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Beste
leden
Een wat langer stuk dit keer vanuit het
bestuur omdat in het vorige nummer van
BijPraten onze bijdrage was weggevallen.

SIMONE VAN DE GRAAF

Wat een apart bijenseizoen dit jaar. We hopen
dat jullie gezond zijn (gebleven). Er zijn geen
meldingen van Corona onder onze imkers aan
ons doorgegeven, maar dat zegt niet altijd alles.
Ondanks restricties konden de honingbijen in
de meeste gevallen wel verzorgd worden, het
verenigingsleven lag echter voor een groot
gedeelte plat.
BijPraten
De eerste BijPraten van 2020 is een heel speciale
geworden, een gedrukte VSH Special. Een glossy
met veel zorg door de Redactie en de VSH Werkgroep gemaakt. Bij veel leden is deze persoonlijk
bezorgd om de portokosten wat te drukken. Wat
een verrassing om weer eens een BijPraten in de
brievenbus te vinden. Er zijn veel complimenten
over binnengekomen, en terecht. Ook zijn exemplaren weer verder verspreid. Er zijn nog enkele
boekjes bij de secretaris ondergebracht, dus u kunt
met hem contact opnemen als u nog extra exem
plaren wilt bemachtigen. Wanneer ophalen of
maken van afspraak op het Bijenpark niet mogelijk is, vragen we u vriendelijk de portokosten te
betalen.
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Het vsh-project op het bijenpark

Lezing
Onze laatste lezing in het afgelopen winterprogramma werd verzorgd door Frank van der Meer
(inderdaad de ‘broer van’). Het ging over het
belang van bacteriën en virussen in een bijenvolk,
toepasselijk en superinteressant. Gelukkig kon
de spreker nog voor de lockdown afreizen naar
zijn standplaats in Canada met Nederlandse kaas
als dank van ons.

Algemene Ledenvergadering
Op de valreep hebben we ook nog onze Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Daar
werden o.a. de nieuwe Statuten in stemming
gebracht. Deze waren voorafgaand aan de ALV
naar de leden gestuurd en er waren drie ontmoetingsmomenten met het bestuur ingepland
waar vragen gesteld konden worden. Er waren
voldoende positieve stemmen maar de oude
statuten vragen om tweederde opkomst van de
A-leden en dat werd niet gehaald. We zijn nog
met de notaris in overleg hoe hiermee om te
gaan en zullen u vóór de ALV op 9 maart 2021
verder inlichten.
We hebben vervolgens het Huishoudelijk
regelement van onze vereniging gepubliceerd en
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naar alle leden
gestuurd. Dit is
een bijlage van de
Imkersvereniging
Amstelland:
statuten die in
1985 bij de notaris
Huishoudelijk reglement
zijn gepasseerd en
vervangt het
Huurdersreglement als apart
document. De tot
dan toe ongeschreven maar
grotendeels al
geldende regels en onze normen staan nu beschreven voor al onze leden, verdeeld over verschillende onderwerpen. Dit Huishoudelijk Reglement is voor iedereen in onze vereniging
belangrijk dus wij verwachten dat u kennis
neemt van de inhoud. Gelukkig is de layout fraai
en daardoor goed leesbaar met dank aan Erik
van Rosmalen! Aan het eind van ieder jaar krijgt
het huishoudelijk reglement een update. Dus
geef vooral uw suggesties voor aanvulling of
aanpassing door aan de secretaris.
NEDERLANDSE
BĲENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND
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IMKERVERENIGING AMSTELLAND
HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Winkel
De winkel is vanaf maart in eerste instantie
dicht geweest en er konden alleen op afspraak
bestellingen worden opgehaald. Het team van
vrijwilligers onder bezielende leiding van Peter
Trooster en Jan op den Orth heeft enorm zijn
best gedaan om een creatief en verantwoord
plan te bedenken om vervolgens vanaf half
april toch open te gaan op de dinsdagavond.
Chapeau!

Was
De ingeleverde en
opgeschoonde was
van vorig jaar is verwerkt tot kunstraat
en in de winkel te
koop aangeboden.
Onze dank voor het
intensieve proces
gaat uit naar de
Wasraatcommissie
en voor de logistieke ondersteuning
naar Herman Groen.
Cursussen gestopt
Helaas moesten de vlechtcursus en de basiscursus imkeren voortijdig worden gestopt of
konden helemaal niet starten (koninginneteelt).
De basiscursisten hebben bij ons en bij de landelijke NBV wel het hele jaar gratis lidmaatschap
behouden en kunnen desgewenst volgend jaar
alsnog deelnemen aan de cursus. De Educatie
commissie heeft de honing geoogst van de cursusvolkjes en op het Bijenpark verkocht. De
voorbereidingen voor de basiscursus volgend
jaar zijn al in volle gang, rekening houdend met
de dan geldende coronamaatregelen.
Open dag
We hebben dit seizoen helaas geen open dag
gehad en ook de aanvragen van scholen en
bedrijven bleven uit. Toen het mogelijk was
volgens de RIVM richtlijnen zijn er wel wat educatieve bijeenkomsten gerealiseerd met volwas3 : 25

senen en aan kinderen met thuisles, met dank
aan het doorzettingsvermogen van Roy Bielert,
Liesbeth Veldman, Hans Lussing en Henk
Hakvoort.
Dakrenovatie en tuinmeubilair
Het zal u niet verbazen als we alvast vermelden
dat de inkomsten dit jaar niet volgens de begroting zijn. We hadden op de goedgekeurde begroting een aanzienlijk bedrag voor dakrenovatie
staan en hebben om ideeën gevraagd. Die zijn er
gekomen, waarvoor dank. Het bestuur heeft
deze besproken met de Gebouwen commissie
en Rink Alberda, een van onze leden die Bouwkundig Ingenieur is. We zullen voor een selectieve renovatie gaan en bekijken nu de opties en
kosten daarvan. Het gebouw lijkt niet van voldoende kwaliteit om een nieuw dak met al zijn
kosten te verantwoorden naar de leden.
Een andere kostenpost op de begroting
wordt volgend jaar opnieuw overwogen, deze
heeft te maken met aanschaf van nieuw tuinmeubilair. De Gebouwen commissie heeft het
huidige meubilair op een creatieve manier gerepareerd. Verder heeft ze frisse nieuwe borden
met onze verenigingsnaam geplaatst even buiten het hek, we bedanken Henk Kooij hiervoor.
De tuin
Het tuinwerk is gewoon doorgegaan want de
natuur stoort zich niet aan de RIVM regels, en
wat een werk is daar verzet! Het is jammer dat
we er niet met zijn allen van kunnen genieten
maar de bijen komen niets te kort. De wassmeltplaats buiten is grondig aangepakt met veel
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Om lid te worden van onze FaceBook pagina
heeft u een account nodig. Toegang aanvragen
kan via de FaceBook pagina https://www.facebook.com/groups/imkerverenigingamstelland/

inzet van onze leden en onder leiding van Jan
Westerhof en Lars van den Hoek. Ze is volledig
opnieuw bestraat en ziet er picobello uit. De
tegels rond de vijver zijn al verwijderd en de
bodembedekking van de vijver zal nog worden
vernieuwd. De gemeente heeft 2 iepen die
ziek waren op professionele wijze verwijderd,
gelukkig zonder schade aan onze tuin en vijver,
gebouwen of materieel. Ontzettend veel dank
aan alle mensen die zich voor onze tuin hebben
ingezet!

Bomenexcursie
Workshops organiseren met kleinere
groepen en in de
buitenlucht was nog
mogelijk. Zo heeft
de Educatie commissie een bomenexcursie naar Arboretum / De Nieuwe
Ooster Begraafplaats in Amsterdam georganiseerd.
Er was veel interesse
en er werden twee
groepen gemaakt
die werden begeleid
door Jorrit de Regt en Edwin. Dank aan Ingrid
van Dantzig voor de prima organisatie en communicatie!

Sociale media
Zoals in de vorige BijPraten staat, zijn we gestart
met Facebook en Whatsapp om contact te
houden en onderling informatie uit te wisselen
m.b.t. het bijenhouden. Misschien is de winterstop een prima moment om uw toegang te regelen. We zullen leden actief benaderen voor
deelname aan de Whatsapp groep via het bij
secretaris bekende mobiele nummer.

A9
Rijkswaterstaat (RWS) is gestart met de werkzaamheden voor de verbreding en deels verdiept aanleggen van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. RWS heeft met ons
contact gezocht om mee te denken hoe op een
positieve manier omgegaan kan worden met de
hinder die de aanleg van het traject met zich
mee brengt. Dit geeft mogelijkheden om als
4 : 25

imkervereniging de bijen en biodiversiteit op
een creatieve en educatief verantwoorde manier
voor het voetlicht te brengen.
Jos Valentin en Jan Westerhof zijn hier namens
onze vereniging nauw bij betrokken, super dat
zij zich weer zo enthousiast inzetten in een
maatschappelijke bredere context. Zie ook het
artikel over de A9 in deze BijPraten.
Afsluiting seizoen
Het was de bedoeling om op 10 oktober het
bijenjaar met een bijeenkomst in de buitenlucht
af te sluiten. Helaas ging dit door de tweede
coronagolf en de bijbehorende maatregelen niet
door.
Webinar
Wel hebben we elkaar ‘gezien’ tijdens de webinar
op 17 november. Ben Som de Cerff praatte ons
daarin bij over Darwiaans imkeren. Voor ons de
eerste keer dat we een webinar organiseerden
via Zoom waarbij we gebruik mochten maken
van de licentie van de NBV. Om de ervaringen
van de deelnemers en ideeën van andere leden
te horen, kwam er meteen een enquête achteraan. Deze manier van ‘bijeenkomen’ zal zeker
vaker gebruikt worden. Elders in deze BijPraten
staat een kort verslag over de eerste webinarzoom ervaring x

Tot slot wensen we iedereen
fijne Kerstdagen en een bruisend
en sprankelend, gezond en
gelukkig Nieuwjaar!!!
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Ledenenquête
De onmogelijkheid tot fysieke bijeenkomsten,
veroorzaakt door de COVID-19 maatregelen,
dwingt ons als vereniging, om op een andere
manier met elkaar in verbinding te blijven.
Een van de mogelijkheden om dat te doen is
een digitale bijeenkomst.
Het bestuur stuurde een enquête naar
de leden met een aantal vragen.
Wij wilden graag van u weten welke
thema’s er volgens u in het winterprogramma gepresenteerd zouden
moeten worden, of u open staat deel
te nemen aan digitale bijeenkomsten
en als u aan de 1e digitale bijeenkomst
had deelgenomen, hoe dat voor u als
deelnemer is verlopen en hoe u dat
heeft ervaren. Kortom, een paar korte
vragen, aan alle leden!

De enquête is naar 157 leden uitgestuurd
met het verzoek deze in te vullen.
Er waren totaal 37 respondenten, 33 van
hen waren ook ingelogd bij de Webinar/
lezing en 4 personen om verschillende
redenen niet. Er waren leden die moeite
hadden om in te loggen (1) of waarbij het
zelfs helemaal niet is gelukt (1).
Hoewel er hulp is aangeboden en daar
in een 2-tal gevallen ook gebruik van is
gemaakt, zullen wij er een volgende keer
nog eens extra aandacht aan besteden.
Het video-bel platform ‘ZOOM’ wordt
positief beoordeeld: sommigen vinden het
erg makkelijk, anderen zien het als een
noodzakelijk kwaad omdat een fysieke
bijeenkomst in hun ogen leuker is.
Er is verder een breed aantal suggesties
voor nieuwe lezingen gedaan, waarvoor
veel dank! Onderwerpen variëren van, het
inrichten van een ideale bijenstal, VSH nog
eens herhalen, gewoon iets over bijen tot en
met de groenvoorziening in de gemeente
aan toe.
Wij gaan uw antwoorden nog op een rij
zetten om daar vervolgens conclusies uit
te trekken maar wilde deze uitkomsten
wel alvast met u delen.
Het bestuur dankt via deze weg iedereen
die de moeite heeft genomen uw mening
te delen te evalueren en mee te denken,
dat helpt de vereniging enorm!x
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In oktober verschenen er angstaanjagende verhalen
en beelden in de pers over de Japanse reuzenhoornaar.
Prachtige filmpjes met mensen verkleed als marsmannetjes waren te zien. Ik had er een wat raar gevoel bij.
Er waren slechts 80 wespen gevonden waaronder 2
koninginnen. Wetend hoe grondig de Amerikaanse instanties zulke zaken aanpakken
klopte er iets niet in de berichtgeving.
Dat bleek een paar dagen later. Maar dat
nieuws las bijna niemand
De Japanse reuzenhoornaar (Vespa mandarinia sp japonica),
is een hoornaar die tot 5 cm groot wordt. Echt groot dus.
Daarnaast is er ook de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) die wel als Japanse hoornaar wordt aangeduid en heb
je de Europese hoornaar (Vespa crabro). Dit zijn duidelijk
kleinere soorten.
De reuzenhoornaars zijn voor honingbijen veel gevaarlijker
dan de gewone hoornaars. Een groepje van 10 Japanse reuzenhoornaars kan in ander halfuur tijd een bijenvolk met
10.000 bijen uitroeien. Een belangrijke reden dus om deze
hoornaar buiten de deur te houden.

De Japanse
reuzenhoornaar
(Vespa mandarinia japonica)

HET HOORNAARS NEST IN WASHINGTON STATE

In Washington werden in december 2019 5 exemplaren van
deze Japanse reuzenhoornaar gevonden. Dat was reden
voor alarm. Hoe deze hoornaar Amerika is binnengekomen
zal wel nooit bekend worden. In de omgeving van de vondst
werd dit voorjaar een groot aantal vallen uitgezet met het
doel de hoornaars levend te vangen. Belangstellende burgers
hebben nog eens 1300 extra vallen uitgezet.
Op 14 juli werd de eerste hoornaar gevangen. De tweede
volgde 2 weken later, in de zelfde omgeving. Dat betekende
groot alarm en dat was ook echt groot alarm met maar één
doel: tegen elke prijs het nest vinden en uitroeien. Gevangen
hoornaars werden voorzien van een zendertje. Nog meer
vallen werden gezet en deskundigen en burgers gingen, met

JAN WESTERHOF
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succes driftig op zoek. Op 23 oktober werd de vondst van
een nest bekend gemaakt, met opvallend weinig bewoners
naar het leek. De gezenderde hoornaars hadden de jagers
wel in de richting van het nest gebracht maar mensenogen
hebben het uiteindelijk gevonden.
HET TWEEDE PERSBERICHT

Onder grote belangstelling werden hoornaars uit het verzegelde nest gezogen. 80 stuks waaronder 2 koninginnen. Het
leek er op dat dit de hele populatie was. Als dat zo was dan
was het nest al bijna uitgestorven en waren de jonge koninginnen al uitgevlogen. Klaar om volgend jaar een groot aantal nesten te vormen.
Een paar dagen later volgde een tweede persbericht. Ik vond
het op de website van USDA. Daarin stond de echte informatie. In het betrekkelijk kleine nest van 35 bij 20 cm zaten 500
levende hoornaars waaronder 76 jonge koninginnen. In de
800 broedcellen zaten nog 190 larven waaronder 9 koninginnenlarven en een groot aantal darren. Dat een kleine kolonie
zoveel koninginnen kan grootbrengen zegt wel iets over de
reproductiecapaciteit van de Japanse reuzenhoornaar.
WERK AAN DE WINKEL

Het nest werd pas in oktober gevonden. De kans is aanwezig
dat een aantal koninginnen al was uitgevlogen en gepaard
heeft. In Washington State kunnen ze de winter gemakkelijk
overleven. Volgend jaar en ook daarna zullen er over een
groot gebied een groot aantal vallen worden uitgezet. Heel
veel mensen in de wijde omgeving zullen het zelfde doen.
Tot dat zeker is dat de Reuzenhoornaar is uitgeroeid. En de
kosten? Daar maken ze zich geen zorgen om. Als het om
ongewenste levende wezens gaat dan treden de Amerikaanse
autoriteiten veel strenger op dan de Europese. Iets waar ik
in mijn werk wel eens jaloers op was. De vondst is overigens
niet America first. Eerder in 2019 is er al een nest gevonden
in Canada. Ook daar wordt nu intensief gezocht naar andere
nestenx
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Een
bijzondere
bijenkast
Sinds een aantal jaren ben ik “de
tuin-imker” van de Historische tuin in
Aalsmeer.
De Historische tuin is een Botanische
tuin en staat bekend om haar brede
collectie Seringen, Rozen en Clematis.
Op het terrein van de Historische tuin,
is ook het Tuinhuis gevestigd waar je
kunt eten en drinken op het terras
aan het water. Tevens is er een aanlegsteiger van waaruit kleinschalige
rondvaarten over de Westeinderplas
worden gemaakt. Dat alles zorgt
ervoor dat de tuin jaarlijks ca. 25.000
bezoekers ontvangt.
ERIC VAN DER MEER

Halverwege het terrein staat een bijenstal, waar
ik meestal 4 bijenkasten heb staan met zachtaardige bijen, dat vind ik belangrijk, omdat de bezoekers dan rustig en tamelijk van nabij, de bijen
kunnen observeren zonder daarbij te worden
lastiggevallen door defensieve bijen. Twee keer
per jaar verzorg ik een soort workshop honing
slingeren voor het publiek.
Afgelopen zomer werd ik door Rabobank
Schiphol benaderd. Zij gaven aan 2 bijenkasten
te hebben geadopteerd en die op een mooie
plek binnen hun werkgebied te willen plaatsen.
Naast het plaatsen van een kast in de Rabobank
kantoortuin in Hoofddorp, gingen hun gedachten
uit naar de Historische Tuin. Het verzoek was
of ik deze bijenvolken wilde verzorgen. Tijdens
ons eerste gesprek werd al direct duidelijk dat
het ging om geadopteerde kasten van Arista Bee
Research.
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ADOPTEREN

Arista Bee Research is door BartJan Fernhout,
vanuit Nederland gestart en doet inmiddels
wereldwijd onderzoek op het gebied van teelt en
selectie. Zij werkt met name aan programma’s
op het terrein van de VSH gedragseigenschap
en hoe die te gebruiken is om varroa resistente
honingbijen te verkrijgen. Arista is vrij recent
gestart met het laten adopteren van kasten door
bedrijven en instanties. Van deze opbrengsten
kunnen ze een projectleider in dienst nemen om
imkers in Nederland te helpen bij de realisatie
van teelt, selectie en verspreiding van bijen met
de VSH eigenschap.
Beide kasten zijn inmiddels door BartJan en
mij in Hoofddorp en Aalsmeer geplaatst. In deze
kasten zitten moeren met sterke VSH eigenschappen, haar darren zullen vanaf aankomend
jaar hun genen doorgeven, zodra zij de kans

Eric van der Meer en BartJan
Fernhout plaatsen de kast.
De sensoren in de kast worden
van stroom voorzien door de
zonnencellen op het dak

hebben gezien om met een maagdelijke moer
op haar bruidsvlucht te paren.
TUINKAST

Het zijn bijzondere kasten, en dat wel om
meerdere redenen. De kasten lijken aan de
buitenkant op een zgn. tuinkast en worden
in de gewenste kleur van de opdrachtgever
geschilderd. De kast in Hoofddorp is uitgevoerd
in de Rabobank kleuren en die op de Historische
tuin, in de kleuren van de Aalsmeerse vlag.
Op het dak zijn zonnepanelen gemonteerd. De
omkasting is niet alleen voor visuele redenen
bedoeld, maar beschermt ook de aanwezige
meetinstrumenten tegen ongunstige weersomstandigheden. De werkelijke bijenkast is een
Dadant kast. Arista werkt alleen met honing
kamers welke worden gestapeld en afgenomen
wanneer dat nodig is.
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De kast staat op weegcellen, zodat er een
continue meting is van het gewicht van de kast.
Daarnaast zitten er 3 temperatuur sensoren
in. 1 voor de buitentemperatuur, 1 binnen de
omkasting en 1 in het broednest. De bijen kunnen door 8 gaatjes in en uitvliegen. Bij elk gaatje
zit een sensor die het aantal in en uitgaande
bewegingen telt. Deze metingen worden gedaan
om de gedragingen van het volk te registreren.
Deze meetgegevens zullen worden gebruikt
voor selectie doeleinden. In de nabije toekomst
zullen de metingen verder worden uitgebreid,
bijvoorbeeld om zwermdrift te kunnen bepalen.
METEN IS WETEN

De gemeten data kan ik met een app, via mijn
telefoon altijd en overal op afstand volgen. Het
is erg leuk om te zien hoe bijen in staat zijn om
hun broednest temperatuur zeer constant te

houden, zo tussen de 30 en 33 graden Celcius,
zelfs ook nu de nachten frisser worden.
Sinds 10 november zit er een dalende lijn in
de broednest temperatuur, een teken dat het
broednest kleiner is geworden. De temperatuur
schommelt nu mee met de buitentemperatuur,
maar is nog wel rond de 25 graden Celcius met
af en toe een dipje naar 23 graden Celcius op de
dag dat ik dit schrijf, namelijk 22 november. Qua
gewicht is er een lichte daling t.o.v. afgelopen
oktober te zien. Tijdens enkele mooie vliegdagen
in oktober was er toch een lichte gewichtstoename te zien. Het in en uitvliegen is gewoon leuk
om te volgen. Het geeft een beeld van hoe laat
ze aan de gang gaan en wanneer ze het meest
actief zijn met in/uitvliegen. Als ik op mijn werk
ben, kan ik zien aan hun gedragingen zien wat
voor weer het is.
Varroa bestrijden hoeft vanzelfsprekend niet
bij deze volken. Van mij wordt verwacht dat ik
elke handeling en observatie vastleg in de app.,
wat dient als een digitale kastkaart en desgevraagd moet ik monsters nemen en opsturen.

Na een inspectie wordt de digitale kastkaart ingevult.

Al met al een bijzondere bijenkast en geweldig
dat deze op “mijn” stand en die van de Rabobank in Hoofddorp terecht zijn gekomen. Het
echte werk voor mij moet nog komen, maar
dat zal medio maart/april pas weer beginnen.
Ik kan niet wachten! x
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BERICHT UIT DE LESSTAL

De basiscursus
Het is een bijzonder jaar, en dat is het.
Ik heb het natuurlijk over het jaar 2020 en
ook een beetje over komend jaar. En dan
speciaal over de ‘Basiscursus Bijen houden’
ofwel de ‘Basiscursus Imkeren’ zoals de
NBV de cursus noemt.
HANS LUSSING

Voor zover ik weet, organiseert onze vereniging
al vele jaren een Basiscursus. Ik haalde mijn
diploma in 2017 en had als docent Jan Westerhof.
Voor deze cursus gebruikt de vereniging een
eigen lesstal die in 2019 fors is uitgebreid.
Dus ook in 2020 is een Basiscursus gestart
met 15 gelukkige deel-nemers van de 45 aanmeldingen. Dit keer met Gert Admiraal als docent.
Eind februari begonnen met de eerste theorielessen, moest de cursus na drie bijeenkomsten
worden onderbroken vanwege de wel bekende
Corona pandemie. We hadden nog wel de idee
om na enige tijd weer verder te kunnen, maar
het is ook vreemd om midden in het bijenjaar te
beginnen met de praktijk. Dan ontbreken toch
belangrijke handelingen. Uiteindelijk hoefden we
ons hierover niet druk te maken, het hele jaar
was verloren.
VOOR IEDEREEN EEN VOLK

Maar geen cursus wil niet zeggen niets te doen.
We hadden in de lesstal zo’n 10 volken staan.
Vijf voor het lesgeven, voor iedere drie cursisten
11 : 25

een volk, en vijf volken om 15 kleine volkjes te
kweken voor de cursisten als ze zijn geslaagd.
Dus in ieder geval moesten deze volken worden
verzorgd. We zouden nu wel de mogelijkheid
hebben om alvast volken te kweken voor 2021.
Om alle gebeurtenissen die dit jaar in de bijenstalplaats vonden, te beschrijven, wordt wat
veel, maar een paar bijzonderheden zijn wel het
vermelden waard.
Alle volken hadden in 2019 een VSH-koningin
gekregen. Het VSH-project had geen darrenvolken.
En er was geen cursus. Dus: de vier beste lesvolken
konden, na het vooraf inhangen van extra darrenraat, worden ingezet voor de bevruchting van
de te kweken VSH-koninginnen. Van deze volken
zijn later nog drie afleggers gemaakt. Van andere
volken zijn drie kleine broedafleggers gemaakt,
methode Pia Aumeier. Deze kleine volkjes zijn
tijdelijk op afstand gezet en later uitgegroeid tot
goed gevulde zesramers. Verder ging het met de
volken een beetje op en neer met uitval door
verdwenen moeren en stille moerwisselingen.
De maand augustus is op het Bijenpark al een
aantal jaren een heel moeilijke maand voor de
bijen. Veel wespen, mogelijk gebrek aan stuifmeel
en misschien ook wel de droogte deden de volken
geen goed. Toen in september de niet VSH-koninginnen vervangen zouden worden door jonge
moeren vanuit het VSH project bleek een aantal
volken zonder koningin en zonder broed te zitten. Voor deze volken hebben we van een paar
leden moeren gekregen om ze te redden.
Al met al hebben we nu 14 volken ingewinterd
en wachten met spanning af hoe ze de winter
doorkomenx

BERICHT UIT DE LESSTAL

Ratenopslag
Een bijenhouder heeft nogal wat materiaal
dat hij gedurende een bepaalde periode van
het jaar nodig heeft, maar daarbuiten veelal
ook (langdurig) moet opslaan.
HANS LUSSING

Extra aandacht daarbij vragen de raampjes.
Zonder kunstraat is dat geen probleem, deze
ramen kun je ergens ophangen, opstapelen of in
een kast bewaren zolang ze maar droog blijven
en niet beschadigen. Wij hangen ze tussen twee
latten boven in de nieuw lesstal en dat gaat
goed.

winter tussen de ramen had gevonden. Gevolg
natuurlijk de nodige schade aan de raten en ook
een dode muis. Blijkbaar had iemand de bakken
weer recht op elkaar geschoven en kon de muis
er niet meer uit (zie foto).

MUIS

Grote wasmot

Raampjes met kunstraat ligt al iets moeilijker.
Die hadden wij ook boven in de stal hangen,
maar de kunstraat droogt uit en breekt dan snel.
Niet optimaal dus. Nu maken we een minimaal
aantal raampjes met kunstraat op voorraad en
bewaren die in de cursuskast in ons gebouw.
Dan de uitgebouwde ramen en ramen met voer.
In voorgaande jaren bewaarden we die paar
ramen met voer in een plastic bak en de rest in
opgestapelde lege kasten. Uiteraard boven en
onder afgedekt. Dat ging goed totdat vorig jaar
twee opgestapelde bakken blijkbaar iets waren
verschoven en een muis zijn toevlucht voor de
12 : 25

Wasmot
Daarna kregen we twee styropor dozen waarin
gekoelde of bevroren materialen worden verzonden. De ramen pasten er precies in en ze sloten
goed af, dus ideaal voor de opslag van uitgebouwde ramen waar soms ook nog wel een restje
voer in zit. Dat ging lang goed totdat wespen
toch een gaatje wisten te vinden tussen de rand
en het deksel. Maar blijkbaar is zo’n gaatje ook
groot genoeg voor de wasmot. En dat hebben
we gemerkt, helaas veel te laat.

Naar het schijnt verteert de larf van de grote
wasmot plastic. In ieder geval styropor zoals
blijkt. De vele op de ramen gelegde eitjes zijn
uitgekomen, met als gevolg enorme schade aan
de ramen en de onderkant van het deksel weggegeten. Via een gat dat ze hebben geknaagd
aan de voorkant is een flink aantal motten weer
ontsnapt. (Foto’s)

Wasmot larven

Na de ontdekking hebben we zo snel mogelijk
de restanten van ramen en dozen opgeruimd en
wat gered kon worden in nieuwe plastic bakken
ondergebracht. Daar men zegt dat wasmotten
niet in honingraten zijn geïnteresseerd, hebben
we dit seizoen de honingraten, na uitlikken door
de bijen, in honingkamers gehangen en deze
bakken op elkaar gestapeld met tussen iedere
bak een krant. Mogelijk gaat het nu goedx
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Wasmotten eten niet
allen was, maar lusten ook
styropor, ze hebben zich door
de wand van de doos heen
gegeten.

HARMKE VAN DE FLIERT

Bestuivers
langs de a9
Het kan jullie niet ontgaan zijn; Rijkswaterstaat (RWS) gaat de a9 tussen Holendrecht en
Badhoevedorp verbreden en bij Amstelveen
wordt de weg verdiept en deels ondergronds
aangelegd. Dit heeft gevolgen voor de natuur.
In het voorjaar van 2020 deed RWS een beroep
op ‘Imkervereniging Amstelland’ om ideeën aan
te leveren om al tijdens het werk aan de A9 de
kwaliteit in de groene ruimte rond de rijksweg te
herstellen en te vergroten. RWS dacht hierbij aan
het plaatsen van bijenvolken in het werkgebied.
Jos Valentin en Jan Westerhof hebben dit opgepakt en met RWS overlegd om het breder te
benaderen dan alleen het plaatsen van een bijenvolk. Het gaat immers om het creëren van een
omgeving waar niet alleen de honingbij, maar
alle bestuivers en andere insecten voedsel en
nestgelegenheid vinden. Door dit tijdens de
bouw goed aan te pakken ontstaat op termijn
meer en beter groen dan in de oude situatie.
RWS reageerde positief op het voorstel om de
biodiversiteit in het gebied blijvend te vergroten.
Jos en Jan zijn nu als vaste overlegpartners bij de
uitvoering van dit project aangewezen wat betreft het groen van dit stuk van de A9 .
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WAT GEBEURT ER

Gedurende de werkzaamheden die lopen
van 2020 tot zeker 2026, komen er locaties vrij
voor ‘tijdelijke’ natuur. Naast het plaatsen van
bijenvolken willen we die locaties benutten voor
Bed & Breakfast (B&B) voor de bestuivers.
Bij onze aanpak staan de bestuivers centraal:
honingbijen, wilde bijen, wespen, hommels,
vlinders, zweefvliegen, kevers etc. Door al in
een vroeg stadium rekening te houden met de
‘wensen’ van deze bestuivers, kunnen veel
tijdelijke voorzieningen ook in de definitieve
eindsituatie hun plek behouden. Daarnaast is
er ingezet op het vergroten van kennis van de
natuur bij de inwoners in de naaste omgeving.
Om dit te realiseren zijn nevenstaande
voorstellen ingediend.

1.	Voedsel en nestgelegenheid
Ook wel de B&B voor de (wilde) bij en
andere bestuivers.
a) Meerjarige bloemenmengsels langs de A9
b)	Uitgekiende selectie bloeiende vaste
planten, struiken en bomen op een 4-tal
locaties
c)	Locaties met insectenhotels en bijbe
horende informatiepanelen
d)	Locaties met zandheuvels voor graafbijen en –wespen met informatiepanelen
e) Grondwal bij afslag 6
2.	Demonstratie kasten
Met het plaatsen van twee ‘Franse’
demonstratiekasten kunnen passanten
het hele jaar door het leven van de honingbij volgen.
2019

3. Voorlichting
a) Inwoners kennis laten maken met het
belang van en de grote variatie aan
bestuivers
b)	Inwoners stimuleren om zelf aan de slag
te gaan met B&B in hun eigen tuin
c) In Vlogs de gevolgen van het ontwikkelen van een nieuw natuurgebied op
bestuivers laten zien.
4.	RWS ‘kratjes’
Aanleveren van ‘bijen items’ voor in kratjes, gevuld met regio producten. RWS
geeft die aan buurtbewoners die overlast hebben door de werkzaamheden.
15 : 25
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BEE-PASS® est une ruche pédagogique de proximité dont la
planche d'envol est isolée par une colonne en bois. Ainsi, l'entrée
et la sortie des abeilles s'effectuent à près de 3m au dessus du sol.
Elle offre la possibilité d'observer les abeilles sans les déranger
grâce à une fenêtre au niveau de la planche d’envol et 3 autres
fenêtres sur le corps de ruche.
BEE-PASS® est un mobilier urbain qui peut être aisément installé
dans des espaces publics, tout en respectant le code rural.
Avec plus de 150 BEE-PASS® installées, nous avons validé toutes les
configurations d'implantations.
BEE-PASS® constitue un nouvel habitat respectueux de l'Abeille,
dont la conception, les matériaux qui la composent et son
esthétique la valorisent.
elle est fabriquée avec un bois local durable: le pin douglas PEFC
purgé d’aubier.
tous ses accessoires métalliques sont en inox.
les éléments bois sont solidarisés à un robuste châssis métallique luimême fixé sur une dalle.
les fenêtres en polycarbonate 4mm sont protégées par des volets
en bois de 20mm d'épaisseur, verrouillés par des fermoirs.
sa gestion est ergonomique, puisqu'elle permet un travail sur la
ruche à hauteur d'homme.

Het projectvoorstel en/of
verdere uitleg is op te
vragen bij Jan, Jos of ondergetekende. Niet alle voorstellen
komen in aanmerking voor
financiering door RWS.
Denk hierbij aan het plaatsen
van een derde ‘Franse bijenkast’ op het terrein van onze
club. Al brainstormend werd
besloten het project ook in
te sturen voor de biodiver
siteitsprijs 2020 die uitgeschreven is door de NBV.
Dit moet voor 31 december
gebeuren en half februari
2021 komt de uitslag.
Spannend!!!
In de komende nummers
van BijPraten praten we jullie
bij over de voortgang van
het projectx

HENK KOOIJ

De Amstelveense
Kinderbomenbank

Zoals iedereen wel zal weten is er ten behoeve
van de verbreding van Rijksweg A-9 aan
weerszijden van de huidige A-9 veel groen
verloren gegaan. Er zijn duizenden bomen
gekapt. Rijkswaterstaat heeft aangegeven, om
in samenwerking met de gemeente Amstelveen, het groen bij de gemeente Amstelveen
te compenseren.
Daartoe worden op verschillende plekken jonge
boompjes geplant, die over een aantal jaren op
de daarvoor uitgezochte plaatsen zullen worden
uitgezet. De gemeente Amstelveen wilde de
schoolkinderen hierbij betrekken en heeft het
project: “Amstelveense Kinderbomenbank”
in het leven geroepen. Op donderdagmiddag
22 oktober j.l. zijn de eerste lindeboompjes door
leerlingen van de basisschool “De Bloeiwijzer”
geplant op het terrein van onze buren, het
braakliggend gedeelte van de kinderschooltuintjes. Dit alles onder de toeziende ogen van de
wethouders Gordon en Berkhout, die hiermede
het startsein gaven voor de eerste Kinderbomenbank in Nederland. Onze vereniging is er zijdelings bij betrokken, omdat de kinderen en hun
begeleiders gebruik kunnen maken van de
toiletten en de hoveniers, die de kinderen met
woord en daad bijstaan, even een kopje koffie
kunnen drinken in het lokaal. De hoveniers
hebben eerst 900 bamboestokken in de grond
geheid waaraan de boompjes als steun worden
bevestigd. De kinderen planten, op aanwijzing
van de hoveniers, de boompjes bij de stokken,
bevestigen de boompjes daaraan en snoeien
enkele takjes af. Momenteel liggen de werk16 : 25

zaamheden stil. Deze worden in januari, als het
weer het toelaat, hervat. Het is de bedoeling dat
alle leerlingen van de basisscholen aan dit project
deelnemen.
Voordat de kinderen aan het werk gaan, krijgen
ze eerst in een grote open tent van projectleider
Niek van Dijk, uitleg over het project en waarom die bomen daar worden geplant. Daarna
gaan ze naar de plaats om te planten, krijgen
een spade, een snoeischaar of touwtjes om de
boompjes op te binden en gaan aan het werk.
De ouders is geadviseerd om de kinderen laarsjes
aan te trekken omdat het nogal drassig is. Harmke van de Fliert en ondergetekende hebben met
belangstelling naar de werkende kinderen en
hun begeleiders staan kijken en ons ook laten
informeren. Bij het samenstellen van de soorten
bomen is ook gedacht aan de insecten. Zo worden
er Linden, Kornoeljes, Prunussen, enz. geplant.
De boompjes zijn ongeveer twee meter hoog en
zullen in de komende vijf jaar behoorlijk uit
kunnen groeien x

		De soorten bomen, die geplant worden in de Kinderbomenbank
		 aan Langs de Akker met de latijnse en hollandse namen, eventueel
		 met enige beschrijving.
Acer Campestre: Spaanse Aak
		bloeit april/mei met brede trossen met geelgroene bloemen, bij vochtig weer halen
bijen veel nectar uit de bloemen
Betula Pendula: Ruwe Berk
		 geeft katjes met veel stuifmeel
Carpinus Betulas: Haagbeuk
		 weinig van belang voor de insecten
Cornus Mas: Gele of eetbare Kornoelje
		 bloeit in februari – april, goede insecten heester
Corylus Avelana: Gewone Hazelaar
		 van weinig belang voor insecten
Crataergus Monogyna: Eenstijlige Meidoorn
		bloeit april – mei, witte bloemen, nectar bevat caroteen, waardoor, onder andere,
de bijen nogal overijverig en stekerig worden
Frangula Alnus: Sporkehout of Vuilboom
		bloeit vanaf mei tot aan de nachtvorst en is een goede nectarbron voor insecten
Quercus Robur: Zomereik
		bloeit in mei met lange trossen, is een goede nectar bron bij vochtig weer
Sorbus Aucuparia: Gewone Lijsterbes
		 bloemen trekken geen insecten aan
Tilia Cordata: Winterlinde
		bloeit in juli met welriekende bloemen, een goede nectarbron voor insecten
		Al deze boompjes, zogenaamd “wortelgoed”, hebben een lengte van 150 – 175 meter.
Van de Winterlinde worden er 108 stuks aangeplant, van de andere 90 stuks.
Het is de bedoeling dat deze boompjes tzt worden uitgeplant als compensatie van
de verdwenen bomen die moesten wijken voor de verbreding van Rijksweg A9.
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Iedere imker krijgt vroeg of laa twel te
maken met een moerloos volk. Als er
al gesloten darrenbroed aanwezig is,
dan is het advies meestal: afzwavelen.
Rigoureus, maar als er eenmaal ei
leggende werksters zijn, dan wordt
iedere moer die je invoert afgestoken.
Het gaat mij echter aan het hart als
je een groot, goed volk op deze wijze
moet ombrengen. Vandaar mijn
zoektocht naar een mogelijkheid om
dit te voorkomen.

Moerloos volk
COR VONK NOORDEGRAAF

Volk moerloos
In de periode dat je de volken regelmatig controleert, merk je meestal al snel dat een volk niet
goed functioneert. Als je dan bij nader onderzoek geen moer of/en open broed kunt vinden,
blijkt de moer meestal verdwenen te zijn. Zo
lang er geen leggende werksters zijn, kun je nog
verenigen of een andere moer invoeren als je die
hebt. Meestal wordt moerloosheid pas ontdekt
op het moment dat er al gesloten darrenbroed
aanwezig is. Dan zit er vaak niets anders op dan
het volk af te lagen vliegen op één of meerdere
andere volken. Het moerloze volk zet je op afstand en op haar oorspronkelijke plaats of vlak
daar bij, zet je een ander volk. Dit laatste is in de
praktijk niet zo gemakkelijk want in de zomer
kun je bijenvolken op je stand, hooguit maar een
18 : 25

halve meter per dag verplaatsen. De vliegbijen
van het moerloze volk vliegen terug naar de
oude standplaats. Het is daar in korte tijd een
drukte van belang, wat veel onrust veroorzaakt
bij de naburige volken. Deze vliegbijen bedelen
zich echter wel bij andere volken in. De overige
bijen die in het broedloze volk achter blijven,
worden dan via zwavelen gedood. Eventueel kun
je de achtergebleven bijen ook nog afslaan.

Is het volk nog te redden?
Wat betreft de mogelijkheden om het verlies
van een moerloos volk te voorkomen, ben je van
verschillende factoren afhankelijk. In welk jaargetij gaat de moer dood, hoe lang is het volk al
moerloos voor je het ontdekte, beschik je over
een vervangende moer. Daar ik afzwavelen van
een volk een nare bezigheid vind, wilde ik nagaan
of er toch niet een mogelijkheid is om een volk
weer aan een koningin te helpen. Daarvoor gebruikte ik moeren waar ik niet mee door wilde
gaan, dus die anders door mij gedood zouden
worden.

Een afgezwaveld volk.

Een volk met één of meerdere leggende werksters

Eerste geval
In het eerste geval had ik in de zomer een
kweekvolkje in een zesramer met een jong
moertje die aan de leg was. Als je dat geconstateerd hebt, controleer ik voorlopig niet. Toen ik
enige tijd later keek of het volk nog over voldoende ruimte beschikte, bleek het moertje verdwenen te zijn en was er gesloten darrenbroed
aanwezig. Ik heb de raten met darrenbroed en
opzittende bijen uit het volk gehaald en daarna
vernietigd, in de hoop dat ik daarmee de eileggende werksters kwijt zou zijn. Vervolgens een
reserve moertje in een gesloten kooitje gedaan
en dit tussen de aanwezige uitgebouwde ramen
gehangen, in de hoop dat ze die niet af zouden
steken maar zouden voeren. Bij het inhangen
heb ik veel rook gegeven om de bijen rustig te
houden en op de ramen een stuk krantenpapier
met lijnolie gelegd. Na 1 dag bleek de moer nog
in leven. Na een week was dit nog het geval.
Mijn hoop was dat door het feromoon van de
ingekooide moer het ontwikkelen van de eierstok en het ei leggen van de werksters geremd
zou worden. Na ruim een week heb ik het kooitje geopend. Enkele weken later was zij aan de
leg en dus geaccepteerd.
De tweede situatie
In het tweede geval kon ik bij de voorjaars controle bij een productievolk geen moer en geen
open broed ontdekken, terwijl bij een vluchtige
controle in februari wel een moer gezien was.
Het volk was goed en groot uit de winter gekomen en daardoor kon ik mij niet voorstellen dat
het volk moerloos zou zijn. Ik gaf het nog even
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respijt maar het bleek al snel dat het darrenbroedig was. Door het verenigen van twee andere volken had ik een moer beschikbaar die ik
niet aan wilde houden. Deze werd gebruikt om
na te gaan of ik hiermee het moerloze volk van
de ondergang kon redden. Ook in dit geval heb
ik de ramen met darrenbroed met opzittende
bijen vernietigd. De ingekooide moer is in het
midden tussen de ramen gehangen. Ook nu
werd de ingehangen moer geaccepteerd en na
een week los gelaten.

Conclusie
Het blijkt hieruit dat een moerloos volk soms
toch nog te redden is. Mijn veronderstelling is,
dat door het verwijderen van de belegde ramen
met de daarop aanwezige bijen, je de eileggende
werksters (grotendeels) kwijt bent. Door daarbij
gelijktijdig een ingekooide moer te geven, kan
haar feromoon een verdere ontwikkeling van
eierstokken bij andere werksters afremmen. Het
inkooien leek mij nodig om een direct afsteken
van de ingevoerde koningin te voorkomen. Als
er imkers zijn die ervaring hebben met het in
leven houden van darrenbroedige volken dan
hoor ik dat graag x

Bed &
Breakfast
voor onze
bestuivers
JOS VALENTIN

Als imkers doen we natuurlijk niet anders
voor onze honingbijen: een mooie kast als ‘bed’
en binnen een omtrek van 3 km. voldoende te
eten als ‘breakfast’. Wilde bijen moeten alles
zelf doen: zorgen voor hun eigen onderdak op
een plek waar voor hen ook voldoende voer
aanwezig is.
WILDE BIJEN

Omdat hun actieradius beperkt is (afhankelijk
van de soort tussen 100 m. en 500 m.) moeten
voer en nestgelegenheid dichtbij elkaar liggen.
In de praktijk blijkt dat steeds moeilijker: of geen
voer of geen nestgelegenheid en helaas erg vaak
geen van beiden. Een dramatische achteruitgang
van de wilde bijen is dan ook het gevolg.
Logisch dat er discussie ontstaat over de
voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde
bijen. Zeker in situaties waarin erg veel honingbijen in een gebied aanwezig zijn. Als dat ook
nog een gebied is met een kwetsbare populatie
wilde bijen, is het terecht dat er kritische
opmerkingen worden geplaatst en er voor die
locaties restricties komen aan de aantallen
volken die imkers daar mogen plaatsen.
LEEFGEBIED VERBETEREN

Om uit deze discussie te raken is het belangrijk
om als imker ook de belangen van de wilde bijen
te respecteren. De belangen van alle bestuivers
staan voorop: laten we zorgen voor extra dracht
en tegelijkertijd ook voor geschikte nestgelegenheden voor wilde bijen in de directe omgeving.
Zo kunnen we de achteruitgang van wilde
20 : 25

bijensoorten stoppen en ook het leefgebied
voor onze honingbijen verbeteren.
In de campagne ‘NL Zoemt’ wordt hier aandacht
voor gevraagd. Zelf heb ik een insectenhotel
gemaakt en in onze (bloemrijke!!) tuin gezet. Tot
mijn verrassing waren er al binnen een paar weken
veel ‘huurders’. Brede en smalle gaten, alles werd
in gebruik genomen door prachtige bijen die ik
eerder nooit zag. Dat stimuleerde mij om iedereen met deze bestuivers kennis te laten maken.
Jan Westerhof en ik zijn toen aan de slag
gegaan en hebben een werkinstructie ”Zelf een
insectenhotel maken” opgezet. Jan heeft al een
eerste versie gebruikt tijdens zijn ‘bijen-les’ aan
basisschool leerlingen. Met veel succes: hij
wordt nu op straat aangesproken en kinderen
vertellen hem dat ze thuis zelf een insectenhotel
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Bijen en wespen
In Nederland leven meer dan 330
soorten solitaire bijen. Bij die soorten
zorgen de vrouwtjes in hun eentje voor
het nageslacht. Die soorten leven niet
met een koningin in een volk zoals
honingbijen en hommels.
De meeste solitaire bijen broeden in
gangen in de grond. Ongeveer 40 soorten
broeden in gangen bovengronds, zoals
in
kevergangen in dood hout of in afgebrok
en
holle plantenstengels. Omdat er in een
stedelijke omgeving te weinig natuurli
jke
nestgelegenheid is, bootsen we deze
situatie na in een bijenhotel.
Hoe groot een gat voor de nestgang
moet zijn, varieert van 2 tot 9 millime
ter.
Soorten die hun stuifmeel aan de
onderkant van hun achterlijf vervoeren,
gebruiken een grotere ingang en een paar
soorten die het stuifmeel in hun maag
vervoeren, gebruiken de kleine openingen. Alle soorten gebruiken gangen
met een diameter waar ze precies
doorheen kunnen.
Een bij die voor een legsel een
bovengrondse gang gebruikt, haalt
stuifmeel en nectar. Om het stuifmeel
af
te poetsen van haar buikharen loopt ze
achteruit de gang in. Die moet dus glad
zijn van binnen. Op het mengsel van
stuifmeel en nectar (bijenbrood) legt
ze
een ei, dan wordt een tussen wandje
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Metselbijen

Tuinbladsnijder komt met bladstukje aangevlog
en.

gemaakt en een volgende broedcel
aangelegd. Is de gang bijna gevuld, dan
wordt de voorkant afgesloten. Het
materiaal dat voor de wandjes en de
afsluiting wordt gebruikt kan verschillen.
Sommige soorten gebruiken zand of
leem, andere gebruiken hars of gekauw
d
blad. De behangersbijen bekleden de
binnenkant van een gang met bladstu
kjes en sluiten de gang af met precies
passende bladrondjes.
Naast bijen maken ook veel soorten
solitaire wespjes (deze steken niet!)
gebruik van een bijenhotel. Zij geven hun
larven geen stuifmeel maar verlamde
insecten als rupsjes of spinnetjes. De
bouw van hun nesten is vergelijkbaar
met die van de bijen.
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Help de wilde
bijen en geef
ze een ‘bed
and breakfast’

Maak zelf een
insectenhotel

Drie kleine is beter dan één grote!

Een rosse metselbij met bouwmateriaal.

Van boven naar beneden.
Bijenbroodjes en eitjes van
de rosse metselbij.

Help insecten aan nestelen overwinterplekken

Larven van de rosse metselbij.

In cocons brengen rosse
metselbijen de winter door.

ZANDBIJEN

Een vervolg staat al op stapel: 80% van de wilde
bijen nestelt in de grond. Ook die soorten hebben
steeds meer moeite om geschikte nestgelegenheid te vinden in de directe omgeving van de
bloemen die als voedsel dienen. Jan en ik gaan
ook voor die bijen een aparte B&B folder maken
om uit te leggen hoe iedereen ook voor die bijen
zelf nestgelegenheid kan maken in eigen tuin of
omgeving.
In het Rijkswaterstaat project van de verbreding van de A9 in Amstelveen komen er ook op
een aantal locaties B&B voor bijen die bovengronds en/of ondergronds nestelen.
Natuurlijk met de nodige drachtplanten
in de directe omgeving x
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En zorg
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Rondom de kerstdagen en jaarwisseling
wordt er vrij veel gekookt en gebakken.
Vooral nu veel uitgaansgelegenheden
gesloten zijn en de dagen donker, is er
tijd om tijd om deze in de keuken te besteden.
Bij veel bak maar ook andere recepten kun
je de suiker of een deel daarvan door honing vervangen. De vraag is soms hoever je
daarin kunt gaan. Bij het bakken moet je er
rekening mee houden dat deeg waarin vrij
veel honing is verwerkt, gevoeliger is voor
hogere baktemperaturen. Het verbrandt
sneller. Ook het vochtgehalte van het gebak
wordt er door beïnvloed. Als je honing in
plaats van suiker wil gebruiken en het recept
geen honing voorschrijft, begin dan met
een klein deel van de suiker te vervangen.
Bevalt het, dan kun je de verhouding volgende keren langzaam opvoeren. Een afnemer van mijn honing gebruikt alleen maar
honing als zoetstof. Als imker beschik je
altijd wel over honing die je niet aan klanten
wilt verkopen, maar wel als bakhoning
kunt gebruiken, bijv honing waarbij je twijfelt of het vochtgehalte niet te hoog is, of
waarin mogelijk nog suikerresten van het
wintervoer aanwezig zijn. Met een beetje
fantasie en proberen, zijn er veel mogelijkheden om meer honing te gebruiken en
minder suiker. Dit laatste is in verband
met obesitas wel belangrijk.
Hier volgen twee bakrecepten waarin
honing verwerkt wordt.

Wat eten

we met

ZOET

COR VONK NOORDEGRAAF

kerst?

Havermout koek met appel

- 1 cub* honing
- 1,5 cub suiker
- 0,5 cub plantaardige olie, bijvoorbeeld
zonnebloemolie
- 1 cub zwarte, sterke thee
- 2,5 cub zelfrijzend bakmeel
- 1 cub fijn gehakte walnoten
- 2 eieren

- 100 gram bloem, (mag ook een mengsel
van meelsoorten zijn)
- 150 gram havermout
- 50 gram suiker
- 30 gram honing
- 150 gram boter of plantaardige olie
- 1 ei
- 1 eetlepel kaneel
- 2 appels en een handje rozijnen
- 80 gram gemengde noten.

Bekleed een cakeblik, springvorm of ander
model met bakpapier
Mix de thee met de suiker en de eieren tot
ze schuimig zijn ( ca 10 minuten)
Voeg de honing en olie toe, mix kort tot alles
goed gemengd is.
Spatel het zelfrijzend bakmeel en de noten
erdoor
Doe het beslag in de vorm en plaats deze
ongeveer in het midden van de voorverwarmde oven (170 graden) of er iets onder.
Baktijd is ca 1 uur, afhankelijk van de bakvorm en wijze van verwarmen van de
oven.

Oven voorverwarmen op 160 graden.
Meng de bloem, havermout, suiker en honing.
Smelt de boter op een laag vuur, de olie mag
iets verwarmd worden.
Rasp de appels met een grove schaaf en hak
de noten in kleine stukjes.
Meng alles tot één beslag.
Giet het beslag uit op een bakplaat of taartvorm. De dikte van de laag beslag mag
maximaal 2 cm zijn.
Plaats de bakplaat in het midden van de
oven. De baktijd is ongeveer drie kwartier.
Verdeel de nog warme koek in gewenste stukken en laat deze verder op de plaat afkoelen.

*De maat van een cub is in dit recept 240 ml

Veel succes !x

Joodse Honingcake
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Stop geen tam, maar een wild konijn in
de pot, het beest heeft een mooi leven
gehad en smaakt veel beter dan zijn
tamme soortgenoot.
Bestrooi de stukken konijn met peper en
zout en strooi er bloem overheen. Verwarm
de boter in een braadpan en bak de
stukken konijn hierin bruin aan.
Neem het vlees uit de pan en leg het apart.
Laat vervolgens in dezelfde pan de sjalotjes,
knolselderij, knoflook en kruiden aankleuren
Afblussen met bier en wildfond. Voeg de
mosterd toe en leg de stukken konijn terug
in de pan. Als het kookt (deksel erop) zet
u de pan op een klein pitje en laat minstens
1,5 uur doorgaren. Controleer het vlees op
gaarheid, het moet gemakkelijk van het
bot loslaten.
Giet vervolgens bijna al het kookvocht in
een andere pan, kook het tot een kwart in
en zeef het. Aanmaken met wat aardappelzetmeel bij totdat de saus licht gebonden is.
Glazuur
De apelcider, sojasaus en ketchup opkoken
(eventueel met een beetje water), het
vuur uitdoen en de honing erdoor
roeren.
De glazuur over het konijn in de
braadpan gieten en nog 5 minuten
laten sudderen, eventueel een beetje
ingekookt kookvocht toevoegen als het
dreigt aan te bakken.

Wat eten

we met

HARTIG

ERIK VAN ROSMALEN

kerst?

Wild konijn in bier
- 1 wild konijn in stukken verdeeld
- 50 gram boter of plantaardige olie
- 100 g fijngesneden sjalotjes
- 3 dl (potje) wildfond
- 2 flesjes bier
- aardappelzetmeel
- 2 eetlepels honing
- 3 tenen knoflook
- 4 eetlepels grove mosterd
- 3 tijm takjes, 4 jeneverbessen,
3 laurierblaadjes
- zout en peper

Schil de peren, snijd ze in kwarten, haal het
klokhuis weg en snijd de parten dan nog eens
overlangs in tweeën. Laat de boter lichtbruin
bruisen in een steelpan met dikke bodem.
Bak hier de stukjes peer in aan. Voeg de suiker
toe en laat dit licht karameliseren. Blus het
geheel af met de whisky of cagnac. Nog even
laten doorkoken totdat de peertjes met een
stroperig en glanzend laagje zijn omhuld. Erg
lekker bij het konijn.
Het konijn, de saus en de peerstjes opdienen
met aardappelen en groente.

Voor de glazuur
- 30 cl apelcider
- 50 cl sojasaus
- 40 cl ketchup
- 150 gram vloeibare honing

Wat een maaltijd, ik heb er nu al trek in.
Fijne kerst x

Gebakken peertjes
- 3 stevige handperen
- 50 g roomboter
- 3 0f 4 eetlepels honing
- 30 ml whisky of cognac
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Agenda 2020 | 2021
Oxaalzuurbehandeling
zaterdag 30 december tussen 9 en 10 uur
Nieuwjaarsreceptie
dinsdagavond 12 januari vanaf 20.00 uur.
Onder voorbehoud
Midwinterbijeenkomst
(onderwerp volgt): dinsdagavond
9 februari vanaf 20.00 uur. Per zoom
Algemene Leden Vergadering
dinsdagavond 9 maart vanaf 20.00 uur.
Onder voorbehoud

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

24 : 25

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
06 339 24 227
nbv.amstelland@gmail.com
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING
IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Imkersvereniging Amstelland
Aalsmeer

BESTUUR

DEPOT-COMMISSIE

REDACTIE-COMMISSIE

TUIN-COMMISSIE

VSH WERKGROEP

Voorzitter
Harmke van de Fliert
06 209 83 641

Peter Trooster
020-643 50 33

Hans de Graaff
020-64 07 737
jdegraaff40@gmail.com

Jan Westerhof
0297340635
jan@westerhof50.nl

Gerbert Kos
06 270 273 05
gerbertkos@hotmail.com

Cor Vonk Noordegraaf
023-561 65 25
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Jan Westerhof
0297-340635
jan@westerhof50.nl

GEBOUWEN-COMMISSIE

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657 32 37 50
erik@rosmalen-schenk.nl

Roy Bielert
020 6450756
Roy.bielert@casema.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Henk Kooij
020-645 22 85
hskooij@hetnet.nl

Jos Valentin
0297-323969 / 06-427 16 702
fam@valentin-vanderdrift.nl

Peter Lobbezoo
pllobbezoo@gmail.com

Roy Bielert
020-6450756
Roy.bielert@casema.nl

Secretaris
Eric van der Meer
020-645 70 84
nbv.amstelland@gmail.com
Penningmeester &
vicevoorzitter
Simone van de Graaf
06-489 69 935
penningmeesteramstelland@
gmail.com

Jan Op den Orth
06-538 70 153
DEPOT mailadres
nbvamstelland@hotmail.com

Sijbrand Muijen
0297-561219
smuijen@yahoo.com
Lars van den Hoek
06-51486617
larsvandenhoek@live.nl
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