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Op zaterdag 23 december
vindt de verplichte
varroa bestrijding plaats.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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VERENIGINGS NIEUWS

Van de redactie
Wij hebben een prachtig verenigingsblad en daar
zijn we als redactie best trots op.
We constateren echter dat de naam van ons blad
nogal wisselend wordt geschreven, zoals:
‘Bij praten’, ‘Bijpraten’ of ‘Bij Praten’, en dan ook
nog varianten als vet of cursief .
Wij hebben ons hierop beraden en besloten het
blad in het vervolg op één manier te schrijven:

BijPraten
Dus aan elkaar en met twee hoofdletters, zodat
men ziet dat het om een voorwerp gaat met een
dubbelzinnigheid voor het woord “Bij” en niet
alleen om het begrip “bij praten”. Ook schrijven
we het cursief, zodat het extra aandacht trekt.

nbvamstelland.nl
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VERENIGINGS NIEUWS

Van het Bestuur

Als jullie dit lezen is het al weer bijna de kortste dag,
daar wordt ik als imker altijd weer erg blij van!
Namens het bestuur,
Eric van der Meer
Secretaris, NBV Amstelland

De volken zullen met het lengen van de
dagen spoedig een broednestje starten
en ik kan nooit wachten op de eerste
reinigingsvlucht… maar dat duurt nog
wel even. Ergens in februari, zodra het
een graad of 90 C is en er een prikkelend
winterzonnetje doorbreekt komen de
bijen naar buiten, een drukte van belang.
Honingbijen zijn in de gelukkige omstandigheid dat ze met een zeer rekbare endeldarm zijn geschapen, speciaal bedoeld om
de onverteerbare resten op te sparen om
die in betere tijden buiten de kast te droppen. De bijen maken dan meteen van het
mooie weer gebruik om de boel in de kast
eens lekker op te ruimen. Resten van dode
bijen worden ijverig op de vliegplank gedropt of soms meters ver weg van de kast
getransporteerd. Een goed en hoopvol
teken voor een goede uitwintering. Ik pak
er een stoel bij en kan er uren naar kijken.
En als het winterse weer terugkomt, heerst
er weer rust in en
rond de kast, alsof
er niks is gebeurd.
Prachtig.
Een terugblik op de afgelopen maanden
want de bijen mogen dan wel zijn ingewinterd, de leden van onze vereniging
staan niet stil!

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

SEIZOENSLUITING

Eind september hebben wij de traditionele
seizoensluiting “gevierd” met de uitreiking
van diploma’s aan de cursisten van onze
basiscursus en cursus koninginnenteelt.
Mooie toespraken van de bijenteeltleraren
Jan Westerhof en Rene Genet gericht aan
hun geslaagde cursisten, die trots en met
applaus zijn of haar diploma in ontvangst
kwamen nemen. Gefeliciteerd!
De high tea was van zeer hoge kwaliteit
en diversiteit. Als u er ook bij was zal u
het vast herkennen. Het ontaarde in een
heerlijke proeverij met vaak huisgemaakte
zoete en hartige lekkernijen en specialiteiten. Menigeen had na thuiskomst
voldoende om de avondmaaltijd over te
slaan.
De commissie Cursuscoördinatie heeft opvolging gekregen door de aanmelding van
Henk Hakvoort en Hans Lussink. Markus
Starink zal voorlopig de administratieve
taken op zich blijven nemen. Zonder cursuscoördinatie, geen cursussen. Alle drie,
veel dank, voor het actief oppakken van
deze voor de vereniging belangrijke taak.
EDUCATIE

De voorbereidingen voor de basiscursus
2018 zijn in volle gang.
Op 4 november jl. is alweer een informatie
bijeenkomst geweest in samenwerking
met de Amsterdamse Vereniging tot
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Bevordering van de Bijenteelt. Ruim 40
belangstellenden hebben deze ochtend
bijgewoond en informatie gekregen over
de verwachtingen, verantwoordelijkheden
als imker, tijdbelasting en de kosten. Het
is nu aan hen om aan de hand van deze
informatie te bepalen of ze de stap tot het
volgen van de cursus en het worden van
imker gaan zetten. Een ding is zeker, de
cursus 2018 zit al weer vol.
Naast de basiscursus, heeft het bestuur
het voornemen om in 2018 nog een
tweede cursus te organiseren. Welke, is
nog niet bekend. Wij houden u op de
hoogte!.
In oktober hebben wij de eerste 12 brugklassers ontvangen van de Christelijke
Scholengemeenschap Buitenveldert.
Hans Lussink, Roy Bielert en Gerard Goris
hebben het programma gefaciliteerd
met een mooie presentatie, uitleg over
imkermaterialen en een kijkje in een echte
bijenkast, met dank aan Herman Groen.
De leerlingen zijn vervolgens gaan werken
aan hun project. Het maken en promoten
van bijenhotels in hun eigen buurt. Medio februari en juni 2018 verwachten wij
nogmaals groepen brugklassers die bij
ons informatie over bijen komen halen en
vervolgens starten met hun project.
WINTERPROGRAMMA

Ook het winterprogramma is inmiddels

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

gestart. Als eerste een uitstap naar het
bijenpark Amsterdam, waar een prachtig
bijenmuseum is gevestigd en Ko Veltman
ons op zijn “Amsterdamse wijze”, heeft
meegenomen door de imkerij geschiedenis.
De data en sprekers voor de rest van deze
winter liggen vast, deze zijn op pagina 33
in deze BijPraten en op de website
www.nbvamstelland.nl terug te vinden.
Aardig om te weten is dat wij de nieuwjaarsreceptie en de ALV ietsjes anders
gaan invullen dan u mogelijk gewend
bent. Meer tijd om informeel met elkaar
het glas te heffen op het nieuwe jaar en
bij te praten, maar ook een activiteit.
Na de Algemene ledenvergadering zullen
wij een thema lanceren dat wij met elkaar
gaan uitdiepen.
GEBOUW

Begin november hebben wij lekkage van
het dak van ons verenigingsgebouw gehad, veroorzaakt door een scheur in het
dakleer. Tientallen liters water zijn door
de plafondplaten naar binnen gelopen
maar gelukkig, door snel ingrijpen van
onze Gebouwencommissie, Henk Kooij,
is verdere schade beperkt gebleven en
heeft de reparatie snel plaatsgevonden.
Zo is eens temeer duidelijk hoe belangrijk de Gebouwencommissie voor het
duurzame behoud van ons verenigingsgebouw is.
Er is nog een vacature… stapt u in?
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VARROA-ARM BIJENPARK

Het VSH-projectteam heeft vorm gekregen, taken verdeeld, dat heeft u wellicht
in de vorige BijPraten al gelezen. Het
voorbereiden om onze ambitie waar te
maken, u weet nog wel, een Varroa-arm
bijenpark, zal in 2018 (en verder) een belangrijk onderwerp van gesprek en vooral
activiteiten zijn.
Velen van u zijn al actief binnen het
projectteam met een eigen taak die het
best bij de persoon zelf past. Bijvoorbeeld,
onder leiding van Gerbert Kos, leren
determineren en tellen van mijten in het
broed. Ik heb er zelf ook aan deelgenomen, het is fascinerend en ontzettend
leerzaam! Mocht u nog twijfelen over
deelname? Schroom niet, het is nooit te
laat om in te stappen.

over alle commissie gerelateerde zaken
te spreken.
7 november jl. zijn wij gestart met het
uitnodigen van de Redactiecommissie,
19 december aanstaande is de gebouwencommissie uitgenodigd.
Tijdstip op de agenda zal zijn van 21:00
tot 21:45 uur.
De vergaderdata 2018 zijn, onder voor
behoud, gepland:
Dinsdag 30 januari – Depotcommissie
Dinsdag 06 maart - VSH werkgroep
Dinsdag 16 april - Tuincommissie
Maandag 28 mei - Wasraat-werkgroep
Maandag 09 juli - Cursuscoördinatie
Maandag 20 augustus - open
Maandag 24 september – PR-commissie
Dinsdag 12 november - Redactiecommissie
Dinsdag 17 december - Gebouwencommissie

OXAALZUURBEHANDELING

Een jaarlijkse herinnering aan de huurders:
Op 23 december a.s. dient u gezamenlijk
de verplichte oxaalzuurbehandeling op
uw bijen toe te passen, noteer deze datum alvast in uw agenda. Of het door kan
gaan is wel afhankelijk van het weer. U
wordt per e-mail op de hoogte gebracht.
BESTUUR

Het bestuur komt in een cyclus van
ca. 6 weken in vergadering bijeen.
Wij hebben het voornemen om elke commissie 1x per jaar uit te nodigen om met
een vertegenwoordiging en het bestuur

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Daarnaast vergadert het bestuur om
evenementen voor te bereiden zoals:
– Algemene Leden Vergadering,
– Amstellanddag
– Seizoensluiting
Deze data worden indien nodig, ad-hoc
vastgesteld.

Het bestuur wenst
u en uw dierbaren
fijne feestdagen toe
BijPraten 5 : 20

Geslaagde cursisten
(en hun begeleiders)

basiscursus 2017

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

BijPraten 6 : 20

Op 4 november kwamen veel aspirant cursisten af op de informatieochtend
over de Basiscursus Bijenhouden. Deze werd georganiseerd samen met de
Amsterdamse bijenteeltvereniging. Ko Veldman en Jan Westerhof vertelden
aan de volle zaal wat er zoal komt kijken bij het bijenhouden. Wat de
kosten zijn en dat je nooit weet hoeveel tijd de hobby gaat kosten. Nadat
de vele vragen waren beantwoord is de bijentuin bezocht waarbij vooral
de glazen demonstratiekast met een vrij bouwend volk de aandacht trok.

Basiscursus 2018 staat op stapel
Jan Westerhof

Inmiddels is onze cursus met 15 deelnemers
van 15 jaar en ouder vrijwel volgeboekt. De
cursus in Amsterdam is 2 maal overboekt.
Bij de belangstellenden is er daarom sterk
op aangedrongen de cursus alleen te
volgen als ze echt bijen willen gaan houden,
voldoende tijd hebben en een plek hebben
voor hun bijen. Gelukkig is er nog plaats
op de cursus in Haarlem. De bijenteelt staat
dus onverminderd in de belangstelling.
De inhoud van de cursus blijft ieder jaar
ongeveer gelijk. De uitvoering verandert
langzamerhand. Toen we 5 jaar geleden
begonnen wist Henk Kooy altijd overal op
miraculeuze wijze materiaal en bijenvolken
vandaan te halen. Geregeld kregen we
kasten en volken van leden die stopten
met bijenhouden. Inmiddels is Henk een
jaar gestopt met de begeleiding en hebben
we 6 volken ingewinterd en een mooie
voorraad materiaal verzameld. Vorig jaar
heeft Markus Starink de begeleiding
overgenomen. Helaas werd hij in de zomer
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overgevoelig voor bijensteken. Markus
blijft het theoretische deel van de cursus
begeleiden en doet de administratie van de
cursus. De verzorging van de cursusvolken
en de begeleiding van de praktijklessen is
in handen van Hans Lussing en Henk
Hakvoort. Daarnaast wordt aan 3 cursisten
van het afgelopen jaar gevraagd of ze ook
willen helpen bij het begeleiden van de
praktijklessen.
Het afgelopen jaar is vrij laat besloten de
cursisten een volk te geven met een F1
moer. Voor de cursus van 2018 zijn ze al
besteld. Daardoor hoeven er minder vegers
gemaakt te worden waardoor er meer tijd
komt voor de inhoud van dit lesdeel. In
juni worden dan de nieuwe moeren in
6-ramers geplaatst, welke worden gevuld
met bijen die in de cursusvolken zijn opgekweekt of van gevangen zwermen. Op die
manier hopen we de cursisten te voorzien
van mijtarme volken met een goede
koningin die goed ingewinterd kunnen
worden. De cursus is uitgebreid met één

les. In de zomer kreeg het honingslingeren
of de varroabestrijding te weinig aandacht.
Op het zelfde moment dat nieuwe
cursisten werden geïnformeerd werd de
lesstal onder handen genomen. In oktober
was hij al door (oud) cursisten grondig
schoongemaakt en is oud materiaal afgevoerd. Nu had Ingrid van Dantzig een groot
stuk doek meegenomen dat gebruikt
wordt op stijgers om bouwvakkers tegen
slecht weer te beschermen. Hiermee zijn
de hele achterkant en de zijkanten van de
lesstal bekleed. Het materiaal van de
vereniging staat hierdoor vrijwel droog.
De Hedera die aan de achterkant groeit
zal in de komende jaren voor nog meer
bescherming zorgen.
Deze winter willen wij graag het verharde
deel van de lesstal overdekken. Een eenvoudig dak is voldoende om bij minder
goed weer toch les te kunnen geven en
het materiaal slijt dan minder door de
invloed van weer en wind. Voorstellen
gaan binnenkort naar het bestuur. Het
niet verharde deel naast de vijver houden
we dan aan als overloop. Dat willen we
verharden met tegels.
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Toen ik nog eens mijn imkerleven overdacht, kwam ik er achter
dat ik, samen met Hieke, al ruim 45 jaar met de bijen bezig was.
In april 1972 werd ik lid van de afdeling Nieuwer-Amstel van de
Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN).
Ik kon toen een stal met kasten, maar zonder bijen, overnemen
van een ambtenaar van de gemeente. Nou, ik rolde er behoorlijk
in, want er werd toen aan zwermbehandeling weinig gedaan. En
mocht het toch gedaan worden, dan ontkwam er toch wel weer
een zwerm, omdat de nazorg niet optimaal was. De zwermen
vlogen mij in mei en juni “om de oren”.

Al 45 jaar in de bijen!!!
Henk Kooij

Maar wat is er zo al veranderd in al die jaren? Nou, dat is
nogal wat. Een rode draad loopt al die jaren, tot op heden,
nog door het bijenhouden. Dat is de Aalstermethode of
een variant daarop. Er zijn wel imkers die om de negen
dagen doppen gaan breken. Ik vind dat een vorm van
“dierenmishandeling”. Immers, steeds weer die kastdelen
loshalen, ramen nakijken, doppen breken en de kast weer
in orde brengen. Bij dit soort handelingen bestaat altijd
de kans de koningin ergens tussen te klemmen met alle
gevolgen van dien. En al het werk dat de werksters
daarna weer hebben om alles te repareren Natuurlijk, dit
is ook bij elke handeling met de bijenkasten mogelijk,
maar toch… Met de Aalstermethode, of iets wat daar op
lijkt, ben je in één keer klaar. Moer er uit, dertiende dag
doppen breken. Klaar is Kees. Enige nazorg is natuurlijk
wel noodzakelijk om het niet uit de hand te laten lopen.
De komst van de Varroa-mijt veranderde resoluut het
bijenhouden. De imkers, die geen zin hadden hun volken
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te behandelen tegen de mijt, vielen af. Binnen ongeveer
twee jaar waren hun volken dood. In Rusland was het
zelfs zo erg dat de honingopbrengst drastisch verminderde doordat veel oudere imkers er de brui aan gaven.
Het heeft toen enige jaren geduurd om weer een behoorlijke economische honingoogst te hebben. We gingen
intensiever imkeren, waarbij de bestrijding van de Varroa
voorop stond. Diverse bestrijdingsmiddelen tegen de
mijt werden ontwikkeld, zoals het poeder cineacar, de
vloeistof Perizin en ook werd wel coumaphos gebruikt
om de mijt te lijf te gaan. Uiteindelijk kwam men er
achter dat met “redelijk onschuldige” middelen de mijt
afdoende kon worden bestreden, namelijk met Mierenzuur en Oxaalzuur. Het gevolg hiervan is dat de sterfte
onder de bijenvolken redelijk stabiel is.
In de jaren tachtig konden we kennismaken met de
Buckfastbij. Hij was wel aanwezig, maar werd nog niet
algemeen gebruikt. De Carnicabij en het melkboeren-
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honden ras overheerste. Steeds meer werd er met
de Buckfastbij gewerkt. Het gebruik van de Carnicabij
werd door de Buckfastbij in vele regio’s teruggedrongen. Ook kwam het biologisch-dynamisch imkeren
meer opzetten. Een imkermethode die eigenlijk niet in
drukke woonwijken past. Zwermen brengen onrust
en zelfs paniek te weeg en dat willen we toch niet.
We moeten er voor waken dat de “burger” geen
hekel krijgt aan het bijenhouden in hun omgeving.
We moeten de bijen juist promoten en wel op een
aanvaardbare wijze.
Momenteel wordt er gewerkt aan een methode om
het “ruimingsgedrag” van de bijen (VSH) te vergroten.
Een loffelijk streven, want dat zal uiteindelijk tot
gevolg hebben dat ‘misschien’ geen bestrijdingsmiddelen tegen de Varroa-mijt meer behoeven te worden
gebruikt.
De belangstelling voor het bijenhouden is de laatste
twintig jaar enorm toegenomen, gezien het aantal
deelnemers aan diverse bijenteeltcursussen in den
lande. Ook in onze regio is het aantal imkers gegroeid
en heeft een goede verspreiding van de bijen tot
gevolg. Een goede zaak. Ik heb getracht een beknopt
overzicht te geven betreffende de veranderingen in
het bijenhouden in die vijfenveertig jaar dat wij samen
bijenhouden. Een feit is dat het imkeren op een hoger
peil is komen te staan en dat uit zich ook in de
belangstelling van diverse instanties, zoals gemeenten
en andere groen beheerders. Het geeft ons de moed
hiermee door te gaan en het bijenhouden, en alles wat
daarmee samenhangt, te promoten.
Er is natuurlijk nog veel meer aan de hand geweest
in die vijf en veertig jaar. Maar daarover een volgende
keer.
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De bijenwolf
De bijenwolf (Philanthus
triangulum) is een graafwesp die
solitair leeft. Zij dankt haar naam
aan het feit dat ze bijen vangt.
De mannetjes zijn onschuldige
bloembezoekers, die dol zijn op
guldenroede. Het grotere vrouwtje is in staat met haar gevoelige
reukzintuigen een honingbij van
andere insecten te onderscheiden.
Als ze een bij heeft gevonden,
blijft ze er boven zweven tot het
juiste moment daar is om aan
te vallen. Dan stort de wesp zich
op de bij en grijpt haar met haar
poten vast. Tegelijk geeft de wesp
de bij een verlammende steek.
Daardoor moet de bij braken.
De bijenwolf eet de nectar die
daarbij vrijkomt op. De bijenwolf
brengt een aantal verlamde bijen
naar haar nest, en legt op één
ervan een eitje. Het nest bestaat
uit een gang waaraan een aantal
kamers liggen, voor iedere larve
een. Wanneer het eitje uitkomt,
eet de larve de bijen een voor
een op. Omdat deze niet zijn
gedood maar zijn verlamd, zijn
deze nog vers en worden levend
gegeten. Het aantal honingbijen
in de kamer bepaalt tevens het
geslacht; een of twee bijen geeft

een mannetje, bij meer bijen
wordt de larve een vrouwtje,
deze zijn ook groter. In Nederland is de soort niet algemeen.
In de jaren 30 van de vorige
eeuw was dat niet anders. Maar
toch hadden de bijenvolken op
sommige plaatsen te lijden van
de bijenwolf. Hierdoor kwam de
bijenteelt, die al erg onder druk
stond, nog verder in het gedrang.
Het feit was belangrijk genoeg
om te vermelden in het prachtige
Officieel Gedenkboek 1938 dat is
uitgegeven ter gelegenheid van
het 40 jarig regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina.
Jan Westerhof 2017
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Op dinsdag 31 oktober was de eerste bijeenkomst van ons winterprogramma 2017-2018. We waren te gast bij onze imkerburen op het
Nieuwe (nieuw… sinds 1967) Bijenpark in Amsterdam. Bij aankomst op
het parkeerterrein wezen waxinelichtjes de weg naar het verenigings
gebouw annex museum. Zelfs in het donker zag het er zo mooi uit dat
ik me voorgenomen heb ook een keer op een zondagochtend naar een
van de clubbijeenkomsten te gaan.
LEZING GEHOUDEN DOOR KO VELTMAN

Imkeren in andere tijden
Harmke van de Fliert

Het Imkermuseum heeft een uitgebreide collectie oude
imkerwerktuigen en materialen. Hierover vertelde Ko
Veltman deze avond. Hij begon met het feit dat Imkers
eeuwenlang een belangrijke beroepsgroep waren. Immers
de bijenproducten waren noodzakelijk in het dagelijks
leven, honing om te zoeten en was om kaarsen, zeep en
boenwas te maken.
Ko startte met het verhaal dat tot in de twintigste eeuw
bijen in gevlochten korven werden gehouden. De raten
zaten vast aan de behuizing. Om de honing te oogsten
moesten deze raten uitgesneden worden en dat kon
alleen als het volk afgeslacht werd. Dit gebeurde door het
afzwavelen van de korf. Het bijenvolk overleefde dit niet,
om over de gevolgen voor de honingkwaliteit maar te
zwijgen.
Zo vertelde Ko nog veel meer. De onderwerpen varieerden en gingen over zwermen met herrie weg jagen,
Ambrosius, (een prachtige Ambrosiuskorf staat prominent midden in het museum), de Schotman bijenbijbel,
vervoer van de volken, grote bijenmarkten, was smelten

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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en over de belangrijkste ontwikkeling in de bijenhouderij;
het verhaal van korf naar kast.

Oude imkerwerktuigen en
materialen te zien in het
imkermuseum, Nieuwe
Bijenpark Amsterdam.

De introductie van de bijenkast met verwisselbare ramen
in de negentiende eeuw (uitgevonden door de Poolse
priester Jan Dzierzon) zorgde voor een revolutie. Het
was vanaf toen mogelijk afzonderlijke raten uit de volken
te halen met als voordeel dat de imker zijn volken goed
kan controleren, het oogsten van honing eenvoudig is
en het maakt afzwavelen van bijenvolken overbodig.
In Nederland hadden we August Kelting. Hij volgde
de ontwikkeling van kasten in Engeland en vanaf 1892
importeerde hij deze Engelse kasten voor de verkoop.
Vervolgens ontwikkelde hij er zelf een versimpelde versie
van. Deze ‘Simplexkast’ is in Nederland een hit geworden
en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. In het
museum is een schattig miniatuur showkastje aanwezig
door Kelting zelf gemaakt en gebruikt als demonstratie
model bij de verkoop van de door hem ontwikkelde
kasten.
De avond werd afgesloten met mooie filmbeelden uit
de jaren 30, zoals een kar met korven getrokken door een
hond, een overzicht van een bijenmarkt waar honderden
(!) volken stonden en het verjagen van zwermen door
heel veel lawaai te maken. Kortom een leuke avond
vooral door de boeiende verhalen van Ko.
Ko bedankt!!!

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Iedere imker heeft op zijn tijd te maken met een
darrenbroedig volk. Moer is dood gegaan (bijv. in
de winter) zonder dat het volk de mogelijkheid had
zwermcellen aan te zetten. Jonge moer is niet terug
gekomen van de bruidsvlucht of om andere redenen.
Wanneer je het niet vertrouwt en geen moer in het volk
kan vinden, kun je een raam met open broed en eitjes uit
een ander volk inhangen om te zien of ze doppen gaan
aanzetten. Kom je echter te laat tot de ontdekking dat
de moer verdwenen is en er reeds eileggende werksters
ontstaan zijn, dan is het advies het volk af te laten vliegen
en de rest afzwavelen. Als je dan alsnog probeert een
moer in te voeren wordt die normaal direct afgestoken
door de eileggende werksters.

Darrenbloedig volk
Cor Vonk Noordegraaf

Nu had ik in de nazomer van 2017 volken in een natuurgebied staan, waar ik maar weinig kwam. Eén van deze
volken was een aflegger met een moer uit 2015 die weer
fors uitgegroeid was, maar die ik op één BK met een HK
had staan. Bij een bezoek merkte ik dat het volk onrustig
was en naar mijn idee gezwermd had. Op dat moment
dacht ik, laat maar zitten, ik zie wel als het volk naar huis
komt hoe het eruit ziet. Toen ik het in september ophaalde
en daarna controleerde, kwam ik tot de ontdekking dat
het niet alleen heel klein, maar ook heel darrenbroedig
was. Een groot deel van de raten was onregelmatig bezet
met darrencellen. Er was maar één oplossing: af laten
vliegen en de rest afzwavelen.
Bij een ander volk wilde ik de moer vervangen door
ze te verenigen met een klein volk met een jonge moer.
Meestal verenig ik in het voorjaar, maar deze wilde ik nu
verenigen want ik zat om ruimte verlegen om mijn volken
te kunnen plaatsen. Hoe het jullie vergaat weet ik niet,
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Gerbert Kos geeft
een demonstratie
mijten tellen tijdens de
informatie bijeenkomst.
De zeepsop methode
en (op de foto) de
poedersuikermerthode.
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maar het kost mij altijd enige moeite om een gezonde
moer dood te knijpen, zeker als zij voor een groot volk
heeft gezorgd. De te vervangen moer heb ik ’s middags
opgesloten in een rond plastic hulsje (haarkrulkokertje)
en in het volk laten hangen. ’s Avonds deze moer eruit
gehaald en op het nu moerloos gemaakte volk het kleine
volk met nieuwe moer geplaatst. Toen ik de vervangen
gemerkte moer dacht dood te knijpen bedacht ik opeens
(mijn onderzoek aard), waarom hang je het kokertje met
de moer niet in het darrenbroedige volk. Misschien gaan
de goede werksters haar voeren en kunnen de eileggende
werksters haar door de plastic gaatjes niet dood steken.
Aldus gedaan. Nieuwsgierig keek ik de volgende dag hoe
het ermee stond. Het kokertje was omringd met bijen,
maar de moer leek dood in het kokertje te liggen. Toen
ik het kokertje uit de kast haalde, liep ze echter weer
levendig door het kokertje. Ik heb vervolgens het kokertje
weer in het volk gehangen en na twee dagen opnieuw
gekeken. Moer nog steeds in leven. Na drie dagen
moesten ze naar mijn idee wat aan elkaar gewend zijn
en elkaars geur hebben aangenomen, dus liet ik haar uit
het kokertje in het volk lopen. Na twee dagen was ik
benieuwd of ze nog in leven zou zijn. Ja hoor ze liep nog
rond.
Weet je wat nu zo vervelend is, eigenlijk wilde ik het
volk en ook deze moer kwijt en nu heb ik ze allebei
nog. Een klein volkje zonder wintervoorraad, wat ik bij
moet voeren, ruimte inneemt die ik hard nodig heb en
een moer van een onrustig volk. En toch wil ik weten
hoe het verder gaat. Zou dit in het najaar een mogelijkheid bieden om een darrenbroedig volk toch niet af te
zwavelen. Voor zo’n experiment wil ik wel plaats maken.
Na 14 dagen was de moer nog steeds aanwezig, maar ik
zag nog geen tekenen van een regelmatig broednestje.
Eind oktober moer nog steeds aanwezig, geen mooi rond
broednest, maar verspreide cellen met open broed. Nu
afwachten of ze de winter doorkomen en zo ja, dan heb
ik hoop dat er in het voorjaar wel een rond broednestje
ontstaat.
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Wetenschap

Voor u gesprokkeld
uit de nieuwsbladen
Hans de Graaff

Honing
bevat neonicotinoïden
Wereldwijd blijkt 75 procent van de
honing neonicotinoïden te bevatten.
Dat blijkt uit een onderzoek van
Franse en Zwitserse wetenschappers
naar bijna tweehonderd honingmonsters verdeeld over alle
continenten (Science, 5 oktober).
Ze onderzochten de aanwezigheid
van vijf veelgebruikte neonicotinoïden. Bijna de helft van de besmette
monsters bevatte meerderde stoffen.
De onderzoekers vermelden dat de
concentraties lager zijn dan de
hoeveelheid die door de Europese
Unie is toegestaan voor voedsel,
maar wijzen ook op mogelijke
gezondheidseffecten. Voor de bijen
is dat anders: meer dan een derde
van de monsters bevatte concentraties neonicotinoïden die voor bijen
schadelijk zijn.
Bron: Bionieuws 16, 7 oktober 2017

Bijen kunnen
conflikten
tussen mensen
en olifanten
verminderen

‘Kweekhommels
verspreiden
ziektes
wereldwijd’

Zoemende bijen kunnen mensolifantconflicten verminderen, laat
olifantbeschermer Antoinette van
de Water in Thailand zien. ‘Slimme
toepassingen kunnen in zowel
Afrika als Azië werken.’

De Britse hommelhoogleraar
Dave Goulson is meer dan wetenschapper. Hij is ook een activist
die de wereld wil wakker schudden
om te voorkomen dat er nog
meer bijen uitsterven.

Aziatische olifanten die het op een
rennen zetten bij het zien van een bij?
In Thailand gebeurt het. De Nederlandse natuurbeschermer Antoinette
van de Water (1975) zet er experimenten op, waarbij akkers en boomgaarden omringd worden door een cirkel
van touwen en hangende bijenkorven.
‘Duwt een olifant tegen een touw,
dan begint de korf heen en weer te
slingeren en komen de bijen naar
buiten’, vertelt Van de Water via
Skype vanuit Thailand, ‘de olifanten
maken dan rechtsomkeert.’ Zo
blijven plantages beschermd tegen
hongerige olifanten, daalt het aantal
mens-olifantconflicten, en verbetert de honingverkoop lokaal de
economische situatie.

‘Stop messing things up!’ Dat is de
boodschap die de Britse hoogleraar
Dave Goulsen wil meegeven aan
bezoekers van het symposium Bijen,
Bermen en Biodiversiteit op 9 juni in
Frederiksoord. Goulson is een paar
dagen in Nederland om lezingen te
geven en zijn nieuwste boek De vlucht
van de hommel te promoten. Voor
een volle zaal spreekt de hommelprofessor zijn zorgen uit over het in
rap tempo verdwijnen van allerlei
soorten, maar hij is vooral bezorgd
over bijen, die geplaagd worden
door een scala aan problemen van
verlies aan habitat tot insecticiden.
Voor al die problemen is de mens
verantwoordelijk, vindt Goulson.

Bron: Bionieuws, 29 juni 2017 door Maartje Kouwen
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Wat Goulson onder andere furieus
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Dave Goulson: ‘Je helpt
de natuur op geen
enkele manier door
hommelnesten te kopen.’
Foto: University of Sussex

Wetenschap

maakt is het menselijk geklooi met
hommels. Nederland en België zijn
wereldleiders op het gebied van
de export van zogenaamde kweekhommels: aardhommels die als
nest in een doos te koop zijn. De
dieren zijn als bestuivers vooral
populair bij tomatenkwekers,
omdat honingbijen niet in staat
zijn om de bloemen van tomaten
te bestuiven, maar aardhommels
des te beter. Sinds vorig jaar
worden de aardhommelnesten
ook aangeboden aan tuinliefhebbers. ‘Help de bijen in je tuin’ staat
boven een advertentiefolder van
een tuincentrum waar kweekhommels te koop zijn. Goulson
vindt het onbegrijpelijk. ‘Het is
afzetterij. Je helpt de natuur op
geen enkele manier door hommelnesten te kopen die uit een fabriek
komen. We hebben in Europa
geen tekort aan aardhommels, ze
zijn overal. Door zo’n hommelnest
te kopen haal je waarschijnlijk
een aantal nare bijenziekte je tuin
binnen, die mogelijk de lokale
bijen besmetten. Waarom zou
iemand dat willen?’
‘Als je een methode zou proberen
te verzinnen om bijenziektes over
de planeet te verspreiden, zou je
geen betere kunnen bedenken.’

Ziekteverwekkers
Van nature hebben hommels last

van allerlei ziekteverwekkers.
Virussen, bacteriën en schimmels
reizen met ze mee als ze de fabriek
verlaten om elders in de wereld
ingezet te worden als bestuivers.
Goulson wijst erop dat de kweekhommels aan extra veel ziekteverwekkers worden blootgesteld
via de voeding die ze krijgen,
namelijk stuifmeel dat afkomstig
is uit de kasten van honingbijen.
Het gaat om duizenden kilo’s die
gekocht worden van bijenhouders uit alle hoeken van Europa.
‘Omdat ze zo ontzettend veel
stuifmeel nodig hebben, kunnen
ze niet te kieskeurig zijn. Een deel
van het stuifmeel komt uit
Oost-Europa waar ze minder
strenge regelgeving hebben op
het gebied van bijengezondheid.
Dus ze verzamelen stuifmeel van
honingbijen die besmet zijn met
allerlei ziekten en voeren dat aan
de fabrieksbijen, die zo ook
geïnfecteerd raken. En vervolgens
stuur je die hommels de hele
wereld over. Als je een methode
zou proberen te verzinnen om
bijenziektes over de planeet te
verspreiden, zou je geen betere
kunnen bedenken.’

Problemen
Als dezelfde aardhommels ook
nog eens losgelaten worden in
een gebied waar ze van nature
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niet voorkomen, dan ontstaan
er pas echt grote problemen,
zegt Goulsen. En dat is precies
wat er in 1998 in Chili gebeurde:
aardhommels werden uit Europa
geïmporteerd. ‘Ze hadden al
inheemse hommels in Chili, dus
ik snap niet waarom ze dachten
dat ze ook nog Europese hommels nodig hadden. Het is zo
frustrerend! In 1998 wisten we al
wat we nu weten over catastrofes
veroorzaakt door invasieve
exoten. It’s not rocket science!
Ze hebben ze bewust losgelaten.
Ze hebben ze niet in quarantaine
gedaan. Ze hebben ze niet gecontroleerd op ziekten. Ze hebben de
hommelnesten gewoon buiten
gezet en weg waren ze.’ Goulson
probeerde uit te vinden van welk
hommelteeltbedrijf Chili de
Europese hommels kocht. Die
informatie bleek niet openbaar
te zijn.

Rouwdouwer
In zijn boek De vlucht van de
hommel omschrijft Goulson de
aardhommel als een rouwdouwer
die in bijna elke omgeving kan
overleven. Ook in Chili voelde
deze hommel zich al snel thuis.
‘Ze hebben zich zeer snel
verspreid, ongeveer 200 kilometer per jaar. Zover we weten is er
maar één generatie per jaar, wat

betekent dat individuele
koninginnen wel 200 kilometer
vliegen van waar ze zijn geboren
tot waar ze hun nest bouwen.
Een idiote afstand voor een bijtje.’
Acht jaar nadat ze in Chili waren
geïntroduceerd, vlogen er al
aardhommels in Argentinië rond.
Goulson: ‘En wat verontrustend
is, is dat we niet weten hoeveel
verder ze nog zullen gaan.
Er zijn vierentwintig inheemse
hommelsoorten in Zuid-Amerika.
We weten nog niet hoe die
inheemse soorten gaan reageren
op Europese ziekten.’

Gouden muizen
Wat al wel duidelijk is: in ieder
geval één inheemse soort delft
het onderspit. Het betreft de
Bombus dahlbomii, de grootste
hommelsoort ter wereld.
De koninginnen zijn zo groot dat
ze liefkozend vliegende, gouden
muizen worden genoemd.
Voor de invasie van de Europese
hommels was deze hommel een
algemene soort in Zuid-Amerika.
Tegenwoordig wordt Bombus
dahlbomii met uitsterven
bedreigd. De verwoede pogingen
van Goulson in 2012 om het dier
te vinden in Argentinië, waren
tevergeefs.
Bron: Bionieuws , 26 juni 2017, door Corlijn de Groot
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Verrassingen
Twee moeren

Eén van onze kleinzoons (thans 12 jaar) is erg geïnteresseerd in dieren, vooral reptielen en amfibieën hebben
zijn belangstelling, maar ook andere diersoorten zoals
bijen. Hij heeft dan ook al enkele jaren een bijenvolk,
waar we meestal samen naar kijken.
Nu hadden we vorig jaar een veger gemaakt met de
blauw gemerkte moer uit 2015. Deze was dit voorjaar
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ook uitgegroeid tot een volwaardig volk. Van het blauwe
merkje was nog een klein beetje te zien, maar het viel
nauwelijks op. In juni spraken we af om beide BK’s te
controleren op moerdoppen, om het gevaar van zwermen voor te zijn. Nu moet ik zeggen dat hij heel snel een
moer ziet. We zijn begonnen in de bovenste BK en
vonden daar al snel een moer, zo te zien zonder blauw
merkje maar er waren geen moerdoppen. Ieder van ons
haalde er een raampje uit controleerde dat en hing het
er weer in. Daarna de onderste BK. Wat schept mijn
verbazing toen mijn kleinzoon riep, hier loopt nog een
moer. Mijn eerste reactie was dat kan niet en de tweede,
heeft zij nog iets van het blauwe merkje. Nu er liep
inderdaad een moer, maar niets (meer) van blauw te
bekennen. Nu is twee moeren in een volk geen onbekend
verschijnsel, hoewel ik het niet eerder had gezien, maar
volgens mijn idee komt dit voor bij een stille moerwisseling in een andere periode van het jaar. Nu in een periode
van zwermen en volop bijen-activiteit verwachtte ik in
een groot volk geen twee moeren aan te treffen. We
hebben de kast gesloten en maar afgewacht. Het volk
heeft niet gezwermd. Ongeveer 3 weken later hebben we
opnieuw gekeken en troffen we een groot volk aan dat in
zwermstemming was. Er waren belegde moerdoppen
aanwezig. We hebben toen met de enige aangetroffen
moer een veger gemaakt en later bij het moerloos
gemaakte volk doppen gebroken. Zo kom je steeds weer
voor verassingen te staan. Al moet ik wel zeggen dat als
ik bij inspectie een moer heb aangetroffen, ik er verder
nauwelijks op let of er nog een moer zou zijn. Grote kans
dat als ik alleen had gecontroleerd ik de tweede moer
niet had gezien.
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Geen moer?
Om van mijn goede Po Buckfast moer een F1 nakomeling
te kweken had ik een raampje open broed met opzittende bijen, aangevuld met bijen uit de HK in een
zesramer gezet, en aangevuld met voedingsramen. Na
controle, bijna een week later, bleken er geen doppen
aangezet te zijn. Dus ik hang er weer een raampje open
broed in en kijk na een paar dagen. Ja nu leken er wel een
paar moerdoppen te ontstaan. Toen ik na een week weer
keek zagen ze er uit als darrenbroed en bij latere controle
op uitgelopen moerdoppen, kon ik weinig van doppen
terugvinden. Er was ook geen moer te vinden. Opnieuw
een raampje broed ingehangen, maar nu van een ander
volk. Mogelijk werkt dat beter. Ook nu leek het of ze
doppen wilden aanzetten maar halverwege gestopt
waren. Het waren net grote darrencellen. Ook dit leverde
niets op. Door de ingehangen ramen met broed groeide
de veger wel, maar niet door eigen broed. Wat moet je
met zo’n volkje? Om de paar dagen controleerde ik of er
toch een moer aanwezig was, maar geen koningin te
ontdekken. Een goede moer invoeren met het risico dat
die zou worden afgestoken wilde ik ook niet. Het enige
wat overbleef was volgens mij om ze af te laten vliegen,
alvorens ze tekenen van darrenbroedigheid zouden
vertonen. Aangezien de weersomstandigheden niet
gunstig waren bleef de kast toch nog langer staan dan ik
wenste. Daarna nogmaals gecontroleerd en geen moer
gezien, maar ook nog geen darrencellen. Vervolgens heb
ik de kast verplaatst en drie ramen afgeslagen.
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Daar dit veel onrust geeft bij de andere volken, heb ik de
kast met de resterende drie ramen afgedekt om een paar
dagen later de rest af te laten vliegen. Aangezien het weer
daarna koud en nat werd, heeft het ongeveer een week
geduurd voor ik de rest wilde afslaan. Wat schetst mijn
verbazing toen ik bij het openen van het kastje, in de
open ruimte van de drie afgeslagen ramen, aan het
deksel een grote uitgebouwde raat aantrof. Bij zo’n
bouwdrift moet er ook een moer zijn. Uit de bevolkingsomvang, leidde ik af dat een groot deel van de eerder
afgeslagen bijen toch de weg terug naar de verplaatste
kast had gevonden. Het meest verbazend voor mij was,
dat er open en gesloten broed aanwezig was en er een
heel duidelijk herkenbare moer rondliep. Ik kan nog niet
begrijpen hoe die zich bij alle controles aan mijn blik
heeft kunnen onttrekken. Zo zie je maar, de ene keer
wacht je te lang met als gevolg darrenbroedigheid en een
andere keer ben je te snel. Wat ik niet weet is, uit welk
ingehangen raampje deze moer is ontstaan, want een
duidelijke moerdop heb ik niet gezien.
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Jos Valentin
In BijPraten van september 2017
liet ik een gruwelijke foto zien van
een doodgemepte Hoornaar. Tenminste dat dacht ik. De oplettende
lezers reageerden onmiddellijk.

.
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...Rectifica
John Hoogendoorn:

“Ik heb een grote fout ontdekt in BijPraten.
Een foto van de Stadsreus (grote zweefvlieg) wordt
gezien als Hoornaar. Deze zweefvlieg is ongevaarlijk
voor mens en dier. Het is een prachtig dier welke het
niet verdient om doodgeslagen te worden.
Toevallig had ik afgelopen week een hoornaar
zweefvlieg (ofwel de Stadsreus) bij de volken op een
buitenstand zien rondvliegen. Ook bij de volken in
de achtertuin vliegen ze regelmatig. Ik vermoed
dat ze op de geur van de volken afkomen.”

Annemiek Timmerman:
“Op de foto is een zweefvlieg te zien en geen hoornaar.
Ik heb afgelopen zomer een aantal van dit soort
meldingen gekregen, vandaar dat ik het uitgezocht
had. En over wespen die de kast in willen: ik vind het
gedrag van de bijen in de wespentijd fascinerend: bij
een sterk volk lukt het de wespen niet om in de kast te
komen, ze worden voor die tijd weggejaagd.
Wat wespen vervolgens wel doen (ze leren snel):
voor de kast op de grond gaan ze zoeken naar
gevallen baby-bijen, darren of oude bijen.
Nazomer 2016 waren er periodes dat er op een stand
wel 20 wespen per kast op de wacht lagen, maar ze
kwamen geen van de 8 kasten binnen. Dit jaar had ik
op die stand een stuk minder last van wespen.
Een hoornaar heb ik nog nooit gezien, wel bijenwolven in een nest in de grond in een plantenkas.”
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Klik op de
knop voor
aanvullende
informatie op
Wikipedia

Tjeerd Blacquière:
“Met plezier BijPraten gelezen, en daar toch
even een reactie over een foutje: Op pagina 22
staat een prachtige foto van de hoornaarzweefvlieg, die helaas bestraft is doordat hij
aangezien werd voor het dier waar hij zijn naam
aan dankt, de hoornaar. Deze zweefvlieg heeft het
er ook een beetje naar gemaakt, want hij bootst
met zijn kleur (en zijn grootte) de hoornaar na, in
de hoop dat insectenetende vogels daar in trappen.
Dat lukt vaak, een groot voordeel. Maar als ook
imkers er in trappen, wordt de vermomming een
nadeel. Let op de duidelijke kenmerken van een
vlieg: heel kleine voelsprieten (wespen en bijen
hebben heel grote sprieten), slechts twee vleugels
(bijen en wespen hebben er 4), en ook nog een
opmerkelijk verschil: de hoornaars, en ook onze
gewone wespen, hebben vouwende vleugels,
dat kan deze zweefvlieg niet.
En inderdaad, het is een insect, want
vóór jullie actie had hij zes pootjes....
Je hoeft trouwens hoornaars helemaal niet
dood te meppen, want een bijenvolk
kan er uitstekend mee leven...”

klik op de knop voor de
verwijzing naar de prachtige
fotosite van ‘Ouwesok’

Dus beste lezers: kijk nog eens
goed naar de plaatjes, geniet van de
schoonheid van deze insecten en
spaar de Stadsreus!
Links nog een foto van de enige
echte Hoornaar (Vespa crabro)
gemaakt door ‘Ouwesok’.
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Agenda 2017
23 december 2017:
Varroa bestrijding op bijenpark, aanvang 8.30 uur
Als het weer meezit, temperatuur ca. 7 graden celcius,
vindt de gezamenlijke varroa bestrijding plaats.
9 januari 2018,
Nieuwjaars receptie, 20.00 uur

KORFVLECHTCURSUS
Beste bijenhouders,
Het IVW (Imker Vereniging Waterland)
wil de komende maanden een korfvlechtcursus gaan organiseren. Het zal
gaan om 8 donderdagavonden, waarvan de
eerste 3 gegeven zullen worden in december
en de andere 5 na oud & nieuw.De cursus
avonden worden gehouden in de lokalen
van het Schooltuincomplex, J.H. van
Heekpad 4 te Amsterdam-Noord, op donderdagavonden van 19-21 uur. De kosten
voor de cursus zijn ong. 130 euro. Precieze
bedrag hangt af van het aantal deelnemers.
Opgeven en vragen:
F.A. Furstner
Stichtstraat 29
1079 RB Amsterdam
06 4104 1212
ifafurstner@xs4all.nl

20 februari 2018
Lezing varroa resistentie door selectief imkeren, 20.00 uur
Tjeerd Blacquiere praat ons bij over zijn studie en bevindingen
– onderzoeks bijen, selectief selecteren op varroa resistentie.
Tjeerd is naast lid van onze bijenvereniging, in het dagelijkse
leven onderzoeker aan Wageningen university & research.
13 maart 2018,
Algemene Leden Vergadering, 20.00 uur
3 mei 2017:
Start Cursus konininginnenteelt
De cursus wordt gegeven door leraren koninginnenteelt
Rene Genet en Vincent Driest. De cursus bestaat uit praktische
handelingen met een theoretische onderbouwing, die volgens
de teeltagenda uitgevoerd moeten worden. Het doel is dat de
cursist alle vaardigheden leert kennen om zelf koninginnen te
telen.
6 mei 2017:
NBV Amstelland op de West Beemster bijenmarkt
11 juni 2017:
Amstelland-dag, 10-16 uur
Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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