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BIJENPARK

We hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad en de actieve
imkers onder ons zullen al wel (bijna) klaar zijn met inwinteren!
Een paar zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt:
VAN HET BESTUUR

Namens het bestuur,
Simone van de Graaf

Oproepen en mededelingen
Wie ontvangt ons op
het Bijenpark in 2018?
We doen een dringende oproep voor kandidaten voor de Gebouwen- en Faciliteiten
commissie en met name voor de rol van
Huismeester (gastheer/-vrouw) voor ons
Bijenpark. Henk Kooij heeft aangegeven
uit deze commissie te willen stappen en
we zijn dus met spoed op zoek naar leden
die door hem kunnen worden ingewerkt!
U coördineert over beschikbaarheid, gebruik
of verhuur van het gebouw, Bijepark en
zijn faciliteiten met gebruikers/huurders,
schoonmaak coördinator en bestuur.
Het is het handigst als uw reistijd naar het
Bijenpark niet meer dan 15 min. kost en dat
u zowel overdag als ’s avonds beschikbaar
kunt zijn indien nodig. U kunt dit niet naast
een fulltime baan doen, maar dit is naar
ons idee wel prima als duo te organiseren
mits u goed met elkaar kunt overleggen en
prettig samenwerkt. U moet enigszins
vaardig zijn met email en Microsoft Word
(computer) en WhatsApp/SMS (mobiele
telefoon). Voor informatie of aanmelding
kunt u bij Henk of Eric terecht.
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Hoe bereiken we de jeugd?
We hebben afgelopen seizoen met verschillende basisscholen in de omgeving
met veel plezier samengewerkt en hebben
goede feedback gekregen wat zeker
continuering voor volgend jaar tot gevolg
heeft. ONTZETTEND BEDANKT aan allen die
hierbij hebben geholpen!
Na de zomervakantie starten we ook een
interessant project met brugklassers van de
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. Eén van de projecten voor deze
brugklassers zal gaan over de Imkervereniging Amstelland met het Bijenpark in
Amstelveen!
Hoe kunnen we de continuïteit van
onze beginnerscursus waarborgen?
Dit jaar is Markus Starink met veel enthousiasme gestart als Cursus coördinator.
Helaas heeft hij moeten beslissen uit deze
rol te stappen. Wij begrijpen dat deze
beslissing niet makkelijk voor hem was en
willen hem ontzettend bedanken namens
alle mensen die dit jaar op hem hebben
kunnen rekenen!
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inzicht krijgen in zwermmeldingen in
ónze omgeving. Eric en Gerard hebben
afgelopen jaar opvallend veel meldingen
binnen gehad waarbij het uiteindelijk om
hommels bleek te gaan. Ook een aantal
meldingen van bijen die zich in spouwmuren hadden genesteld. Deel uw
ervaringen met ons via Eric!

Een zwermpje die
erom vraagt om
geschept te worden

Klik op de knop
om het enquête
formulier in te vullen.

Vanuit het bestuur dus een dringende
oproep voor kandidaten om volgend jaar
de rol van Cursus coördinator te vervullen.
Hiervoor moet u vaardig zijn op uw
computer én met uw mobiele telefoon
(email, Microsoft Word, WhatsApp, SMS)
om te communiceren met (toekomstige)
cursisten, begeleiders en docent.
Wanneer theorie- en praktijklessen
gegeven worden, bent u veelal aanwezig
als gastheer/-vrouw en regelt u de
coördinatie. Deze rol kan ook als duo
worden ingevuld als u twijfelt of u wel
altijd aanwezig kunt zijn! Voor informatie
of aanmelding kunt u zich wenden tot
Markus Starink of Eric van der Meer.

Was het dit jaar rustiger met
zwermmeldingen?
Na een seizoen in de HaarlemmermeerZwermalert-WhatsApp groep te hebben
meegedraaid, lijken er verschillen met
onze regio. We zouden graag iets meer
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Heeft u onze enquête al ingevuld?
In september zult u een uitnodiging van
Eric per email hebben ontvangen om een
online enquête in te vullen – de sluitings
datum is 28 september! Wij hopen dat u
10 – 15 minuten tijd heeft om dit in te
vullen! U kunt ook het volgende adres in
uw browser intypen om deze enquête op
het internet te vinden: https://nl.survey
monkey.com/r/nbv-amstelland2017
Mocht u deze liever mondeling of op
papier invullen dan kunt u dit aangeven
via nbv.amstelland@gmail.com of telefonisch: 06 33 92 42 27.
Heeft u onze nieuwe
visitekaartjes al gezien?
Deze hebben we op de Amstellanddag
voor het eerst gebruikt. Laat het Eric
weten als u er een
paar wilt ontvangen.
Imkervereniging Amstelland,
afdeling van de NBV
NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSV ERENIGING

AMSTEL LAND

Bijenpark
Langs de Akker 1,
1186 da Amstelveen
www.nbvamstelland.nl
Contact
nbv.amstelland@gmail.com
06 339 24 227

Ons Bijenpark
is van april t/m
september elke
dinsdagavond
van 19-21 uur
geopend voo
r
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EDUCATIE
Wellicht herkent u de volgende tekstregels
“De kennis bij de Nederlandse bevolking vergroten over de bijen, hommels en wespen, zij het
met de nadruk op de honingbijen. Daarbij ook de angst voor deze angeldragende insecten
enigszins weg te nemen. Wij willen dat o.a. doen door het houden van open dagen, het
geven van lezingen en demonstraties en het ontvangen van belangstellenden, waaronder
scholen, op het Bijenpark.”

Bijen educatie belangrijk? Vrijwilligers gezocht!
Namens het bestuur,
Eric van der Meer,
Secretaris

Mocht u het voor het eerst hebben
gelezen, zal het u vast uw nieuwsgierigheid aanwakkeren.
Herkent u deze zinnen, dan kan dat heel
goed kloppen, want het is een van onze
verenigings doelstellingen of missie zo
u wilt en is terug te vinden onze website
www.nbvamstelland.nl.

Wat is de reden voor deze oproep?
Met de toenemende belangstelling voor
bijen en hun leefomgeving, de leskist over
bijen, waar scholen via de gemeente (NME)
gebruik van kunnen maken, zorgen er samen
voor dat er in 2016, ruim 100 schoolkinderen, met hun klas, buitenschoolse opvang
of met hun ouders tijdens de Amstellanddag een bezoek hebben gebracht aan
onze vereniging en het bijenpark.
Alleen al afgelopen jaar hebben wij zeker
4 enthousiaste klassen ontvangen en de
kinderen kunnen laten beleven wat een
honingbij (en hun imker) allemaal bezig
houdt.
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Alle 5 zintuigen worden tijdens het
bezoek geprikkeld:
Kijken in een observatiekast en de bijen
op het bijenpark horen zoemen, voelen en
ruiken aan bijenwas, proeven van honing,
filmpje met een lekker glas limonade en
natuurlijk een goed verhaal van de imker!
Ook voor 2017 hebben wij al aanvragen
binnen om als imker een bezoek te
brengen aan een schoolklas in Uithoorn
of om onderdeel uit te maken van de
themaweek over bijen, op een school in
Amstelveen en daar een informatiestand
te komen bezetten om voorlichting te
geven over bijen.

Bij grotere groepen bezoekers zullen wij er
met elkaar voor moeten zorgen dat er
voldoende vrijwilligers van onze vereniging
beschikbaar zijn om het bezoek en het
programma in goede banen te leiden.
Heeft u interesse om ook steentje bij te
dragen aan de bijen-educatie van kinderen
en andere groepen belangstellenden?
Laat het weten aan de secretaris!
e-mail naar: nbv.amstelland@gmail.com

Zoals u merkt, passen deze activiteiten erg
goed binnen de doelstelling van de vereniging en wij willen nooit “nee” verkopen
als een dergelijke aanvraag zich voordoet.
Wat heeft u als vrijwilliger nodig om uw
rol goed te kunnen vervullen?
Passie voor bijen! Ervaring om met
schoolklassen te werken is niet vereist.
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In 1983 melde het 8 uur journaal dat voor het eerst Varroa destructor was gevonden in Nederland.
Er was jarenlang met angst en beven naar uitgezien. Toen zij er eenmaal was viel de schade mee. 10.000
mijten in een volk en geen zichtbare schade. Nu is dat anders. Enkele honderden mijten en de onge
vleugelde bijen kruipen weg van de kast. Te voet op weg naar een bloem om honing te halen om nooit
meer terug te keren. Weldra zullen de nog gezond ogende bijen, met opzittende mijten, een goed heen
komen zoeken naar andere volken en daar de Varroa populatie versterken. Er is veel veranderd sinds 1983.

Varroa blijft verrassen
Jan Westerhof

Virus maakt het verschil
Door DNA onderzoek, dat vanaf 2010 zijn intree heeft
gedaan in het bijenonderzoek, weten we dat de moderne
Varroa mijt vol zit met virussen. De belangrijkste in
Nederland is het misvormde vleugelvirus (DWV). Dit virus
zat altijd al in bijen maar deed geen schade. Voor de
komst van Varroa vermeerderde het zich te langzaam in
de bijen om schade te kunnen veroorzaken. DWV is
nauw verwant aan Varroa destructor virus, een virus dat
in Varroa voorkomt maar waar de mijt geen last van
heeft. De verwantschap is er vermoedelijk de oorzaak
van dat DWV zich razendsnel in de mijt vermeerdert
zonder dat ze er last van heeft. Als een mijt drinkt van
het bijenbloed dan komen via het speeksel grote
aantallen virusdeeltjes in de bloedbaan van de verpoppende larve. Hierna verspreiden en vermeerderen de
virusdeeltjes zich razendsnel in alle delen van de pop.
Zo loopt de aanleg van de vleugels ernstige schade op.
De ergste vorm zien we als misvormde vleugels. Op het
oog minder ernstige schade aan bijen zien we niet. Die is
er echter wel. Zo zijn op het oog gezonde jonge bijen die
voor de kast lopen vaak ernstig aangetast. Gooi ze in de
lucht en je merkt dat ze niet kunnen vliegen. Vooral in
de winter valt dit op.
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Consequenties voor bestrijding
Door de besmetting van Varroa met bijenvirussen is de
schadedrempel van Varroa veel lager geworden. Methoden om vast te stellen hoeveel mijten in een volk zitten
zijn allemaal onbetrouwbaar. Het meest onbetrouwbaar
is hierbij het gevoel van de imker.
Varroabestrijding kent 3 hoogtepunten: het “drie-gangen-menu”. In de broedloze periode in de winter en in
broedloze zwermen en vegers wordt Varroa bestreden
met oxaalzuur. Bij zwermen is dat van groot belang,
omdat vóór het zwermen de broedaanmaak vermindert
en er meer mijten op de bijen blijven zitten die met de
zwerm meegaan.
Bij het derde gerecht wordt in de zomer het broed
ontdaan van mijten. Het doel hiervan is te zorgen dat er
gezonde winterbijen worden geboren. Dat kan alleen als
het volk op tijd, midden juli, mijtarm wordt gemaakt.
Door DWV is deze bestrijding veel belangrijker geworden:
de gezondheid van de winterbijen hangt hier van af.
Gezonde winterbijen
De eitjes voor winterbijen worden vanaf midden
augustus gelegd. De larven die hieruit groeien moeten
een groot vetlichaam aanmaken. Hiervoor hebben ze
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veel eiwitrijk voedersap en stuifmeel nodig. Dit wordt
hun door jonge bijen gevoerd. De jonge bijen kunnen
deze zware klus alleen goed klaren als ze zelf gezond zijn.
Zijn ze opgegroeid in een volk met veel Varroa dan heeft
een groot aantal van deze bijen als larve een te klein

sterke gezonde jonge bijen pas eind augustus – begin
september beschikbaar komen. De oudste winterbijen
krijgen daardoor onvoldoende voer en zullen daardoor
niet sterk genoeg zijn om in maart mee te helpen bij een
snelle broedaanzet.

vetlichaam aangemaakt. Hierdoor zijn ze niet in staat
voldoende voedersap te maken. Daarnaast zijn ze niet in
staat voldoende stuifmeel te verzamelen.

In de tweede plaats krijgt Varroa langer de kans om zich
te vermeerderen. Tijdens het broedseizoen verdubbelt de
populatie iedere maand. Een begin populatie op 1 januari
van 10 mijten is op 1 juli gegroeid tot 640, op 15 juli tot
900 en op 1 augustus tot 1280. Eén mijt meer in januari
betekent 128 mijten meer op 1 augustus. Stel dat het bij
bestrijding 95% van de mijten gedood wordt. Bij bestrijding op 15 juli blijven er 45 in het volk achter. Bestrijd je
op 1 augustus dan zijn dat er 64. De basis voor veel
Varroa in het volgend jaar is daarmee gelegd.
Het derde nadeel van late bestrijding is dat door de
afnemende broedaanzet in juli het aantal door Varroa
aangetaste poppen en viruszieke bijen nog sneller toe
neemt.

Half juli bestrijden
Half juli, direct na de afname van de zomerhoning, moet
Varroa worden bestreden. Hiermee wordt een explosieve
groei van de populatie, die zich iedere maand verdubbeld, voorkomen. Larven die vanaf de 3e week van juli
verpoppen blijven daardoor vrijwel vrij van mijten en dus
blijft DWV onder het schadelijke niveau. De jonge bijen
die ze voeren hebben meer energie omdat ze niet worden
belaagd door mijten. Dit dubbeleffect zorgt midden
augustus voor gezonde voedsterbijen die de zware klus,
het voeden van winterbij larven, met succes kunnen
uitvoeren. De klus is zwaar omdat winterbijen extra eiwit
nodig hebben om hun grote vetlichaam aan te maken en
omdat er minder stuifmeel te halen is dat daarvoor
nodig is.
Veel imkers beginnen in augustus met de varroabestrijding. Dit heeft veel nadelen. In de eerste plaats natuurlijk
dat de bijen niet op tijd klaar zijn voor de opkweek van
winterbijen. Twee weken later bestrijden betekent dat

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Mijn eigen bijen
Zoals de meeste imkers probeer ik het goed te doen. Ik
controleer de mijtval iedere keer als ik mijn stallen bezoek.
In het najaar van 2016 bleek dat de zomerbestrijding bij
een paar volken niet goed had gewerkt. Dat heb ik eind
september met HiveClean gecorrigeerd. Met succes leek
het, want na de oxaalzuurbehandeling in december was
er maar heel weinig mijtval. De volken waren toen broedloos. Dit heb ik gecontroleerd door een vleesthermome-
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ter (een idee van Jos en Cocky Valentin) in de bijentros te
steken. Is er broed dan is de temperatuur 34° C. Is er geen
broed dan is de temperatuur rond 25° C. In de daarop
volgende maanden bleef de mijtval uit. Ook eind mei, na
de oxaalzuur behandeling van broedloze vegers en volken,

was de val verwaarloosbaar. Wel moet ik opmerken dat
de oxaalzuur behandeling bij broedloze volken plaatsvond 19 dagen nadat de moeren waren verwijderd. Ik was
laat met de honingoogst en daardoor begon de bestrijding
een week te laat, op 21 juli. Daarna was het schrikken.
Onmiddellijk begonnen mijten te vallen. Bij een volk
waaruit in heel 2016 584 mijten waren gevallen vielen er
meer dan 4000! En het gaat nog steeds door. Had ik nog
een week later bestreden dan waren in dit volk nog 1000
mijten meer geboren. Bij de andere volken varieerde de
mijtval tussen 41 uit een met oxaalzuur behandelde
broedloze veger tot meer dan 1500 uit een volk gevormd
in 2015. Het is duidelijk dat de oxaalzuurbehandeling in
december en mei niet het gewenste resultaat hadden
gehad. Ook is duidelijk dat bij wekelijks tellen van mijten
een besmetting lang verborgen kan blijven. Hoe dat kan
weet ik niet. Wel weet ik dat ik voorlopig niet af ben van
het “drie-gangen-menu” voor de bestrijding van Varroa.
Daar bovenop ga ik eind september en vlak voordat de
eileg in maart weer toeneemt (de bloei van de eerste
wilgen) met Hiveclean de omvang van de Varroa
populatie controleren.
En dan maar hopen dat in 2018 de verrassingen van Varroa
uitblijven.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Bij Praten 7 : 22

WERKGROEP VSH

Uitkomst vragenlijst
35

Afgelopen winter heeft het bestuur besloten een
werkgroep op te richten die VSH-bijenvolken (Varroa
Sensitieve Hygiëne) op het bijenpark moet introduceren
en in stand houden. Vervolgens moet het gebied waarin
bijenvolken met VSH-eigenschappen worden gehouden
worden uitgebreid ten behoeve van de leden.

30
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Aantal
respondenten

20
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5

Jan Westerhof

Als voorbereiding op het werk
van de werkgroep is een vragenlijst
rondgestuurd aan de leden van de
vereniging. Het doel hiervan was de
belangstelling voor het project te
peilen en om informatie te verzamelen, die nodig is om het project te
kunnen uitvoeren. De vragenlijst is
door 56 leden ingevuld. Hiervan
hadden 42 één of meer bijenvolken.
De respondenten die geen bijenvolken hadden waren cursisten (11) en
oud imkers. De cursisten hebben
inmiddels 1 of meer volken.
Uitkomsten vragenlijst
De vragenlijsten zijn verwerkt.
De antwoorden hebben een
schat aan informatie opgeleverd.
De belangrijkste resultaten worden
hier weergegeven.
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Volken en kasten
De 42 imkers winteren 311 volkenin.
36 imkers gebruiken daarvoor
spaarkasten, 7 imkers Dadantkasten.
9 imkers gebruiken daarnaast ook
kleine kasten zoals miniplus, 3, 5 en
6 ramers. Enkele imkers gebruiken
andere soorten kasten. Uit de
resultaten blijkt dat, als het nodig is,
gemakkelijk materiaal (eitjes, broed)
kan worden uitgewisseld voor het
maken van vegers en koninginneteelt.
Bijenrassen
Verreweg de meeste respondenten
gebruiken Buckfast bijen of eigen
selecties die daaraan nauw verwant
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zijn. Meerdere imkers gebruiken
hybride moeren van dit ras. De VSH
bijen waarvan gebruik gemaakt gaat
worden zijn ook van dit ras.
Introductie van VSH-moeren in de
volken zal daardoor weinig problemen opleveren. In de tabel staan de
rassen die de imkers gebruiken.
Ervaring met koninginneteelt
Koninginneteelt is een belangrijk
onderdeel van het project om
blijvend over VSH moeren te kunnen
beschikken. Daarvoor willen we
nauw samenwerken met (onder
andere) het bevruchtingsstation op
Marken. 17 imkers hebben ervaring
met koninginneteelt. Vaak hebben
ze een cursus gevolgd. Meerdere
leden hebben dit jaar de cursus
koninginneteelt gevolgd of hebben
belangstelling voor koninginneteelt
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Meedoen aan het project
Onder de respondenten is veel
belangstelling voor het project. 38
(68%) willen meedoen. 16 leden
willen meedoen in de werkgroep. 20
hebben belangstelling voor mijtentellen. Dit laatste is van groot belang
omdat het nogal wat tijd vraagt. Hier
kunnen ook mensen aan deelnemen
die zelf geen bijen (meer) hebben
zoals oud imkers en huisgenoten
van imkers. De positieve reacties
geven aan dat er een breed draagvlak is voor het project.
Bijna 20 imkers willen meedoen
met het maken van vegers en met
koninginneteelt.
Het aantal leden dat bijen heeft
staan op het bijenpark en mee wil
doen in het project is minder dan
50 procent. Hier moet door de
werkgroep aandacht aan worden
geschonken. De gegevens over dit
onderwerp moeten nog verder
worden uitgewerkt.
Afstand bijenstallen tot het
bijenpark
De afstanden van de bijenstallen tot
het bijenpark in Amstelveen is voor
63 stallen opgegeven. 13 imkers
hebben bijen op het bijenpark zelf
of op minder dan 1 kilometer daar
vandaan. 7 stallen bevinden zich op
1 tot 3 kilometer van het bijenpark.
Veel respondenten hebben voor
het afstand bepalen Google Earth
gebruikt wat een nauwkeurige

bepaling heeft opgeleverd. Geprobeerd wordt deze op een digitale
kaart in te vullen. Om het overzicht
compleet te krijgen worden de
komende tijd leden die de vragenlijst niet hebben ingevuld en die
stallen hebben op minder dan
10 kilometer van het bijenpark
benaderd.
Start van de werkzaamheden
De werkzaamheden zijn al gestart.
De volken van de vereniging
(gebruikt voor de basiscursus) en de
volken van de cursisten zijn voorzien van F1 moeren. Meerdere leden
van de vereniging hebben de cursus
koninginneteelt gevolgd en hebben
volken met op Marken bevruchte
moeren op het bijenpark geplaatst.
Begin september is er een informatiebijeenkomst gehouden voor
leden die hebben aangegeven dat ze
deel willen uitmaken van de
werkgroep en/of willen helpen bij
het mijten tellen. Het tellen van
mijten volgens een vast protocol is
geoefend met eigen broed. Dit is
nodig om ervaring op te doen en
om volgend jaar het VSH niveau van
een volk betrouwbaar te kunnen
vaststellen.
Voor het mijtentellen hebben we
behoefte aan binoculairs met een
vergroting van 5 tot 40 keer. Heb je
er een of kun je er over beschikken,
laat het ons weten. We kunnen ze
volgend jaar heel goed gebruiken.
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Werkgroep VHS
Jan Westerhof

Op 7 september 2017 hebben
17 leden de eerste avond van de
werkgroep bezocht. Gerbert Kos
heeft de laatste ontwikkelingen
over VHS verteld.
Hij heeft de poedersuiker en de
zeepsop methode voor het bepalen
van het aantal mijten op de bijen
gedemonstreerd. Ook heeft hij laten
zien hoe het protocol voor het

Jos Valentin heeft
een filmpje gemaakt
van Gerbert tijdens
zijn uitleg.
Klik op de knop.

mijtentellen wordt gebruikt. Met
een camera gemonteerd op een
biloculair welke gekoppeld was aan
een beamer werden verschillende
stadia van ontwikkeling van mijten
op de pop en in de cel op het grote
dia-scherm geprojecteerd.
Hij legde uit hoe door de telling de
VSH-eigenschappen van een koningin werden bepaald.

Oprichting werkgroep
Het tweede deel van de avond betrof de oprichting van de werkgroep.
Jan Westerhof heeft de belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst laten zien.
De hierdoor verkregen informatie wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen die de belangrijkste werkzaamheden van de werkgroep gaan coördineren:
Voorzitter
Gerbert Kos

— Trekker, contact bestuur

Communicatie
Jan Westerhof

— Verslaggeving, interne, externe communicatie

Penningmeester
Gerard Goris
— Financieren, contact penningmeester vereniging
Coördinatie koninginneteelt en darrenkweek:
Erik van Rosmalen — Teelt en bevruchting VSH koninginnen en opzet
darrenrijke VSH volken

Gerbert Kos geeft
een demonstratie
mijten tellen tijdens de
informatie bijeenkomst.
De zeepsop methode
en (op de foto) de
poedersuikermerthode.

Coördinatie mijtentellen
nog niet ingevuld — Organisatie, coördinatie mijtentellen
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Tussen 11 en 15 september zijn
15 leden getraind in het tellen van
mijten. Hiervoor wordt broed in
het stadium ‘paarse ogen’ onder de
biloculair geopend en worden de
aanwezige mijten geteld en vastgesteld in welke stadia deze zich
bevinden. Geleerd werd hoe eitjes,
mannetjes, en vrouwtjes in verschillende levensfasen er uit zien en hoe
en waarom deze worden geteld en
genoteerd. Het aantal mijten van de

beoordeelde volken bedroeg 1%
tot zelfs 15%.
De komende tijd wordt een
nieuwe instructiefilm van het
mijtentellen gemaakt. Het werkplan
van de werkgroep wordt verder
uitgewerkt. Het komende jaar
worden mijten in volken geteld
om het VSH niveau van meerdere
volken vast te stellen. Dit is nodig
om de genetische spreiding tussen
VSH-volken in stand te houden.

1 Mijten tellen door een binoculair
77 Bij het openen van de cel zien we een
mijt over de pop lopen
7 Bij een andere cel is de pop verwijderd
en zien we op de bodem van de cel de
moedermijt en een volwassen mannetje .
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De imkercursus 2017

Voor mij begon de cursus 2017 al een jaar eerder tijdens de Amstellanddagen waarop ook
bijenvereniging NBV Amstelland open dag hield. Gelukkig was ik in gezelschap van een drietal goed
bij stem zijnde dames want alvorens een kopje koffie met koek te kunnen nuttigen dienden we eerst
een liedje te zingen. Het werd “Let me tell you about the birds and the bees” en blijkbaar was het
voldoende zuiver want de koffie en koek werd verstrekt en vervolgens kregen we een enthousiaste
rondleiding over het bijenpark. Ik liep al lang rond met het idee te gaan imkeren en door de leuke
entourage gaf ik mij deze dag dan ook op voor de cursus van 2017.
Henk Hakvoort

Door de lange tijdspanne tussen aanmelding en de
daadwerkelijke aanvang van de cursus ging het nog bijna
mis maar gelukkig was er geen bezwaar nog een cursist
extra toe te voegen aan de toch al grote groep van 14
deelnemers. Op 23 februari begon de cursus waarbij we
kennismaakten met elkaar en cursusleiders Jan Westerhof
en Markus Starink.
Theorie
De basis van elk praktisch handelen is theorie. Geduren
de vijf weken kwamen onderwerpen langs als: materiaal
keuze, anatomie, levenscyclus, het bijenjaar, drachtplanten
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en hun bloeitijd en ziektebestrijding. Best wel veelzijdig
en pittig en dan ook nog getest met een tentamen. Dat
was lang geleden voor een flink aantal cursisten maar de
bespreking na het toets was vergelijkbaar met de
opwinding van middelbare school studenten. (Hetgeen
me doet vermoeden dat bijenhouden je jong houdt).
Bij de meeste cursisten was de theorie goed geland en
vol goede moed vatten we dan rond half april ook het
praktische gedeelte aan. Hetgeen niet wil zeggen dat
daarmee de theoretische kennisoverdracht stopte want
dat ging tijdens de praktijklessen gewoon door. Door de
groepsgrootte moest je zelf wel alert blijven om dit mee
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te pakken. We leerden te kijken na het gedrag van de
bijen en daar een goede interpretatie aan te geven. Blijf
Rustig Inspecteer Aandachtig Schrijf bedacht ik voor
mezelf als steun. Deze lettercombinatie werden we ook
geacht waar te nemen in ons volk maar het waarnemen
viel zeker aanvankelijk nog niet mee. Oefening baart
kunst en zo ook hier. Inmiddels herken ik brias, kan ik
varroa onderscheiden van stuifmeel en zie ik af en toe de
koningin (met rode stip gelukkig) ronddarren.
Praktijk
Samen met de andere cursisten hebben we in elkaars
kasten gekeken naar speeldoppen, redcellen en moerdoppen. We hebben getracht het gedrag van het
superorganisme juist te interpreteren om zwermen te
voorkomen, door ruimte te geven en door een veger te
maken. We hebben na dertien dagen doppen gebroken
en is twee weken later gekeken of er weer eitjes gelegd
werden. Ook is er bij een aantal volken een nieuwe F1
koningin geïntroduceerd en werden er wat volken
verenigd.
Jan had het er maar druk mee want door het aantal
cursisten waren er veel volken nodig plus nog een aantal
reserve volken. Zes zwermen heeft hij toegevoegd aan
het bestand. Gelukkig kreeg hij een aantal keren assistentie van verenigingsleden om al die cursisten te begeleiden,
want het is een hele klus naast alle administratie die
moet worden bijgehouden. Bovendien heeft zo’n levend
organisme waar we mee werken een zekere onvoorspelbaarheid waardoor zo nu en dan geïmproviseerd
gehandeld moet worden. Dat je dan verrast kunt worden
bleek wel tijdens de varroa bestrijding. Ik kreeg van Jan
een zwerm om mee te werken die eerst met oxaalzuur
behandeld was. Dit was succesvol en de daarop volgende
weken was de mijtval gering. Totdat na de mierenzuur
behandeling bleek dat er toch weer behoorlijk veel
mijten aanwezig waren.
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Eigen volk
Een zekere mate van onvoorspelbaarheid
en dit leren lezen en er naar handelen
maakt het houden van bijen naar mijn
mening ook zo interessant. Dat er dan
ook nog een heerlijke honing mee
gemaakt kan worden hebben we kunnen
proeven bij een tweetal zeer verschillende
producten die Henk Kooij ons voorschotelde, een linde- en een kastanjehoning.
De cursusdeelnemers zijn niet toegekomen aan honingproductie, de volken
moeten eerst op sterkte zijn. Wel hebben
we het honing slingeren kunnen oefenen,
een dankbaar werkje.
We zijn bijna toe aan het inwinteren
van de volken en gaan nog een examen
maken om te kijken of alle kennis beklijft.
Door het grote enthousiasme van velen
voel ik me gesterkt om straks ook eigen
volken te gaan verzorgen. Door het
netwerk van Jan kan ik waarschijnlijk
een plaatsje krijgen voor mijn kast in
Aalsmeer en naar ik hoop wellicht in de
toekomst op Amstelland. Ik wil zeker ook
lid blijven van de vereniging om nog meer
verhalen te horen en kennis op te doen. Bovendien is de
sfeer relaxed en ook het meedoen aan de tuindagen
ligt me wel. Ik hoop dat veel medecursisten van
cursusjaar 2017 ook lid worden zodat we ons
prettige contact kunnen blijven voortzetten.
Tot slot nog een foto. Mijn medecursist Hans
had mij al gewaarschuwd dat ik mijn kap niet
goed had gesloten. Een meeluisterende bij
reageerde veel alerter dan ik waardoor ik drie
dagen lang een uitverkiezing als “best looking
imker 2017” wel kon vergeten.
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Wie volgt mij op in de Groenraad Amstelveen?
Henk Kooij
zoekt een plaatsvervanger voor
deelname aan
de Groenraad
Amstelveen

In Bij Praten van april jl. heb ik
geschreven over het grote nut van
deze participatieraad. Ik heb toen
ook een oproep gedaan om t.z.t.
mijn plaats in te nemen in de Raad.
Ik ben van plan eind 2018 te stoppen
als deelnemer aan deze zeer belangrijke groep. Mijn opvolger moet
natuurlijk wel enigszins begaan zijn
met de flora en fauna in Amstelveen.
Tijdens de vergaderingen wordt er
druk gediscussieerd over het groen
in en om Amstelveen, maar ook over
de fauna, zoals de vleermuizen, de
zwaluwen, de ijsvogels en de weidevogels in de polders om ons heen.
Ook het oppervlaktewater in de
gemeente staat op de rol. Omdat bij
de vergaderingen steeds vertegenwoordigers van de gemeente
aanwezig zijn, heeft de Raad een
rechtstreekse verbinding met het
groenbeheer en andere onderdelen
van de gemeente. Ook nemen soms
vertegenwoordigers van politieke
partijen deel aan de vergaderingen.
Let wel: De Groenraad Amstelveen
heeft geen politieke binding met
welke partij dan ook. De voorzitter
van de Raad heeft op gezette tijden
overleg met de wethouder over
belangrijke structurele zaken. De
Raad houdt één maal per jaar een
kennisuitwisselingdag, waarbij

diverse instanties worden uitgenodigd met het doel, onder andere,
bovenstaande onderwerpen aan de
orde te stellen, in de hoop dat dit
uiteindelijk een positieve uitwerking
zal hebben. Een belangrijk punt voor
mijn opvolger is wel dat hij of zij
overdag, meestal donderdagmiddag,
de mogelijkheid heeft de vergaderingen bij te wonen. Dit moet wel
omdat de gemeentelijke vertegenwoordigers de vergaderingen tijdens
hun werktijd willen doen. Op dit
moment maak ik deel uit van de
projectgroep Dijkverbetering
Amsteldijk. Het betreft hier het
gedeelte van de Amsteldijk tussen
de Molen bij Rembrandt en Langs de
Akker. Het plan is een gedeelte van
de dijk op te hogen en de dijk met
een stalen damwand te verstevigen.
Samen met Cor Portengen, ook lid
van Raad, vertegenwoordigen wij
de Groenraad Amstelveen met het
oog op het behoud en verbetering
van de flora langs de dijk. Een heel
inspirerend object. Degene, die
mij wil opvolgen, wil ik graag
bijpraten. Ik wacht af.

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

Henk Kooij
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BASISCURSUS

Liesbeth Veldman

Altijd al heb ik een brede belangstelling gehad in alles wat groeit en
bloeit. Ik ben lid van allerlei natuurverenigingen, was actief bij het
IVN. Wandel en tuinier veel en ga graag naar de Hortus Botanicus.

Korte impressie cursus imkeren 2017
Toen ik nog werkte in het speciaal onderwijs had ik altijd wel
“een smoes” om met de kinderen erop uit te gaan, aanschouwelijk
onderwijs, liefst in de schooltuin! Daar is mijn belangstelling voor
bijen begonnen, er stond in het leslokaal een prachtige bijenkast
met glazen wand en zowel de kinderen als ik genoten ervan om
naar al die drukke bezigheden van de bijen te kijken.
Toen ik stopte met werken had ik echt zin om nieuwe dingen te
leren en ik dacht dat zo’n bijencursus wel iets voor mij was. Nooit
had ik kunnen denken dat ik in een hele nieuwe wereld zou komen
en dat imkeren zo veelzijdig is!
In het begin werd ik in de theorielessen overdonderd door de
hoeveelheid informatie, pas na de eerste praktijklessen begon het
kwartje te vallen. Ook door te kijken naar filmpjes op YouTube
snapte ik steeds meer van de theorie.
De praktijklessen vind ik geweldig en ook spannend. “Liesbeth,
sla jij die raat maar even af” …oei, help. Door het gewoon maar te
doen heb ik zoveel geleerd!
Wat het meeste indruk maakte was mijn zoektocht naar een moer,
die vervangen moest worden. Samen met mijn docent Jan ben ik
zeker 2 uur bezig geweest, 3 keer de hele kast door, het hele volk
door een koninginnenrooster en eindelijk in een hoekje… Ja, beet!
Elke les is het weer verrassend om te zien hoe mijn volkje erbij
staat, steeds een verrassing...onvoorspelbaar. Fijn ook om samen
met een medecursist te kijken en zo elkaar aan te vullen.
Als ik straks slaag voor het examen hoop ik mijn kast neer te
zetten bij een bijenstal dichter bij huis, zodat ik regelmatig op de
fiets naar de bijen toe kan. En ook kan sparren met andere imkers,
want hulp en advies zal nog broodnodig zijn.
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Liesbeth tijdens een les
over de imkeren, op de
school van haar dochter.
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Jos Valentin

Bij onze bijenkasten zit de varroalade er
altijd onder. In de lade leg ik elke week
een schoon vel wit papier, zodat ik makkelijk kan zien wat er sinds de vorige keer
allemaal vanuit het volk op de lade terecht
is gekomen.
Dat geeft eenvoudig inzicht in de activiteit
van het volk, waar zit het broednest, wordt
er gebouwd, komt er veel stuifmeel binnen
en natuurlijk ook, het woord zegt het al:
zijn er veel varroamijten gevallen….
Maar soms zie je ook andere zaken!
Enkele weken terug zag ik aan de zijkant
spinsel zitten en na goed kijken bleek er de
larve van een wasmot in een spinselgang te
zitten (op de foto is de larve uit z’n spinsel
gejaagd).
Links zie je de spinselgang met de donkere
uitwerpselen.
Blijkbaar is de larve in een klein stadium
door het rooster gevallen en kon hij zich te
goed doen aan de vele wasresten op de lade
zonder last van stekende bijen.
We hebben er een filmpje van gemaakt en
raad gevraagd aan Ko Veltman, onze comaker van instructiefilmpjes. Ko stelde ons
snel gerust en zei dat in een sterk volk de
bijen de wasmot er wel onder houden, zodat
er geen schade aan de raten kan ontstaan.

Voor de liefhebbers:
klik op de knop om het
filmpje te bekijken:

Ook zijn er wat extra wetenswaardigheden
te vinden via: In Imkerpedia:
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Wasmot
Uit Bijengezondheid (2012):
http://edepot.wur.nl/222789
en (2001) http://edepot.wur.nl/49755
https://youtu.be/DrvC63tOqdk

Wasmotlarve op de varroalade
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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OVER DE GRENS

Sinds 10 jaar komen wij in Bulgarije, wij hebben
daar inmiddels een huis gebouwd in een dorp
midden in het Strandja natuurpark, het grootste
natuurpark van Bulgarije.

Bijenhouden in Bulgarije
MVG, Xander de Vries
cursist van J. Westerhof

De mensen in het dorp verbouwen hun groente en
fruit nog grotendeels zelf, het is daar ook heel normaal
wat bijenkasten te hebben welke je ook door het dorp
heen ziet staan bij diverse huizen. Ze hebben daar een
bijzondere soort honing de zogenaamde “Manov”
honing, dit is een honing van honingdauw welke bijna
zwart van kleur is afkomstig uit de (eiken) bossen aldaar.
Deze honing staat in Bulgarije te boek als de kwalitatief
hoogste en allerbeste honing en wordt daar dan ook zeer
goed verkocht ondanks de stevige prijs. Proevende van
deze honing en het verhaal erachter deed mij besluiten
er meer over te weten willen komen.
Weer in Nederland heb ik contact gelegd met een imkeres uit de buurt, welke mij adviseerde een cursus te gaan
volgen. Zo gezegd zo gedaan en meldde mij aan. Voordat
de cursus begon heb ik reeds 1 bijenkast aangeschaft en
was ik eigenlijk al vooruitlopend op de cursus bezig met
het bijenvolk te bestuderen en te onderhouden middels
diverse boeken, adviezen en de hulp van de imkeres. Ik
vindt dat de cursus erg goed in elkaar steekt en het is
goed dat de cursus over meerdere maanden verdeeld is.
Met theorie heb ik altijd al wat moeite gehad, ben meer
van de praktijk. Wil je het goed onder de knie krijgen dan
moet je blijven herhalen, soms denk je ik weet heel veel
en het gaat mij goed af en dan kom je tot de conclusie
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dat er zoveel
variabelen zijn
die de boel kunnen beïnvloeden
dat je ook weer
denkt van hè, we
zijn pas net begonnen; er valt
nog veel te leren.
Onze mentor Jan
doet het fantastisch, hij legt het
goed uit en heeft
altijd tijd en
ruimte voor vragen. Ook besef ik mij hoeveel passie deze
man moet hebben voor deze materie, de bijen. Superveel respect en credits voor Jan, er moet onwijs veel tijd
en voorbereiding in zijn theorie en praktijklessen zitten,
daarnaast merk je aan alles dat hij er ook onwijs van
geniet het op de leerlingen over te brengen. Binnenkort
examen, nog veel theorie door te nemen, dat is lastig tussen alle bedrijven door en de hectiek van de dag maar we
zullen er komen. Ook zitten we nu in de eindfase van de
opstart van een natuurproducten bedrijf die de mooiste
natuurproducten uit Bulgarije naar Nederland haalt zoals
honing, pollen, propolis en meer. Wordt vervolgd dus!
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Opvang zwermen

In elk voorjaar maak ik voor de meldkamer Amsterdam altijd een nieuwe
lijst met de namen van imkers, die in de
regio en Amsterdam zwermen op willen
vangen.
Bij de meldkamer Amsterdam zijn alle
hulpverlenende instanties aangesloten,
zodat het kan volstaan met één lijst daar
naar toe.
In de bestaande lijst zijn nogal wat
mutaties ontstaan en vandaar mijn vraag:
Wie wil in 2018 en daaropvolgend zwermen
opvangen?
Stuur een mailtje naar: hskooij@hetnet.nl
met: Naam, telefoonnummer en in welk
gebied je bereid bent de zwermen op te
vangen.
Henk Kooij
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ERVARING KOMT MET DE JAREN

In imkerjaren is drie jaar nog niet veel, maar als je nagaat
wat je in drie jaar toch allemaal aan verschillende situaties
tegenkomt in je bijenvolk(en), dan is dat niet mis! Ik had het
in ieder geval niet verwacht toen ik mijn diploma kreeg in
2014. Blij begon ik met het van de cursus gekregen volkje in
een zesramer. Eerst op de cursistenplank en na de winter op
de plank achter de bijentuin. Niet het beste plekje, omdat je
daar gaande het jaar zowat overwoekert wordt door allerlei
aanwezig groen. Maar ook wel lekker om daar een beetje uit
het zicht wat aan te kunnen rommelen. Het jaar daarna mocht
ik bij een andere imker op de plank. Plezierig, want meer ruimte.
En niet te onderschatten: de nabijheid van ervaren mensen.

Drie imkerjaren
Jaap Jong
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En ervaring dichtbij is handig, want anders
schiet je toch wel in een kramp als je
bijvoorbeeld je mooie koningin zomaar
ziet wegvliegen. Net nadat je bij haar – en
zij was je eerste – zo prachtig en liefdevol
een stipje op het rompstuk had geplaatst.
Paniek! Wat te doen? Is er iets aan te
doen? ‘Afwachten’ was het advies. En
jawel: bij controle de volgende dag was ze
gewoon terug komen vliegen. En ze is er
nog steeds.
De eerste winter overleefde mijn ene
volk zonder problemen. De tweede winter,
met toen twee volken, ging ook prima.
Maar de afgelopen winter raakte ik er
eentje kwijt. Wat was er gebeurd? Het leek
in de kast een beetje op Pompeï: verstild
zaten een paar honderd dode bijen op en
rond een uitgedroogd broednest met
daaromheen nog prachtig verzegelde
honing in overvloed. Maar wel op twee
centimeter afstand van de bijen. Dat was
net niet te overbruggen geweest deze
winter.
En wat van die keer dat ik een volk had
dat groot en sterk genoeg was om aan
honing slingeren te gaan denken? Het weer
was prima, de dracht groot, dus hoppa:
koninginnerooster op de broedkamer,
honingkamer daar bovenop en zien wat
er gebeurt. Nou: honing was er niet, maar
een week later zat er wel heel veel broed
in de honingkamer! En de koningin liep
beneden in de broedkamer heel onschuldig kijkend wat rond te scharrelen…
En nu heb ik vier mooie volken staan. De
ene heel rustig, de andere druk. De derde

groeit als kool, de laatste blijft zo goed als
stabiel. En dan heeft de eerste kast ineens
een stuk of vijftig varroamijten op de plank
liggen en de kast er precies naast helemaal
geen een, noppes. En terwijl de broedkamer
van kast drie voor meer dan de helft vol
zit met gesloten honing, moet ik het volk
links daarvan stevig bijvoeren omdat alles
leeg is. En dat terwijl ik de dames per
bijenkast elke week allemaal even rustig
toespreek en aanmoedig.
En van de week had ik een raat in handen
waarbij het leek alsof er een beer z’n klauw
overheen gehaald had in een halfslachtige
poging wat van de honing te stelen.

Nu ja: van die dingen dus. Het is en blijft
fascinerend en leerzaam. Ik ben benieuwd
wat de komende jaren weer brengen.
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Wetenschap

Voor u gesprokkeld
uit de nieuwsbladen
Hans de Graaff

Neonics in
veld bewezen
schadelijk
De negatieve effecten van
neonicotinoïden verschillen per
bijensoort en hangen af van de
lokale condities. Aanwezigheid
van bepaalde fungiciden kunnen
bovendien de toxiciteit van
neonicotinoïden verdubbelen.
Dat tonen een Europese en Canadese onderzoeksgroep aan in twee
publicaties die gelijktijdig verschijnen in Science op 30 juni. Volgens de
onderzoekers zijn het de eerste
studies die op grote schaal en met
realistische doses aantonen dat
neonicotinoïden de gezondheid van
bijen schaden.

Effecten
Hoewel neonicotinoïden bij hoge
doses giftig zijn voor bijen, bestaat
over de precieze effecten van
neonicotinoïden veel discussie.
De Europese Science-studie pakt
daarom breed uit, met metingen aan
drie bijensoorten – de honingbij
Apis mellifera, de aardhommel
Bombus terrestris en de rosse
metselbij Osmia bicornis – in drie
Europese landen. Op elk van de

Het individuele
volgsysteem op de rug van
bijen laat onderzoekers zien
waar bijen zich bevinden en
of ze nog leven. Foto: Amro
Zayed, York University

onderzoeksplekken stelden ze de
bijen rond koolzaadvelden bloot aan
een fungicide, of een combinatie van
een fungicide met ofwel de neonicotinoïde clothianidine ofwel thiamethoxam. ‘Misschien wel het meest
ambitieuze veldexperiment van
neonicotinoïden-effecten tot
dusver’, noemt een bijbehorend
perspective de studie.
De studie bevat dus talloze variabelen, met ook heel uiteenlopende
uitkomsten: de effecten zijn veelal
negatief voor reproductie en
overleving, maar verschillen opvallend genoeg per bijensoort en per
land. Blootstelling aan neonicotinoïden is bijvoorbeeld nadelig voor
koloniegrootte in Hongarije en het
Verenigd Koninkrijk, maar in
Duitsland was dat effect niet
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waarneembaar. De hommels
produceren minder koninginnen na
neonicotinoïdenblootstelling, en de
metselbij juist minder eieren. ‘Het
toepassen van neonicotinoïden is als
een soort Russisch roulette voor
bijen’, concluderen de onderzoekers.
Dat verklaart ook eerdere tegengestelde onderzoeksresultaten.

Pesticiden
De Canadese Science-studie kijkt
specifiek naar langdurige blootstelling rondom maisvelden. Hoewel
mais door de wind bestoven wordt,
blijkt de blootstelling aan neonicotinoïden afkomstig van de maiszaden
groot. De onderzoekers ontdekten
maar liefst 26 verschillende pesticiden op de door bijen verzamelde
pollen, waaronder neonicotinoïden.
‘Dat duidt erop dat neonicotinoïden,
Bij Praten 20 : 22

die wateroplosbaar zijn, uitspoelen
van de akkers naar de omliggende
omgeving, waar ze worden opgenomen door planten die wél aantrekkelijk zijn voor bijen’, zegt eerste
auteur Nadia Tsvetkov.

‘Realistische blootstelling
aan neonicotinoïden
verminder de gezondheid
van honingbijkolonies’
De onderzoekers ontdekten dat
die blootstelling bij honingbijen
resulteert in een kortere levensduur
en een minder hygiënische levensstijl.
Ook waren kolonies minder goed in
staat hun koningin te behouden,
met grote gevolgen voor de kolonie.
Tsvetkov: ‘We ontdekten dat
realistische blootstelling aan
neonicotinoïden bij maisvelden de
gezondheid van honingbijkolonies
vermindert.’ Opvallend is dat
schadelijkheid van neonicotinoïden
in belangrijke mate afhangt van
stoffen in de omgeving.
De Europese onderzoeksgroep wijst
op de aanhoudende aanwezigheid
van residuen van neonicotinoïden,
de Canadese groep op de wisselwerking met specifieke fungiciden:
‘Zowel clothianidine als thiamethox
werden bijna twee keer zo giftig voor
honingbijen in aanwezigheid van
veld-realistische niveaus van de
fungicide boscalid.’

Gifcocktail
‘Dat is nogal wat’, zegt de Wageningse
ecoloog Frank Berendse over die
interactie. Hij adviseerde in 2015 de
Europese Commissie over het verbod
op neonicotinoïden. ‘Dit is wat we
altijd vermoedden. Dat ze het effect
van deze cocktail aan gifstoffen in
het veld aantonen is indrukwekkend.’
Berendse noemt de twee studies
nieuwe stukjes van de puzzel die
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langzaamaan compleet wordt.
‘Het langetermijnaspect in deze
studies is een belangrijke stap
vooruit. De Canadese studie heeft
daarnaast een sterke controle,
aanvullende experimenten met
realistische concentraties en volgt
individuele bijen met een chip.
Heel mooi werk.’
Bron: Bionieuws 12, 2017, door Maartje Kouwen
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De metselbij Osmia
bicornis, een van de drie
onderzochte bijensoorten
in de Europese studie. Foto:
Nature Spot.

Van de redactie

Deze hoornaar had het voorzien op onze bijen
en probeerde de kast in te komen.
We hebben niet afgewacht om te zien of de
wachters er in zouden slagen hem te verjagen.
Bij onze kasten ligt voor dit doel een vliegenmepper.
Aan de foto kun je zien: heel effectief!
Vraag: Is dit iets voor BijPraten of is het te gruwelijk?
Groet,
Jos Valentin

Commentaar van Cor Vonk Noordegraaf:
Dag Jos,
Dit lijkt me niet te wreed voor BijPraten, want veel imkers
doen er ook alles aan om wespen te weren.
Ik denk dat er bij jullie in de buurt een nest met hoornaars
gezeten heeft die nu aan het uit elkaar vallen is zoals ook
bij limonadewespen thans het geval is. Ze zoeken zoetigheid
(honing) bij de bijen. Zwakke volken kunnen gemakkelijk ten
prooi vallen aan deze belagers. Ik zou in jullie situatie naast
de vliegenmepper ook een fles met een laagje verdunde
limonadesiroop neerzetten om wespen (hoornaars)
proberen weg te vangen. Je kunt tenslotte niet hele
dagen bij de kasten blijven.
Gegroet, Cor
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Diploma uitreiking, Winnaar Honingproeverij
Amstellanddag en “High Tea”, 15.00 uur
Dinsdagavond 31 oktober
Op ‘Het Nieuwe Bijenpark’,
Baron Schimmelpenninck van der
Oyeweg 4, 1067 HV te Amsterdam:
Lezing “Imkeren in andere tijden”
door Ko Veldman uit Amsterdam
Dinsdagavond 12 december
Lezing “Een oud beroep maar nog steeds sexy”
door Johan Calis uit Laren, 20.00 uur
Zaterdagochtend 23 december
Varroabestrijding voor & door huurders
Dinsdagavond 9 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie, 20.00 uur
Dinsdagavond 20 februari 2018
Lezing “Varroa-resistentie door selectief imkeren”
door Tjeerd Blacquière uit Aalsmeer, 20.00 uur
Dinsdagavond 13 maart 2018
NBV Amstelland-Algemene Leden
Vergadering, 20.00 uur

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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