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VERENIGINGS NIEUWS

 

VAN DE TUINCOMMISSIE 

In de wintermaanden is het  
hele gebied rond de lesstal grondig 

onder handen genomen. Er is gezaagd, 
gekapt, onkruid verwijderd, gespit en 
geëgaliseerd. De oude composthoop 

die in de hoek lag is over het veld 
verspreid. De eerste plantvakken zijn 
ingeplant. Niet alle gewenste planten 

waren leverbaar, daarom zijn  
een aantal vakken ingezaaid.
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Mijzelf introduceren is vorig jaar bij de 
ALV al gebeurd. (Zie ook BijPraten nr. 145, 
april 2018.) Nu mijn kijk op mijn nieuwe 
rol.  

Als voorzitter ben je het gezicht naar 
buiten. Door mijn, gelukkig tijdelijke, 
fysieke beperking is het daar nog niet van 
gekomen maar dit is zeker iets wat ik op-
pak. Het gaat dan om contacten met de 
Noord Hollandgroep, contacten met de 
landelijke NBV,  gemeente Amstelveen en 
er komen er vast nog heel veel bij. 

Verder liggen er heel wat punten die om 
actie vragen. Niet specifiek op te pakken 
door de voorzitter als wel door het hele 
bestuur en deels ook door de leden. En 
juist die laatste inzet is wat ik zo waardeer 
in onze vereniging. Imkers die met ideeën 
komen en daar mee aan de gang gaan, 

veel kennis hebben en anderen met raad 
en daad bijstaan.

Het tweede deel van de ALV was voor 
ledenraadslid Frens Pries. Hij nam ons 
mee in de organisatie van de ledenraad en 
inventariseerde vragen om mee te nemen 
naar andere afdelingen en het hoofdbe-
stuur. Dit verliep zeer interactief!

WAAR ZIJN WE ALS BESTUUR MEE BEZIG:
Beleid

Zoals eerder in Bijpraten aangegeven, 
willen  we een verenigingsbeleid voor de 
langere termijn opstellen. We hebben hier-
voor een tweetal avonden georganiseerd 
waarop we aan de slag zijn gegaan met 
een aantal leden die zich hiervoor hebben 
opgegeven. Op de eerste bijeenkomst is 
aan de hand van de vijf speerpunten:  

Het winterprogramma is afgesloten met onze jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering (ALV) op 12 maart.  
Op deze avond hebben we afscheid genomen van 
Gerard Goris na 10 Jaar bestuurswerk waarvan heel lang 
als penningmeester. Simone had een dubbel-functie, 
voorzitter en penningmeester en gaat verder als 
penningmeester. Haar voorzittersfunctie is met goed-
keuring van de leden overgegaan naar ondergetekende. 
En dan ben je opeens voorzitter van deze enthousiaste 
en steeds maar groeiende vereniging. 

Van het Bestuur

VERENIGINGS NIEUWS

Simone ontvangt een fraaie 
bos bloemen als dank voor 
haar dubbel-functie in het 
bestuur van afgelopen jaar.

Gerard nam als afscheid voor 
10 jaar bestuurswerk een 
tak in ontvangst - niettemin 
maakt hij een opgewekte 
indruk.

Harmke van  
de Fliert  
(namens het  
bestuur)

http://http://nbvamstelland.nl
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Samenwerken, Ledenbestand, Com-
missies, Educatie & Evenementen en 
Bijenpark & Gebouw. een sterkte/zwakte 
analyse gemaakt. Op de tweede avond is 
hiermee verder gegaan door scores te ge-
ven en dit in een matrix te verwerken. Het 
bestuur gaat hiermee aan de slag.  Wordt 
vervolgd. 

AVG
In lijn met de ingewonnen adviezen 
rondom de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) hebben we 
een tekst m.b.t. onze vereniging opgesteld 
en op de website geplaatst.  Een van de 
consequenties van de AVG is dat het 

verzenden van berichten naar leden alleen 
nog door de secretaris gedaan wordt en 
gegevens van leden niet verstrekt worden 
zonder toestemming, zelfs niet aan andere 
leden of commissies. 
We hebben intussen al een vervelende 
ervaring gehad, dus tevens ons dringende 
verzoek aan u om oude ledenlijsten en/of 
distributielijsten uit uw mailprogramma’s 
van uw computers te verwijderen. Bedankt 
voor de medewerking in deze!

GEMEENTE AMSTELVEEN
Er is contact geweest met de gemeente 
Amstelveen in het kader van bij-vriendelijke 
gemeente. In mei wordt er een speciale 

editie van het huis aan huis blad over bijen 
verspreid waarvoor vooral onze Redactie 
input heeft geleverd. 

OPROEP
Met het aftreden van Gerard als bestuurs-
lid bestaat het huidige bestuur nog maar 
uit drie leden. Gezien al het werk dat 
gedaan wordt, kunnen we nog versterking 
gebruiken. Dit geldt trouwens ook voor de 
PR & Evenementen commissie!!! 

Wie o wie meldt zich aan ! ! ! ! ! 

Het bestuur tijdens 
de Algemene 
Ledenvergadering van 
12 maart

VERENIGINGS NIEUWS
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We krijgen regelmatig verzoeken voor 
het geven van lessen op scholen en  
het uitvoeren van voorlichtingsbijeen-
komsten op locatie of op ons park. 

Gelukkig heeft een aantal van jullie zich opge- 
geven als vrijwilliger om deze activiteiten te 
verzorgen. Met deze vrijwilligers hebben we een 
informatieochtend georganiseerd om de leskisten 
van de gemeentelijke Natuur en Milieu Educatie 
(NME) onder de loep te nemen zodat iedereen 
weet hoe ze samengesteld zijn en om suggesties 
voor verbetering te kunnen geven. Verder wissel-
den we onderling lesstof en ervaringen uit om tot 
een flexibel programma met instructies te komen. 
Daardoor wordt het makkelijker om aan het 
toenemende aantal aanvragen te voldoen.  
Verder is de tekst op de website onder het kopje 
Educatie aangepast. We zijn trots en dankbaar dat 
we met hulp van fotograaf Gertjan een prachtige 
bijenkast hebben gekregen, die bijna niet van de 
echte kast (van Annemieke Timmerman) te 
onderscheiden is! 

Deze fotokast wordt ook door onze basiscursisten 
gebruikt om ‘droog’ te kunnen oefenen met het 
bekijken van de ramen. Het materiaal is in principe 
voor iedereen beschikbaar die een voorlichting 
gaat verzorgen maar wel graag in overleg. Info  
bij Eric. Het uitbreiden van les- en spelmateriaal, 
diapresentaties en video’s blijft een constant 
aandachtspunt. 
Suggesties zijn welkom ! ! ! !

Simone van de Graaf

Educatie- en PR materiaal
VAN DE PR & EVENEMENTEN COMMISSIE

De 'fotokast', kijkers 
kunnen zonder angst zien 
hoe een bijenkast er van 
binnen uit ziet.

http://http://nbvamstelland.nl
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Wederom zijn we dit jaar benaderd door NLCares/Amsterdam 
en de Bijenkorf die voor hun personeel een mooi vrijwilligers 
evenement organiseerden op 7 mei. Een groepje medewerkers 
mocht zich inzetten om minder bedeelde kinderen een leuke 
dag te bezorgen in en op de Bijenkorf met het thema ‘de bij’.

Namens onze imkervereniging 
hebben Liesbeth Veldman en Roy 
Bielert het thema op een speelse en 
educatieve manier vormgegeven op 
het dak van de Bijenkorf. Het ging 
om een groep van 35 kinderen die 
door NL Cares/Amsterdam waren 
uitgenodigd.

Liesbeth, intussen een rot in het  
vak en bovendien mét onderwijser-
varing, had de leiding.

Er was ongeveer een uur in te vullen 
dus zij had het goed voorbereid 
en de benodigde spullen bij elkaar 
gezocht en gekocht. Liesbeth deed 
een korte inleiding met een bijen-
handpop waarna de kinderen en 
de vrijwilligers werden verdeeld in 
meerdere groepen, die de verschil-
lende opstellingen bezochten. Het 
was een circuitje met 4 activiteiten: 
bloembommen maken, 3 soorten 
honing proeven en kringspel, dood 
bijtje onder de loep bekijken en een 

 en 
  wij 
  doen 
mee!

De Bijenkorf in Amstelveen zet zich in voor kinderen .
.
.

Liesbeth 
Veldman

Simone van de Graaf

http://http://nbvamstelland.nl
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‘happertje’ met bijenweetjes maken, 
en bij Roy in de demonstratiekast 
kijken en imkerpakjes passen. En dan 
weer een gezamenlijke afsluiting.

Liesbeth:”In de introductie heb ik 
het gehad over wat bijen doen voor 
ons voedsel, hiervoor had ik een ap-
pel, paprika, peer, enz. meegenomen 
die de kinderen herkenden om het 
resultaat van de bestuiving te tonen. 
De ‘doe-plekken’ waren van te voren 
gemarkeerd en werden10/15 minu-
ten bezocht. Ik gaf het sein om door 
te lopen naar de volgende ‘doe-plek’ 
met handgeklap, afgesproken bij de 
introductie. Het was weer erg leuk, 
met een grote groep van 35 kinderen 
op het dak van de Bijenkorf! Fijn om 
dat samen met Roy te doen. Kinderen 
en personeel waren enthousiast.”

Roy: “Bij mij was de kijkkast een  
succes. Ieder kind wilde op zoek 
gaan naar de bijenkoningin. Gelukkig 
had ik haar al gevonden op een van 
de plaatjes, met een spelletje wezen 
de kinderen haar aan. Voordat ze 
de kijkkast konden bekijken kregen 

zij hun pakjes aan, die had ik van 
tevoren nog even gewassen. Het was 
een koddig gezicht. Zeker toen ze 
merkten dat een vinger in je mond 
steken met honing niet echt makke- 
lijk ging met een imker jasje aan.  
Ik had ter demonstratie een raat vol 
honing meegenomen. Een vinger 
steken in een honingraat werd graag 
gedaan.”

We hebben na afloop lovende 
berichten van de organisatoren en 
de Bijenkorf ontvangen en nog wat 
leuke foto’s!

Roy Bielert

http://http://nbvamstelland.nl
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‘Alleen als de nood het hoogst is’,  
dan moet ik even helpen. Het is 
zondagmorgen 12 mei om 7.00 uur. 
Hieke gaat het bed uit en gaat het 
volk nakijken. En dit is geen van “ik 
doe het wel even”. Twee broedkamers 
en twee honingkamers. Eén honingka-
mer zit al behoorlijk vol met honing, 
dus het is tillen geblazen. Ook de 
andere honingkamer en de broedka-
mers wegen niet niks. Toch is het haar 
gelukt de kast helemaal door te spitten. 
Ze heeft zelfs enkele doppen gebroken. 
Met de bedoeling om na 8 of 9 dagen 
dit zelfde weer te doen. Ik vraag:  
“Heb je alle doppen er uit???” 
“Ja,natuurlijk!!!! Nee dus. Zaterdag-
morgen de 18e hebben we, samen 
met het boswandelgroepje, waar 
Hieke deel van uit maakt, koffie 
gedronken in het Grand Café in het 
Oude Dorp. Toen we op de fiets 
richting huis gingen en op de kruising 
bij ons voor de deur kwamen, 

hoorden wij een hevig gezoem. Een 
enorme zwerm had zich verzameld 
rond de twee bungalows aan de 
overzijde van Watercirkel 125. Het 
vloog alle kanten op maar concen-
treerde zich niet op een bepaald 
punt. Dat hield dus in dat er geen 
koningin in zat. Na verloop van 
ongeveer een half uur vlogen de bijen 
terug naar de kast, waar ze uitgekomen 
waren. En u raadt het al. Natuurlijk 
uit de kast in de voortuin!!! 
 
Tot onze grote verbazing ging men 
weer op de vleugels en kregen we 
weer hetzelfde te zien. Als ‘los zand’ 
aan elkaar. En omdat het moertje 
geknipt was, kon het wel eens zijn dat 
ze voor de kast lag. En ja hoor. Hieke 
zag haar van het ene plukje bijen  
op de grond naar het andere plukje 
lopen. Snel een 6-ramer gepakt en  
het moertje daarin gedaan met een 
voorraadje bijen vanaf de oploopplank. 
Die plank staat vanaf de grond schuin 
tegen de invliegopening, om te 
voorkomen dat de bijen onder de 
kast vliegen.Wij vermoedden dat de 
moer, nadat de zwerm voor de eerste 
keer was afgekomen en zij op de grond 
was gevallen, zij via die plank de kast 
weer is ingegaan. Om vervolgens na 
enige tijd weer met de zwerm de kast 
te verlaten, die intussen weer op de 
kast was terug gekeerd. Maar weer 
gaan zwermen zonder moer. Het 
vervolg… Zondagmorgen 19 mei weer 

om 7.00 uur uit bed en weer de hele 
kast door spitten. In de onderste 
broedkamer enkele doppen aange-
troffen en voor alle zekerheid er één 
laten  zitten. Maar… In de bovenste 
broedkamer ziet Hieke op een raam 
een koningin uit een dop lopen!!!!  
Dus zondag de 12e toch een dop over 
het hoofd gezien. Toen maar weer 
naar de onderste broedkamer en die 
ene dop toch maar verwijderd. Dus  
nu drie weken rust. En dat moertje???  
Ik had nog een drieramertje met bijen 
nodig voor de observatiekast op het 
Bijenpark. Vanuit een volk op het 
Broersepark drie ramen met bijen,  
inclusief de moer, daaruit gehaald en 
de moer van de Watercirkel ingevoerd. 
Want we wilden haar eigenlijk niet 
kwijt. Ze is erg goed en daar willen  
we mee verder gaan. Dus heel wat  
perikelen rond het volk in de voortuin. 
En de observatiekast gevuld! 

Henk Kooij

Zwermproblemen  
op de Watercirkel
In de voortuin van Watercirkel 125 staat, verscholen 
tussen enkele heesters, een mooie kunststof bijen- 
kast. Deze is het eigendom van Hieke. Ondergete-
kende, Henk, mag daar eigenlijk niet aankomen.

http://http://nbvamstelland.nl
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Bijenhouden zonder Varroa bestrijden. Dat was 
de kop van het artikel over de introductie van 
het VSH-project. Vorig jaar zijn de werkzaam-
heden begonnen met het schilderen 60 kastjes 
die al snel daarna werden gevuld met  
VSH-koninginnen. Deze zijn in de nazomer 
overgezet in grote kasten en produceren nu 
darren. Dit jaar zal ongeveer hetzelfde gebeuren. 
Deze zomer willen we een groot aantal  
VSH-koninginnen opkweken zodat meer dan 
75% van de volken op het bijenpark in de 
nazomer is voorzien van een VSH-koningin.

Het eerste jaar van het VSH-project (Varroa Sensitieve 
Hygiëne) kende wisselende resultaten. Het maken van 
starters met larven van VSH-moeren verliep goed. Er 
werden voldoende jonge moeren opgekweekt om de 
Kielers en later de mini-plus kastjes te vullen. Door de 
hete droge zomer koste het wel moeite om de volkjes te 
laten groeien. Deze volkjes werden vanaf augustus steeds 
meer belaagd door wespen. Hierdoor zijn er veel verloren 
gegaan. In november werd de bron van de wespendruk 
ontdekt: een bijenkorf met een enorm wespennest. 
Uiteindelijk konden daardoor slechts 17 moeren worden 
ingevoerd in grote volken, wat minder is dan we hadden 
gehoopt. Helaas bleven niet alle koninginnen in leven en 
in een enkel geval was er sprake van vroege darrenbroe-
digheid. Op dit moment zijn 12 volken in gebruik voor 
darrenproductie om jonge koninginnen te bevruchten. 

Bij de grootschalige controle van de mijtbesmetting van 
volken van leden van de vereniging zijn enkele volken 
ontdekt met VSH-eigenschappen. Hiervan wordt deze 
zomer nageteeld. Door deze controle werden bij leden 
enkele zware mijtbesmettingen ontdekt. Meerdere leden 
hoefden door deze controle veel minder Varroa te 
bestrijden dan ze hadden gedacht. 
Het project heeft de aandacht getrokken van de pers en 
televisie. De Rabobank en de gemeente Amstelveen 
ondersteunen het project financieel.

Gerbert merkt de eerste serie 
VSH-koninginnen van dit jaar.

Jan Westerhof

Gerbert merkt de eerste serie 
VSH-koninginnen van dit jaar.

Tweede jaar VSH-project begonnen

http://http://nbvamstelland.nl
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Koninginnenteelt
De werkzaamheden voor het tweede jaar zijn inmiddels 
begonnen. Alle kastjes zijn schoongemaakt en klaar 
gemaakt voor de ontvangst van een koningin. Op 11 mei 
zijn de eerste broedafleggers gemaakt waarin de VSH-
koninginnen worden geteeld. Hiervoor zijn door leden 
van de vereniging bijenvolken en bijen beschikbaar 
gesteld. Voor een tweede serie koninginnen is op 19 mei 
overgelarfd, de derde serie volgt op 25 mei.
Net als vorig jaar worden de koninginnen in Kielers 
geplaatst. Voor de bevruchting zijn in de VSH-volken van 
vorig jaar extra darren opgekweekt. Na bevruchting 
worden de koninginnen overgezet in mini-plus kastjes. 
Met het overlarven is vroeger gestart dan vorig jaar. 
Hierdoor kunnen de VSH-moeren vroeger in de grote 
volken worden ingevoerd. Ze hebben dan meer gelegen-
heid broed voor winterbijen aan te zetten. Er wordt 
geprobeerd om bij meer dan 75% van de volken op het 
bijenpark een VSH-koningin in te voeren.  De overige 
VSH-koninginnen worden geplaatst in volken van leden 
van de vereniging. De volken worden in 2020 gebruikt 
voor de productie van darren.

Toetsen op VSH
Net als vorig jaar worden de jonge moeren getoetst op 
hun VSH-gedrag door ze te besmetten met mijten en 
daarna het broed te onderzoeken op reproducerende 
mijten. Door dit onderzoek wordt duidelijk wat het 
VSH-percentage is van de jonge koninginnen. Bij konin-
ginnen die gepaard hebben met meerdere darren met 
VSH-eigenschappen ligt dit boven de 50%
In juli kunnen de leden van de vereniging hun volken 
weer laten controleren op varroabesmetting door 
schutmonsters van 300 bijen in te leveren. Bij volken 
waarbij weinig mijten worden aangetroffen wordt een 
tweede controle uitgevoerd. De derde controle bleek 
vorig jaar minder zinvol en wordt dit jaar alleen uitge-

Roy in actie bij het 
klaarzetten van de Kielers.

http://http://nbvamstelland.nl
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voerd op volken die vrijwel 
vrij blijven van Varroa. Bij 
deze volken wordt ook het 
gesloten broed onderzocht. 
Zo hopen we de genetische 
basis van het VSH-gedrag 
weer wat te verbreden. 

Verbreden genetische 
basis
Het slagen van de introduc-
tie van VSH-eigenschappen 
in bijenvolken is op de 
langere termijn sterk 
afhankelijk van een brede 
genetische basis waaruit 
geput kan worden voor de 
koninginneteelt. Daarom 
wordt met daarvoor 
geschikte koninginnen en 
darren kunstmatige 
inseminatie uitgevoerd met 
1 dar en met meerdere 
darren. De nakomelingen 
hiervan worden volgend jaar in het project gebruikt. 
Voor dit onderdeel van het project worden VSH-moeren 
gebruikt die vorig jaar zijn gevonden en VSH-moeren die 
van Arista Bee Research zijn ontvangen.

Uw bijdrage aan het project
Door de grote schade die wespen vorig jaar hebben 
veroorzaakt zijn er minder VSH-volken voor darrenpro-
ductie beschikbaar dan we hadden gehoopt. Toch zullen 
er vanaf begin juni veel darren rondvliegen met VSH-
eigenschappen en deze overbrengen op hun nakomelingen. 
Dat is een extra reden om in juli uw volken te laten 
testen op Varroa door in juli monsters met 300 bijen in 

te leveren. U kunt de mijt daardoor veel gerichter 
bestrijden. Maar ook kunnen daardoor weer volken 
worden ontdekt met VSH-eigenschappen. Hierover 
ontvangt u per e-mail bericht.

Uw tweede bijdrage aan het project is volken beschikbaar 
te stellen waarin rond augustus een VSH-koningin 
ingevoerd kan worden. Hoe hoger het percentage 
VSH-koninginnen op en in de naaste omgeving van het 
park is, hoe beter de resultaten van het project volgend 
jaar zullen zijn. 
Vrijwel zeker zullen we de komende maanden een 
beroep op u doen om te helpen bij werkzaamheden. 

Een Dadant-blatt raam
uit een VSH-volk, de 
onderste helft bestaat 
geheel uit darrencellen

http://http://nbvamstelland.nl
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Meld u dan aan! 
Vorig jaar is het project 
bijna mislukt doordat 
wespen de kleine volkjes 
aanvielen. Ook was er 
sprake van beroving door 
bijen. Daarom doen we 
een dringend beroep op u 
om lege kasten en korven 
op het park goed af te 
sluiten en regelmatig te 
controleren op wespen-
nesten. 

Daarnaast is het voor-
komen van roverij van 
groot belang. Dat kan 
door 's avonds te voeren 
en geknoeide suiker direct 
weg te spoelen met water 
en honger bij volken te 
voorkomen. Ook het hygiënisch werken bij het wassmel-
ten is een belangrijk hulpmiddel: sluit ramen goed af 
totdat ze de smelter ingaan en stort het afval direct op 
de composthoop en dek het af royale laag compost. Dit 
is ook belangrijk om besmetting door ziekten te voorko-
men. Hebt u vragen over het project, stuur dan een 
mailtje naar Jan Westerhof (jan@westerhof50.nl).

Vooruitblik naar 2010
Bij de aankondiging van het project in 2017 leek 2020 
heel ver weg. Het resultaat van het werk dat nu wordt 

gedaan wordt pas in 2020 zichtbaar. In 2017 schreven we 
dat in 2020 de eerste resultaten voor de leden zichtbaar 
zouden zijn. Op de foto staat een teeltraam vol met 
koninginnencellen. Die zijn al uitgelopen wanneer u dit 
leest. Doe in augustus een van deze moeren in een volk 
dan ziet u in 2020 het resultaat: minder Varroa zonder 
bestrijding.  DOESVSH!

Teeltraam met 
ingekooide 
koninginnencellen.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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West-Beemster 
bijenmarkt 
Ondanks de lage temperatuur werd de  
75e editie van de West-Beemster bijenmarkt 
op 4 mei 2019 prima bezocht. 

Onze vereniging was ruimschoots 
vertegenwoordigd, met de mensen van de 
wasraat commissie om demonstraties wasraat 
maken te geven, kaarsen te gieten maar ook 
de kinderen alvast een Moederdag geschenk 
te laten maken. Cees, Roy, Ahmed en Lilian 
hebben daar prima (PR) werk verricht! 

Daarnaast hadden wij een marktkraam 
ingericht met leuke hebbedingetjes, maar ook 
serieuze imkerartikelen, boeken en planten. 
Hans, Simone en ondergetekende waren daar 
van 9 tot ca. 14 uur continue in de weer om 
imkers uit de regio en passanten te woord 
te staan en onze vereniging te laten leren 
kennen. Leuk dat er zoveel leden en cursisten 
van onze vereniging langs kwamen om de 
sfeer te proeven, bij te praten en natuurlijk 
flink te shoppen. 

Eric van 
der Meer

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/


Instructie
video’s op 
YouTube
In het voorjaar van 2016 
zijn Ko Veldman met Jos  
en Cocky Valentin gestart 
om de dagelijkse praktijk 
van het bijenhouden op 
een video vast te leggen. 

Telkens was de setting als volgt:  
Ko is de ervaren imker die rustig de 
handelingen uitvoert en toelicht 
en Cocky is de beginnend imker 
die soms iets samenvat en vragen 
stelt als Ko items even verder moet 
verduidelijken.
Ik was de cameraman en de editor 
(het knippen en plakken achter de 
computer).
Niet altijd waren de omstandigheden 
optimaal: het lawaai van de starten-
de of landende vliegtuigen maakte 
pauzes vaak nodig. Na de montage 
werden de video’s op YouTube 
geplaatst en kan iedereende video 

bekijken. Ko en ook Jan Westerhof 
hebben de filmpjes onderdeel ge-
maakt van hun basiscursus.

Het is verrassend om te zien hoeveel 
mensen de video’s tot nu toe heb-
ben bekeken. Er zijn zelfs 250 kijkers 
die zich op mijn ‘kanaal’ hebben 
geabonneerd!
De filmpjes over honing scoren het 
beste: het selecteren van de volle 
honingramen (10.936 keer bekeken) 
en over ontzegelen en slingeren 
(10.479 keer). De video over de 
keuze van een type bijenkast voor 
een beginnend imker doet het ook 

goed: 9.325 keer. En natuurlijk over 
het scheppen van een bijenzwerm: 
7.766
Maar ook minder sexy onderwerpen 
als het wisselen en reinigen van een 
houten bodem: 2.812 en kunststof 
bodem: 1.137 keer) of het toedienen 
van mierenzuur (1.188) doen het 
toch nog goed.
Zo te zien voldoen de video’s duide-
lijk aan een behoefte.
Ko, Cocky en ik hebben er met veel 
plezier aan gewerkt.
Kijk zelf maar eens rond: in YouTube 
zoeken naar ‘jos valentin’ en klikken 
op het logo 

Klik voor de website van nbvamstelland.nl BijPraten

Klik op de knop voor 
directe toegang

14 : 19

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCBGjtabN-xBELH1t5T6D0tA/videos
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Op 13 september vorig jaar, werd ik gebeld door een man
man die in de Haarlemmermeer zieke essen moest 
kappen. Hij was wat ontdaan. Bij het doorzagen van 
een van de gekapte bomen bleek dat hoog in de stam 
een lange smalle holte zat met daarin een bijennest. 
Dat moest gered worden vond hij en hij vroeg me of ik 
dat kon doen. Ik vertelde hem dat midden september 
eigenlijk te laat was om zo’n volk te redden en ik kon 
pas tegen de avond in de Haarlemmer meer zijn. Hij zei: 
‘Probeer het maar, want als de stam vermalen wordt 
dan zijn de bijen ook dood. Ik kap nooit een boom waar 
een vogel- of bijennest in zit. Ik heb het echt niet gezien.

Je moet het volk redden. De stam leg ik wel apart. 
Ik heb vlak langs de raten gezaagd, je kunt er goed bij’.

’s Avonds ben ik er naar toe gereden. De stam lag netjes 
apart op de stapel zodat ik er ge makkelijk bij kon. Hij was 
net onder de mooie gele raat doorgezaagd. Er zat een 
smalle holte in van nog geen 20 cm en meer dan mijn 
armlengte diep. De toegang tot het nest was een gaatje 
zo groot als een euro dat oorspronkelijk 6 meter boven 
de grond zat. 
Ik heb voorzichtig een stuk raat losgetrokken. Daardoor 
kon ik met een arm een stuk in de holte. Voorzichtig heb 
ik toen de de overige raten losgetrokken of afgebroken 

Jan Westerhof. De ingang van  
het bijennest

BOOMSTAMVOLK DOET HET GOED

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Het volk in de 
boomstam

en rechtop in en 5 raams dadantkast gezet. Plotseling  
zag ik de moer lopen, een mooie forse koningin. Die viel 
direct daarop van de raat in de kast. Met de zekerheid 
dat de moer in ze kast zat kon ik de overige raten uit de 
holte halen, tenminste zover mijn arm rijkte. Dat was 
voldoende om alle broed en een deel van de honing er 

uit te halen. Fietsers die voorbij kwamen keken wat 
verwonderd naar de persoon die met een kap op in een 
holle boom zat te poeren. Een paar gingen er als een haas 
vandoor. Ik heb de kast vlak voor de stam gezet en met 
theedoeken beschermd tegen de regen die verwacht 
werd.
De volgende ochtend ben ik terug gegaan. De holle boom 
was helemaal leeg. In de kast zoemde zachtjes het volk.  
Ik heb het volk achter het huis gezet: op mijn stal wilde  
ik het niet hebben. Wie weet hoeveel Varroa er in zat. 
Onmiddellijk nadat ik de vliegspleet opende verschenen 
de bijen. Na een uur kwamen ze thuis met stuifmeel. De  
2 liter voer die ik had gegeven was de volgende dag op.

Door het mooie weer in september en oktober hadden 
de bijen ruim gelegenheid, raten te herstellen, voer  
op te nemen en stuifmeel te halen. In een raam dat  
ik had ingehangen verscheen al snel het eerste broed.  
In december vielen na de oxaalzuurbehandeling maar 
weinig mijten. 
Na de winter was het volk klein. Een paar stukken oude 
raat kon ik verwijderen en 2 ramen inhangen .
Begin mei heb ik er een broedkamer op geplaatst, de 
ramen naar boven gehaald en er kunstraat bijgehangen. 
Die zijn nu, 2 weken later uitgebouwd en mooi belegd. 
De varroalade moet ik nu dagelijks legen. Er ligt een dikke 
laag grijs stof op. De bijen knagen kennelijk de oude raten 
weg. Zo ruimen ze vermoedelijk in een holle boom ook 
oude raten op.

Dankzij een oplettende boomverzorger met liefde voor 
zijn vak heb ik een prachtig mooi volk achter het huis 
staan waarin ik zonder kap werken kan. Via WhatsApp 
hou ik hem op de hoogte van het welzijn van zijn volk. 
Als hij een huis heeft gekocht met een grotere tuin dan 
komen er bijen te staan, vertelde hij me. Kom dan eerst 
op de cursus adviseerde ik. 

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Zo ontdekte ik bij toeval in de eerste 
helft van april op een koele dag aan 
een paal tussen de bessenstruiken 
een kleine zwerm. Geen idee hoe 
lang hij daar hing en ook geen idee 
van welk volk hij kwam. Ik heb hem 
geschept en in een 6 ramer gedaan. 
Het was een ongemerkte moer met 
een klein volkje dat snel aan het 
bouwen sloeg. Eigen volken nageke-
ken, maar geen moerloos volk of 
moerdoppen te vinden. Aan komen 
vliegen leek mij ook niet waarschijn-
lijk in die tijd. Herkomst onbekend. 
Als er liefhebbers voor zijn, laat het 
dan even weten.
Toen het zaterdag 18 mei na een 
koele periode een mooie voorjaars-
dag leek te worden, wilde ik ’s 
morgens een paar volken controle-
ren die gezien hun grootte en 

gedrag weleens konden gaan 
zwermen. Terwijl ik bezig was met 
het controleren van een van deze 
volken, merkte ik dat het andere 
volk onrustig was en naar mijn idee 
zich voorbereidde om te vertrekken. 
Na het eerste volk nagekeken te 
hebben, begon ik aan het volk dat 
wilde gaan zwermen. Ik vond al snel 
een gesloten dop, dus was het wel 
zeker dat er zwermneiging was. 
Maar gelukkig vond ik in de 
bovenste broedkamer ook de 
gemerkte moer. Toen ging ik echter 
in de fout. Ik zette het raam met de 
moer apart tegen een andere kast. 
Terwijl ik het volgende raam 
inspecteerde, bedacht ik dat de 
moer mogelijk de vlucht kon nemen 
en dat het beter was om het raam 
waar ze op zat, maar weer in de kast 
te hangen. Alzo gedaan. Vervolgens 
alle ramen gecontroleerd op 
doppen en die gebroken. Daarna 
ging ik weer op zoek naar de moer, 
want het was me wel duidelijk dat 
gezien de grootte van het volk er 
een veger gemaakt moest worden 
om zwermen te voorkomen. 
Nergens in het roerige volk was 
echter de moer meer te bekennen, 
ondanks het merkje. Daar alle 
doppen gebroken waren dacht ik 
dat de zwermneiging wel wat zou 
kalmeren en dat ik beter tot de 
middag kon wachten om een veger 
te maken. De bijen voor de kast heb 

ik met een waternevel overdekt en 
de kast gesloten. Daarna heb ik 
gezien de onrust ook nog regelmatig 
geneveld. Tegen de middag leek de 
rust enigszins weergekeerd en dacht 
ik dat de zwermlust geluwd was. 
Wat schetst echter mijn verbazing 
toen ik na de middag het gezoem 
hoorde dat met zwermen gepaard 
gaat. Ja hoor het volk zwermde. 
Niet, zoals vaak gebruikelijk, dat de 
bijen elkaar verdringen om de kast 
te verlaten, nee het was een gestage 
stroom van bijen die de lucht 
ingingen. De zwerm settelde zich in 
een dicht bij staande pruimenboom. 
Het merkwaardige was wel dat er 
heel lang bijen uit de kast kwamen 
die zich bij de zwerm voegde en dat 
het ook heel lang onrustig om de 
zwerm bleef. Uiteindelijk hing er  
’s avonds zo’n grote zwerm in de 
boom als ik nog niet eerder had 
meegemaakt. De kieps was overvol 
toen ik hem schepte en ik kon hem 
niet in een 10 raams spaarkast BK 
onderbrengen.
Wat ik geleerd heb is, dat als een 
volk in zwermstemming is, alleen 
het wegnemen van de moer het 
zwermen nog tegen kan houden. 
Het blijft altijd weer fascinerend om 
te zien en te horen als er een zwerm 
los komt. Alleen daarom mogen 
volken wel zwermen, maar dan 
alleen als ik erbij ben en ze op een 
gunstige plaats neerstrijken. ☺

Zwermtijd, leertijd

Mei en juni zijn de maanden waarin veel volken 
willen zwermen. De eerste zwermen komen  
soms al in april en ook na juni willen grote volken 
zich nog splitsen. Voor de imker een spannende 
periode. Ook al heb je de nodige voorzorgsmaat-
regels genomen of volken met een moer die geen 
zwerm neiging zou hebben, het biedt niet altijd 
een garantie. 

Cor Vonk Noordegraaf
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🐝

🐝 🐝

🐝

🐝

🐝

🐝

🐝

🐝

🐝

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Overzicht van het 
terrein. De pijlpunt 
laat de locatie van de 
stal zien.

Zoals we in de vorige BijPraten aankondigden wil Vattenfall/Nuon 
haar terreinen bijvriendelijk inrichten. Gedacht wordt aan bloemen
weiden en een aangepast beheer. Onze vereniging denkt mee over 
de situatie op het terrein van de energiecentrale in Diemen.

Plaatsing bijenstal 
op terrein Vattenfall/Nuon in Diemen

Het is een groot gebied van 86 Ha. waarin al veel natuur 
een plekje heeft gekregen. Op een aantal delen (in totaal 
19 Ha.) worden via de Stichting ‘Free Nature’ grote grazers 
ingezet bij het beheer. De Schotse Hooglanders zorgen 
ervoor dat het gebied open blijft en een grote soorten-
rijkdom heeft.
In dat deel zijn planten en bomen aanwezig die veel 
stuifmeel en nectar bieden aan (wilde)bijen, hommels, 
vlinders en andere insecten. De terreinen binnen de 
hekken worden een maal per jaar gemaaid en laten ook 
een grote biodiversiteit zien. Jaarlijks voert ‘Free Nature’ 
een inventarisatie en tellingen uit in de door hen 
beheerde gebieden.
Vattenfall/Nuon wil in Diemen een bijenstal plaatsen. 
Wij hebben meegedacht over de beste locatie op het 
terrein en het ontwerp van de stal.
We hebben in overleg gekozen voor een plek ‘binnen de 
hekken’ en de imkers kunnen met een eigen sleutel altijd 
bij hun bijen. De opening van de stal is op het zuidoos-
ten. Vroeg in het jaar bloeien daar wilgen, groot hoefblad 
en vele andere kruiden.

Overzicht van het terrein.  
De cirkel laat de locatie van de stal zien.

Jos Valentin

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/


19 : 23Klik voor de website van nbvamstelland.nl BijPraten

 

Het ontwerp van de stal is een coproductie geworden 
tussen Vattenfall/Nuon, onze vereniging en de bouwer 
(zelf ook imker).

Bij het ontwerp is gelet op de hoogte (imkers worden 
steeds langer…) en ruimte om achter de kasten te werken. 
De binnenmaat is 3 bij 5,5 meter met een puntdak met 
dakpannen. Aan de kant van de vliegopening is het dak 
het laatste deel gemaakt van perspex om zoveel mogelijk 
lichtinval in de werkruimte te hebben. Het valt immers 
vaak niet mee om de eitjes en het broed goed te kunnen 
bekijken als de lichtcondities niet goed zijn.

In de stal is ook een aparte opslagruimte gemaakt die 
van binnenuit bereikt kan worden en is voorzien van een 
raam. Aan de voorzijde van de stal is er geen gaas o.i.d. 
gemonteerd; de stal staat immers op afgesloten terrein 
en daarom is de kans op vandalisme uitgesloten.
Er worden 4 bokken geplaatst met elk ruimte voor twee 
bijenkasten. Per 2 bokken staat er een afzetbok om 
makkelijk even materiaal op te zetten tijdens het werken 
in de bijen.

Volgens de huidige planning wordt de stal uiterlijk 10 juli 
opgeleverd en kunnen de volken worden geplaatst.  
In overleg met Gert Admiraal, lid van onze vereniging en 
docent bijenteelt in Weesp, wordt bepaald welke imkers 
hun volk in de stal kunnen plaatsen. Het liefst kiezen we 
voor imkers die ‘in de buurt’ van de stal wonen.

We zijn nog in overleg met de landelijke NBV en Vattenfall/ 
Nuon over de wijze waarop de stal feestelijk in gebruik 
wordt genomen.
Daar horen jullie later meer van!

Plattegrond van de stal

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Wetenschap: Ecologie

Varroamijt  
parasiteert niet  
op bijenbloed, 
maar op vet 

Amerikaanse ecologen hebben ontdekt  
dat de varroamijt die parasiteert op 
honingbijen het voorzien heeft op het vet 
van de bij.

Al ruim 30 jaar zorgt hij in Nederland voor 
grootschalige sterfte onder honingbijen: 
Varroa destructor , de varroamijt. En al zo’n 
50 jaar denken wetenschappers dat deze 
wereldwijd voorkomende parasiet zich 
voedt met het bloed van de bijen. Dat blijkt 
niet te kloppen. De ronde, platte mijt heeft 
het gemunt op het vetlichaam van de bijen, 
schrijven entomologen van de universiteit 
van Maryland in PNAS . Die nieuwe 
informatie kan in de toekomst wellicht 
leiden tot effectievere bestrijding van de 
mijt.
De varroamijt is verwant aan de teek en 
andere bloedzuigende mijten. Daarom lag 
het voor de hand dat hij zich zou voeden 
met hemolymfe, het kleurloze bloed van 
insecten. Maar opvallend genoeg zijn de 
uitwerpselen van Varroa destructor heel 
droog en eiwitrijk – niet zoals je zou 
verwachten bij vloeistofdrinkende mijten.
De Amerikanen kwamen dus met een 
alternatieve theorie: de dodelijke parasiet 

zou zich met vetlichamen voeden. Die 
komen bij alle insecten voor, en bevatten 
naast vet ook koolhydraten en aminozuren. 
Verder zijn ze betrokken bij de afbraak 
van afvalstoffen; ze zijn te vergelijken met 
de menselijke lever. Een honingbij met 
slecht functionerend vetlichaam is vat- 
baarder voor ziektes en pesticiden, en kan 
minder goed overwinteren.
Met verschillende kleurstoffen in het 
vetlichaam en de hemolymfe van de bij 
toonden de Amerikanen aan dat de mijt 
inderdaad van het vetlichaam at. In het 
lab bleek ook dat mijten zich op een  
dieet van vetlichaampjes succesvol 
voortplantten.
De Leidse hoogleraar Koos Biesmeijer: 
“Dit is nu topwetenschap. Stukjes bewijs 
kloppen niet met de hypothese dat de 
mijten bloed drinken, je bedenkt dus een 
alternatief en gebruikt de nieuwste 
technieken om dit uit te zoeken. Heel 
goed gedaan!”

Gemma Venhuizen

Henk Hakvoort
las dit artikel in de 
NRC van 19-1-2019

Klik op de knop 
voor toegang tot het 
wetenschappelijke 

artikel.

Varroa destructor toont voorkeur 
voor de onderzijde van het 
mesosoma van volwassen 
gastheerbijen, een gebied dat 
wordt overheerst door vetweefsel. 
Diagram (links) met de frequentie 
van Varroa die op elke locatie op 
104 geparasiteerde werksters werd 
aangetroffen. Mijten werden ook 
bij voorkeur gevonden aan de 
linkerzijde van de gastheer.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
https://www.pnas.org/content/116/5/1792
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Zaterdag 1 juni, cursisten 
van de basiscursus 
werken voor het eerst  
in hun eigen volk.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Agenda 2019

Elke dinsdag is de winkel vanaf  
19.00 uur tot 20.30 uur geopend

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

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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