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Van de redactie
Een beetje afhankelijk van  

waar je bijenkorven stonden 
maar ondanks de grote droogte  

was dit jaar een fantastisch  
honingjaar. In de zomer werd er 
nauwelijks stuifmeel opgehaald. 
Toen er eindelijk weer een beetje 
regen viel en dankzij de warme 
nazomer werden er tot laat in 

het jaar nog veel pollen de  
kast in gebracht. Net op tijd 

voor de winterbijen.

VERENIGINGS NIEUWS
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Na het uitkomen van onze vorige  
BIJpraten hebben we een spannend 
moment beleefd toen het aanvankelijke 
gerucht over bouwplannen op de plek van 
ons Bijenpark via officiële kanalen tot ons 
kwam. Na uitgebreid onderzoek door de 
gemeentelijke rekenkamer en gesprekken 
met belanghebbenden zag de gemeente 
van die plannen af. Misschien hebt u 
erover gelezen op ons prikbord of in de 
lokale pers.

We konden dus weer verder met werk 
verzetten op ons Bijenpark: het bijhouden 
van de tuin en de uitbreiding van de 
cursistenstal met een overdekt gedeelte. 
Ook minder direct zichtbaar: de VSH  
werkgroep (koninginnen telen, monsters 
verzamelen en schudden, koninginnen 
invoeren). Bijna alle VSH koninginnen zijn 
geplaatst in volken op het bijenpark, 
elders geplaatste staan volgend jaar ook 
daar, zodat er in 2019 al heel wat VSH 
darren rondvliegen! De buitenwereld is 
sneller geïnteresseerd geraakt dan we 
begin dit jaar konden vermoeden zoals u 
misschien op nationale en lokale tv en in 
de krant hebt gezien.

Ben Engelen
Begin juni ontvingen we het droevige 
bericht van het overlijden van Ben 
Engelen, hij is 81 jaar geworden. Hij was  
in zijn werkend leven hoogleraar hydro-
geologie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Ben werd in 2008 lid van onze 
vereniging en was een oude bekende; hij 
één van de weinige leden van de afdeling 
die Carnica bijen hield in zes-ramers die 
tot flinke hoogten opgestapeld werden. Hij 
werd binnen onze vereniging ook actief als 
tuinman / -ontwerper en nam de leiding 
over de maandelijkse tuinochtenden.  
Wij zullen ons Ben nog lang herinneren als 
een hardwerkend en bescheiden persoon, 
aardig en geïnteresseerd in anderen en 
met een groot hart voor onze vereniging.

Scholing
Er zijn veel educatieve momenten geweest 
waarbij we onze kennis van en liefde voor 
de honingbijen hebben overgedragen. Op 
het bijenpark: een basiscursus met een 
nieuw, bevlogen ondersteunend team (Hans 
Lunsing, Henk Hakvoort, Roy Bielert en 
Ingrid van Dantzig), een zeer goed bezochte 
Amstellanddag, een excursie en een aantal 
bezoeken van scholen. Maar ook buiten 
het park d.m.v. meedenken over bijvrien-
delijke beplantingen door inbreng in de 
Groenraad en advisering van bedrijven en 
instanties en door het geven van lessen op 
scholen. Het educatieve team waar Jos 
Valentin, Hans Lunsing, Roy Bielert, Liesbeth 
Veldman en Liesbeth Feilzer deel van 
uitmaken is achter de schermen bezig om 

dit nog gesmeerder te laten verlopen. 
Zeker nu gebleken is dat de scholen niet 
altijd de beschikking hebben over de NME 
leskist. We onderhouden contacten met 
de gemeente en de Natuur & Milieu 
Educatie (NME). Het bestuur heeft dit jaar 
de gehele educatieve brigade gekozen om 
de vrijwilligersbijdrage aan te geven.

Ons erelid Henk Kooij heeft prachtige 
bijdragen geleverd aan onze bekendheid 
door interviews op lokale televisie , maar 
ook door het werven van financiële 
bijdragen. We hebben via hem zelfs de 
lokale vestiging van VIVAT (voorheen 
Zwitserleven) geïnteresseerd voor samen - 
werking. Alex Kuhlman en Sokol Nuri zijn 
daar gestart met bijenhouden.

Depot en was
De depotcommissie heeft zich enorm 

Op dit moment is de zomer voorbij, al hopen 
we op nog een paar mooie nazomerdagen.
Wat een zomer was het en zo lang ! Ondanks de 
droogte kwam er veel honing binnen, waarvan 
de wespen volop mee probeerden te profiteren.

Van het Bestuur
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VERENIGINGS NIEUWS

ingezet voor een solide bevoorrading van 
het magazijn en bezetting van de winkel 
op dinsdagavonden en heeft een samen-
werkingsverband met het Bijenhuis opgezet.  

Intussen wordt gecertificeerde kunstraat 
gedeeltelijk elders gemaakt, maar Roy 
Bielert heeft zich onder leiding van Cees 
de Koning en Lilian Hijdra bekwaamd in 
de kunst van het wassmelten, zuiveren en 
wasraat gieten. Samen vormen zij een 
gouden team voor alle werkzaamheden 
de nog steeds op ons park gebeuren!

Hoofdbestuur op bezoek
Het Hoofdbestuur van de NBV is het land 
ingetrokken om met afdelingsbesturen van 
gedachten te wisselen . Dit doen ze per 
regio en in september was de beurt aan 
onze regio; wij waren vertegenwoordigd 
door onze secretaris Eric van de Meer.

Het was een goed georganiseerde avond 
waar het voltallige bestuur inclusief de 
nieuwe voorzitter aanwezig waren. Er 
werd in groepen aan verschillende thema’s 
gewerkt zoals: 

• Lokale lobby (Wat is er nodig om de 
standpuntenonder te brengen bij de 
lokale overheden

• Lidmaatschap NBV (hoe kunnen we 
nieuwe bijenliefhebbers bij de NBV 
betrekken?

• Samenwerking: Op welke thema’s kan 
samenwerking tussen afdelingen 
meerwaarden opleveren

• Focus: Wat worden de onderwerpen  
van de toekomst als het gaat om 
bijenhouden?

• Lokaal bestuur: Welke training hebben 
bestuurders van lokale verenigingen 
nodig?

Per groep werden gedachten gedeeld, 
opnieuw geformuleerd en gewaardeerd en 
aan het eind van het programma werden 
korte presentaties per groep gegeven 
zodat eenieder ook van de andere thema’s 
het belangrijkste meekreeg. Conclusie van 
onze secretaris is dat we het met alle 
activiteiten en ontwikkelingen binnen 
onze NBV afdeling nog niet zo slecht doen 
t.o.v. ander afdelingen in de regio Noord 
Holland en Flevoland. Meer van dit soort 
avonden zullen nog worden georganiseerd 
en we kijken uit naar een samenvatting, 
een plan en hoe de Ledenraad hiermee 
om zal gaan.

Wat kunnen we ons nog meer wensen 
zou je denken? Nou … wat bijvoorbeeld 
een punt van zorg is, is de invulling van de 
Gebouw en Faciliteiten commissie die nog 
steeds geen opvolging voor Henk Kooij 
heeft. Geeft u alstublieft op bij onze 
secretaris om te overleggen als u wel 
interesse heeft maar meer informatie wilt! 

Afsluiten bijenseizoen
Bij het uitkomen van deze BIJpraten zullen 
we de afsluiting van ons bijenseizoen met 
een officieel tintje achter de rug hebben 
met een samenkomst en lunch op 29 
september op het Bijenpark. Mogelijk 
heeft ook het depot zijn deuren inmiddels 
gesloten. In dit nummer vindt u ons 
voorgenomen winterprogramma met een 
aantal lezingen waar we u graag ontmoe-
ten terwijl de bijen minder aandacht 

nodig hebben. We zouden graag nog een 
aanvulling maken met uw hulp: heeft u  
rariteiten of verschijnselen rond het 
imkeren, bijen of dracht die u beeldend 
kunt brengen (foto, materiaal) en waar we 
over kunnen speculeren of ons gewoon 
verbazen? Geeft u dit alstublieft door aan 
onze secretaris en met voldoende inbreng 
kunnen we iets organiseren.

We zullen de winter gebruiken om het 
interieur van de cursusruimte aan te 
pakken. En verder zullen we nu de 
Ledenraad draait onze officiële documen-
tatie onder de loep nemen en indien er 
wijzigingen nodig zijn aan de leden 
voorleggen. Voor het eind van het jaar 
zullen we de verschillende commissies 
vragen wederom een begroting voor 2019 
in te dienen.
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Op 10 juni jongstleden is Ben 
Engelen van ons heengegaan in 
de leeftijd van 81 jaar. Een korte 
terugblik op zijn verenigings
leven bij ons in de club. 
Ben is in augustus 1975 lid geworden 
van de afdeling Nieuwer-Amstel (na 
1976 de Imkervereniging Amstelland), 
waar de heer Van der Pol de voorzitter 
was. Van hem heeft hij de eerste  
kneepjes van het imkeren geleerd. 

Met de deelname aan de beginners- 
en de gevorderdencursus verrijkte hij 
zijn inzicht in het bijenhouden. Hij  
was één van de weinige leden van de 
afdeling die Carnica bijen hield.

De koninginnen kocht hij van  
Schiermonnikoog. Deze bijtjes werden 
toentertijd “damesbijtjes” genoemd, 
omdat ze zo zachtaardig waren. Zo kon 
het gebeuren dat Ben tussen de bijen, 
zittend achter een tafeltje op het 
bijenpark aan de Escapade, waar hij een 
stand had, zijn colleges voor de studen-
ten aan het uitwerken was. Hij was 
namelijk hoogleraar hydrogeologie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
De bijtjes liepen over het papier, kenne-
lijk om te zien of hij het wel goed deed. 
In 1987 verhuisde het gezin Engelen 

van de Camera Obscuralaan in Amstel-
veen naar Hengelo (Gelderland). Daar 
had hij ruimte om bijen te houden en 
drachtplanten te zaaien. 

Hij werd lid van de vereniging te 
Hengelo en was daar bestuurlijk en als 
koninginnenteler voor de leden van de 
vereniging actief. 

In 2007 kreeg de secretaris van 
Amstelland een verzoek van één van 
zijn dochters of er op het bijenpark aan 
Langs de Akker nog een plaatsje voor 
haar vader was. En dat was er. Ben 
werd in 2008 weer lid van onze vereni-
ging en kon zijn volken en materialen 
onderdak geven. Zijn carnica’s hield hij 
voornamelijk in zes-ramers die tot 
flinke hoogten opgestapeld werden. 

Hij woonde inmiddels in de Utrechtse 
Dwarsstraat in Amsterdam. Het 
parkeren was een ramp in die omge-
ving en dat maakte dat Ben en zijn 
vrouw Anthe toch wel weer naar 
Amstelveen verlangden. In mei 2014 
verhuisden ze naar de Nicolaas Tulplaan 
te Amstelveen. Nu ook weer dicht bij 
het bijenpark, dat inmiddels verhuisd 
was naar Langs de Akker. Dat was ook 
het geval toen ze aan de Camera 
Obscuralaan woonden.  

Ben kon een ongebruikt gedeelte van 
het gemeentelijk terrein Langs de Akker 

in gebruik nemen als tuin. Ze betrokken 
ook een tuin met een huisje op het park 
van de Tuinvereniging Langs de Akker. 
Ben werd ook in de vereniging actief als 
tuinman / ontwerper. Hij nam de leiding 
over de maandelijkse tuinochtenden en 
gaf aan wat hij wel en niet in de tuin 
wilde hebben. 

Een boom in een plantvak was hem 
een doorn in het oog. Maar ja, toch 
stonden er een paar en daar nam hij 
dan maar genoegen mee. 

We herinneren Ben als een hardwer-
kend, bescheiden en amicaal persoon 
en daarmee een goed verenigingsman. 
Wij wensen Anthe en familie sterkte 
toe om dit verlies te verwerken.   

Namens het bestuur en leden,

Eric van der Meer,
Secretaris, NBV Amstelland

In memoriam Ben Engelen
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Ja, hoe krijg je zo’n zwerm in je schep-
korf. Overal bijen. Zelfs tussen het 
spatbord en het voorwiel. Eerst maar 
eens even met een plantenspuit de 
zwerm een beetje nat gemaakt. Vervol-
gens de schepkorf zoveel mogelijk onder 
de zwerm gehouden en zo goed en zo 
kwaad het ging met een veger (gans-
vleugel) zoveel mogelijk bijen in de korf 
geveegd. Natuurlijk krijg je lang niet 
alles in de korf. Veel bijen belanden op 
de grond of gingen vliegen. Toch was de 
schepkorf bijna vol en ik had goede 
hoop dat de koningin er bij zou zitten. 
Voorzichtig de korf gekeerd zodat de 
opening naar onderen wees en de korf 
voorzichtig aan het stuur van de fiets 
gehangen in de hoop dat de overige 
bijen de korf op zouden zoeken. Met 
een gerust hart naar huis gegaan. In de 
avond weer naar de zwerm om te kijken 
of de overige bijen ook in de korf zaten. 
Dat viel goed tegen. Geen enkele bij zat 
er meer in de korf. De zwerm had zich in 
zijn geheel net boven de grond, tussen 

het fietsenrek en de coniferen gevestigd. 
Toen maar de schepkorf gepakt en deze 
boven de zwerm klem gezet tussen het 
rek en de coniferen. De volgende 
ochtend was ik vroeg wakker, misschien 
wel door de zwerm. Rond 07.00 uur 
stond ik weer bij de zwerm en inder-
daad de korf zat te vol. De zwerm was 
zo groot dat zij niet in de schepkorf 
paste. Heel voorzichtig de korf tussen 
fietsenrek en coniferen uitgehaald. 
Helaas lukte het niet om alle bijen op 
deze manier mee te krijgen. Wat in de 
korf zat opgedoekt met een stuk vitrage 
en een tweede schepkorf weer boven 
het restant van de zwerm gezet.  Twee 
uur later zaten de overgebleven bijen 
keurig in die korf. Zo is het toch nog 
gelukt om de hele zwerm in de avond af 
te slaan in een 10 ramer. Het volk 
ontwikkelt zich goed en is op dit 
moment aan nieuwe kunstraat ramen 
toe. Zo zie je, in plaats van vertrekken 
met een fiets kom je toch bij een imker 
in de kast. 

Op de Fiets .. .
Roel Naber

Op dinsdag 29 mei kwam er een telefoontje binnen van een vader in 
Aalsmeer-oost dat zijn dochter niet met haar fiets weg kon omdat 
deze was ingepikt door een zwerm bijen. Uiteraard onmiddellijk naar 
het opgegeven adres gegaan en daar trof ik een grote zwerm bijen 
aan die een fiets als vervoermiddel dachten te kunnen gebruiken. 
Misschien te lui om te vliegen en liever fietsen? 

ZWERM SCHEPPEN
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Ter plaatse aangekomen was de zwerm 
op een Volvo gaan zitten, welke onder 
de boom geparkeerd stond. 

Mijn eerste indruk bij het aanblik van 
de bijen op de voorkap (zie foto) dacht 
ik nog, da’s niet zo’n hele grote zwerm. 

Kieps op de motorkap gezet in de 
hoop dat ze  dat een betere plek leek 
dan de auto. 

Nadat er een groot aantal in de kieps 
waren gekropen, schoot het uiteindelijk 
verder niet op. Uiteraard veel bekijks 
van het kantoorpersoneel en een 
geschrokken eigenaar van de auto, die 
blij was dat wij er waren. 

Kieps op de grond gezet, auto naar 
achteren gereden. Motorkap open... die 
bleek helemaal vol met bijen te zitten 
welke zich voor een deel ook hadden 
verschanst in de filters. 

“Toevallig” zag ik het moertje lopen,  
die in een kluisje opgesloten en in een  
6 raams kastje gehangen met schoon 
raat en onder de boom gezet. 

Uiteindelijk bleek het een mooie 
voorzwerm welke ik de dag daarna in 
een 10-ramer heb moeten overzetten. 
Het leuke van zwermen is dat ze meteen 
vreselijk hard aan het werk gaan. De 
eerste 6 raten waren na 1 dag allemaal al 
uitgebouwd. Na 3 dagen zaten de 1e 
eitjes in de cellen. 

. . .of met de auto?
Eric van der Meer

Afgelopen vrijdag kreeg ik een melding binnen dat er een grote  
zwerm hing in een boom bij een bedrijf in de Burgemeester Haspellaan 
in Amstelveen. Al snel werd ik nog 2x gebeld voor diezelfde zwerm. . .
paniek dus. 

ZWERM SCHEPPEN
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Het gaat om het volgende.
Er stonden vier van mijn volken op 
een rij bij een gebied met Reuze-
balsemien. Nu wilde ik daar nog 
een vijfde volk bij plaatsen. Daartoe 
haalde ik op een morgen, begin 
augustus, dat volk op van een 
veld met bladrammenas en reed 
daarmee naar de balsemienen. Het 
was nog betrekkelijk vroeg toen ik 
daar tussen negen en tien uur aan 
kwam. Wat mij direct opviel was 
dat bij het meest rechts geplaatste 
volk een kleine zwerm bijen voor de 
kast danste, zoals je dat ook later op 
de dag wel ziet als er vrij veel jonge 
bijen uit de kast komen voor hun 
oriëntatievlucht. Het merkwaar-
dige was echter dat het voor een 
oriëntatievlucht wel vroeg was. Bij 
de andere volken waren alleen in- en 
uitgaande bijen te zien. Dat het geen 
jonge bijen waren, leidde ik af uit 
het feit dat ze allemaal een witte rug 

hadden, dus ze waren al bij de bal-
semienen op bezoek geweest. Je ziet 
het direct als bijen op de balsemien 
vliegen, want dan komen ze wit 
gestreept bij de kast door het stuif-
meel op hun rug. Mijn verbazing 
werd groter toen ik de mee gebrach-
te kast aan de linkerkant plaatste. 
Dus aan de andere kant als de kast 
met ‘zwerm’ ervoor (denk bij zwerm 
aan 50 – 150 bijen). De ‘zwerm’ 
verplaatste zich nu geleidelijk van de 
oorspronkelijke kast naar de kast die 
ik juist had neer gezet, maar die nog 
gesloten was. Nadat ik het schouw-
spel een poosje had aangezien en 
de ‘zwerm’ voor de meegebrachte 
kast bleef hangen, besloot ik de 
kast toch maar te openen omdat ik 
naar huis wilde. Nu de bijen uit deze 
kast naar buiten kwamen, keken ze 
wat rond en gingen langzamerhand 
de lucht in om zich te oriënteren. 
Daartoe vermengden zij zich met 

de bijen van de ‘zwerm’ die er voor 
hing. Toen gebeurde er wat ik niet 
verwacht had: terwijl de bijen van 
het meegebrachte volk steeds meer 
naar buiten kwamen, gingen de 
zwermbijen geleidelijk via de zijkant 
van de vliegplank naar binnen. Dit 
was duidelijk te zien door hun witte 
ruggen. Van vijandigheid was niets 
te merken. Vervolgens ben ik weg 
gegaan. Toen ik bij een later bezoek 
beide volken inspecteerde, was er 
niets opvallends waar te nemen.
Daar ik er geen vermoeden van 
heb, wat de aanleiding kan zijn dat 
een groep bijen zich van een volk 
afscheidt en zich bij een ander volk 
indringt, houd ik me aanbevolen 
voor suggesties of soortgelijke erva-
ringen. Als het niet door stuifmeel 
gemerkte bijen waren, had ik dit 
niet zo kunnen waarnemen.

Cor Vonk Noordegraaf

Vreemd gedrag

Iedere imker doet elk jaar tijdens het bijenseizoen weer nieuwe 
ervaringen op. Misschien zaken waarvan anderen zeggen, dat is 
niet nieuw voor mij. Nu bemerkte ik in dit seizoen een gedrag  
dat ik niet kan plaatsen en ik zou graag vernemen of er andere 
imkers zijn die een soortgelijk verschijnsel zijn tegen gekomen.
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Henk en Cynthia tijdens 
de groene inspiratiedag

D
e lesstal is klaar

In de zomer staan er op het cursusdeel van ons 
bijenpark 20 tot 25 volken. Slechts voor een deel 
van de volken is plaats onder het overdekte 
gedeelte. Het idee was om het open gedeelte ook 
van een overdekte stal te voorzien en dat idee is 
nu gerealiseerd.
Na toestemming van het bestuur en uitbreiding 
van de stal door het plaatsen van een extra 
betonplaat, een cadeautje van Cor Portengen, is 
een nieuwe en door de kunststof dakplaten ook 

heel lichte stal gerealiseerd. Het werk is uitgevoerd 
door de eigen leden onder bezielende leiding van 
docent Jan. Meegeholpen hebben Henk Hakvoort, 
Hans Lussing, Rob Hruska en Lars van den Hoek. 
Lars heeft ook de dakgoot met toebehoren ge-
schonken.
In het nieuwe jaar kunnen we alle cursisten een 
droog plekje bezorgen en, ook heel belangrijk, 
rond de cursusvolken voldoende ruimte creëren 
voor instructie.

Hans Lussing
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Er staan enkele volières met parkieten en 
kanaries enz., er lopen een paar konijnen 
en kippen rond. Cynthia zou met mij bij 
de opening aanwezig zijn, maar kon 
vanwege noodzakelijke andere bemoeie-
nissen elders, er niet bij zijn. Ik heb in de 
altijd beschikbare Hieke een goede 
plaatsvervanger gehad. Op het terrein 
hebben we een stand ingericht met 
informatie over het bijenhouden in het 
algemeen en een paar potjes honing voor 
de verkoop. In het eerste overleg over dit 
project hebben we het gehad over het 
plaatsen van één of twee bijenvolken op 
het terrein. Men durft het echter niet aan. 
Dat gaat dus niet door. Wij hebben dus 
verder geen bemoeienis met dit project. 
Wel kan onze secretaris een verzoek 
ontvangen voor het geven van een lezing.
Vermeld zij nog dat de Wethouder veel 
belangstelling had voor de oudjes en met 
verschillende mensen een gesprek aan 
ging. Uiteindelijk zit “Zorg” in zijn porte-
feuille. Bijgaande twee overzicht foto’s.

HET VERVOLG VAN: 

Grijs, Groen & Gelukkig

Henk kooij

In BijPraten nr 145 van april 2018 stond een bericht over 
genoemd onderwerp. Op zaterdag 9 juni j.l. heeft dat een 
vervolg gekregen. Door Wethouder Marijn van Ballegooijen 
is het nieuwe dierentuintje van Nieuw Vredeveld geopend. 
Middels het bekende doorknippen van een lint werd de 
toegang naar het tuintje toegankelijk gemaakt. 
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Activiteiten in het eerste jaar
Tijdens de laatste jaarvergadering is 
besloten het meerjarige VSH-project 
uit te voeren. Dit jaar hielden de 
werkzaamheden het volgende in:
– Aanschaffen van materiaal.
– Kweken en invoeren van  
    VSH-koninginnen.
– Testen van volken van leden van  
    de vereniging op VSH-eigenschap-
    pen en mijten. 

Aanschaffen materiaal
Voor het telen van VSH-koninginnen 
zijn 40 Kielers (kleine kweekkastjes) 

en 20 Miniplus kastjes met bijpas-
sende ramen en voerbakken 
aangeschaft. Ze zijn door een groep 
medewerkers geverfd en klaarge-
maakt voor gebruik. Om het werk 

snel uit te kunnen voeren is op een 
paar mooie zomeravonden een 
productielijn opgezet met schilders, 
kunstraatsnijders, raat-insmelters, 
en voerbakvullers. De kastjes zijn 
geschilderd in voor de bijen goed 
herkenbare kleuren buitenmuurverf. 
De houten bodems zijn gebeitst. 
Kilo’s Apifonda zijn versneden en in 
voerbakjes gepropt. In 280 raampjes 
is een strookje kunstraat geplak. Het 
waren gezellige, warme zomeravon-
den waarin hard gewerkt werd en 
veel werd genoten op ons prachtige 
bijenpark. De verf was amper droog 
toen de kastjes in gebruik werden 
genomen

Kweken VSH-koninginnen
In mei werd begonnen met het 
kweken van VSH-koninginnen. Het 
moedermateriaal was afkomstig van 
AristaBee Research. Een aantal keer 
is overgelarfd, zijn starters gemaakt 
en zijn aangeblazen doppen in 
pleegvolken geplaatst. De pleegvol-
ken zijn door meerdere leden 
beschikbaar gesteld en op het 
bijenpark of op hun eigen stallen 
geplaatst. Uitgelopen moertjes 
werden gemerkt en met een beker 
bijen in de Kielers gedaan, die voor 
de bevruchting op meerdere stallen 
zijn gezet. Hierdoor werd voorkomen 

Eerste seizoen van het VSH-project
Deze zomer is het VSH-project echt begonnen. Kastjes 

voor de opkweek van VSH-koninginnen zijn aangeschaft 

en in gebruik genomen. De eerste VSH-koninginnen zijn 

in volken van leden geplaatst. Bij de zoektocht naar 

volken met VSH-eigenschap pen zijn 139 volken 1 tot 3 

keer bemonsterd en getest op Varroa. Er zijn meerdere 

volken gevonden die mogelijk VSH-eigenschappen hebben. 

Een prachtig nevenresultaat van de bemonstering was 

dat deel  nemers de voorgenomen bestrijding van Varroa 

sterk konden verminderen.

Gerbert vult een starter
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dat de druk op de darren op het 
bijenpark te groot werd. Nadat de 
moeren goed aan de leg waren zijn 
ze overgezet in de Miniplus kastjes 
zodat de volkjes konden groeien.
Door de droge hete zomer hadden 
de kleine volkjes grote moeite 
stuifmeel te vinden waardoor de 
groei van de volkjes en de bouw  
van raten traag verliep. Tot over-
maat van ramp werden kleine 
volken zwaar belaagd door wespen 
en rovende bijen. Ook verdwenen 
de volkjes soms, een normaal 
verschijnsel bij slechte omstandig-
heden, maar wel heel schadelijk 
voor het project. Hierdoor zijn 
minder VSH-koninginnen opge-
kweekt dan de bedoeling was. 
Uiteindelijk zijn in september 17 
moeren ingevoerd in grote volken. 
Met deze volken worden volgend 
jaar veel darren gekweekt die 
geslachtsrijp zijn op het moment 
dat er veel koninginnen bevrucht 
moeten worden. Door een groot 

overschot aan VSH-darren hopen we 
het aantal volken met VSH-eigen-
schappen op en rond het bijenpark 
te vergroten. 

Testen van volken van  
leden op mijten
Het slagen van het project hangt 
uiteindelijk voor een groot deel af 
van de genetische variabiliteit van 
de VSH-moeren. Koninginnen paren 
(als het goed is) met meer dan 10 
darren met allemaal verschillende 
genetische eigenschappen. Zo zorgen 
ze er voor dat er werkbijen worden 
geboren die het meest geschikt zijn 
voor de verschillende taken in het 
volk. Hoe meer genetisch verschil-
lende moeren met VSH-eigenschap-
pen worden gevonden hoe beter 
het is. Een goede manier om dit te 
bereiken is het zoeken naar VSH-
eigenschappen in bestaande volken. 
Daarvoor zijn deze zomer volken 
getest op de aanwezigheid van 
mijten op de bijen.

Als er broed is, verdubbelt de 
populatie mijten in een volk iedere 
maand. Na de winterbestrijding met 
oxaalzuur heeft de mijtenpopulatie 
in juli ruim de gelegenheid gehad 
om zich te herstellen. 10 overgebleven 
mijten met kerst zijn midden juli 
uitgegroeid tot 320 mijten om tot 

De doppen met de  
eerste VSH-koninginnen.

Kielerkastjes op hun 
bevruchtingsplek.
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midden september nog 2 keer te 
verdubbelen. Als er na december 
niet meer is bestreden en als in juli 
in een volk vrijwel geen mijten 
aanwezig zijn dan is er een kans  
dat zo’n volk VSH-eigenschappen 
heeft. Die kans wordt groter als in 
augustus en september het aantal 
mijten nog steeds heel laag is. 
Leden van de vereniging konden in 
juli, augustus en september monsters 
met 300 bijen (40 gram) inleveren. 
De monsters werden 30 minutenge-
schut in zeepsop om er zeker van  
te zijn dat alle mijten er afgeschut 
waren. Daarna werden ze geteld.  
Bij de 3 bemonsteringen zijn in 
respectievelijk 139, 109 en 52  
monsters mijten geteld (tabel 1).  
De afname van het aantal monsters 
bij iedere volgende bemonstering is 
vooral het gevolg van bestrijding of 
vervanging van moeren.

Moeren met VSH-eigenschappen
De primaire reden om volken te 

controleren op Varroabesmetting 
was het vinden van volken met 
VSH-eigenschappen. Volken met 
mogelijk deze eigenschappen, 
hebben bij de eerste bemonstering 
weinig of geen mijten. Als de 
populatie zich daarna niet iedere 
maand verdubbelt, is het mogelijk 
dat het volk VSH-eigenschappen 
heeft. Bij een aantal volken was dit 
het geval. Hiervan zijn midden 
september poppen onderzocht op 
mijten. Bij 4 volken werden ook 
hierbij, vrijwel geen mijten gevonden. 
Dit zijn teeltvolken voor volgend 
jaar. Bij een groter aantal volken met 
weinig mijten, was na januari nog 
bestreden. Deze krijgen volgend jaar 
extra aandacht.

De vondst van 4 volken met 
mogelijk VSH-eigenschappen lijkt 
weinig. Maar het zijn wel volken die 
geen directe relatie met elkaar 
hebben, wat heel belangrijk is voor 
de genetische variatie.

v.l.n.r.
De lege monsterzakjes 
waar per volk de bijen 
in bewaard werden.
De bijen worden 
in water met een 
druppeltje zeep in 
de schudmachine 
geplaatst. 
Van de meewerkende 
imkers wordt per 
kast de mijtenval 
bijgehouden.
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Deelnemers hebben minder 
bestreden
Het bemonsteren van volken voor 
de deelnemers heeft fantastische 
resultaten opgeleverd. Er kon met 
veel minder bestrijding (mierenzuur) 
worden volstaan dan verwacht.
In de tabel is te zien dat bij de 1e 
bemonstering bij 104 volken (74,9%) 
minder dan 3 % van de bijen besmet 
was met mijten. Bij de 2e bemonste-
ring hoefde bij 79 volken (72,4 %) 
nog steeds geen bestrijding uitge-
voerd te worden. Het zelfde beeld 

deed zich voor bij de derde bemon-
stering. Bij 20 van de 45 bemonsterde 
volken (44%)  kon een bestrijding 
achterwege blijven. Dit betekent  
dat bij veel volken de gevaarlijke 
behandeling met mierenzuur kon 
vervallen. Maar er werden ook 
imkers met de neus op verrassende 
cijfers gedrukt. Bij de 3 bemonste-
ringsronden werden volken aange-
troffen met een besmetting van 
meer dan 10%. Het hoogste percen-
tage in de eerste bemonstering was 
zelfs 23%. Wat opviel was dat zwaar 

besmette volken vaak aanwezig 
waren op stallen waar zich ook 
volken met weinig mijten bevonden.

Tot slot
Voor het VSH-project is heel veel 
werk verzet. De resultaten zijn 
veelbelovend. Er zijn 4 volken 
gevonden met mogelijk VSH-eigen-
schappen. Hoewel het niet het 
directe doel was van de bemonste-
ring hebben de deelnemers een veel 
beter beeld gekregen van de 
Varroabesmetting van hun volken. 
Ze konden met veel minder 
bestrijding volstaan. 

Ook de Rabobank ziet het nut van 
het project in en heeft ons onder-
steund met een cheque van 1.050,- 
euro. Met dank aan de deelnemers 
en veel ervaring rijker zetten we vol 
vertrouwen het project voort. 

De commissie VSH
Jan Westerhof

Aantal 
mijten in 
monster

Percentage 
besmetting 

Aantal  
monsters 1e  

bemonstering
%  

volken

Aantal  
monsters 2e  

bemonstering
%  

volken

Aantal  
monsters 3e  

bemonstering
%  

volken

0 0% 19 13,7 14 12,8 9 17,3

>0 - 9 >0-3% 85 61,2 65 59,6 26 50,0

10-30 3-10% 25 18,0 13 11,9 13 25,0

> 30 >10% 10 7,2 17 15,6 4 7,7

Totaal   139 109 52

Mijtbesmetting in bemonsterde volken

Uitreiking van de 
Rabobank cheque tijdens 
de seisoensafsluiting op  
29 september jl.
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Hommel gedijt beter in 
stad dan op het land
Biologie

Hommels krijgen in de stad meer nakomelingen en 
leven langer. Het maakt duidelijk hoe slecht het 
boerenland voor insecten is.

Veel uitlaatgassen, beton, drukte. Weinig groen, bloemen, 
ruimte. Goed beschouwd lijkt het leven voor een hom-
mel in de stad verre van ideaal. Toch krijgen hommels 
in een stedelijke omgeving meer nakomelingen dan op 
het platteland, schrijven Britse biologen deze week in 
Proceedings of the Royal Society B . Ook bereiken hun 
kolonies in de stad een grotere omvang, zijn de voed-
selvoorraden groter en hebben ze er minder last van 
parasieteninvasies.

De ontdekking komt niet als een volslagen verrassing: 
al eerder werd duidelijk dat de afname van bestuivers in 
stedelijk gebied minder groot is dan op het platteland. 
Een oorzaak is de grotere diversiteit aan bloemen in de 
stad.

Toch kleven er ook nadelen aan een urbaan bestaan 
voor hommels en andere wilde bijen: sommige geculti-
veerde tuinplanten (zoals dahlia’s) lijken visueel aantrek-
kelijk, maar leveren weinig nectar op – het bezoeken van 
zulke ‘verkeerde’ bloemen kost de bestuivers nodeloos 
veel energie. Ook kan er in de stad meer concurrentie 
zijn van honingbijen (zeker nu er veel stadsimkerij plaats-
vindt).

Hommelkoninginnen uitzetten
In hoeverre die factoren het voortplantingssucces van 
hommels beïnvloeden was nog niet bekend, schrijven de 
biologen. En dus vingen ze hommelkoninginnen in het 

Voor u gesprokkeld  
uit het nieuws

Hans de Graaff

Wetenschap
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wild, die ze vervolgens uitzetten in 38 gebieden in het 
zuidwesten van Engeland, variërend van sterk stedelijk 
gebied tot platteland (dorpen en landbouwgebied). 
Hommels die al parasieten bij zich droegen werden 
uitgesloten.

Op de onderzoekslocaties stichtten de hommelkonin-
ginnen kolonies, die de onderzoekers twee maanden lang 
elke week bezochten. Ze keken naar de aanwezigheid van 
parasieten, naar de voedselvoorraden en naar de aantal-
len werksters en vruchtbaar nageslacht (hommelmanne-
tjes en nieuwe koninginnen).

In stedelijk gebied werden significant meer vruchtbare 
nakomelingen geboren; in landbouwgebied werd zelfs 
geen enkele jonge koningin gesignaleerd. Logisch, schrij-
ven de onderzoekers, omdat het grootbrengen van een 
nieuwe koningin meer energie en voedsel kost dan het 
grootbrengen van een werkster of mannetje. En juist in 
stedelijk gebied blijken de voedselvoorraden per kolonie 
groter. Ook is de omvang van de kolonies zelf in de stad 
groter, en de koninginnen leven er langer.

Een duidelijke invloed van de omgeving op parasieten 
werd niet gevonden. Al met al, concluderen de onder-
zoekers, kunnen stedelijke gebieden fungeren als toe-
vluchtsoorden voor hommels en andere wilde bijen.

Grove categorieën
Menno Reemer, bestuiverdeskundige bij Naturalis en EIS 
kenniscentrum insecten, plaatst daar een kanttekening 
bij: “Ze hebben wel gekozen voor erg grove categorieën: 
stad versus platteland. Wat ik mis zijn de natuurgebieden. 
Als je die erbij zou betrekken, dan zie je dat het daar veel 
beter gaat dan in de stad.” Het onderzoek is kortom geen 
vrijbrief om alles maar vol te bouwen. „Het is mooi dat 
hommels het in de stad relatief goed doen. Dat heeft niet 

alleen te maken met de hoeveelheid bloemen, maar  
ook met het gebrek aan variatie op het platteland.  
In West-Europa is het armoe troef: grootschalige land-
bouw met weinig heggen en rommelige hoekjes waar 
insecten nesten kunnen maken. En natuurlijk heeft het 
gebruik van pesticiden een schadelijke invloed. Maar 
ook in steden valt nog veel te winnen: de plantsoenen en 
bermen niet zo vaak maaien bijvoorbeeld.”

Dat er minder mannetjes en koninginnen worden 
geboren in landbouwgebieden, komt volgens Reemer 
doordat daar minder voedsel te halen is. „Daardoor zijn 
er minder werksters, die vervolgens ook weer minder 
voedsel voor toekomstige koninginnen binnenhalen.”

De Britse hommelexpert Dave Goulson van de  
universiteit van Sussex: „Je kunt op twee manieren naar 
dit onderzoek kijken: als een positieve invloed van stads-
tuinen en -parken op de hommels, of als een negatieve 
invloed van de landbouw, die ervoor heeft gezorgd  
dat het platteland in een vijandige leefomgeving voor 
insecten is veranderd.”

Door redacteur Gemma Venhuizen

Wetenschap
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Cor Vonk Noordegraaf

Wetenschap

Verstoring van de 
darmflora bij bijen 
door Glyfosaat
Onderzoek

In de Proceedings of the National Academy 
of Sciences van september 2018 stond een 
artikel over een verband dat is gevonden 
tussen toepassing van glyfosaat en bijen-
sterfte. In onderzoek aan de Universiteit 
van Texas in Austin, heeft men in het kader 
van de verdwijnziekte van bijen gekeken 
naar de mogelijke invloed van glyfosaat op 
de darmflora van honingbijen. Het herbi-
cide glyfosaat, bij ons algemeen bekend als 
Roundup wordt beschouwd als ongevaar-
lijk voor dieren, en dus ook voor bijen. De 
werking is gericht op een enzym dat alleen 
in planten en enkele microörganismen zou 
voorkomen. Bij onderzoek bleek dat dit 
enzym bij de belangrijkste darmbacteriën 
van bijen werd aangetroffen, wat erop zou 
duiden dat zij gevoelig kunnen zijn voor 
glyfosaat. Verder onderzoek toonde aan 
dat na blootstelling van bijen aan glyfosaat 
de darmflora (gemeten aan de 8 meest 
voorkomende) bacteriën afnam. Vervol-
gens werden jonge werksters eerst aan 
glyfosaat blootgesteld en daarna besmet 
met een pathogene bacterie. Het resultaat 
gaf een toename van de sterfte te zien.  
Het bleek dat de onderscheiden bacteriën 
echter sterk verschilden in gevoeligheid 
voor glyfosaat, afhankelijk van het feit of ze 

het gevoelige enzym wel of niet bezaten. 
Dit resultaat werd bevestigd door ge-
netische manipulatie toe te passen om 
zekerheid te verkrijgen dat het inderdaad 
om het effect van dit enzym ging. Dit 
bevestigde het resultaat.Voor verte-
ring, gezondheid en regulering van het 
immuun systeem zijn bijen, evenals veel 
dierlijke organismen, afhankelijk van een 
goede, gezonde darmflora. Als de darm-
flora van bijen door contact met glyfosaat 
verstoord wordt, zal dit ongetwijfeld  
een negatieve invloed hebben op hun 
activiteit en vatbaarheid voor ziekten. 
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Wetenschap

Mot eet Mini-plus

d
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Erik van Rosmalen

Wasmotlarve

Wetenschap

Later hoorde ik dat er in de 
Volkskrant een stukje over 
plastic etende ruspsen had 

gestaan. Klik op de knop om 
naar de website te gaan

Begin juni pakte ik een Mini-plus van de plank.  
Twee kastjes die tegen elkaar aan stonden, zaten  
tegen elkaar aangeplakt. Wat krijgen we nu, dacht 
ik. Na enig getrek kwanen ze los en ontdenkte ik een 
‘nest’ ongedierte. Met moeite kon ik het ‘spinsel’ los 
krijgen, de larven hadden zich diep in de twee kastjes 
gevreten. De kastjes waren onbruikbaar geworden. 
De mottenlarven hadden zich bijkans door de kunst-
stofwand heengegeten. Deze minipluskasten stonden 
op 2 meter van mijn ‘productie’ kasten, ook kunststof 
– oei – liepen die ook gevaar? 
Ik heb wel eens meer wasmotten in de kast gehad, 
een paar larven op de varroaplank, nooit een bedrei-
ging voor het volk geweest en nooit vraatsporen in 
het kunststof gehad. In de kasten was echter geen 
wasmot te bekennen.  
De Beeplus kasten die ik gebruik zijn gemaakt van 
geëxtrudeerd polystyreen (EPS) met een zwaarte van 
120 kg/m³. Ze zijn veel harder dan de miniplus kastjes, 
mogelijk maakt dat het verschil tussen een smakelijke 
hap of gebroken tandjes. 

http://http://nbvamstelland.nl
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Toen deze veger tot een klein volk was 
uitgegroeid heb ik de moer gedood. Na 
een week de aanwezige doppen gebroken 
en een raampje met open broed van een 
goede moer ingehangen. Helaas geen 
aanzet van doppen. Volk was vrij rustig, 
dus besloot ik even te wachtenvoor dat ik 
er opnieuw een raampje inhing. Toen ik er 
weer een raampje met open broed had 
ingehangen werden daar wel enkele 
doppen op aangezet. Toen ik na het 
moment dat de nieuwe moeren uitgelo-
pen moesten zijn, het volk controleerde, 
kon ik geen moer ontdekken. Nu kunnen 
nieuwe moeren die nog niet aan de leg 
zijn, zich vaak verbergen en moeilijk te 
vinden zijn, is mijn ervaring. Dus even 
gewacht tot er duidelijk broed aanwezig 
kon zijn. Na twee weken opnieuw 
gecontroleerd. Toen ontdekte ik op de 
meeste ramen cellen met uitsluitend 
gesloten darrenbroed en geen moer. Dus 
het volk was volgens mij darrenbroedig 
geworden en dus bleef er niets anders 
over dan het af te laten vliegen. Dit 

gebeurde, maar ik kwam niet direct toe 
aan het afzwavelen van de achtergebleven 
bijen. Toen ik zover was dat ik de apart 
gezette kast met bijen wilde afzwavelen, 
moest ik de raampjes overhangen in een 
andere kast, daar het volk in een kunst-
stof kast huisde. Tot mijn verbazing zag ik 
toen dat er nu behalve de zeer verspreide 
darrencellen ook kleine plakkaatjes 
gesloten werksterbroed aanwezig waren. 
Dus niet in een mooi aaneen gesloten 
broednestje. Vervolgens ontdekte ik ook 
de moer. Nu komt het wel vaker voor dat 
een moer eerst onbevruchte eitjes legt en 

daarna begint met bevruchte eitjes. Dat 
zou hier het geval kunnen zijn, maar het 
merkwaardige vind ik dan dat het hier 
ging om vrij veel, heel verspreid liggende, 
gesloten darrencellen. Als er in de periode 
tussen het uitlopen van de moer(en) 
totdat ze ging leggen, er werksters waren 
die eitjes legden, dan begrijp ik niet dat ze 
de moer niet hebben gedood. Het 
antwoord op deze vraag is niet meer te 
achterhalen. Ik heb toch de door mij 
gewenste moer gekregen en ben het 
overblijfsel snel bij gaan voeren om het 
door de winter te halen of te verenigen. 

Darrenbroedig volk
Cor Vonk Noordegraaf

Deze zomer had ik van een volk dat zwermneiging 
vertoonde de moer met een vrij klein gedeelte van het 
volk afgenomen en als veger in een zes-ramer geplaatst. 
Mijn bedoeling was om deze veger tot een kweekvolkje te 
maken voor een nieuwe, door mij gewenste moer. 
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Gedurende de uitleg van Cocky hingen ze aan haar 
lippen en telkens gingen de vingertjes weer omhoog. 
Mooi om te zien hoe kinderen de bijen een plaats 
geven in hun eigen wereld:

– Zijn bijen bedroefd als er een bij dood gaat?
– Worden dode bijen begraven?
– Waarom hebben bijen geen Koning?
– Waarom is er maar 1 Koningin in het volk?
– Weet een bij dat hij dood gaat als hij steekt?
– Als je honing slingert, zitten er dan geen eitjes tussen?

Na de les gingen we met de groep de tuin in. Natuur-
lijk met de instructie: rustig bewegen (als oude 
mensen) en niet te dicht bij de kasten. Zeker de eerste 
10 minuten werkte dat prima. Maar daarna zijn er 
toch een paar die wél vlak voor de vliegplank gaan 
staan om te kijken wat de bijen binnen halen. Elke 
bloem werd afgespeurd naar bijen.

En vervolgens renden ze toch maar van bloem naar 
bloem. 

Gelukkig waren de bijen hen goedgezind en kon 
iedereen (op één meisje na dat door brandnetels werd 
geprikt) ongedeerd met juffrouw Greet ons park weer 
verlaten.

Kortom, een feest om zo’n les te verzorgen.

Waarom hebben de bijen geen Koning?
Jos en Cocky Valentin

Op 4 oktober kwam groep 4 van de basisschool 
‘de Akker’ uit Amstelveen op bezoek in ons 
bijenpark. Dit keer verzorgden wij de ‘les’. 
Het is echt geweldig wat de kinderen op die 
leeftijd al weten van de bijen! Juf Greet had 
hen op school al voorbereid op het bezoek 
aan ons park.

Educatie
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Wij kunnen ook iets aan de sterfte van de bijen doen. 
Wat?

We kunnen bijvoorbeeld meer bloemen planten in 
onze tuinen en op onze balkonnetjes. Ook kunnen we 
meer bijenkasten en bijenhotels maken. In de tuin van 
de CSB hebben we een bijenhotel gemaakt, zodat wilde 
bijen daar in kunnen broeden. Het is heel makkelijk om 
een bijenhotel te maken van bijvoorbeeld bamboe- 
stokken en bakstenen. 

Ook is het heel belangrijk dat we geen giftige bestrij-
dings middelen gebruiken. Als je luizen wil doden, gebruik 
dan groene zeep met spiritus, in plaats van een spuitbus. 
Zo blijven de bijen leven.

Een andere oorzaak van de bijensterfte is de varroamijt. 
Daar kunnen wij zelf niets aan doen. De imker kan de 
varroa-mijt bestrijden. 

Wij hebben een stripverhaal gemaakt over dat de 
bijen geen thuis hebben. We hopen dat veel mensen 
de strip lezen en aan het denken worden gezet. Het 
zou heel goed zijn als meer mensen bijenkasten of 
bijenhotels zouden hebben. Ook hebben we een film 
gemaakt. Abel en Thimo hebben een verhaal gemaakt 
over een hele blije bij. De bij leeft in de planten in de 
tuin van onze school. Want onze school heeft een hele 
mooie tuin en heel veel groen. Vanmiddag gaan we 
ook nog een campagneposter maken!

Hopelijk denkt u ook aan de bij en gaat het weer 
goed met de bij. Groetjes, Deniz, Abel en Mees uit 1C

Beste bijenliefhebbers

Deniz

Ik ben Deniz ik ben 12 jaar ik zit op de CSB  
(Christelijke Scholengemeenschap Buiten-
veldert) in Havo 1C. Ik doe mee aan een project 
om de bijen te helpen want de laatste jaren 
gaat het steeds minder goed met de bijen.

Educatie
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Iedereen heeft inmiddels vast wel de 
uitzending gezien van ‘Brandpunt +’ over 
“de Superbij” en het VSH project bij onze 
vereniging. In de documentaire kwam 
naast het VSH project ook de rol van bijen 
als bestuiver bij de groenten zaadteelt en 
de rol van Bejo daarin duidelijk naar 
voren.
Bij het veredelingsbedrijf Bejo spelen bijen 

als bestuiver een vitale rol bij de produc-
tie van hun groentezaden. Om altijd zeker 
te zijn van voldoende top-fitte bijenvol-
ken voor de bestuiving heeft Bejo eigen 
imkers in dienst en wordt hard gewerkt 
aan het verder verbeteren van de gezond-
heid van hun bijenvolken. 

Veel aandacht gaat uit naar het vastleg-
gen van de herkomst van de volken, de 
inzet ervan bij bestuiving van groente- 
gewassen, het bijvoeren met suiker, 
uitge voerde bestrijdingen etc. Alles wordt 
elektronisch vastgelegd zodat achteraf 
eenvoudig de ‘doopceel’ van een volk kan 
worden onderzocht.

VSH-toets
Bejo werkt samen met Arista Bee Research 
en 2 hogescholen om nog sneller resultaat 
te kunnen bereiken bij het VSH Project.  
We weten immers dat het lastig en vooral 
tijdrovend is om van een bijenvolk het 
VSH-niveau te bepalen. Door selectie, 
poulen van genetica en het insemineren 
van een koningin door 1 enkele dar, kan 
stap voor stap het VSH-niveau worden 
verhoogd.

Meten wat het VSH-niveau van een volk 
is, de veel belovende volken besmetten 
met een standaard hoe veelheid mijten, 
het meten hoe de mijtreproductie in het 
broed verloopt en op de valreep van het 
seizoen koninginnenteelt van de beste 
volkjes opzetten vraagt veel tijd en kent 
veel risico’s. Een toets om het VSH-niveau 
vast te stellen zou een uitkomst zijn. 
In haar eigen veredelingswerk gebruikt 

Bejo bij de evaluatie van kruisingen een 
techniek om met behulp van zogenaamde 
Gen-merkers snel nieuwe veelbelovende 
rassen te selecteren. Hiermee kan de tijd 
om een nieuw ras te ontwikkelen aanzien-
lijk worden ingekort.

In samenwerking met Arista Bee en 
de 2 Hogescholen wordt onderzocht of 
deze techniek bij het VSH project ook kan 
worden ingezet. De hoop is om bruikbare 
Gen-merkers (stukjes DNA) te vinden 
waarop de VSH-eigenschappen vastliggen. 
Met behulp hiervan kan dan een DNA-
toets worden gemaakt waarmee eenvou-
dig kan worden bepaald of en hoeveel 
VSH-eigenschappen een dar (en dus ook 
de koningin) heeft. Zo’n test kan bij de 
bijen de tijd om te komen tot volken met 
een goed VSH-niveau aanzienlijk verkor-
ten.

Gehoopt wordt dat het werk van 
Arista Bee Research en de analyses van  
het DNA door Bejo en de hogescholen  
een bruikbare DNA-toets opleveren voor 
VSH-eigenschappen.

Slot
We hebben een erg boeiende excursie 
gehad die zeker ook voor onze imkerver-
eniging Amstelland de moeite waard is 
om kennis te maken met het werk van 
imkers ‘in een andere wereld’.

Dit artikel is gemaakt naar aanleiding 

van een excursie met leden van de AVBB 

van het Nieuwe Bijenpark in Osdorp naar 

de Open Dagen van Bejo in Warmenhui-

zen. Bejo is een wereldspeler op het ge-

bied van de veredeling van groentege-

wassen voor de volle grond en van 

groentezaad. Een van de imkers van Bejo 

verzorgde een boeiende lezing over de 

rol van de bij als bestuiver bij Bejo en 

hun activiteiten op het gebied van VSH. 

Aansluitend werden we rondgeleid. We 

konden kennis maken met de complexe 

behandelingen die worden uitgevoerd 

voordat een zakje kan worden gevuld met 

zaad van de gewenste kwaliteit. 

Jos Valentin

Bijen bij Bejo
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Onze voorzitter Simone van de Graaf, staande in het 
laaghangende zonnetje, bovenop de picknickbank 
heette de cursisten, leden en belangstellenden van harte 
welkom. In haar inleidende speech keek de voorzitter 
in vogelvlucht terug op de warme zomer, waarin wij als 
vereniging weer zeer actief zijn geweest. Zoals naar de 
basiscursus waarbij naast docent Jan Westerhof ook de 
vaste begeleiders, Hans, Henk, Ingrid en Roy de drijvende 
krachten waren. 

Daarnaast zijn er de afgelopen voorjaar en zomer vele 
schoolklassen op bezoek geweest of zijn er imkers op 
verzoek naar scholen of bedrijven geweest om aan 
bijen-educatie te doen. Dat dit maatwerk is kun je je 
voorstellen als je kijkt naar de diverse leeftijdcategorieën. 
Het waren kleuterklassen maar ook brugklassers van een 
middelbare school en alles wat daar tussenzit, elk met 
hun eigen dimensie, interesse en aanpak. 

De voorzitter gaf aan blij te zijn dat onze vereniging 
een poeltje van mensen heeft, welke zich beschikbaar 
heeft gesteld en bezig houdt met educatie en waar wij 
als vereniging een beroep op kunnen doen indien er 
een aanvraag binnenkomt. Het bestuur heeft daarom 
besloten om dit jaar de educatie commissieleden en hen 
die daarbij helpen, Jan Westerhof, Roy Bielert, Ingrid van 

Dantzig, Hans Lussing, Henk Hakvoort, Liesbeth Feitzer 
en Liesbeth Veldman de jaarlijkse vrijwilligers bijdrage 
van Euro 150,- toe te kennen. Dit bedrag is, in gezamen-
lijk overleg, vrij te besteden. 

Vervolgens stipte de voorzitter het VSH project aan, 
waarbij het aanvankelijk de bedoeling was om het niet 
al te wereldkundig te maken, maar al snel, zoals dat gaat 
met goede dingen, bekend werd in de wijde omtrek door 
de Krant en TV. 

Henk Kooij heeft als erelid van onze vereniging een 
verzoek gedaan aan de Rabobank Amstel en Vecht om 
uit een van hun fondsen een donatie te doen en daar-
mee onze vereniging financieel te steunen. Manon Kas 
was namens de Rabobank Amstel en Vecht naar ons 
bijenpark gekomen, in haar toespraak gaf zij onder an-

Eric van der Meer

Afsluiting bijenseizoen, 2018
De ambiance, die van onze prachtige bijentuin 
in een vroege herfst-tooi, zoemende bijtjes in de 
lucht, een heerlijk prikkelend zonnetje en blije 
imkers, bracht alle ingrediënten samen voor een 
bijzonder feestelijke seizoensluiting! 
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dere aan, dat de Rabobank verheugt is ons bij dit project 
te kunnen ondersteunen met de aanschaf van 60 mini 
plus kasjes, waarna zij symbolisch de cheque aan onze 
voorzitter overhandigde. Na een dankwoord aan de Ra-
bobank, sneed Gerbert Kos (VSH projectleider) daarop 
de speciaal voor deze gelegenheid geprepareerde taart 
aan, welke met veel smaak werd opgegeten. Ondertus-
sen deelde de VSH Projectcoördinator de resultaten van 
de bemonsteringen dit jaar. Rode draad uit Jan’s betoog 
was dat veel deelnemende imkers, hun bestrijdings-
plan hebben aangepast op basis van de feitelijke kennis 
opgedaan na de bemonstering. Als voorbeeld gaf Jan, die 
van een imker welke het mierenzuur en de dispensers al 
in gereedheid had gebracht om de bijen te balasten met 
het zuur om de mijten te doden. Hij kon deze weer terug 
in de kast zetten omdat na de bemonsteringen bleek dat 
zijn bijen, nauwelijks besmet waren!

Tot slot had de voorzitter nog een nieuwtje te melden, 
namelijk dat de Gemeente Amstelveen ons heeft laten 
weten dat zij ons VSH pilot-project financieel zal onder-
steunen met de aankoop van onder andere bevruch-
tingskastje, een binoculair en schudmachine!  

Vervolgens was het de beurt aan de basiscursisten. Onze 
docent Jan Westerhof heeft in de periode februari - sep-
tember, de cursisten beladen met theoretische en prak-
tische kennis maar er moest ook een bijenboek worden 
gemaakt. De cursisten welke zijn geslaagd, werden een 
voor een naar voren gehaald en door Jan toegesproken, 
zodanig, dat de aanwezigen al snel een goede indruk kre-
gen hoe het hen de afgelopen maanden was vergaan. Na 
de overhandiging van het diploma en een potje honing, 
afkomstig uit de leskasten werd het officiële gedeelte 
afgesloten met dankwoorden aan de begeleiding en de 
onvermijdbare groepsfoto’s. 

Er stond een heerlijke, huisgemaakte lunch klaar en werd 
de tijd verder nuttig besteed aan het bijpraten over de 
imkeravonturen van het afgelopen seizoen ...maar de 
plannen voor het komende seizoen werden her en der 
ook al gesmeed.
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Agenda 2018/2019

Dinsdag 13 november, 20.00 uur
Lezing "Combinatieteelt"door Gerbert Kos

Dinsdag 11 december, 20.00 uur
Lezing door John Hoogendoorn over zijn  
bedrijfsmethode

Zaterdag 22 december, 9.00 uur  
(bij de juiste temperatuur)
Gezamenlijke varroabesstrijding met oxaalzuur

Dinsdag 8 januari 2019, 20.00 uur  
Nieuwjaarsbijeenkomst

Dinsdag 19 februari 2019, 20.00 uur  
Lezing (onderwerp en spreker nog in voorbereiding)

Dinsdag 12 maart 2019, 20.00 uur    
Algemene ledenvergadering
 

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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