale insecten wordt verstaan, dat in dit geval werkster bijen er vanaf zien 
eigen nakomelingen te produceren en in plaats daarvan zorgen voor die van een ander. 

Sterft de koningin dan zien we twee dingen gebeuren.  
Of een werkster blijft zich altruïstisch gedragen en gaat 
door met het verzorgen van de larven van hun ei leggende 
zusters of zij gedraagt zich meer egoïstisch door het sti-
muleren van haar ovariën en gaat zelf onbevruchte eitjes 
leggen, waaruit darren geboren worden. De vraag die de 
onderzoekers zich stelden was, waardoor blijft het ene 
deel van de werksters dit altruïstische gedrag vertonen 
en ontwikkelen anderen zich tot ei leggende moeren.

Het is bekend dat een jonge moer paart met een aan-
tal darren. Alle werksters in een volk, die uit bevruchte 
eicellen worden geboren, hebben dus dezelfde genen van 
moederszijde, maar kunnen verschillen in genen die ze 
van vaderszijde hebben. Voor een deel zijn het dus echte 
zusters en voor een deel stiefzusters. Wat blijkt nu uit dit 
onderzoek? Het lijkt erop dat er een competitie plaats-
vindt tussen de genen van moederszijde en die van hun 
vader. De vraag is echter wordt het verschil in ei leggend 
gedrag bepaald door de genen van de moer of die van 
de darren. Onderzoekers hebben 18 verschillende volken 
gemaakt, kruisingen tussen Afrikaanse en Europese bijen. 
Afrikaanse bijen hebben grotere ovariën dan de Euro-
pese. Door deze kruisingen konden de onderzoekers be-
palen welke genen, die van de vader of de moeder, actief 
waren in hun nakomelingen. Door werksters van deze 
kruisingen zonder moer bij elkaar te plaatsen, stimuleer-
den zij werksters tot het leggen van eitjes. 

Hieruit bleek allereerst dat werksters met Afrikaanse 
vaders en Europese moeders grotere ovariën hebben en 

waarschijnlijk meer geschikt waren om reproductief te 
worden dan bijen met Europese vaders en Afrikaanse 
moeders. Dit wijst er volgens de auteurs al op dat de 
reproductieve eigenschappen van de werksters meer 
door de genen van vaderszijde dan door die van moe-
derszijde beïnvloed worden. Vervolgens hebben ze 
onderzocht welke stukjes RNA in deze werksters werden 
bepaald door de genen van de moeder ten opzichte van 
de genen van de vader. Daarna hebben ze het RNA van 
de ovariën van de werksters in kaart gebracht om na te 
gaan welke van de geërfde genen het meest actief waren. 
Hieruit bleek dat de expressie van de genen van de vader 
sterk verbonden waren met het ei leggend gedrag van de 
moerloze werksters, en niet die van de moeder. Dit bete-
kent dat de genen van vaderszijde in een moerloos volk 
bepalen welke werksters het altruïstisch gedrag verliezen 
en eitjes gaan leggen. (Hadden we wel gedacht. Red.) 

Cor Vonk Noordegraaf

Het altruïsme bij honingbijen genetisch onderbouwd
In Science Magazine 
stond een artikel over 
onderzoek naar het 
altruïstische gedrag van 
honingbijen. Hierbij een 
beknopte weergave van 
het resultaat.

http://http://nbvamstelland.nl
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Nodig zijn:
• Veiligheidsbril
• Waterdichte handschoenen
• Zonnebloemolie
• Thymol kristallen

De verhouding Thymol en Zonnebloem-
olie is 8 gram Thymol op 12 gram  
Zonnebloemolie:
Verhouding is 1 : 1.5

Zelf maak ik de oplossing 600 gram  
Zonnebloemolie met 400 gram Thymol.
Verwarm de Zonnebloemolie tot 60  
graden, voeg de Thymol toe en roer totdat 
de Thymol is opgelost.
De Thymol kristallen lossen gemakkelijk 
op als de olie temperatuur boven de 50 
graden is.
Doe het mengen bij voorkeur buiten of 
binnen onder de afzuigkap. De Thymol 
dampen die vrijkomen zijn irriterend voor 
de ogen en de ademhalingswegen. 

Draag een veiligheidsbril en waterdichte 
handschoenen. 
Als de Thymol is opgelost giet de Thymol-
olie dan over in een afsluitbare fles. 
De Thymol-olie kan een paar maanden 
bewaard worden.

Thymol plaatjes maken voor 1 
behandeling van een volk:
 
Benodigdheden:
• 2 plaatjes Oasis.
• 20 gram Thymol-olie per twee plaatjes.
Snij de plaatjes groene Oasis (te koop bij 
een Tuincentrum of Welkoop winkel) met 
een scherp mes af van het blok, zelf snij ik 
de plaatjes op ongeveer 6-7 mm dikte af.
Verdeel 20 gram Thymol olie over twee 
plaatjes Oasis. Laat de olie even intrekken 
in de Oasis en wikkel elk setje van twee 
plaatjes in een velletje plastic zodat elk 
pakketje 20 gram Thymol olie bevat.
Bewaar de setjes met plaatjes in een 

afsluitbare plastic verpakking. De plaatjes 
met Thymol zijn mits bewaard op een 
koele plaats een paar weken houdbaar.

Toepassing op de volken:
Per volk 2 plaatjes (plaatjes met 20 gram 
Thymol-olie) bovenop de volken leggen, 
de werkzame stof Thymol is 8 gram per 
volk per behandeling + 12 gram Zonne-
bloemolie maakt samen 20 gram Thymol-
olie. 
Het maakt niet uit of het volk 20 ramen 
bezet of 10 ramen. 
Zelf heb ik nog geen zichtbare bijensterfte 
gezien bij deze behandeling en ook geen 
zichtbare broedschade. 
Na ongeveer twee weken, als de plaatjes 
voor een gedeelte zijn weggeknaagd door 
de bijen, weer nieuwe plaatjes op de 
volken leggen. Dit net zo lang volhouden 
totdat er bijna geen Varroa mijten meer 
vallen. Meestal is 3 x behandelen met 2 
plaatjes per volk voldoende. 

Zelf Thymol plaatjes maken

John Hoogendoorn

Tijdens zijn lezing over 40 jaar imkerervaring in het afgelopen 
winterseizoen vertelde John Hoogendoorn dat hij voor de 
Varroa bestrijding in de nazomer zelf thymolplaatjes maakte.

Op verzoek van de redactie heeft hij deze werkwijze op papier gezet.  
De redactie raadt echter aan om bij de Varroa bestrijding de werkwijze 
van de WUR te volgen. Zelf thymolplaatjes maken kan daarbij ingepast 
worden, maar houd ook rekening met de bijgevoegde waarschuwing van 
Jan Westerhof ten aanzien van de Oasis. (Red.)

+

http://http://nbvamstelland.nl
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Deze methode om de Varroa te bestrijden 
werkt bij mij erg goed. Ik behandel mijn 
volken met deze methode 2 x per jaar.  
De eerste keer vanaf begin maart voordat 
ik de honingkamers op de volken plaats 
en de tweede keer vanaf eind juli na het 
afnemen van de zomerhoning.

Daarnaast behandeling ik in mei de 
schud-zwermen die ik maak om jonge 
volken op te telen met een 3% Oxaalzuur 
oplossing.
Dit is voor mij voldoende gebleken om  
de Varroa populatie in mijn volken laag  
te houden. 

Deze behandel methodes zijn voor  
eigen risico.

Jan Westerhof maakt bij de  
methode van John  de volgende 
waarschuwing.

Het merk Oasis is een goed merk 
voor steekschuim voor snijbloemen, 
mogelijk het beste. Het productie-
proces voor deze schuimen is 
ongeveer gelijk aan het productie-
proces van Tempex en andere 
schuimen met gesloten bolletjes.  
Bij beide productieprocessen komen 
uit het gevormde schuim voor plant 
en dier giftige stoffen vrij. Bij open 
schuimen (waartoe steekschuim 
behoort) kunnen die gehalten zeer 
hoog zijn omdat het proces waarmee 
het schuim wordt gemaakt niet altijd 
goed beheersbaar is. Toevallig werd 
ik daarmee in het eerste en het 
laatste jaar van mijn werk geconfron-
teerd.

De producent van Oasis gebruikt een 
methode waarbij de kans op hoge 
concentraties giftig gas in het schuim 
laag is. Andere procenten gebruiken 
een methode waarbij soms zoveel gif 
in het schuim achter blijft dat zelfs 
snijbloemen het maar kort overleven. 
En die gaan minder snel dood dan 
bijen.
Als men steekschuim gebruikt in 
bijenkasten dan moet het goed 
uitgedampt zijn (het mag niet meer 
ruiken). Je kunt dat bereiken door 
plaatjes te snijden en die een week te 
laten liggen in de open lucht.
Bij Tempex kan zich hetzelfde 
probleem voordoen. Daarbij komt 
het gif veel langzamer vrij omdat het 
in de gesloten bolletjes zit. Vermoe-
delijk was dat het probleem met de 
vloerisolatie van huizen in Friesland, 
2 jaar geleden.

http://http://nbvamstelland.nl
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Vorige maand was het zover en is de kast 
als bouwpakket overgestuurd en in elkaar 
gezet.
Hij vroeg mij of de kast bij mij kon staan 
en of ik er een volk in kon zetten.
Het leek mij een uitdaging om dat van 
nabij te ervaren en heb het toegezegd.
Om ook de vereniging de kast, nog on-
bevolkt, te laten zien heb ik hem mee-
genomen naar een bijeenkomst op het 

bijenpark. Ook de mede-eigenaar Roos, 
een beginnend imker uit Amsterdam, was 
daarbij aanwezig.
Nu was de kast nog leeg en konden de 
aanwezigen, zo’n 20 belangstellenden, dus 
goed zien hoe het systeem werkt.
Op internet circuleert al een half jaar een 
filmpje over het gebruik, wat ertoe geleid 
heeft dat er veel belangstelling is, maar 
dat er ook veel vragen zijn.

Het principe is dat door manipulatie van 
de kunststof raten in de honingkamer 
de cellen “opengebroken” worden en de 
honing via een gootje en een tuitje aan de 
achterkant van de kast in een pot loopt. 
Het volk wordt niet gestoord, er hoeven 
geen bakken worden afgenomen en er 
wordt niet geslingerd, alleen nog zo nodig 
gezeefd.

De kast bestaat uit een bodem met 
daarop een broedkamer, koninginnen-
rooster met daarop de honingkamer met 
de kunststof raten. De raten bestaan uit 
ca 1 cm brede schijven die ten opzichte 
van elkaar bewogen kunnen worden. 

In de basisstand vormen de schijven de 
hoofdvorm van de cellen die uit twee 
helften bestaan. Door een handel aan de 
bovenkant van de raten te steken kunnen 
de schijven om en om bewogen worden 
waardoor beide helften van de schijven 
ten opzichte van elkaar verschuiven.
De cellen zijn dan niet meer gesloten, de 
dekseltjes worden gebroken en de honing 
loopt langs de raten in een gootje onderin 

de kunstraat en via een tuitje in een potje.
Daarna worden de cellen weer in de bas-
sistand gezet.

Klaas van der Lee

Bijenpark Amstelland, Amstelveen, 5 april 2016

Demonstratie “Flow hive” bijenkast
Enkele maanden geleden werd ik benaderd door een bijna dorpsgenoot, die  
ik in ander verband leerde kennen via een werkgroep. Hij vertelde mij dat hij  
samen met een collega een zgn. “Flow hive” bijenkast uit Australië had besteld.

Klik op de knop 
voor de filmpjes 

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WbMV9qYIXqM
https://www.youtube.com/watch?v=X5RN-ztkmn8
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De kast is ongeveer zo groot als een  
spaarkast, iets smaller en langer en iets 
hoger. (zie afmetingen). De bodem is 
vergelijkbaar met onze spaarkast met 
gaasbodem, maar de vliegspleet heeft de 
volle breedte van de kast en is op “bijen-
hoogte” gemaakt. Dus geen latje.
De broedkamer bevat 9 ramen die rusten 
op een gladde strip en kunnen worden 
geschoven. De ramen zijn iets groter dan 
de spaarkastramen. In de getoonde kast 
is er vrij veel schuifruimte ter breedte van 
een raam.. 
De honingkamer bevat 6 kunsstof-ramen. 
Via een luikje in de zijkant van de kast 
kan achter een kunststof-raampje gezien 
worden of de buitenste raat al gevuld is 
en verzegeld is. Ook is er een luikje aan 
de achterzijde. De honingkamer wordt 
afgesloten met een dekplank en dak.

Afmetingen Flow hive

Uitwendige breedte  35,7 cm
Inwendige breedte  31,8
Uitwendige lengte 50,2
Inwendige lengte  46,6
Hoogte   24,7

Ter vergelijking 
spaarkast: 42 x 47,3 x 21,8 cm

Broedkamer,
8 ramen van 26 mm breed 
Onderlinge afstand  10 mm 
Restruimte   36 mm

Honingkamer
6 kunstraten elk 44 mm breed
tussenruimte 6-7 mm
elk raam bestaat uit 37 honingkleurige 
schijven, opgesloten tussen kunststof 
eindstukken en gekoppeld dmv een 
staaldraad.
De honingkamerramen zijn 235 mm hoog 
met 175 mm effectieve celruimte.

Enkele opmerkingen en vragen:
In Australië is het warm en de honing 
vloeibaar. Vooral de voorjaarshoning en 
zeker de heidehoning zal niet altijd spon-
taan uit de cellen lopen. Blijft er dan niet 
veel achter?
Hoe moeten de raten schoon gemaakt 
worden?
Bij het aftappen van de honing moet of 
de vliegplank tijdig afgesloten worden 
of moet de aftaptuit en pot hermetisch 
afgesloten worden om de bijen weg te 
houden.
Hoe gedragen onze bijen zich in de afwij-
kende celdiepte en celafstand?

Meer principieel is de vraag van: of deze 
manier van honingwinning de imker niet 
te gulzig maakt ten opzichte van de aan-
dacht voor de bijen en hun gedrag.
In hoeverre wordt een kunststof geaccep-
teerd door de bijen en in hoeverre heeft 
dat nadelige gevolgen voor het volk als 
geheel.

Suggestie
Bij het bevolken van de kast kunnen een 
of meer spaarkast broedramen in de Flow 
hive geplaatst worden. Eerst moet dan op 
het broedkamerraam een latje met een  
lengte van een Flow hive raam gemon-
teerd worden, b.v. dmv een plastic strip. 
In verband daarmee is het verstandig de 
moer eerst in een kooitje op te sluiten en 
later in laten lopen.
Als de ingehangen spaarkastramen aan 
de zijkant gehangen worden kunnen deze 
later makkelijker vervangen worden door 
de originele ramen. Het broednest heeft 
zich dan inmiddels naar het midden van 
de kast verplaatst.

http://http://nbvamstelland.nl
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 Agenda 2016
Datum aktiviteit

Zondag  10 juli: Open imkerij dag
 o.a. honing slingeren (11.30-14.00 h),  
 demonstratiekast, prijsvraag

Dinsdag 12 juli Film: MORE THAN HONEY
 19.30 uur – 21.00 uur: 

Woensdag  13 juli: Kinder activiteiten 13.30 uur – 17.00 uur

Donderdag 14 juli: Interactieve Presentatie met als titel: 
 Maak van uw tuin een dierentuin  
 door Ko Veltman. 19.30 – 21.00 uur: 

Vrijdag 15 juli: Mini (snuffel) cursus bijen houden voor 
 het publiek
 door Eric van der Meer 19.30 – 21.00 uur: 

Zaterdag 16 juli:  afsluitende activiteiten (zie website)

In het gereedschapshok 
heeft een winterkoninkje 
heeft een nest gemaakt in 
oude trui.
Foto Gerard Goris

40 JARIG JUBILEUM

Winkelcentrum Stadshart
Buitenplein 79, (voormalige winkelpand van Dixons)
Amstelveen

Dinsdag – Zaterdag: Winkel open van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag: Winkel open 12.00 tot 17.00 uur

www.nbvamstellan
d.n

l

40
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