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VERENIGINGS NIEUWS

VAN DE TUIN-COMMISSIE

Tijdens de laatste twee
tuinbeurten is het stuk grond bij
de lesstal aangepakt. Brandnetels
en ander onkruid is verwijderd
en bomen zijn gesnoeid. Het lijkt
wel of er een tuin is bijgekomen.
Van de winter wordt er een
beplantingsvoorstel gemaakt.
Het is de bedoeling dat er nektar
en stuifmeel dragende planten
en struiken komen te staan.
Alles om de bij te
behagen.
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Van het Bestuur
We sluiten een jaar af waarin een klas beginnende
imkers afstudeerde, nijvere depotbeheerders ons van
materiaal voorzagen en er in slaagden een degelijke
extra magazijnruimte te realiseren, ons erelid brood
nodige subsidiegevers over de streep wist te trekken, een
nieuwe cursusstal werd opgetrokken, het VSH-project
met schudden en telen vorm begon te krijgen, een
Gideonsbende het tuinonderhoud draaiende hield, de
gebouwbeheerder voor nieuwe stoelen zorgde, de
jaarlijkse Amstellanddag drukker werd bezocht dan
voorgaande jaren en miljoenen werksters honing,
stuifmeel en propolis verzamelden.

Terugblik op 2018
Een aantal terugkerende maar altijd weer
vermeldenswaardige zaken dus en nieuwe
ontwikkelingen: VSH, cursusstal, subsidies,
stoelen, magazijnruimte. Tot de tradities
behoort inmiddels ook de jaarlijkse gemeenschappelijke Varroa-bestrijding. Dit
jaar op 29 december. Alle volken op het
bijenpark worden behandeld. In principe
door de eigenaar, op verzoek door het
behandelteam. Wie zelf op een ander
tijdstip behandelt, dient dit te melden aan
de secretaris. Als de 29e door te verwachten temperatuur minder geschikt is, wordt
uitgeweken naar een later tijdstip.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Contributie
Nieuw is het voornemen van het bestuur
om met ingang van 2019 de verenigingscontributie tegelijk met die voor de
landelijke NBV te laten innen. Dat betekent
jaarlijks 85 euro voor de A-leden van Amstelland. Anderen betalen hun bijdrage wel
rechtstreeks aan onze penningmeester.
Activiteiten
In het afgelopen jaar heeft Gerbert ons
praktisch en in zijn lezing van 13 november
ook theoretisch bijgeschoold m.b.t. het telen van Varroa-resistente bijen: hoe krijg je
de gewenste eigenschappen in hun genen?
Zie ook zijn artikel op pagina 10.
Voor we 2018 gaan afsluiten hebben we
op 11 december nog kennisgemaakt met

de ontwikkelingen in de imkerij van John
en Lia, zoals ze die de laatste jaren hebben
vormgegeven. Mogelijk vindt u in deze
BijPraten, die u weer als bijlage bij een mail
toegestuurd krijgt, nog een verslag van die
lezing. Ons verenigingsblad is dan overigens ook weer op de website in te zien.
We zullen ook een pagina over het VSH
project aanmaken. Mocht u nog andere
suggesties hebben dan horen we dat graag
In het komende jaar praat Ko Veltman
ons tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op
8 januari bij over de bijenpopulatie in en
rond Amsterdam, vertelt Herman Groen
op 19 februari wat er komt kijken als je een
teeltstation op Marken runt en houden
we op 12 maart onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.
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Op die ledenvergadering halveert Simone
haar dubbele functie van voorzitter en penningmeester. Zij zal het komende jaar nog
penningmeester blijven en het bestuur stelt
voor Harmke in haar plaats tot voorzitter
te benoemen. Zij draait al een poosje mee
in het bestuur en geniet het vertrouwen van
de zittende bestuursleden. Op dit moment
hebben zich nog geen andere kandidaten
gemeld voor deze functie. A-leden die voor
het voorzitterschap voelen kunnen zich
tot uiterlijk 22 februari aanmelden bij de
secretaris, zodat we een stemming kunnen
organiseren. Verder gaat ondergetekende
het bestuur verlaten wegens het bereiken
van de leeftijd waarop inkrimping van werkzaamheden aantrekkelijk begint te worden.
Een leukere vereniging dan de onze ken ik
niet en ik blijf ook actief meewerken, maar
niet meer in het bestuur. Hierdoor wordt
het bestuur weer ingedikt tot drie personen
terwijl de vereniging eigenlijk door vijf
bestuursleden aangestuurd zou moeten
worden. Aanmeldingen van A-leden voor
een bestuursfunctie zien we graag voor
5 maart binnenkomen zodat we nog tijd
hebben om deze in het bestuur te bespreken en op de ALV te melden.
Ook onze steunpilaren Jan Westerhof,
Henk Kooij en Cees de Koning hebben
herhaaldelijk aangegeven uit te zien naar
een opvolger. Dus ruim baan voor nieuwkomers in bestuur, opleiding, gebouwbeheer
en wassmelterij. Meld u aan of maak ons
attent op geschikte kandidaten.
Namens het bestuur,
Gerard Goris
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Politie faciliteert Amstelland
Mogen onze bijtjes dan in ruste zijn, de depotcrew is dat in ieder geval
niet. Door de forse groei van ons klantenbestand zijn wij al heel lang
op zoek naar een goede en droge opslagruimte om onze voorraden te
optimaliseren gedurende de openingstijden van het depot. Dat was
geen sinecure want voor 2e hands containers of iets dergelijks wordt
door de bloeiende economie over het algemeen de hoofdprijs gevraagd.
Maar soms komt het geluk
een handje helpen en konden wij van het Politiehonden Training Centrum in
Nieuwveen een aluminium
vrachtauto laadbak voor
een vriendelijk prijsje overnemen die, na inspectie,
geheel aan onze wensen
voldeed. Het transport
was op zich niet een groot
probleem want zij kenden
wel een transporteur die
dat zaakje even zou fiksen.
Zo gezegd zo gedaan en de
foto’s laten zien hoe ons
nieuwe magazijn op zijn
plaats werd gezet.
De depotcrew is erg blij
met deze uitbreiding zodat
wij veel minder nee hoeven
te verkopen tijdens het
seizoen en we besparen

daardoor ook veel op de
transportkosten van onze
leveranciers, wat de clubkas dan weer ten goede
komt. Kortom iedereen
blij. Nu nog volgens Jan
“even” de hogedruk reiniger erover en een kwastje
verf voor het aanzien. Wat
ons aangaat gaan we in
ieder geval het nieuwe
seizoen goedgevuld depot
van start.
Wij wensen jullie allen
prettige feestdagen.
Namens de depot crew,
Peter Trooster
Jan op den Orth
Wouter van der Heijde
Abel de Voogd
Daniel Canter
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Aankomend voorjaar zal de Japanlaan in
Aalsmeer bewoond worden door verschillende
soorten bijen. Er is een insectenhotel gebouwd
en rond April komt er ook een bijenkast te
staan.
Mijn naam is Lieke Raps en ik heb in September
2018 succesvol mijn imkeropleiding afgerond.
Ik ben werkzaam bij Bouquetnet wat onderdeel
is van Groenland B.V. Bouquetnet verkoopt
snijbloemen aan supermarkten in heel Europa.

Bijenhotel bij Bouquetnet
Lieke Raps

In 2018 is er een nieuw bedrijfspand gebouwd waarbij
duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel staan.
Water wat we zelf recyclen, afval scheiden, elektrische
auto’s en er zijn zelf bomen geplant om de lucht te
zuiveren. Duurzaamheid en het milieu zijn begrippen
die niet meer weg te denken zijn in het dagelijks leven.
Bedrijven bedenken van alles om te laten zien dat ze hun
steentje bijdragen aan een schone wereld.
Een bijenkast is nou niet het eerste waar je aan denkt
als je een bosje bloemen krijgt of koopt. Toch zijn de
bloemetjes en de bijtjes onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Omdat wij als groen bedrijf echt iets willen bijdragen
aan een schone wereld en dat ook met trots willen laten
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zien aan alle klanten en consumenten hebben wij
besloten bijenkasten te plaatsen naast het bedrijfspand.
In samenwerking met imkervereniging Amstelland is er
een prachtig bijenhotel gebouwd en heb ik de eer
gekregen om de imkeropleiding te volgen om ook kasten
te kunnen plaatsen en te onderhouden.
Ik heb altijd al een grote liefde gehad
voor dieren. Aan imkeren heb ik nooit
gedacht totdat mijn werkgever vroeg of ik
de opleiding wilde doen. Na een aantal
praktijklessen hebben de pluizige beestjes
mijn hart gestolen en staan ze niet alleen op mijn werk
maar ook in mijn eigen tuin.
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LEZING

Dinsdag 11 december vertelde ons lid John Hoogendoorn aan
de aanwezige imkers over zijn wijze van imkeren. John imkert al
meer dan 45 jaar, dus je mag hem gerust een ervaren imker noemen.
Daarin wordt hij bijgestaan door Lia Turk, die ook de nodige
ervaring heeft. Samen vormen ze een hecht team met een duidelijke
onderlinge taakverdeling.

DE BEDRIJFSMETHODE VAN

John Hoogendoorn
Cor Vonk Noordegraaf

Bijekast gebeitst met
Propoleum

John liet ons op een duidelijke en
prettige wijze zien en horen over
hun manier van imkeren. John
begon met Buckfastbijen en daar
werkt hij nog steeds mee. In het
begin twijfelde hij eraan of het wel
Buckfastbijen waren, gezien het
agressieve gedrag. Maar dat is nu
verleden tijd. Hij maakt al jaren
gebruik van bijenlijnen die afkomstig zijn van Dirk Blanken uit
Warfum. Daar heeft hij een hele
goede samenwerking mee en
beoordeelt hij de resultaten van
door Dirk verkregen lijnen en
selecties. In verband met Varroa
resistentie is er ook een lijn opgezet
waarin gekruist is met de Primorski
bij. Zijn ongeveer vijftig bijenvolken
staan op vier verschillende plaatsen,
wat wel de nodige reistijd vraagt. In
de eerste plaats heeft hij bijen voor

de honingproductie, maar hij
verkoopt ook volken. De meeste
volken verblijven in Red Ceder
Spaar- en Simplex-kasten, die
behandeld worden met Propoleum.
Dit is een beits van Propolis, alcohol
en plantaardige stoffen wat door
hem zelf ontwikkeld is en ook door
hem en andere bedrijven verkocht
wordt. Volken die eind maart
veertien ramen broed bezitten
worden ingezet als productievolken.
De eerste dracht is op de wilgen. Als
er van deze volken enkele zijn die in
mei zwermneiging gaan vertonen
dan worden de doppen gebroken en
de moer in de middelste van drie
broedkamers tussen twee roosters
opgesloten. Het volk wordt dan
bestemd als pleegvolk. Na twaalf
dagen wordt deze middelste
broedkamer met moer en bijen op
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een eigen bodem gezet en meegenomen naar elders. John werkt met
moerloos gemaakte pleegvolken.
Dit geeft goed gevoede en grote
koninginnen. Om zwermen zoveel
mogelijk te voorkomen worden
grote volken op drie broedkamers
en meestal ook drie honingkamers
gehouden. Een nieuwe honingkamer
wordt steeds gezet onder de laatst
geplaatste.

Koninginneteelt
Voor het kweken van nieuwe
moeren gebruikt John twee starters.
In elk daarvan kunnen 30 doppen
geplaatst worden. Voor het overlarven snijdt hij van belegde raat de
bovenste celdelen af om gemakkelijker de kleinste larven met iets
voedingssap te kunnen overlarven
en in kunstdoppen te leggen. De
BijPraten 7 : 19

starters worden bevolkt met bijen
uit de pleegvolken. Verder volgt hij
de gebruikelijk methode van
koninginnenteelt. De gesloten
doppen worden ingekooid en in
pleegvolken of broedstoof geplaatst.
Bevruchting vindt plaats op eigen
stand, Ameland of Marken, afhankelijk van de doelstelling. John werkt
overwegend met jonge moeren.
Bevruchte moeren worden tegelijk
met een schudzwerm in een
zesramer geplaatst. Deze schudzwerm maakt hij, door de overwegend jonge bijen uit de honingkamers af te stoten in een emmer en
deze te besproeien met oxaalzuur.
Deze worden tegelijk samen met
een bevruchte nieuwe moer
verenigd.

Varroa bestrijding
Als de honing geoogst is, ongeveer
na 20 juli, legt John twee schijfjes
oasis met zelf gemaakte Thymololie
op de raten van een kast. Deze
worden na twee weken vervangen,
waarbij de nieuwe op dezelfde

plaats als de oude worden gelegd
om broedschade zoveel mogelijk te
voorkomen. Thymololie kan men
maken door 12,5 g thymol kristallen
te mengen met 12,5 g zonnebloemolie en dit tot 50 graden te verwarmen. Hierna wordt de 25 gram
Thymololie op twee dunne schijfje
oasis aangebracht. Gedurende 8
weken, van +/- 20 juli tot ongeveer
20 september, worden de volken
gemonitord en behandeld met deze
Thymololie. In de winter wordt dan
nog de druppelmethode met
oxaalzuur toegepast.
Hij waarschuwde nog voor het
toenemende gebruik van de
zogenaamde houten stokjes uit
Rusland. Deze zouden gedrenkt zijn
in een biologisch bestrijdingsmiddel.
Uit onderzoek blijkt dat er geen
sprake is van biologische bestrijding,
maar het gaat om chemische
bestrijding. Ongetwijfeld zal dit
middel zich ook hechten aan de
was. Voor alle ziekten en belagers is
het belangrijk om hygiënisch te
werken.
John verzamelt alle was en gebruikt
die om van eigen was kunstraat te
gieten. Hij liet ook nog beelden zien
van de door hem bezochte firma
in China waar de zogenaamde
‘sjoemelwas’ vandaan kwam. Helaas
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is nergens omschreven aan welke
eisen geïmporteerde was voor
kunstraat moet voldoen.
John werd omstreeks tien uur
bedankt voor zijn duidelijke en
open verhaal. Dit ging gepaard met
de overhandiging van een fles
Hollandse wijn en een tegoed bon.
De aanwezigen kunnen terugzien op
een leerzame avond.
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Lia en John maken al hun
wasraat zelf met de was
uit hun eigen volken.

Bijvoorbeeld
De bijen in Amstelveen
Zijn ecologisch van spriet tot teen:
Geen uitstoot, vegetarisch
Dus ondanks 6 poten – wat een geluk –
Totaal geen voetafdruk

Een volmaakte plek
Amstelveen het Bijenpark
Nou ja, bijna dan

De kast gaat open
De bijen blijven rustig
Dat moet Buckfast zijn

Gedicht en haiku's
van Gerard Goris
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Hygiënisch en VSH gedrag.
Wat is het verschil en hoe
testen we dat gedrag?
Gerbert Kos

Hygiënisch
volk

HYGIËNISCH GEDRAG

Er zijn volken die resistent zijn tegen Amerikaans
vuilbroed (AFB) en kalk broed. De bijen in deze volken
kunnen het zieke broed detecteren en verwijderen.
Deze volken noemen we hygiënisch.
Dit hygiënische gedrag kunnen we testen door broed,
dat 3-9 dagen gesloten is, te bevriezen en te kijken
hoeveel dood broed wordt verwijderd. Wordt na 24
uur meer dan 95% verwijderd dan is dit volk hygiënisch.
Dit hygiënische gedrag is een erfelijke eigenschap die
vermoedelijk door 7 genen bepaald wordt. Moeten
veel volken getest worden dan wordt vloeibare stikstof
gebruikt om broed te bevriezen. Zelf kan je het hygiënische gedrag testen door een stukje raat van 7 x 6 cm uit
te snijden en dit 24 uur in een vriezer te leggen. Daarna
plaats je het voorzichtig in de raat terug zonder cellen te
beschadigen. Het aantal gesloten cellen aan beide kanten
tel je op (A). Na 24 uur maak je van beide kanten een
foto. Hierop tel je het aantal cellen in dat stukje raat dat
niet is uitgeruimd (B).

Niet
hygiënisch
volk

Het % hygiënisch gedrag = 100 x (A-B): A
Een snellere maar minder betrouwbare test (veel
vals positieven) is de pintest. Hierbij worden met een
insectennaald 50 poppen aangeprikt. Na 8-12 uur
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wordt het % uitgeruimde cellen bepaald. Omgevingsfactoren, b.v. sterke dracht, kunnen het hygiënische
gedrag beïnvloeden.
Marla Spivak (universiteit van Minnesota) heeft veel
onderzoek gedaan naar het hygiënische gedrag van bijen.
Ze hoopte dat hygiënische bijen ook resistent zouden
zijn tegen varroa door broed dat door de mijt is aangetast uit te ruimen. Dat bleek helaas niet het geval te zijn.
Slechts een klein percentage van de hygiënische volken
heeft ook Varroa resistentie.
VARROA SENSITIVE HYGIENE – VSH

In niet resistente volken is ca. 20% van de Varroa mijten
niet reproductief. John Harbo, van het Honey Bee
Research Lab van de USDA in Baton Rouge, heeft d.m.v.
de 1-dar-inseminatie-techniek volken geteeld die Varroa
resistent zijn. Hij ontdekte dat in deze volken 80-100%
van de mijten niet reproductief waren. Hij noemde deze
eigenschap SMR: Suppressed Mite Reproduction. Het is
een erfelijke eigenschap waarvan het mechanisme niet
duidelijk was. Onderzoek van Marla Spivak toonde een
paar jaar later aan dat deze SMR volken ook sterk
hygiënische eigenschappen hadden. John Harbo ontdekte later dat de lage reproductiviteit werd veroorzaakt
door hygiënisch gedrag.De Varroa resistente bijen
detecteren de cellen waar in mijten met nakomelingen
zitten, maken die open en trekken de pop er uit. Cellen
met mijten zonder nageslacht worden niet uitgeruimd.
SMR werd nu omgedoopt in VSH (Varroa Sensitive
Hygiene). Bij het uitruimen blijft de moedermijt leven.
Haar nakomelingen gaan dood. De moedermijt stapt
een paar dagen later opnieuw in een cel maar wordt
er na het leggen van een paar eitjes weer uit gehaald.
De voortplanting wordt telkens onderbroken en na 2 á 3
keer gaat ook de moedermijt dood.
De VSH eigenschap is erfelijk. Uit kruisingsproeven blijkt
dat waarschijnlijk 2 genen (4 allelen) het VSH gedrag
bepalen. Deze allelen zijn additief. Dus het VSH gedrag
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Klik op de knop om maar
de website van Ariste Bee
Research (Stichting voor de
teekt van Varroa resistente
honingbijen) te gaan.

neemt toe met het aantal VSH allelen. Bij1, 2, 3 of 4 VSH
allelen is het % VSH respectievelijk 25, 50, 75 en 100%.
Het VSH gedrag komt voor bij bijen die ouder zijn dan 10
dagen.
Bij niet resistente volken is ca. 20% van de mijten niet
reproductief. Vinden we in het broed 10 cellen met
mijten dan hebben daarvan 2 mijten geen nakomelingen
en 8 wel. Heeft een volk 25% VSH dan wordt 25% van die
8 cellen met reproducerende mijten, dit zijn 2 cellen,
uitgeruimd. Er blijven dan 8 mijten [6 reproducerende
(R) en 2 niet reproducerende (NR)] over. Het % niet
reproducerende mijten (% NR) is dan 2 : 8 = 25%. Bij een
volk met 50% VSH wordt 50% van die 8 cellen, = 4 cellen,
uitgeruimd. Er blijven dan 6 mijten over. (4 reproducerende en 2 niet reproducerende mijten). Het % NR is dan
2 : 6 = 33%. Bij 75% VSH worden 6 cellen uitgeruimd en
blijven er 4 mijten (2 R en 2NR) over. Het % NR is 2 : 4 = 50%.
Bij 100% VSH worden alle cellen met reproducerende
mijten uitgeruimd. Er blijven dan nog maar 2 NR mijten
over. Het % NR is 2 : 2= 100%.

Het uitruimen van geïnfecteerd broed vindt plaats 4-6
dagen nadat de cel gesloten is. Door broed dat minimaal
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7 dagen gesloten is (poppen met paarse ogen) te
onderzoeken op het aantal reproducerende en niet
reproducerende mijten kan het % VSH bepaald worden.
Een dode mijt of een mijt met slechts 1 nakomeling
wordt ook geteld als NR.Voor een betrouwbare meting
moet je minimaal 10 mijten vinden. Bij een broedbesmetting van 10% moet je dus 100 cellen openen. Bij een
broedbesmetting van 2% zelfs 500 cellen. Daarom moet
je de telling doen wanneer de besmetting hoog is.
Dus zo laat mogelijk in het seizoen. Maar wel voor een
eventuele zomerbehandeling.
Bij het Arista VSH project worden de Miniplus testvolkjes
extrageïnfecteerd met 150 - 200 mijten. Na 12-13 dagen
wordt in het broed het aantal reproducerende en niet
reproducerende mijten geteld. Heeft het volk geen VSH
dan vind je bij het openen van 100 cellen ca. 20 mijten.
De broedbesmetting is dan dus ca 20%. De broedbesmetting neemt af met het % VSH. Bij 100% VSH moet je vaak
200- 300 cellen openen om 1 mijt te vinden. De besmetting is bij die volken in die 12-13 dagen teruggebracht tot
ca. 0,5%. Een geweldige natuurlijke Varroaresistentie.

Bovendien blijkt uit de test welke volken wel en niet
behandeld hoeven te worden. Een Varroa behandeling
in de zomer geeft veel stress voor de bijen en er gaan
ook veel bijen door dood. Behandelen als dat niet echt
noodzakelijk is moet je jouw bijen niet aandoen. Bij de
meting half augustus bleek bij 70% van de volken geen
bestrijding nodig te zijn.
Samenvatting:
Hygiënisch en VSH gedrag zijn 2 verschillende eigenschappen. Volken met alleen hygiënischgedrag zijn resistent
tegen kalkbroed en AFB maar niet tegen Varroa. Volken
met 87,5-100% VSH zijn Varroaresistent. Veel van deze
VSH volken zijn ook nog hygiënisch en dan ook resistent
tegen kalkbroed en AFB.

Deze grafiek toont
de gemiddelde
broedbesmetting van
de VSH testvolkjes
12-13 dagen na de extra
Varroa besmetting met
200 mijten.

Volken selecteren op Varroaresistente eigenschappen
via de broed telmethode is zeer tijdrovend. De schudmachine methode die wij dit jaar bij Amstelland hebben
toegepast is een snelle en goede selectie methode.
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Wetenschap

Jos Valentin vond dit
artikel van Joep Engels in
Trouw (7 juni 2018)

Hoe een bij het
getal nul begreep
(en slimmer bleek
dan Plato)
Het getal nul is nog niet zo eenvoudig.
De oude Grieken worstelden er al
mee. “Hoe kan niets iets zijn?” redeneerden zij. Plato en consorten worstelden
zo met het begrip dat ze niet op het
idee kwamen er een symbool voor te
bedenken.
Sommige dieren doen niet zo moeilijk.
Chimpansees en makaken begrijpen bijvoorbeeld dat niets niet niks is, maar heel
weinig. De kleinst denkbare hoeveelheid
ergens van. De afwezigheid van iets. Ook
papegaaien hebben zich zo slim getoond.
In dat rijtje voegt zich nu de bij. Australische biologen melden vrijdag in het vakblad Science dat bijen niet alleen kunnen
tellen – dat wil zeggen tot zes, daarboven
wordt het ze toch wat veel. Bijen snappen
ook dat die cijferreeks met nul begint. Dat
niks minder is dan welke hoeveelheid ook.
Daar moesten ze wel even voor oefenen.
In een ruimte moesten ze kiezen tussen
twee poortjes die waren gemarkeerd met
symbolen – zwarte rondjes of vierkantjes
op een wit vlak. Ze leerden dat achter het
poortje met de minste symbolen een bakje
suikerwater wachtte.
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Uitdaging

Toen ze dat door hadden, volgde de
eigenlijke test. Boven één van de poortjes
hing een wit vlak. De bijen begrepen het
en kozen in grote meerderheid voor de
nul. Vooral als het andere poortje vijf of
zes symbolen had, wisten ze wat ze te
doen stond. Bij nul versus één twijfelden
sommige.
Dat is toch slim, schrijven de biologen.
De bijen begrijpen dat een leeg scherm
betekent dat er geen symbolen op staan.
En dat met slechts één miljoen neuronen,
een fractie van de 86 miljard die de mens
heeft.
Nu is de uitdaging: begrijpen hoe de bij
met zo weinig herseninhoud zó ingewikkeld kan denken. Dat biedt perspectieven
voor eenvoudige maar toch slimme
computersystemen.

UIT: WAGENINGENWORLD
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Wetenschap

Jan Westerhof

Bijen zijn slim
Er wordt nogal wat onderzoek gedaan naar
het gedrag van de honingbij. Dat daarbij
ook gekeken wordt naar neonicotinoïden
zal niemand verbazen.
In een recent onderzoek bleek dat bijen
zelfs een voorkeur ontwikkelden voor deze
stoffen. Aan bijen werd de keuze gegeven
tussen 2 suikeroplossingen waarbij aan één
oplossing deze stof was toegevoegd. Het
doel was na te gaan of wilde bijen voedsel
met neonicotinoïden zouden mijden. Dat
leek eerst het geval. Na verloop van tijd
kwamen de bijen steeds vaker af op suiker
waar het neonicotinoïde aan was toegevoegd. Volgens een onderzoeker lieten de
bijen symptomen van verslaafd gedrag zien.
Net zoals mensen die verslaafd zijn aan
nicotine. De neonicotinoïden zouden zich
richten op zenuwreceptoren die vergelijkbaar zijn met de receptoren die het doelwit
zijn van nicotine bij de mens.
In heel ander onderzoek worden bijen
getraind om gevaarlijke stoffen op te
sporen. In Amerika is men heel ver met het
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ontwikkelen van een automatisch systeem
waarbij bijen geleerd wordt om de geur
van explosieven te herkennen. Daarvan
staan fantastische filmpjes op internet. De
bijen leren met behulp van voedsel en
geurtjes het explosief te herkennen. Ruiken
ze daarna “in het veld”, bijvoorbeeld een
bagagehal, de stof dan reageren ze alsof er
dicht in de buurt voedsel is. Dat wordt
met camera’s vastgelegd. Beeldanalyse
zorgt er voor dat de bijengeleider onmiddellijk een seintje krijgt.
Ik heb het originele onderzoek over de
neonicotinoïden niet te pakken kunnen
krijgen. Maar stel je eens voor dat de
bijen, de geur van neonicotinoïden
kennend,‘dachten’: die geur brengt ons
gemakkelijker bij eten. De geur is niet
lekker maar het voedsel is goed. Ik denk
dat de bijen dan snel het ongemak van
de geur voor lief nemen. En de zekerste
weg naar hun voedsel bron kiezen.
Het kan dus zo maar zijn dat de onderzoekers van neonicotinoïden eigenlijk
gif-herkenners hebben getraind net zoals
de bomexperts.
Bijen ruiken en voelen zoveel meer en zo
anders dan mensen. En ze onthouden
dingen. Daardoor kun je in je onderzoek
zomaar een kleinigheid over het hoofd
zien en een foute conclusie trekken. Of
dat met de verslaving aan neonicotinoïde
is gebeurt moeten we afwachten.
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Kerstkalkoen op imkerwijze
Ingrediënten
1 kalkoen van ca. 3,5 kg
Een kerstrecept van
William van Hemelrijck.
Al jaren verzorgt
William de recepten in
het maandblad van de
Vlaamse Imkerbond.
Deze kalkoen is een
smakelijke klassieker.
Erik van Rosmalen

Voor de vulling:
1 kilo gemengd gehakt rund/varken
1 borrelglas cognac
50 gram gedroogde bospaddenstoelen
1 teen knoflook
6 jeneverbessen
2 eieren
Fijngesneden ontbijtspek, voldoende
om de hele kalkoen te bedekken
Zwarte peper
Zout
Boter
Voor het glazuur:
6 eetlepels lichte vloeibare honing
Mosterd
1 eetlepel kruidenazijn
1 theelepel oregano
4 eetlepels zonnebloemolie
1 sjalot
2 eetlepels puree van cranberry's (veenbes)
2 eetlepels sojasaus
Sap halve citroen
4 eetlepels droge Mede
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We ontbenen de kalkoen langs de
rugzijde (of laten hem ontbenen door
de poelier), we laten de bouten heel.
Maak de vulling door alle ingrediënten
goed door elkaar te mengen en stop ze
in de ontbeende kalkoen.
Trek het vel over het geheel en naai
alles dicht met keukengaren, zorg dat
alles goed dicht is – ook de halsopening, draai de kalkoen op zijn rug.
Bestrooi met peper uit de molen en
weinig zout (het ontbijtspek is ook
zout). Het ontbijtspek leggen we
dakpansgewijs op de kalkoen, zodanig
dat hij volledig met spek is bedekt
(de kalkoen ziet er nu uit alsof hij een
gestreepte pyjama draagt). Doe een
flinke klont boter in de braadslee en
laat deze smelten in een voorverwarmde
oven van 2250C.

Leg de kalkoen in de braadslee en
overgiet regelmatig met het braadvocht – de baktijd is ± 90 minuten in
een oven met onder en bovenwarmte.
Meng voor het glazuur de ingrediënten
door elkaar. Ongeveer een kwartier
vóór het einde van de baktijd ontdoen
we de kalkoen van zijn 'pyjama' en
bestrijken hem regelmatig met onze
glazuur, hij krijgt zo een mooi bruin en
smakelijk korstje.
Waneer we met een priem in een bout
prikken en het uitgelopende vocht is
kleurloos, halen we de kalkoen uit de
oven en bedekken hem met aluminiumfolie. Laat hem een tiental minuten
rusten alvorens aan te snijden, eventueel decoreren met stukjes sinasappel.
Smakelijk kerstfeest
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Op verzoek van de landelijke NBV
helpt onze imkervereniging Nuon
bij haar initiatieven om te komen
tot meer biodiversiteit op de terreinen rond de energiecentrale in
Diemen. Dit is het uitzicht vanaf
de schoorsteen van de energiecentrale van Nuon/Vattenfall

Diemen over de terreinen tijdens
de rondleiding over het terrein op
zoek naar geschikte locaties voor
bloeiende weiden en bijenkasten.
In de volgende BijPraten komt er
meer nieuws over dit onderwerp.
Jos Valentin

Henk ko
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Agenda 2018/2019
Zaterdag 29 december 2018, 9.00 uur
(bij de juiste temperatuur)
Gezamenlijke varroabestrijding met oxaalzuur
Dinsdag 8 januari 2019, 20.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst, aansluitend praat
Ko Veltman ons bij over de bijenpopulatie in en
rond Amsterdam
Dinsdag 19 februari 2019, 20.00 uur
Lezing van Herman Groen over wat er komt kijken
bij het runnen van het teeltstation op Marken
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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NEDERLANDSE
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AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl
BANKNUMMER VERENIGING

IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
penningmeesteramstelland@
gmail.com
BANKNUMMER DEPOT

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

REDACTIE-COMMISSIE
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Voorzitter en Penningmeester
Simone van de Graaf
Troubadour 9
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06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Peter Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
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Hans de Graaff
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1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com

Peter Lobbezoo
Bandholm 56
2133 DL Hoofddorp
pllobbezoo@gmail.com

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

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

Wouter van der Heijde
Hornweg 203
1432 GJ Aalsmeer
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Erik van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
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Secretaris
Eric van der Meer
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Bestuurslid
Harmke van de Fliert
Keizersgracht 371-a
1016 EJ Amsterdam
020-6276779
hvdfliert@xs4all.nl

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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