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VERENIGINGS NIEUWS

Van de redactie
Nieuwe bekleding voor de tuinpaden,
een frisse start voor het komende
bijenseizoen. We kunnen net weer
een blik in de bijenkast werpen en
vooralsnog zijn de berichten positief,
weinig wintersterfte. De redactie wenst
u veel leesplezier in deze BijPraten.
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VERENIGINGS NIEUWS

Van het Bestuur
Tjeerd Blacquiere geeft
een lezing komt over
de selectie van varroa
tolerante volken.

Op dit moment (28-2-2018) vriest het hard, is
schaatsend Nederland blij en het imkerend deel
van onze bevolking in blijde afwachting van de
aangekondigde zuidelijke stroming.

Namens het bestuur,
Gerard Goris

Binnenkort kunnen we een voorlopige
inschatting maken van eventuele schadelijke gevolgen van deze late vorstperiode
en het er op de Algemene Ledenvergadering nog even over hebben.
Daar valt overigens genoeg te bespreken
zoals u kunt opmaken uit de agenda en
jaarverslagen die u inmiddels waarschijnlijk onder ogen zijn gekomen.
Ons winterprogramma is na de lezing
van Ko Veltman op het Nieuw Amsterdams Bijenpark vervolgd met een avond
geboeid luisteren naar Johan Calis, die ons
op 13 december liet kennismaken met de
wereld van de professionele (bestuivings)
imker. Middels een mix van power-point
en praktijkverhalen werden we bijgepraat.
Humor in woord en beeld was ruimschoots
voorhanden. Jammer dat de opkomst niet
wat groter was.
Recent (20 februari), bij de lezing van
Tjeerd Blacquiere, was die opkomst een
stuk hoger. Tjeerd gaf ons uitleg over
verschillende benaderingen om tot een
varroa-tolerante bijenpopulatie te komen,
met uiteraard het accent op zijn eigen
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aanpak: positieve natuurlijke selectie
onder beperkte varroabestrijding (2x per
jaar) met oxaalzuur.
Onderdeel van het winterprogramma
was ook de nieuwjaarsbijeenkomst waarin
we o.a. in groepjes discussieerden over
verschillende activiteiten binnen de
vereniging. Hierover elders meer.
Op onze vereniging werd een beroep
gedaan door de Chr. Scholengemeenschap
Buitenveldert om een aantal groepen
brugklassers te ontvangen op het bijenpark en ze te informeren over het bijenhouden. Hans Lussing en Roy Bielert
hebben deze taak op zich genomen en
ook de presentatie van het daaruit
voortgekomen project op school bijgewoond.
Een tweede vraag kwam van de directie
van Bouquetnet, een uitbreidend bedrijf
op bedrijventerrein Greenpark in Aalsmeer:
advisering m.b.t. bijvriendelijke inrichting
van hun terrein. Het daaropvolgend
overleg, vooral gevoerd door Jos Valentin,
heeft geleid tot uitbreiding van de

oorspronkelijke vraag en inmiddels is een
aantal partijen: directie Greenpark,
Wellant college, hovenier en Groenraad
betrokken bij plannen om een aanzienlijk
gebied bloemrijker en daarmee insect- en
bijvriendelijker te maken.
Verder is het bestuur blij dat Harmke
van de Fliert bereid is gebleken een aantal
bestuursvergaderingen bij te wonen en
wellicht kan zij straks als nieuw bestuurslid
voorgesteld worden.
Inmiddels is ook de basiscursus van start
gegaan en zal de eerste bijeenkomst van
de VSH-werkgroep niet lang meer op zich
laten wachten. Een nieuw bijenjaar met
nieuwe en voortzetting van bestaande
activiteiten ligt voor ons!
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Commissie

Jos Valentin

Door bijna 40 leden werd op 9 Januari getoast
op het nieuwe jaar. Het is goed om te zien dat
zoveel leden, jong en oud, van de gelegenheid
gebruik maakten om elkaar het allerbeste toe
te wensen. De setting was weer prima verzorgd
met schalen oliebollen en een glaasje bubbels
met of zonder alcohol. En natuurlijk een mooie
kans om weer even bij te praten en de status
van de volken met elkaar door te nemen.

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari
Voorzitter Simone van de Graaf hield een korte Nieuwjaarsspeech met als kernthema de bereidheid om elkaar
te helpen en vooral ook om geen schroom te voelen om
hulp te vragen als het imkeren om welke reden dan ook
even niet lukt. Inspirerende woorden met de oproep om
er actief naar te handelen.

TOP

TIP

Depot

Pinbetaling is mogelijk
geworden

In hoogtijdagen voorraad matchen
op vraagpiek

Redactie

Vormgeving is puik

Artikel over NBV organisatie

Ledenraad

Nog blanco
(draait pas in 2018)

Lezing voor onze vereniging laten
verzorgen door Ledenraad

Bestuur

Niet altijd zichtbaar en
toch functioneert alles
goed

Aandacht voor buddy’s voor
kersverse imkers

Tuin

Structuur in
werkzaamheden en
inspirerende oproepen
voor assistentie

Om capaciteitsprobleem op te
lossen: instellen regel dat ieder lid
minimaal 1x zaterdagmorgen komt
meewerken.

Educatie

Niveau is prima, zo
doorgaan

Wel actief jonge leden erbij
betrekken om kennis over te dragen

Gebouw/
Faciliteiten

Alles wat we nodig
hebben is er, werkt en is
comfortabel

Om beschikbaarheid te kunnen
blijven garanderen moet het taak van
alle leden worden

PR

Op breed terrein actief

Structureel aandacht voor acties
verzorgen

Het bestuur stimuleerde om ook een praatje te maken
buiten de gebruikelijke kennis- en vrienden cirkels door
in lukraak gevormde groepjes eens over gezamenlijke
thema’s te spreken. Er was gekozen om elk groepje het
“TOP”-punt en een “TIP”-punt te laten formuleren voor
een commissie in de vereniging. Acht commissies, dus
8 groepjes.
Dat leverde een mooi overzicht op van TOP zaken die we
ook in 2018 moeten ‘vasthouden’ en de TIP items kunnen
we zien als onze goede voornemens van de vereniging:
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Met het oog op een terugblik op 2017 werd door de
aanwezigen nog de aandacht gevestigd op leden die het
verdienen om voor hun inspanning tijdens het afgelopen
jaar in het zonnetje te worden gezet:
Gonnie Splinter maakte de complimenten aan het
bestuur. Annemiek Timmerman gaf een pluim aan Cees
de Koning met zijn groep, die de wasraat demonstraties
op de WestBeemsterbijenmarkt verzorgen en de wasvoorraad van de vereniging op peil weten te houden.
Iedereen was vol lof over de samenwerking tussen
Ko Veltman en Jan Westerhof tijdens de imkercursus.
Carolien de Jong roemde de verdienste van Eric van der
Meer over zijn heldere email berichten. Henk Kooij sprak
zijn waardering uit voor de inzet van Gonnie Splinter bij
o.a. het schoonhouden, het helpen van imkers met ad
hoc problemen en het regelen van koninginnen.
Onder het genot van een glaasje en een laatste hap
oliebol, werd door de aanwezigen nog gezellig verder
nagepraat. Kortom: een mooie opening van het nieuwe
bijenseizoen 2018!
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Even voorstellen…
Harmke van de Fliert
Er is mij gevraagd mijzelf voor te stellen
als nieuw algemeen bestuurslid van de
Imkervereniging Amstelland. Vóór de ALV op
13 maart heb ik als toehoorden al een paar
keer met het bestuur meegedraaid. Dat maakt
dat ik me nu al ingeburgerd voel en mede
verantwoordelijk wil en kan zijn voor onze
vereniging.

Algemene Leden
Vergadering van
13 maart, foto’s
Hans de Graaff.

Naast dit bestuurswerk ben ik manager van Mantelzorg
& Meer gevestigd vlakbij het bijenpark aan de Laan
van de Helende Meesters tegenover het ziekenhuis.
Zoals u ongetwijfeld gehoord en gelezen hebt en
misschien aan den lijve ondervonden, wordt er van
mantelzorgers verwacht zo lang mogelijk thuis voor
hun dierbaren te blijven zorgen. Dat kan de druk op
mantelzorgers behoorlijk verhogen en dat betekent
voor mijn werk veel hectiek.
De ontspanning vind ik in mijn hobby’s bijenhouden
en tuinieren. Het bijenhouden is niet zo bijzonder. Mijn
vader was imker en ik heb dit van kinds af aan meegekregen. Wel bijzonder is dat ik twee volken heb in mijn
tuin in hartje Amsterdam.
Als bestuur samen bezig zijn voor onze vereniging met
stuk voor stuk enthousiaste bijenhouders voelt als een
goede match en ik ga uit van een hele mooie samenwerking met bestuur en de leden van Imkervereniging
Amstelland.
Tot ziens op het Bijenpark!
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“Grijs, Groen & Gelukkig”
Cynthia Lionahr Vernie

IVN, instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid heeft onze vereniging gevraagd
of zij 23 januari 2018 wilde deelnemen aan de
‘groene inspiratiedag’ bij Stichting Brentano aan
de Rembrandweg in Amstelveen.
Met de ‘groene inspiratiedag’ wil het IVN het welzijn
vergroten van ouderen door hen de positieve effecten
van de natuur te laten ervaren. Met ondersteuning van
de Nationale Postcode Loterij hoopt het IVN tienduizend
ouderen te bereiken. Dit doen ze door de omgeving
rondom zorginstellingen fysiek te vergroenen en een
natuurlijk activiteitenprogramma aan te bieden aan ‘de
bewoners’ met behulp van betrokken zorgverleners,
vrijwilligers, buurtbewoners, betrokken verenigingen en
stichtingen.
Henk Kooij en Cynthia Lionahr Vernie hebben onze
Imkervereniging vertegenwoordigd op deze dag “Grijs,
Groen & Gelukkig”. Tijdens een brainstormsessie hebben
we aangegeven wat wij namens onze Imkervereniging
kunnen bieden.

Plaatsen bijenkast
De tuin rondom Stichting Brentano biedt de mogelijkheid om bijenkasten te plaatsen. Uiteraard kunnen de
bewoners een kijkje nemen (gelijk een buitenactiviteit!).
Als het voor een bewoner niet mogelijk is om naar
buiten te gaan, dan zou het mogelijk zijn om achter een
beeldscherm via een webcam een kijkje te nemen bij de
kast (dan is het een binnenactiviteit). Ook kan onze
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vereniging lezingen verzorgen op locatie bij Stichting
Brentano. En als het mogelijk is voor de bewoners kunnen
zij tijdens evenementen op locatie komen bij ons bijenpark.
Wij, Henk Kooij en Cynthia Lionahr Vernie vinden dit
project een mooie kans voor onze Imkervereniging om
hier ons aandeel in te leveren.
Hoe nu verder? Het IVN heeft alle punten die werden
genoemd tijdens de brainstormsessie verzameld. Alle
betrokken krijgen van het IVN een terugkoppeling, welke
punten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
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Henk en Cynthia tijdens
de groene inspiratiedag

Tafels
ingewijd

De foto hierboven getuigt van een stukje
samenhorigheid bij onze club .
Na het ophalen van de prachtige tafels
voor ons clubhuis (met dank aan Simone)
na afloop even een heerlijk broodje met
elkaar in de kantine waar Cees samen met
Roy de koffie en de kaarsjes klaar hadden
staan .
Heel gezellig !
Gonnie Splinter
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Jos Valentin

Kennismaking met Cynthia Lionahr Vernie
kersvers lid van de ledenraad van de Landelijke NBV
Wie is Cynthia?
‘Meen je dat nou echt?…ha,ha, jullie kennen mij wel.
Ik stond als aspirant imker in onze BijPraten nummer
139 van juli 2016 (klik hier), en woon inmiddels in
Amsterdam.’
En je bijen?
‘Die staan op een unieke plek aan de Weesperzijde.’.
Maar niet iedereen kent je al binnen de vereniging?
‘Nou, dat is visa versa. Niet alle imkers kunnen op
hetzelfde moment aanwezig zijn bij de vereniging. Dan
zou de ruimte van de vereniging echt veel te klein zijn.
Maar om het verenigingsgevoel te behouden is het fijn
om elkaars gezicht te kennen. Een ‘smoelenboek’ met
een telefoonnummer op de website zou voor de leden
uitkomst kunnen bieden om elkaar snel te vinden voor
vragen of bij ondersteuning. Zo komt de druk van het
raadplegen niet iedere keer bij de zelfde groep te liggen
maar verdeel je het over de imkers. Dit geldt voor nieuwe
leden en vooral ook voor imkers die aan het begin staan
in hun imkerschap’.
Wil je dat alles digitaal op de website komt?
‘Wel nee, vooral niet. Maar deels meegaan met de
nieuwe technieken is handig als ondersteuning. Neem
bijvoorbeeld de tuincommissie; een oproep per ‘email’
bereikt eenvoudig veel leden en de activiteit om samen
te werken in de tuin versterkt het verenigingsgevoel. Met
als resultaat dat de verenigingstuin er weer goed bij ligt
en je elkaar ontmoet. Helaas is de opkomst laag en ligt de
werkdruk steeds bij de zelfde groep; dit zou anders en
beter moeten gaan. Wellicht kunnen leden wel op andere
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dagen. Of kunnen de werkzaamheden worden opgehakt
in stukjes: schoffelen, harken, snoeien etc. Als een
persoon de coördinatie heeft, kunnen leden zich op de
website inschrijven voor een klus die dan gedaan kan
worden op een moment dat het hen uitkomt.
Of zoek aansluiting bij landelijke acties zoals ‘Nederland
doet’ om mee te helpen bij de tuin. Niet iedereen wil
imker zijn maar wil wel kennis opdoen over planten,
bloemen enzovoort. Zo spreek en trek je een nieuwe
specifieke groep aan voor de tuin, een groep die het fijn
vindt om actief te zijn alleen voor de tuin’.

Verenigingsgevoel en inzet? Hoe zie je dat als je
zelf niet vaak bij de verenging bent?
‘Persoonlijk wil ik als verenigingslid betrokken zijn en
blijven. Het is best lastig hoe je dat kan doen met je
beperkte tijd en ook niet elke activiteit past bij je.
Daarom pleit ik er voor om het anders te ‘doen’ zonder
de betrokkenheid bij de vereniging los te laten. Het
activeren van leden op een andere manier die beter past
in de huidige situatie met de ‘beperkte tijd’ die de leden
hebben. Door flexibele actie op te zetten en aan te
bieden. Dan kunnen de leden zelf bepalen waar zij zich
digitaal inschrijven. Ik had graag meer willen doen bij de
vereniging zoals mee helpen in de tuin, kinderactiviteiten
of bij de open dagen bezoekers te woord staan in de tuin.
Door mijn bijengif-allergie moet ik uit de buurt blijven
van zoveel bijen. En dus passen de activiteiten die op de
vereniging plaatsvinden mij niet. Om toch iets terug te
doen voor de vereniging en me verbonden te blijven
voelen heb ik mij opgegeven voor de NVB ledenraad.
Wat ik daar bereiken wil is dat de afdelingen goed
BijPraten 9 : 22

vertegenwoordigd worden, dat er meer activiteiten voor
de jeugdimkers & jongeren worden gecreëerd binnen de
NBV en dat er aandacht is voor de moderne manieren
van communiceren, korte lijnen en sneller informatieuitwisseling naar de achterban ’.

Je bent dus een ledenraadslid van de NBV?
‘Inderdaad, een van de veertig ledenraadsleden.
We zijn op 11 november 2017 beëdigd in Wageningen en
op 24 februari jl. hebben wij onze eerste vergadering
gehad. Noord-Holland wordt vertegenwoordigd door vijf
ledenraadsleden https://www.bijenhouders.nl/over-denbv/organisatie-en-bestuur/ledenraad/ledenraadsleden/
noord-holland We vormen een betrokken en actieve
groep. Om alle afdelingen binnen Noord-Holland goed te
kunnen vertegenwoordigen en onze rol vorm te kunnen
geven, hebben wij onderling een verdeling gemaakt.
Onder mij vallen de NBV-afdelingen; Amstelland, afdeling
AVBB en afdeling Waterland. Als ledenraadslid vertegenwoordig ik deze afdelingen en hun imkers. En dat zijn
er behoorlijk wat. Deze nieuwe verenigingsvorm is een
hele omslag zowel voor de NBV, de afdelingsbesturen,
de imkers van deze verenigingen en voor mij als ledenraadslid.’
Nieuwe vorm?
‘Inderdaad, het NBV-bestuur is weer voltallig met de heer
Bert Berghoef als nieuwe directeur. En de ledenraad staat
klaar om de imkers en de afdelingen te ondersteunen en
om nieuwe stappen te maken’.
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Wat is je rol in de ledenraad?
‘De ledenraad en het NBV-bestuur zijn twee afzonderlijke organen van de Nederlands Bijenhouders Vereniging
(NBV). De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de
vereniging. De activiteitenplannen en meerjarenplannen
die door het betuur zijn opgesteld, worden goedgekeurd
door de ledenraad. De ledenraad vergadert met het
NBV-bestuur en vertegenwoordigt de imkers en de
afdelingen. Omdat de belangen van de afdelingen en
imkers goed moeten kunnen worden verdedigd door de
ledenraad bij het NBV-bestuur, vind ik een open communicatie erg belangrijk en moeten we elkaar snel kunnen
vinden.
De zaken die jullie belangrijk vinden, leg ik met onderbouwing voor aan de agendacommissie. Zij beoordelen
of het ingebrachte punt schriftelijk kan worden afgehandeld of op de agenda van de volgende ledenvergadering
moet worden opgenomen. Daarom is het belangrijk dat
we elkaar binnen de vereniging kunnen vinden en ik jullie
goed kan vertegenwoordigen als het agendapunt in de
ledenraadvergadering besproken wordt. Ik zorg voor
terugkoppeling en notulen zijn beschikbaar.’
Wat ga je doen?
‘Ik draai graag deze vraag om naar de lezers. Wat kan
ik voor jullie doen? Wat wil je dat de NBV-ledenraad
moet weten? Waar heb je als afdeling ondersteuning bij
nodig? Op de website van de NBV kan je veel informatie
vinden! Het is de moeite waard om er eens rond te kijken.
De afdelingen die ik vertegenwoordig zijn elk anders
georganiseerd. Het is voor mij onmogelijk om bij alle
lezingen of vergaderingen aanwezig te zijn van de afdeling
Amstelland. De eerste stap is nu al gemaakt en jullie
kennen mijn ‘smoel’. Nu zijn jullie aan zet!’
Wat vindt je het mooiste tot nu toe van je rol?
‘Dat ik ineens veel meer imkers leer kennen van
de afdelingen die ik vertegenwoordig in de ledenraad.’
BijPraten 10 : 22

Wetenschap

Voor u gesprokkeld
uit de nieuwsbladen
Hans de Graaff

Insecticiden met
risico voor bijen
Bijensterfte
Het gebruik van drie insecticiden, waaronder het
omstreden imidacloprid, vormt “een risico voor bijen”.
Dat concludeert de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa). Ze bracht woensdag haar oordeel uit.
De drie bestrijdingsmiddelen behoren tot de groep van
neonicotinoïden. Ze worden mede verantwoordelijk
gehouden voor de hoge sterfte onder honingbijvolken,
die cruciaal zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen
als mais, koolzaad, zonnebloem, aardbei, appel, meloen,
amandel. Ze behoren tot de meest verkochte insecticiden
ter wereld.
De Efsa beoordeelde de toepassing van de drie insecticiden
waarbij ze als een coating om gewaszaden worden aangebracht. Ze deed dat eerder al in 2013 – toen al was het
oordeel dat de middelen een risico vormen. Op basis daarvan kondigde Brussel een moratorium af op het gebruik
van de drie middelen in gewassen die aantrekkelijk zijn
voor bijen. Om die maatregel te evalueren, heeft Efsa de
afgelopen jaren opnieuw de wetenschappelijke literatuur
bekeken. Behalve voor honingbijen blijken de middelen
ook een risico voor in het wild levende sociale bijen zoals
hommels, en voor solitair levende bijen.
Of het deze week uitgebrachte oordeel van de Efsa leidt
tot een definitief verbod op het gebruik van de drie
neonicotinoïden is nog niet duidelijk. Daarover moeten
de Europese Commissie en de landbouwministers van
de EU-lidstaten beslissen.
Marcel aan de Brugh
Bron: NRC zaterdag, 3 maart 2018
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Karl von Frisch is bekend door zijn onderzoek over de bijendans
waarmee bijen aan andere bijen meedelen waar ze nectar kunnen
vinden. Hoewel het onderzoek meer dan een eeuw geleden plaats
vond, zijn de resultaten nog steeds actueel en fascinerend. Minder
bekend is het werk van zijn studente Ingeborg Beling die onderzoek
gedaan heeft naar de inwendige klok van bijen.

Bijen hebben hun klok
Cor Vonk Noordegraaf

Haar leermeester had reeds aangetoond dat je door het
plaatsen van bakjes met suikerwater waaraan wat honing
was toegevoegd, bijen kunt leren om iedere dag op een
bepaald uur op bezoek te komen. Door iedere dag zo’n
bakje op dezelfde plaats neer te zetten en de bijen die in
het begin kwamen van een merkje te voorzien, kon hij
vast stellen dat de meerderheid iedere dag op dezelfde
tijd en plaats arriveerde. Ook als er geen voer klaar stond,
kwamen ze op de gebruikelijke tijd, zelfs nog na een
week. Ingeborg ging verder met dit onderzoek en stelde
vast dat je bijen kunt trainen op ieder moment van de
dag te komen, zelfs op meerdere momenten van de dag
bijv. ’s morgens om 7 uur en ’s middags om 5 uur.
Vervolgens probeerde ze bijen te trainen om niet op een
bepaald uur van de dag te komen, maar een aantal uren
na de vorige voeding, bijvoorbeeld 19 uur later. Daardoor
heb je wel een gelijke tussenpoos, maar het tijdstip op de
dag verschilt. Dit lukte echter niet. Ze concludeerde dat
bijen niet in staat zijn in andere perioden te tellen dan
die van 24 uur. Wanneer ze bijen op hetzelfde tijdstip van
de dag voerde maar om de 48 uur, dus telkens een dag
oversloeg, dan bleven ze toch op de tussen liggende dag
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op dezelfde tijd komen. Hieruit blijkt dat het tijdsbesef
van bijen nauw gebonden is aan de cyclus van 24 uur.
Daar bloemen een dagelijks ritme vertonen in hun
nectar productie, verklaart dit waardoor bijen weten
waarom ze op het juiste moment een bepaalde bloem
moeten bezoeken.

Beïnvloedende factor
Bijen bleken dus niet getraind te kunnen worden op
tijden buiten een cyclus van 24 uur. De vraag rees welke
omgevingsfactoren kunnen bijen beïnvloeden om op het
juiste moment te komen. Honger ligt niet voor de hand
want ze eten ieder moment van de dag. Om de wisseling
tussen licht en donker, zonnestand, temperatuur als
beïnvloedende factor uit te sluiten, deed ze vervolgens
deze proeven in geconditioneerde ruimten. Het resultaat
was dat ze op dezelfde wijze reageerden als buiten. Zou
het misschien kosmische straling kunnen zijn? Door de
proeven in een zoutmijn te doen op een diepte van enkele
honderden meters, had men geen last van kosmische
straling. Resultaat? De bijen kwamen precies op tijd als
het maar gebaseerd was op een cyclus van 24 uur.
BijPraten 12 : 22

Bij een verdere doordenking en discussie kwam de
veronderstelling naar voren dat er mogelijk nog een
onbekende straling kon zijn die de bijenklok regelde.
De sterkte van die straling zou dan dagelijks moeten
veranderen, als gevolg van de rotatie van de aarde. Deze
onbekende straling gekoppeld aan de stand van de zon
aan de hemel zou dan moeten verschillen van de ene
plaats ten opzichte van een plaats in een andere tijdzone.
Ze besloten een groep bijen te trainen op de plaatselijke tijd in München en die vervolgens met een zeilboot
naar de V.S. te vervoeren. Hielden de bijen onderweg de
tijd aan waarop ze in München geprogrammeerd waren
dan werd hun inwendige klok niet beïnvloed door de
omgeving. Als ze wel werd bijgesteld dan was er toch een
uitwendige factor die invloed had. Een student die toch
naar Amerika ging zou onderweg zorgen voor de bijen
en de gevraagde waarnemingen verrichten. Het resultaat
was? Geen enkele waarneming want de student werd
ernstig zeeziek en bleek niet in staat om waarnemingen
te verrichten.
Voor er een herhaling mogelijk was brak de 2e wereldoorlog uit. Pas in 1955 was een herhaling mogelijk, maar
nu kon het per vliegtuig. De snelste verbinding was toen
Parijs – New York. Bijen werden in Parijs getraind op 8.15
uur. De kast met bijen werd tussen de voedingstijden in
een geconditioneerde ruimte naar New York gevlogen.
Daar werd met spanning gekeken of de bijen om 8.15 uur
Amerikaanse tijd naar
buiten zouden komen
om zich te voeden. Geen
bij te zien. Om 3.15 uur
in de V.S. en 8.15 uur in
Parijs kwamen ze naar
buiten. De conclusie was
duidelijk: bijen hebben
een inwendige klok die
niet door uitwendige
factoren wordt beïnvloed.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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VSH-programma

In onze vereniging wordt een start gemaakt met het VSH-programma
(VSH staat voor Varroa Sensitive Hygiene). We hopen dat, door het
uitvoeren van dit programma op termijn onze bijenvolken zelf de Varroa
de baas blijven en wij als imker niet langer met giftige stoffen in het volk
bestrijdingen moeten uitvoeren. In het VSH-programma wordt gewerkt
met koninginnen die al zijn geselecteerd op hun VSH kwaliteit.

Hoe krijgen we bijenvolken die minder gevoelig zijn voor Varroa?
Jos Valentin

Voor het vergelijken van koninginnen is het van belang
om nauwkeurig te weten hoe groot de besmetting met
Varroa in ieder volk is en hoe het dit volk lukt om de
Varroa onder de duim te houden.

Stap 1: tellen van aantal mijten op werksterbijen
die op open broed zitten.

Deze tellingen worden vanaf medio juli 3x uitgevoerd op
aanvraag van Jan Westerhof.
In het filmpje (klik hiernaast) kan iedereen kijken hoe
de testen in de praktijk worden uitgevoerd (met dank
aan Gerbert Kos en Cocky Valentin).

Stap 2: meten hoe het dit volk lukt om de Varroa
onder de duim te houden..

Dat kan op een tweetal manieren:
— Poedersuiker methode (uitvoeren onder droge
omstandigheden; van een volk worden ca. 300 bijen
geschud in poedersuiker zodat de mijten eraf vallen; de
mijten worden in een honingzeef opgevangen en geteld;
de bijen gaan uit het potje met poedersuiker terug in het
volk en kan de kast weer dicht; het tellen gaat dus volk
voor volk)
— Zeepsopmethode (kan altijd worden uitgevoerd;
van elk volk worden ca. 300 bijen geschud in een potje
met wat zeepsopwater. De overleven dit niet; zodra
een monsterpotje is gevuld, kan de kast weer dicht; als
alle monsterpotjes zijn gevuld, wordt elk monsterpotje
boven een honingzeef uitgespoeld; de dode bijen blijven
op de grove zeef achter en de mijten kunnen worden
geteld op de fijne zeef.)
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Daarvoor wordt het broed van de volken gecontroleerd:
hoeveel broedcellen zijn geïnfecteerd en hoeveel mijten
hebben nageslacht kunnen maken in deze broedcellen.
Hiervoor moet een stuk van het broed (7 of meer dagen
gesloten) worden uitgesneden. Dan wordt onder de
microscoop elke broedcel geopend om te zien of er
Varroa in zit en vooral ook of het de Varroa is gelukt om
nageslacht te maken. De verhouding van de mijten in
de cellen met en zonder nageslacht, is een maat voor de
VSH kwaliteiten van het volk.
Deze tellingen worden door vrijwilligers uitgevoerd
op het bijenpark. Jan Westerhof en Gerbert Kos regelen
dat het te onderzoeken broed op het juiste moment
aanwezig is.
Veel kijkplezier met het filmpje!
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Klik op de knop
om het filmpje
te bekijken.
(±18 minuten)

Nieuwe Bijenpark,
zondag 4 maart,
lezing door Marten
Schoonman over de
Beep app.

BEEP

De digitale kastkaart van de toekomst

Erik van Rosmalen

Beep is een door Marten
Schoonman en Pim van Gennip
in Nederland ontwikkelde
digitale kastkaart. Ze willen het
imkeren moderner maken en de
kastgegevens inzichtelijk vastleggen
en toegankelijk maken voor
wetenschappelijke doeleinden.
Tijdens de lezing vertelde Marten dat het
de bedoeling is om in de nabije toekomst
de mogelijkheid te geven een aantal sensoren in de bijenkast aan te brengen waar
de kast op afstand mee gemonitord kan
worden. Denk hierbij aan het meten van
het gewicht van de kast en de temperatuur van het broed.
Als proef heeft Marten het afgelopen
jaar geïmkerd met een weegschaal waar
zijn kast op stond, de sensoren in de
weegschaal geven het gewicht van de kast
door en waren zichtbaar in de Beep app.
Hierdoor had hij inzicht in de ontwikke-
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Marten Schoonhoven laat een grafiek zien waaruit
af te lezen is hoeveel honing de bijen halen en
hoelaat de bijen ’s morgens de kast verlaten.

ling van het volk. Hij liet allerlei resultaten
zien.
BEEP is een online systeem ter vervanging
van de papieren kastkaart of opschrijfboekje. Omdat het een website en een
app is, kun je er meer mee dan met een
papieren kastkaart. Ik heb me geregistreerd

De BEEP interface met een ingevulde kast
inspectie, helder en overzichtelijk

met mijn mobiele telefoon, je maakt dan
het makkelijkst een snelkoppeling van de
website naar je mobiel, je krijgt dan een
BEEP icoontje tussen je andere apps. Als je
hier op klikt ben je gelijk online verbonden
met de eigen pagina’s.
Je kunt meerdere standplaatsen aanmaken en per standplaats net zo veel kasten
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als je wil. Praktisch gezien gebruik ik op
de bijenstand mijn mobiele telefoon om
gegevens te noteren en thuis de computer.
De interface is helder en werkt makkelijk
en snel. De ingevulde data worden op
de website van BEEP opgeslagen in een
uitgebreide bijen-taxonomie, zodat de
registraties ook interessant worden voor
wetenschappelijke doeleinden. Onderzoekers kunnen de objectief verzamelde
informatie gebruiken voor kwantitatieve
studies over bijenvolken en bijengezondheid.
De website wordt regelmatig geoptimaliseerd. In april 2018 wordt er een
vernieuwing doorgevoerd zodat b.v. ook
koninginnentelers hun pedigree op de site
kunnen bijhouden. De bedoeling is dat
je je gegevens als Excel-bestanden kunt
downloaden.

Het wensenlijstje
van de ontwikkelaars
over de toekomst
van de app.

De site werkt nu alleen nog als digitale
kastkaart. Er wordt nagedacht over hoe
het best een aantal sensoren aangeboden kunnen worden voor automatische
metingen. Hier moeten nog een aantal
technische hobbels genomen moeten. Ik
sprak Martin aan het eind van zijn lezing,
hij vertelde dat de weegschaal mogelijk
als een half fabrikaat wordt aangeboden
om de kosten te drukken. Dus electronika
met een bijgeleverde technische tekening
waarmee een handige imker het zelf in
elkaar kan schroeven. Dat lijkt me een
prima oplossing. Op de foto links is de
‘proef’weegschaal die het afgelopen jaar
dienst heeft gedaan te zien. Imkeren moet
natuurlijk ook een beetje houtje-touwtje
blijven.

Klik op de knop
om naar de website
van BEEP te gaan
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VSH-programma

Amstelland Varroa-resistent (VSH)
Vorig jaar is binnen de vereniging de VSH-commissie opgericht.
VSH (Varroa Sensitieve Hygiëne) betreft de erfelijke eigenschappen van
bijen om Varroa in het broed te herkennen en besmette poppen te
verwijderen.
Jan Westerhof

De taak van de commissie is het VSH-project van de
bijenvereniging Amstelland uit te voeren. Het doel van
het project is in het gebied waar onze vereniging actief
is, de schade die Varroa en de met Varroa verbonden
virusziekten, zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor moet
de bijentuin omgevormd worden tot een bevruchtingsstation voor VSH moeren. Uiteindelijk moeten de leden
van onze vereniging kunnen beschikken over moeren met
zo’n hoog percentage VSH-eigenschappen dat varroabestrijding beperkt kan worden tot maximaal 1 winterbehandeling. De voordelen hiervan zijn groot: minder
sterfte van bijen en bijenvolken, minder werk en minder
belasting van de bijen door stoffen die eigenlijk niet in
een volk thuis horen.
De werkgroep bestaat momenteel uit: Gerbert Kos, Jan
Westerhof, Gerard Goris, Roy Bielert, Gilda Rozenboom,
Harrie Pijenenburg en Erik van Rosmalen.
In 2017 is door de commissie een enquête uitgezet
onder de leden van de vereniging met het doel de
belangstelling voor VSH te peilen en de plaatsen waar
zich in Amstelland volken bevinden vast te stellen. In
september zijn 15 leden van de vereniging getraind in het
met een binoculair tellen van mijten in gesloten broed.
Voor de deelnemers een fantastische ervaring (zie
bijpraten september 2017).
Dit jaar verloopt het werk via 2 sporen. Er wordt
gezocht naar VSH-eigenschappen in bijenvolken van de
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leden van onze vereniging en er wordt begonnen met de
teelt van F1 VSH-moeren op de bijentuin.

Zoeken naar resistentie in eigen volken
Dit jaar wordt gezocht naar moeren die VSH-eigenschappen hebben. Het doel hiervan is een zo breed mogelijke
erfelijke basis te krijgen voor VSH-eigenschappen.
Een brede genetische basis is een voorwaarde om
VSH-eigenschappen met succes te introduceren en
inteelt te voorkomen.
Midden juli, vlak voordat de bestrijding van Varroa,
worden van de volken op het bijenpark 300 bijen
afgenomen. Deze worden geschut in zeepsop om te
bepalen hoeveel mijten er op de bijen zitten. Bij volken
waar de besmetting meer dan 2% is wordt onmiddellijk
begonnen met de zomerbestrijding. Volken waarbij de
besmetting minder dan 2% is worden in augustus
opnieuw bemonsterd. Bij volken waar de mijtenpopulatie in 1 maand sterk is gestegen wordt een bestrijding
uitgevoerd. Volken waarin de populatie mijten nog
steeds laag is worden niet behandeld tegen Varroa. Deze
worden in september opnieuw bemonsterd en de mijten
geteld. Van de volken die dan nog weinig mijten hebben
wordt het broed onderzocht op VSH eigenschappen.
In 2019 worden van de volken, die VSH eigenschappen
blijken te hebben, jonge moeren gekweekt die worden
gekruist met VSH-resistente darren.Bij volken waarbij
alsnog blijkt dat er veel Varroa in aanwezig is wordt een
bestrijding uitgevoerd.
Ook volken van leden die niet op het bijenpark staan
kunnen meedoen aan dit selectie proces.
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VSH-programma
Protonymph

Deutonymph

Volwassen mannetje

Volwasse mijt

Teelt van F1 VSH-moeren
Dit jaar wordt begonnen met de teelt van F1 VSH-moeren.
Er worden 40 Kieler- en 20 mini-plus kastjes aangeschaft.
Hierin worden jonge F1-VHS moeren opgekweekt. De opkweek van deze moeren begint in mei. Ze worden in de
loop van de zomer getoetst op hun VSH-eigenschappen.
Daarnaast worden op het bijenpark bij een aantal volken
de moeren vervangen door F1 VSH-moeren. Deze volken
dienen in 2019 voor de productie van VSH-darren. Deze
darren moeten in grote getale op het park aanwezig zijn
als in 2019 jonge VSH-moeren met VSH-darren moeten
paren. Hierdoor wordt de kans groot dat ze paren met
meerdere VSH-darren en nakomelingen geven met een
VSH-score van 50% of hoger. De teelt van F1 VSH-moeren
vormt dus de basis voor de uitbouw van volken met een
hoge VSH-score in 2019 en later.

tellen van mijten. Verder moeten de Kieleren Mini-plus kasten worden aangeschaft en
geverfd en gevold met (bijvoorbeeld) Apifonda
voor het voeren van de volkjes. Gelijktijdig kan
dan worden gekeken naar subsidie-mogelijkheden voor de onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten
van de vereniging.
Voor de koninginneteelt en het mijtentellen hebben
zich al veel leden opgegeven. De mijtentellers zijn vorig
jaar al met hun training begonnen. Deze wordt dit jaar
voortgezet. Zij kunnen nog wel wat steun gebruiken.
Voor het voorbereidende werk (kastjes verven, raampjes
gereed maken, standplaats inrichten), de koninginneteelt
en de verzorging van de volkjes komen we nog handen te
kort. Als je dat nog niet hebt gedaan kun je je aanmelden
bij Jan Westerhof.

Werk aan de winkel
Niets gaat vanzelf. Om het VSH-project van de vereniging te laten slagen hebben we jouw hulp nodig.
In de eerste plaats moeten meer huurders van stallen
op het bijenpark deelnemen aan het project. Tijdens de
enquête van vorig jaar heeft slechts de helft van de
huurders zich opgegeven als deelnemer aan het project.
Dat was weinig. In de tweede plaats hebben we dringend
behoefte aan iemand die subsidies kan binnenhalen van
bijvoorbeeld het Schiphol fonds, bankfondsen en
fondsen voor verbetering van de bijenstand. Voor het
VSH-project hebben we een schudmachine nodig om
mijten van bijen te schudden en een binoculair voor het

Vorig jaar is de vereniging gestart met een meerjarig
project om de gezondheid van onze bijen blijvend te
verbeteren. De eerste stappen om dat te realiseren zijn
gezet. Dit jaar begint het eerste praktische werk. Heb je
vorig jaar de enquête niet ingevuld en je wilt het alsnog
doen? Laat het ons weten. Dan sturen we hem nog een keer
toe. Hoe beter we de bijenstand in Amstelland in kaart
hebben hoe groter de kans van slagen van het project.
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Actief meedoen
Wil je mee doen aan een van de werkzaamheden
van het project dan kun je een mailtje sturen naar
Jan Westerhof (jan@westerhof50.nl) .
Bij Praten 18 : 22

Op de schouder van de
man een mijt in verhouding
vergroot, dat is toch
schrikken. Foto: Landi Simone

buckfastimkers.wordpress.com

Klik op de knop om
naar de blogs van John
en Lia te gaan.

In 1975 landde er een
zwerm in de tuin,
dat was het begin van
een geweldige hobby

De bijenblog van Lia Turk en John Hoogendoorn
Waarom hebben wij een
Blog samengesteld met onze
imker avonturen?

John Hoogendoorn

Sinds 1975 ben ik besmet met het
bijenvirus. Dat virus bestaat echt.
Het is een kwelling en een zegen.
Misschien is de werkelijke kwelling
wel dat ik niet kan denken als een
bijenvolk. Bijen zijn wilde dieren.
Insecten. Als imker doe je van alles
om ze te begrijpen. Na ruim 40 jaar
begrijp ik ze nog steeds niet. Lia en
ik doen niets anders dan de leefwijze van de volken te begeleiden.
Onder aangepaste condities.
Met meer kennis dan vroeger. Met
Buckfast selecties omdat de bijen
van Broeder Adam onze harten
heeft geraakt.
Daarbij vergeten wij niet te
genieten van de bijen en van de
avonturen rond het bijenhouden.

De eerste ruim 30 jaar beperkte
ik het aantal volken tot gemiddeld
8 volken. De laatste jaren kunnen
wij, omdat wij samen meer tijd
hebben, de bijenstand uitbreiden.
Inmiddels onderhouden wij 4
bijenstanden.
Onze passie is het vermeerderen van
Buckfast volken. De uitdaging is om
het elk jaar weer een stapje beter te
doen. De lat wordt daarbij behoorlijk hoog gelegd.
Vaak is ons de vraag gesteld… ‘het
gaat slecht met de bijen’, klopt dat?
Ons antwoord is dan meestal…
helaas kunnen honingbijen meestal
niet meer overleven zonder imker.
Maar dat houdt niet in dat het
houden van bijen onmogelijk is
geworden. Integendeel. Bijenhouden
is anders geworden. Intensiever en
het gaat niet vanzelf meer. Maar
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met de juiste zorg en toewijding is
er meer mogelijk dan vroeger. Onze
volken zijn groter, zachtaardiger,
produceren meer honing en geven
per volk gemiddeld 4 schudzwermen
per seizoen.
De volken zijn vitaler dan vroeger.
Als wij dit vertellen dan zien wij
vaak ongeloof. Dat is de reden dat
wij een Blog hebben gevuld met
onze ervaringen en avonturen. U
kunt dan meekijken.
Zelf ben ik meer dan 40 jaar
imker. Lia 5 jaar. Lia heeft in de
afgelopen 5 jaar een inhaalslag
imkeren gemaakt. Samen verzorgen
wij de bijen.
Wij wensen u veel plezier met het
volgen van onze bijen avonturen.
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N AT I O N A L E B I J E N S T R AT EG I E

‘Bed & Breakfast for Bees’
Deze publicatie kwam
uit op 22 januari 2018.
De redactie vind het
zo’n belangrijk stuk
dat we er in BijPraten
even jullie aandacht
op willen vestigen,
compleet met een link
zodat iedereen het
hele document kan
downloaden.
Jos Valentin

Door de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit is, samen met de
voorzitter van LTO Nederland, de voorzitter van Natuurmonumenten en een groot
aantal partners, het beleidsdocument
‘Nationale Bijenstrategie’ opgesteld. Doel
is om te komen tot een alomvattende
aanpak om álle bijensoorten en andere
bestuivers blijvend te behouden.
Bestuivers zijn onmisbaar voor een goed
functionerend natuurlijk ecosysteem. Te
weinig bestuiving leidt tot minder zaden
en vruchten, waardoor de vegetatie achter
uit gaat en er mogelijk voedseltekort ontstaat voor wilde diersoorten, waaronder
vogels, zoogdieren en insecten.
Het ‘Actieprogramma Bijengezondheid’
(2013) richtte zich vooral op het behoud
van de honingbij.
Nu blijkt dat het ook niet goed gaat
met de wilde bijen, is het van groot belang
de aandacht die er al voor de honingbij
is te verbreden en te verdiepen naar alle
bestuivers. Dat zijn vooral wilde bijen en
daarnaast zweefvliegen en vlinders.
Bijen nemen het leeuwendeel van
alle bestuiving door insecten voor hun
rekening. Ook in Nederland gaan bijen en
bestuivers in aantallen en soorten achter-
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uit: wij kennen 360 soorten bijen, maar
meer dan de helft van deze soorten staan
op de Rode Lijst, dat wil zeggen dat zij in
hun voortbestaan worden bedreigd.
Om de doelstellingen opgenomen in de
‘Nationale Bijenstrategie’ te bereiken ligt
de focus op drie thema’s:
1) het bevorderen van de biodiversiteit
2) het verbeteren van de wisselwerking
tussen landbouw en natuur
3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.
Als bijlage in de ‘Nationale Bijenstrategie’
zijn ruim zeventig initiatieven opgenomen.
Het zijn concrete plannen van de drieënveertig partners die samen deze strategie
hebben opgesteld. Het gaat om activiteiten

Klik op de knop
om het document
te downloaden

op verschillende niveaus: lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal die nu starten
en door kunnen lopen tot 2030!
Tot 2023 worden er ook jaarlijks “Stand
van Zaken Nationale Bijenstrategie” bijeenkomsten gehouden om de voortgang te
bespreken en ervaringen uit te wisselen.
Voor de toekomst van onze bijen is de
‘Nationale Bijenstrategie’ een erg belangrijk stuk. Zo’n “Nationale Bijenstrategie” is
een echt beleidsstuk en niet eenvoudig te
lezen. Wel kan ik iedereen aanraden om
de bijlagen door te bladeren waarin alle
initiatieven van de partners zijn gerangschikt op thema: Biodiversiteit (vanaf
pagina 19), Wisselwerking Landbouw en
Natuur (vanaf pagina 41) en Honingbij
(vanaf pagina 63). Op internet is het
document van de ‘Nationale Bijenstrategie’ te downloaden.
De slogan ‘Bed & Breakfast for Bees’ is
goed gekozen: laten we zorgen voor meer
nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod voor onze bestuivers. Onze
honingbij blijft daar ook gezonder bij!

Minister Carola Schouten, tijdens
de presentatie van de Nationale Bijenstrategie

Opgesteld op basis van de brochure
‘Nationale Bijenstrategie’
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Agenda 2018
Imkerwinkel
elke dinsdagavond van 19.00-21.00 uur geopend
Alle imkers en belangstellenden van binnen en buiten
de vereniging, zijn van harte welkom om inkopen te
doen uit ons brede assortiment imkerartikelen, tegen
marktconforme prijzen. Onze depot vrijwilligers staan
u met raad en daad bij. Uiteraard staat de koffie met
lekkers altijd klaar en zijn er gegarandeerd imkers aanwezig voor een praatje of (ongevraagd) advies.
Betaling: Uitsluitend met PIN.
zaterdan 5 mei
Beemster Bijenmarkt
Laat je verrassen door de veelzijdigheid van de kraampjes: van de keuring van bijenproducten uit de omgeving tot kramen met drachtplanten, korfvlechten,
biologische producten en natuurlijk imkermaterialen en
bijenproducten. Ook wordt ieder uur een informatieve
lezing gehouden.
Adres: Jisperweg 57, 1464 NG Westbeemster
zaterdag 3 juni
Amstellanddag

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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NEDERLANDSE
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www.nbvamstelland.nl
BANKNUMMER VERENIGING
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t.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
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penningmeesteramstelland@
gmail.com
BANKNUMMER DEPOT
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t.n.v.: Depot Amstelland –
Amsterdam
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weteringoost@hotmail.com
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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
Bestuurslid
Harmke van de Fliert
Keizersgracht 371-a
1016 EJ Amsterdam
020-6276779
hvdfliert@xs4all.nl

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

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