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Op 28 maart namen 30 leden van onze vereniging waaronder 15 huurders van een
stal, deel aan de informatiebijeenkomst over de werkgroep VSH. Het voorstel voor
zo’n werkgroep werd in november gedaan door Gerbert Kos en wordt door het
bestuur ondersteund. Gerbert en Jan Westerhof hebben de avond georganiseerd
om huurders van de bijentuin en alle andere leden van de vereniging te informeren
en de oprichting van de werkgroep in gang te zetten.

Bijenhouden zonder Varroa bestrijden
Jan Westerhof

De avond begon met een presentatie van
Gerbert over VSH (Varroa Sensitieve Hygiëne).
Hij heeft hierover eerder presentaties ver–
zorgt waarvan verslagen staan in Bijpraten
nr. 138 en 141 welke op de website staan.
Nieuw was het gedeelte over het ontwikkelen van VSH in de praktijk zoals op onze
bijentuin en omgeving. Darren zijn genetisch
gezien kopieën van hun moeders en hebben
het zelfde VSH (resistentie) niveau. Door
deze te laten paren met jonge VSH koninginnen van een andere veredelingslijn blijft
het VSH niveau in de dochters (de werkbijen) van de koninginnen en de genetisch
variabiliteit voor andere eigenschappen in
stand. Zo kunnen volken worden opgekweekt
waarin Varroa geen kans meer krijgt zich
te vermeerderen. Gerbert maakte duidelijk
dat, om een grote populatie bijenvolken
door middel van VSH resistent te maken
tegen Varroa, iedereen op die plaats of in
het gebied mee moet doen. Alleen dan
is het mogelijk om jonge koninginnen
op natuurlijke wijze te laten bevruchten,

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

zonder dat de VSH-eigenschappen verloren
gaan door paring met darren die de VSH
eigenschap niet hebben.
Om verzekerd te zijn van blijvende
aanvoer van moeren met de VSH-eigenschappen en om inteelt te voorkomen
moet nauw worden samengewerkt met het
bevruchtingsstation op Marken.
Het doel van de werkzaamheden is te
bereiken dat Varroa geen probleem meer is
voor de imker en dat bestrijding beperkt
wordt tot hoogstens een behandeling in
december.
Gerbert en Jan presenteerden een plan
van aanpak om VSH bijen te introduceren
op ons bijenpark periode 2017 tot 2021.
Hier onder staan de belangrijkste activiteiten
per jaar vermeld.
ACTIVITEITEN PER JAAR

2017

2017 is een leer-jaar waarin plannen
moeten worden geconcretiseerd en van
een begroting voorzien. De belangrijkste

kosten zijn bevruchtingskastjes, kasten
voor kleine volken en aan te schaffen
koninginnen voor de koninginnenteelt.
De standplaats van de volken van leden
van de vereniging wordt geïnventariseerd.
Binnen het vliegbereik van de darren wordt
ook nagegaan waar volken van niet leden
staan. Afspraken moeten worden gemaakt
met het veredelingsstation Marken over
bescherming van het VSH-materiaal, de
levering en de kosten daarvan. Volken van
de vereniging (basiscursus) en zwermen
en zo veel mogelijk volken van huurders
worden voorzien van goede koninginnen.
Deelname van leden die geen stal huren is
belangrijk voor de kennisontwikkeling en
-overdracht en om het bestand VSH volken
verantwoord uit te kunnen breiden
buiten de tuin.

2018

VSH moeren worden verkregen voor 50%
van volken op de tuin en in de directe
omgeving. Hoeveel in de omgeving kunnen
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De werkzaamheden worden gecoördineerd door een werkgroep en uitgevoerd
door deelnemers en vrijwilligers. Vanaf het
begin worden zoveel mogelijk leden van
de vereniging betrokken bij het werk om
kennis op te bouwen, te delen en uitbreiding buiten de bijentuin zo snel en goed
mogelijk te laten verlopen.

worden geplaatst hangt af van de inventarisatie, de deelname van de imkers en het
slagen van de koninginneteelt. Hiervoor is
een teeltprogramma nodig waarbij 150 tot
200 larfjes worden over gelarfd (Q1). Deze
kunnen vrij paren. De resistentie van de
volken wordt getest.

2019

Een tweede lijn VSH moeren wordt over
gelarfd (Q2). Tijdens de bevruchting
moet er een overschot aan Q1 darren zijn.
Hiervoor worden in de Q1 volken extra
darren gekweekt en darren in niet-VSH

volken op de tuin en ruime omgeving
gekopt. De overgebleven 50% van de
moeren op de tuin en in de omgeving
worden vervangen door VSH moeren.

2020 en 2021

Herhaling werkzaamheden van 2019.
Uitbreiding van het gebied met VSH-volken
buiten de bijentuin. De bedoeling is dit
zo snel als verantwoord is plaats te laten
vinden.
In het onderstaande schema staan de
werkzaamheden die voor het project
nodig zijn.

Tijdens de bespreking hebben meerdere
mensen aangegeven deel te willen nemen
aan het werk, zowel huurders van een stal
huren op de tuin als leden die de bijen
elders hebben staan.
Alle leden van de vereniging wordt op
korte termijn gevraagd een digitaal
vragenformulier in te vullen. Hierin wordt
gevraagd op te geven waar bijen staan,
welke materialen men heeft en aan welke
activiteiten men wil deelnemen.
Leden van de vereniging worden steeds
per e-mail van de stand van zaken op de
hoogte gehouden.
Onderzocht wordt of subsidie of steun
van sponsors kan worden verkregen.

Werk

Tijdstip

Frequentie

Wie

Telen van VSH-koninginnen

mei

Jaarlijks

Koninginnetelers

Testen op resistentie van de verkregen volken

Nazomer

Jaarlijks

Iedereen

Kweken van darren

april-mei

Jaarlijks

Alle deelnemers

Koppen van darren in niet VSH-volken

april mei

Jaarlijks

Alle imkers in de omgeving

Jonge koninginnen paren met VSH-darren.

mei-juni

Jaarlijks

De VSH-darren

Verbeteren algemene kwaliteit koninginnen.

2017		
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Leden NBV Amstelland, speciaal huurders stal
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CURSUS

Aankondiging: Koninginnenteeltcursus
Rene Genet en
Vincent Driest

Vooral in een dichtbevolkte omgeving, zoals bij ons in
Amsterdam en omstreken, kan het houden van bijen
problemen opleveren aangezien het gedrag van bijen
onvoorspelbaar is. Als buren of passanten worden
gestoken komen er klachten en kun je niet meer
onbezorgd van het bijenhouden genieten. In sommige
gevallen moet de hobby zelfs opgegeven worden.
Koninginnenteelt en selectie is gericht op gewenst en
voorspelbaar gedrag van het hele bijenvolk. Zachtaardigheid is daarbij één van de belangrijkste kenmerken die
na te streven zijn. Daar komt nog een ander belangrijk
kenmerk bij: het VSH gedrag (Varroa Sensitive Hygiene).
Het selecteren en telen van koninginnen op dit gedrag
maakt dat deze volken minder afhankelijk zijn van
chemische behandelingen ter bestrijding van de Varroa.
Koninginnenteelt is daarom een belangrijk aspect van
volwaardig imkeren. Wanneer je bijenvolken hebt met
een raszuivere koningin of een eerste generatie van een
raszuivere koningin, met VSH gedrag, ben je redelijk zeker
van zachtaardige en vitale bijenvolken, die geen overlast
veroorzaken en weerbaar zijn voor de dramatische gevolgen van Varroa in hun volken. Ook voor de imker zelf
is het een stuk prettiger te werken met bijenvolken met
een zachtaardig karakter.

Vincent Diest laat zien
hoe je een starter maakt

Imkervereniging Amstelland biedt in 2017 de NBV cursus
koninginnenteelt aan. De cursus wordt gegeven door
leraren koninginnenteelt Rene Genet en Vincent Driest.
De cursus bestaat voornamelijk uit de praktische handelingen, met een theoretische onderbouwing, die volgens
de teeltagenda uitgevoerd moeten worden, met het doel
dat de cursist alle vaardigheden leert kennen om zelf
koninginnen te telen.
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De cursus wordt gegeven op de data;
Woensdag 3 mei, 20.00 uur
Woensdag 17 mei, 20.00 uur
Donderdag 18 mei, 20.00 uur
Maandag 22 mei, 20.00 uur
Zondag 28 mei, 14.00 uur
Zaterdag 3 Juni, 10.00 uur
Zaterdag 17 juni, 10.00 uur

Rene Genet met een aantal
koninginnendoppen, de bijen
hebben hier al raat tegenaan
gebouwd.

Belangstellende kunnen zich
opgeven per mail bij Eric van der Meer:
nbv.amstelland@gmail.com

Elke les duurt ongeveer 2 tot 2½ uur en ze worden
gehouden om het bijenpark Amstelland in Amstelveen.
Elke cursist leert de handelingen van koninginnenteelt en
kan tegelijkertijd op zijn of haar bijenstand de koninginnenteelt direct zelf ter hand nemen. Materiaal voor de
eigen koninginnenteelt zal door de cursisten zelf moeten
worden aangeschaft en zal op de eerste cursusdag daarvoor een materiaallijst krijgen. De cursusprijs is € 150,- per
cursist. Maximaal aantal cursisten: 10 deelnemers.
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Eric van
der Meer

Haas

In mijn bijenstal zit al enige weken een jonge
haas, die is geboren tijdens de kou en sneeuwval
in februari. Hij viel mij op door een ontdooide
circel in het gras waarin hij het middelpunt
vormde.
Waarschijnlijk was dat hem/haar te onveilig en heeft hij
de dekking gezocht van mijn bijen waar hij/zij van een
uitstekende bescherming kan genieten.
Hij/zij zit zoals je ziet op de foto achter het gaas. De
bijenstal heeft aan 1 zijde een opening aan de onderkant
waar hij soms uitgaat om een paar dagen te bivakkeren
op een andere plek maar komt toch altijd weer terug.
Wij kennen elkaar inmiddels goed, dus wegrennen doet
hij niet snel meer. Maar op een gegeven moment zal ik er
toch bij moeten om de kasten uit te winteren, dat zal wel
een stap te ver zijn.
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Ongeveer drie jaar geleden vond ik de tijd gekomen
om het secretariaat over te dragen. Eric van der Meer
heeft toen het stokje van mij overgenomen. Maar
wat ik wel bleef doen was de organisatie van de
cursussen en alles wat daarmee samen hing. Verleden
jaar kwam ik er achter dat ik dit werk zo’n veertig
jaar had gedaan. In 1975 had ik, in samenwerking met
de toenmalige secretaris / penningmeester, Germent
Fransen, de eerste beginnerscursus georganiseerd.

Een eigen plantsoen en
verplicht “besies kijken”
Henk Kooij

Onze eerste leraar was toen de voormalige
directeur van de Amstelveense Tuinbouwschool, de heer den Hartog. Nadien heb ik
vele cursussen georganiseerd, waaronder
vlechtcursussen, gevorderden cursussen
en bd-cursussen. Ik vond het mooi geweest en heb het bestuur gemeld hiermee
te willen stoppen. En dat is ook gebeurd.
De basiscursus 2016 was de laatste door
mij georganiseerde cursus. Uiteraard hebben in de loop van de jaren ook een aantal
leraren de revue gepasseerd, zoals Jaap
Kaal, de heer Muntjewerf en Leo van Gelderen. Sinds enkele jaren is Jan Westerhof
onze vaste leraar. Maar ja, vindt maar eens
een opvolger!!! Uiteindelijk meldde zich
Markus Starink. Hij had wel interesse om
mijn taak over te nemen en zo geschiedde.
Hij is nu de rechterhand van Jan.
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Tijdens de afsluiting van het “bijenseizoen
2016” kreeg ik, als dank, van het bestuur,
mede namens de leden, een abonnement
op het dierenpark Emmen voor mij en
Hieke aangeboden. Daar hebben wij dan
ook dankbaar gebruik van gemaakt. Maar
omdat ik van mijn zuster, die er al geweest
was, hoorde dat het een vrij groot park
was en haast niet in één dag te doen was,
hebben we een hotelovernachting geboekt
in Odoorn, ongeveer tien kilometer vanaf
het park. Omdat we ook hoorden dat
het moeilijk was de auto in de omgeving
van het park te parkeren, zijn we maar
met de bus naar het park gegaan. En dat
was prima te doen. En inderdaad… om
het park goed te bekijken heb je echt wel
twee dagen nodig. Het is ingedeeld in drie
afdelingen: het Aziatisch / tropische, de
woestijn / savanne en het pool gedeelte.
Een heel mooi park, maar je moet er de
tijd voor nemen. We gaan in het voorjaar /
begin van de zomer, nog een keer terug.
Maar dit was nog niet alles: Na de uitreiking van de diploma’s aan de geslaagden
van de basiscursus 2016 op die zaterdag
van de bbq werd ik verzocht mee te gaan

in de richting van de cursusstelling, achter
het gebouw. Daar stond een ijzeren paal
met een doek over een bordje. Gerard
Goris onthulde toen het bord. En wat
bleek, men had mij bedacht met een eigen
plantsoen, zij het tuin gedeelte voor de
cursusstelling. Het “Henk Kooij Plantsoen”!!
Naderhand ging ik hier eens over nadenken. Leuk, zo’n eigen plantsoentje, maar…
Moet ik dat nu zelf onderhouden??? Of
moet ik daar een hovenier voor inhuren???
Dat is er niet bij verteld. Dus ik neem aan
dat ik het zelf moet onderhouden. En dat
scheelt de tuincommissie weer een stuk
tuin!!!. Er werd mij al in het oor gefluisterd:
“Als je met dat stuk klaar bent, verzetten
we het bord naar de andere kant”. Leuk
hoor!!!. Maar… niettemin. Bedankt voor
de abonnementen en het eigen plantsoentje, mede namens mijn wederhelft
Hieke. Want zij was ook al die jaren betrokken bij hetgeen ik deed. Mijn dank
gaat ook uit naar de assistenten tijdens
de praktijklessen van de cursussen,
want zonder hen is het haast onmogelijk een cursus tot een goed
einde te brengen. Dank!!!
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Als imker maak je veel mee en vaak gebeuren
er dingen met je volkjes die je verrassen. Wij
maakten als imker een paar weken geleden iets
bijzonders mee dat niet door onze bijen maar
door neefje Lars van 8 jaar werd veroorzaakt.
Cocky en
Jos Valentin

Hij zit in groep 4 op de basisschool en
daar was een maand gewijd aan het
thema insecten.
Toen bedacht Lars dat wij imkers zijn en
veel kunnen weten over insecten en daar
dus ook over kunnen vertellen. Zeg dan
maar eens nee. Ook als de leerkracht de
agenda bepaalt doordat dat echt precies
op een voormiddag van een bepaalde dag
past. Uiteindelijk bleek ook de leerkracht
van een andere klas haar leerlingen
meegebracht te hebben en hadden we
een gehoor van bijna 50 kinderen.
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Insecten op
de basisschool
Van tevoren waren we gewaarschuwd dat
we er rekening mee moesten houden dat
de kinderen al veel weten over het
onderwerp.
Dat bleek inderdaad zo te zijn. Het is
mooi te zien dat kinderen veel opsteken
van een intensief thema-onderwerp dat
door alle vakken heen wordt gebruikt.
Als we de komende generaties willen
informeren over het belang van de bijen,
is dit een prima manier.
We zijn naar de school gegaan in onze
imkerpakken, met een klein kastje met
raten waar verschillende dingen aan te
zien waren (kunstraat, uitgebouwd,
gesloten voer), power pointfoto’s, kleine
filmpjes en natuurlijk verschillende
soorten honing om te proeven.
Na een heel korte inleiding kwamen
de kinderen in snel tempo met al hun
vragen. Over hoe de koningin werkt, over
het verschil met hommels en wespen,
over de grootte van een volk, over
zwermen enzovoort.
Het is bijzonder om te merken dat ieder
kind de informatie op zijn eigen manier
verwerkt. het ene kind weet spontaan te
melden hoeveel bijen er met een zwerm
meegaan als we hebben verteld hoeveel
bijen er in een volk kunnen zitten en de

helft met de koningin vertrekt in een
zwerm.
Het andere kind vertelt enthousiast wat
ze weet over hommels en dat er die week
nieuwe hommels worden gebracht op het
tuinbouwbedrijf van haar ouders. De
allerlaatste vraag vonden wij de mooiste
namelijk: “Is het leuk om imker te zijn?”
Geef daar maar eens antwoord op.
Denk je dan aan de hoeveelheid honing?
Aan de teleurstelling als een volkje
ondanks goede maatregelen toch veel
mijten heeft? Aan de blijdschap als de
bijen na de winter massaal gaan vliegen?
Aan de stress over het voorkomen van
zwermen?
Ter afsluiting hebben de kinderen van
verschillende soorten honing geproefd.
En omdat het net gewone mensen zijn,
verschilden de meningen van de kinderen
over de smaken. Een van de kinderen
vond een soort honing maar zuur.
Lars bleek na onze voorstelling drie
dagen lang niet uitgepraat te raken over
bijen. Hij heeft een buurkind gerustgesteld die schrok van een hommel door
het verschil tussen hommels, bijen en
wespen uit te leggen. En dat terwijl hij tot
voor kort zelf in paniek raakte bij ieder
vliegend insect…
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Pachyphragma macrophylla,
een nog onbekende drachtplant
In veel tuinen heeft men wel schaduwplaatsen, onder bomen of naast
een muur of schutting waar niet zo veel bloeiende planten willen groeien.
Als de grond bovendien vrij vochtig blijft dan is dat een geschikte plaats
voor Pachyphragma, een drachtplant die je tot nu toe nog weinig aantreft.
Zij kan toegepast worden als bodembedekker die liefst op een humusrijke,
enigszins vochtige grond in lichte schaduw groeit en bloeit. Zij is echter
niet zo kieskeurig dat ze het op andere plaatsen niet doet.
Deze plant komt in het wild
voor in het westelijk deel van de
Kaukasus. Je treft haar vaak aan in
vochtige berkenbossen in Turkije
tot op een hoogte van 1900 m.
Dat geeft al aan dat de plant goed
winterhard is. De plant blijft
grotendeels wintergroen en bloeit
in het voorjaar van maart tot mei.
Zij behoort tot de kruisbloemigen,
de bloemen zijn wit en lijken op
die van de Pinksterbloem en
Look-zonder-look. Ze worden dan
ook bezocht door het Oranjetipje,
een vlinder die haar eitjes legt op
Look-zonder-look. Het is een plant
waarvan de bloemen veel door
insecten, en uiteraard ook bijen
bezocht worden. Een combinatie
met (verwilderende) bolgewassen
is heel aantrekkelijk, maar dan
moet je wel aan hoger groeiende
bolgewassen denken zoals narcis,
allium of scilla. De plant groeit 30
tot 40 cm hoog en vormt in het
voorjaar nieuwe, ronde bladeren,
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waardoor laagblijvende bolge
Cor Vonk
wassen onvoldoende licht krijgen. Noordegraaf
Je kunt de plant vermeerderen
door zaaien en scheuren. Het is een
vaste plant die ook in het openbaar
groen, met name in parken, meer
aandacht verdient. Ze stelt geen
bijzondere eisen en is niet een echte
woekeraar. Gezien haar groei bestaat
het gevaar dat ze zich door zaad
in de omgeving vermeerdert en
daardoor als exoot een plaats gaat
innemen in onze inheemse flora.
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VERKOOP
Beste Amstelland en overige Imkers,
zoals onze secretaris inderdaad al schreef,
zal ons depot vanaf 28 maart a.s. weer
elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
geopend zijn. Wij als vrijwilligers van het
depot staan dan weer voor u klaar voor
alle adviezen, wensen en suggesties.

door onze was vrijwilligers(sters) verwerkt
tot kunstraat.

Pinapparaat
Heel vaak hadden wij het verzoek waarom er
niet gepind kon worden in het depot, en ons
antwoordt was altijd, dat het te duur was,

—MEDEDELING VAN HET DEPOT—
Peter Trooster,
Jan op ten Orth,
Wouter van de Heijde,
Daniel Canter en
Abel de Voogd

Alle voorraden zijn weer aangevuld waarbij
kan worden opgemerkt dat wij vorig jaar,
nadat het probleem zich voordeed met de
sjoemelkunstraat, wij alle verpakkingen,
verdacht of niet, onmiddellijk uit de verkoop
hebben gehaald en later naar de leverancier
hebben geretourneerd.
Vanaf dit seizoen hebben wij alleen nog bij
door ons geselecteerde leveranciers gecertificeerde kunstraat ingekocht. Certificering
houdt onder andere in dat de herkomst van
de was en de identiteit van de kunstraatproducent nu op elke verpakking staat middels productie nrs. en/of lot nrs. of andere
herkomst tekens.
Na alle commotie van vorig jaar hebben
wij wel de indruk gekregen dat door de grote
en gerenommeerde leveranciers het sjoemelraat probleem voortvarend is aangepakt.
Onze huisgemaakte kunstraat is uiteraard
vrij van enige verdenking. Dit is van was
dat middels recycling via onze eigen imkers
wordt ingeleverd en dat vaak zelfs nog door
onze Cees de Koning uit de oude ramen
moet worden gestoomd of uit zonnewas
smelters komt. Daarna wordt het in huis
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gezien de smalle product-marges van het
depot. Echter door het voortschrijden van
de draadloze GPRS techniek en de daarmee
gepaard gaande lagere kosten kunnen wij u
thans met enige trots mededelen dat vanaf
de start van dit seizoen, U nu ook in het
depot kunt pinnen.
Het bekende pinnen met uw pincode is
mogelijk met vrijwel alle gebruikelijke cards
en ook contactloos betalen tot € 25,-.
Contante betaling blijft gezien de risico’s en
de rompslomp niet mogelijk.
De website van het depot wordt in de nabije
toekomst weer nieuw leven ingeblazen door
onze nieuwe webmaster Alex Kuhlman. Dan
kunt u weer zien wat een mooie of handige
imkerspullen er zoal te koop zijn in het
depot.
Ook de koffie zal zeker weer klaarstaan,
iets lekkers erbij is altijd welkom, en Henk
Kooij zal vast wel weer smeuïge imker verhalen vertellen en handige praktijk adviezen
geven.
Tot ziens dus bij onze vaste dinsdagavond
in het depot.
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Groenraad Amstelveen
Henk Kooij
zoekt een plaatsvervanger voor
deelname aan
de Groenraad
Amstelveen

Beste mensen, ik ben al weer een aantal
jaren lid van de Groenraad Amstelveen.
Deze raad is in 1991 vanuit onze vereniging,
in samenwerking met andere instellingen,
opgericht. We konden vanaf toen mee
praten met het groenbeheer in en om
Amstelveen. De eerste jaren hebben Otto
de Kat en Eduard Perelaer ons in die raad
vertegenwoordigd, maar toen die daarmee
gestopt zijn, heb ik het overgenomen.

Een gemanipuleerde
luchtfoto ter hoogte
van Amstelveen na
de verbreding van de
rijksweg A9

In samenwerking met de leden, zoals de raad er nu
uitziet, hebben we al heel wat bereikt. Meer fleur
door heel Amstelveen en ook daar buiten. En ook aan
onze bijen werd en wordt gedacht. We vergaderen
om de zes weken met elkaar en doen dat op het
bijenpark. Hierbij zijn steevast enkele vertegenwoordigers van het groenbeheer aanwezig. Hierdoor is het
een kort lontje naar het bestuur van het groenbe-heer.
Ik ben van plan in 2018 hiermee te stoppen en zoek
dus een plaatsvervanger. Liefst een lid van onze
vereniging, die tevens enig verstand van flora en
fauna heeft. Ik vind het noodzakelijk dat onze
vereniging vertegenwoordigd blijft in de Groenraad
Amstelveen. Er is momenteel veel te doen over de
Rijksweg A-9 en de trambaan Amsterdam – Amstelveen. En mogelijk naar Uithoorn. Wil je meer weten
over de Groenraad Amstelveen, kijk op onze website:
GroenraadAmstelveen.nl. En voor meer inlichtingen
kun je natuurlijk bij mij terecht. Ik wacht af.
Henk Kooij
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Wetenschap

Voor u gesprokkeld
uit de nieuwsbladen
Hans de Graaff

Europees
verbod bijengif
De Europese Commissie werkt aan een
verbod op alle bestrijdingsmiddelen die
schadelijk zijn voor bijen. Dat verbod
kan nog dit jaar van kracht worden,
meldt de Britse krant The Guardian,
die inzage had in conceptstukken van
de commissie. Het gaat om bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden, die over
landbouwgewassen worden gesproeid
om ongedierte te bestrijden en ziekten
te voorkomen.
De Europese voedselautoriteit Efsa stelde
vorig jaar vast dat deze middelen, die op
zeer grote schaal worden toegepast, ook
schadelijk zijn voor bestuivende insecten
als bijen en vlinders. Die conclusie, meenden deskundigen, moest wel leiden tot
een verbod op neonicotinoïden.
Als een meerderheid van de EUlidstaten daarmee instemt komt dat er
inderdaad. Het zal dan gelden voor de
open teelt. Het gebruik van de middelen
in kassen blijft toegestaan.
De Bijenstichting noemt een verbod
op de bestrijdingsmiddelen ‘een nieuw
hoogtepunt’.
Bron: Trouw 25 maart 2017
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HONEY HIGHWAY

Honey Highway is een initiatief van Deborah Post, waarbij de bermen
van Rijkswegen, Provinciale wegen, stroken langs spoorrails en water
dijken worden ingezaaid met ‘Honey Highway’ bloemenzaad. —Een
echt aansprekend voorbeeld is de bloeiende berm van de verlengde
A4 tussen Rijswijk en Schiedam. — Dit meerjarig streekeigen wilde
zaadmengsel is afgestemd op de grondsoort zodat er een natuurlijk
evenwicht ontstaat. Hierbij is het belangrijk dat er voor een zolang
mogelijke periode stuifmeel en nectar te verzamelen is voor bijen,
zodat goed overwinteren mogelijk is. Het doel is het behouden van
inheemse wilde bijen en honingbijen en het bevorderen van de
biodiversiteit. Deborah Post organiseert in dit kader vele activiteiten
onder het motto ‘Redt de bij!’. Een van haar nieuwe acties is om zoveel
mogelijk schoolkinderen op 7 juni een zakje met het bijenbloemen
zaadmengsel te laten uitzaaien… Ook organiseert Deborah jaarlijks een
‘Bijen diner’ met lezingen. Harmke van de Fliert, imker en lid van onze
vereniging, heeft dit diner bezocht en maakte onderstaande korte
impressie voor Bijpraten.

10 e BIJENDINER
Harmke van de Fliert

Het 10e Bijendiner had als thema “ Het Nationaal Bijengezondheid Actieprogramma gaat iedere burger aan”.
Voorafgaand aan het diner was er de mogelijkheid de
biologisch dynamische bijenstand te bezoeken, waar
uitleg werd gegeven over deze vorm van bijenhouden.
Het eigenlijke diner bestond uit drie heerlijke gangen
met producten uit eigen stal en moestuin geserveerd in
het sfeervolle biologische restaurant.
Vervolgens werd het programma voortgezet in de
stijlvol gerestaureerde kerk van Op Hodenpijl. De
hoofdelementen van het programma waren de punten
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zoals die zijn benoemd in het Nationaal Bijengezondheid
Actieprogramma, nl. :
• gewasbeschermingsmiddelen
• ziekten en plagen van bijen
• (gebrek aan) voedselaanbod en biodiversiteit
• imkerpraktijk
Deze avond ging het vooral om punt drie, het (gebrek
aan) voedselaanbod en biodiversiteit voor de bijen.
Deborah Post, bedenkster en initiatiefneemster van de
‘Honey Highway’ vertelde over haar initiatief waarbij de
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Discussiepannel
onder leiding van
Felix Rottenberg

bermen van Rijks- en Provinciale wegen, spoorrails en
waterdijken ingezaaid worden met biologisch en wild
bloemenzaad, met als doel het creëren van de voorwaarden voor het terugbrengen van inheemse wilde bijen en
de Nederlandse honingbij.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij het eerste zichtbare
succes van het initiatief: de bermen van het nieuwe
traject van de A4 van Delft naar Schiedam zijn in 2015
ingezaaid en hebben het afgelopen jaar volop in bloei
gestaan. Inmiddels heeft ProRail in de provincie Gelderland verschillende bermen langs het spoor ingezaaid
en daarnaast wordt er dit jaar door het Hoogheemraadschap van Delfland 10 km. dijk van drachtplanten
voorzien. Meer informatie hierover is te vinden via de
link www.honeyhighway.nl
Een van de aanwezigen, een akkerbouwster uit de
Hoekse Waard, stelde dat deze biologische bloemenmengsels rond de akkers gedeeltelijk zorgen voor minder
ongedierte op de akkers en juist meer ruimte bieden aan
verschillende insecten die helpen de kwaliteit van de
akkerbouw te verbeteren.. Helaas kreeg zij geen antwoord
op de vraag welke onderzoeken er lopen om het nood
zakelijke spuiten nog verder te verminderen.
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Na de pauze lag de leiding bij Felix Rottenberg, voorzitter
van het Nationaal Bijenberaad. Hij ging in gesprek met
een panel van mensen met diverse achtergrond: Roald
Lapperre (directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid
en plv. directeur-generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Hans Middendorp
(lid van het college van dijkgraaf en hoogheemraden in
Delfland) en Donald Broekhuizen (projectleider A4, N211
van Provincie Zuid-Holland). Zij vertelden hoe zij hun
verantwoordelijkheid nemen voor ecologische biodiversiteit in hun werkveld.
De startvraag was: Hoe ziet de wereld er over 40 jaar
uit. Enkele antwoorden: er is een grote biodiversiteit,
rivieren hebben weer de ruimte, er zijn problemen met
het hemelwater, duurzame wijken en vooral, overal alles
inplanten. Men voorziet een grote maatschappelijke betrokkenheid en goed rentmeesterschap. Dit geeft hoop
voor de toekomst!
De ruim 110 deelnemers van deze avond kregen bij de
uitgang een zakje Bijenbloemenzaad mee om het doel
van de ‘Honey Highway’, een blijvend bloeiend paradijs
voor de bijen, wat dichter bij te brengen.
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Einde
penningmeesterschap
ondergetekende
Na zeven jaar bonnetjes, facturen en
declaraties afhandelen, contributies, donaties,
huur en pacht innen, jaarrekening en begroting
opstellen en alles controleerbaar bewaren en
vastleggen, vond ik het mooi geweest. Omdat ik
niet zo handig was met Excel kostte vooral het
boekhouden nogal wat tijd en moeite, met name
als de jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening
opgesteld moesten worden.
Simone is veel sneller met de computer, kent
Excel goed en ik was blij dat zij het wilde overnemen.
Inmiddels is er een emailadres voor financiële
zaken: penningmeesteramstelland@gmail.com.
Hoewel niet meer als penningmeester, blijf ik wel
bestuurslid met als taak het zoeken van sprekers
voor ons winterprogramma en het vicevoorzitterschap. Ook hoop ik wat meer bij te dragen
aan kopij voor Bijpraten maar daarvoor
hoef je niet in het bestuur te zitten.
Gerard Goris
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Bij Praten 14 : 17

Boekbespreking

‘De geschiedenis van de bijen’
De bijen betekenen veel voor ons als imker en ook voor ons als mensheid.
Wat de bijen betekenen in het leven van mensen is in verhaalvorm in dit
boek opgenomen. In het boek van de Noorse schrijfster Maja Lunde,
worden drie verhalen om en om in hoofdstukjes verteld, waarbij aan het
einde blijkt dat deze verhalen ‘losjes’ met elkaar verbonden zijn.
Een verhaal speelt zich af in China
in het jaar 2098 en beschrijft hoe
een Chinese vrouw Tao werkt in de
fruitteelt. Tao leerde als jong volwassene over de geschiedenis van de
bijen, over de massasterfte onder de
bestuivende insectensoorten, over
de stijging van de zeespiegel, over
de temperatuurveranderingen en de
kerncentraleongelukken. Ze kwam
een halfvergane kopie van ‘De
blinde imker’ tegen en dat verhaal,
uitgegeven in 2037 fascineert haar.
Omdat er in 2098 geen bijen
meer zijn, klauteren de mensen
de fruitbomen in en bestuiven ze
de bloesems met een kwastje. De
mensen zijn ondervoed, uitgeput en
onvrij. De zoon van deze Tao sterft
op raadselachtige wijze en wordt
door de autoriteiten direct afgevoerd. Tao besluit om op onderzoek
uit te gaan.
In het tweede verhaal (1852 in Maryville GB) hoopt William Savage, een
zwaarmoedige winkelier in kruiden
en zaden, door het ontwerpen van

een ‘perfecte’ bijenkast aanzien
te verwerven in de wereld van de
wetenschap: ‘de bij moet worden
getemd’. Hij ontwikkelt een nieuw
type kast, maar die blijkt al eerder
door een ander te zijn ontworpen.
William vervalt weer in depressiviteit. Uiteindelijk zal dochter
Charlotte, die zich ook in de bijen
verdiept, bij haar emigratie naar
Amerika, de bouwtekeningen van
de nieuwe kast meenemen.
In het derde verhaal (2007) is
George een beroepsimker in Ohio
die zijn eigen kasten maakt aan de
hand van bouwtekeningen die in
zijn werkplaats ingelijst aan de muur
hangen. Hij hoopt dat zoon Tom
zijn bedrijf overneemt, maar die
wordt liever schrijver. George ziet
zijn bijenvolken te gronde gaan aan
onbekende oorzaken, mogelijk de
‘verdwijnziekte’. Later in het verhaal
wordt duidelijk dat George een
afstammeling is van Charlotte en de
tekeningen dus door William zijn
gemaakt. Tom neemt toch de
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imkerij van zijn vader over, maar
helaas zullen ook zijn bijenvolken
sterven. Alle gebeurtenissen neemt
hij in zich op om er later over te
kunnen schrijven. Tom wil het
anders gaan doen en schrijft in 2037
het boek ‘De blinde imker’ dat ook
in het Chinees wordt vertaald. De
kern van de uitweg die hij beschrijft
is dat de mens meer als rentmeester
moet handelen en niet als heerser,
gedreven door hebzucht.

Jos Valentin

De geschiedenis van de bijen
Maja Lunde
Vertaling door: Lammie Post-Oostenbrink
Verschenen bij: Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN: 9789023494300
378 pagina’s
Prijs: € 19,99

Tao zorgt dat de leiding van haar
land dit boek in handen krijgt en
zo kennis neemt van de uitweg om
bijen en de natuur weer een kans te
geven zich te herstellen.
Maja Lunde maakt in ‘de geschiedenis van de bijen’ duidelijk voelbaar
dat er veel gedaan moet worden
tegen de vervuiling en vergiftiging
van de aarde. Het boek helpt zeker
om bij een groot publiek bewustwording over het belang van
rentmeesterschap te vergroten.
In het boek is ruimschoots plaats
voor eigen conclusies.
Persoonlijk vond ik helaas de
schrijfstijl niet steeds boeiend. Maar
het boek is interessant genoeg om
door jullie ook te worden gelezen!
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Agenda 2017

Elke dinsdag:
Het imker depot van 19.00 tot 21.00 uur
vrijdag 21 t/m zon 23 april:
bijenweekeinde in de fruittuin van west
zie: fruittuinvanwest.nl/agenda/
Woensdag 3 mei
Start Koninginnenteeld cursus, 20.00 uur
Zaterdag 6 mei
Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur
Beemster Bijenmarkt van 9.00‒16.00 uur
Zaterdag 3 juni
Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur
Zaterdag 1 juli
Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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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
penningmeesteramstelland@
gmail.com

BESTUUR

DEPOT COMMISSIE

REDACTIE-COMMISSIE

TUIN-COMMISSIE

Voorzitter en Penningmeester
Simone van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Peter Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl

Hans de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com

Ben Engelen
Nicolaas Tulplaan 124
1186 DT Amstelveen
020-3202946
engelengb@msn.com

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

Cor Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Jan Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
jan@westerhof50.nl

Wouter van der Heijde
Hornweg 203
1432 GJ Aalsmeer
06-49866650
artlabel@caiway.net

Erik van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Erik van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Jos Valentin
Stommeerkade 63
1431 EL Aalsmeer
0297-323969
fam@valentin-vanderdrift.nl

Roy Bielert
Schutsluis 1
1186 ZD Amstelveen
020 6450756
Roy.bielert@casema.nl

Secretaris
Eric van der Meer
Aalsmeerderweg 451
1432 ED Aalsmeer
020-6457084
evandermeer1966@gmail.com
Bestuurslid
Gerard Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
029-7563189
gerard_goris@hotmail.com

GEBOUWEN-COMMISSIE
Henk Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
hskooij@hetnet.nl

BANKNUMMER DEPOT

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