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VAN HET BESTUUR

Beste
leden
Het nieuwe bijenseizoen is alweer een paar
weken oud. Er staat op de dinsdagavond
weer koffie klaar en de winkel is weer open
van 19.00 tot 21.00 uur. De tuinvrijwilligers
hebben weer houtsnippers op de paden
aangebracht en de beginnerscursus draait
al volop.
HARMKE VAN DE FLIERT

Op 9 maart, nog voor de opening van het seizoen,
is de Algemene LedenVergadering per Zoom
gehouden. Na afloop heeft Bert Berghoef, voorzitter van de landelijke NBV, zich voorgesteld en
het beleid van de NBV toegelicht.
Het verslag is al rondgestuurd omdat er ditmaal ook een tweede ALV nodig was. Dit omdat
het besluit om de statuten te wijzigen in de eerste ALV niet volgen de nog geldende statuten genomen kon worden. Daarvoor was een tweede
ALV nodig. Die is gehouden op 14 april, ook per
Zoom. Ook op deze vergadering is de statutenwijziging aangenomen. En dat betekent dat als
er komend jaar geen zwaarwegende bezwaren
tegen de statutenwijziging ingediend worden,
we na 14 april 2022 naar de notaris kunnen gaan
om de statuten vast te stellen.
Bij de ALV kwam naar voren dat bijna alle commissies en het bestuur zitten te springen om

extra vrijwilligers. Daarom is er op 8 april een
bijeenkomst georganiseerd waarbij namens
iedere commissies een vertegenwoordiger aanwezig was. Bij dit overleg is een inventarisatie
gemaakt van de open vacatures en zijn er
suggesties gedaan om vrijwilligers op te sporen.
Voor dit moment zijn we op zoek naar:

• Helpers om de tuincommissie te versterken.
Het gaat om 1 zaterdag ochtend per maand

• Vrijwilliger voor de winkel op de dinsdag-

avond. Er zijn nu 5 vrijwilligers en dat is net één
te weinig.

• Vrijwilliger voor de VSH werkgroep ter onder-

steuning van Roy bij het verzorgen van de volken
en materialen

• Educatie coördinator (vergelijkbaar met de

cursuscoördinator (Hans Lussing)) die materialen
regelt, vrijwilligers mobiliseert en de aanvragen
voor educatie in behandeling neemt.

• Vrijwilligers voor de verzorging van de

demonstratie kasten in Amstelveen (Stadshart)
en in Ouderkerk die de verzorging van de twee
demonstratie kasten op zich willen nemen.
Dit is een onderdeel van het project ‘Bestuivers
rond de A9’.

• Twee algemene bestuursleden, waarvan één
in de toekomst het penningmeesterschap kan
overnemen.
Wie o wie meldt zich aan!!!!
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Ook dit voorjaar kwamen er al verzoeken voor
het plaatsen van bijenkasten in een tuin of bij
een bedrijf. Er komt een aparte mail met de
adressen en verdere gegevens.

Eén van de twee demonstratiekasten
waar we een vrijwilligers voor zoeken
Er komt er een in Amstelveen
(Stadshart) en één in Ouderkerk te
staan. Intresse?
Stuur een mail naar de secretaris.

schooltuinen
Er is een overleg geweest met de gemeente A
mstelveen. Daarbij werd de vraag gesteld of we
iets kunnen betekenen voor het schooltuincomplex bij de Legmeerdijk. Inmiddels heeft Eric een
gesprek gehad met de schooltuinleider en dat
was positief. Ook dit wordt vervolgd.
Op de maandagen worden er weer schooltuinlessen gegeven op ons park. Opdat alle
kinderen (en ook wij als er weer bijeenkomsten
mogelijk zijn) in het leslokaal kunnen zitten
komen er binnenkort extra stoelen, gedoneerd
door Athora.
biodiveriteitsprijs
Het A9 project heeft de NBV biodiveriteitsprijs
gewonnen. Zie elders in BijPraten. De aangepaste begroting naar aanleiding hiervan wordt
nog nagestuurd.
Op onze website komt een pagina ‘Projecten’
waar het VSH Project, het project Bestuivers
langs de A9/Biodiversiteit en toekomstige
projecten geplaatst (kunnen) worden.
Basiscursis 2022
De inschrijving voor de basiscursus 2022 is
geopend. In 2022 wordt één cursusgroep samengesteld.
Door de corona beperkingen zijn er twee
evenementen afgelast. Het betreft de Beemster
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Bijenmarkt en de Amstellanddag 2021. Deze
laatste wordt misschien nog in september of
oktober georganiseerd.
scholing
Namens het bestuur heeft Harmke de webinar
‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’
(WBTR) gevolgd. Er werd uitleg gegeven over
deze nieuwe wet, die per 1 juli 2021 ingaat Hierin
wordt bepaald dat er sprake is van hoofdelijk
persoonlijke aansprakelijkheid als er wat mis
gaat. Als bestuur gaan we nog het stappenplan
dat speciaal voor stichtingen en verenigingen is
opgezet, doorlopen zodat we als NBV Amstelland
onze zaakjes op orde hebben, ook voor de toekomstige bestuursleden.
Nog even terugkomend op mijn beginzin.; het
nieuwe bijenjaar is al weer een paar weken oud’,
daaraan wil ik toevoegen. En wat is er al weer
veel gebeurd • • • x

Terugblik op imkeren bij
imkervereniging Amstelland
Op verzoek van de redactie van BijPraten
lezen jullie hierbij over mijn ervaringen bij
bijenvereniging Amstelland. Inmiddels ben
ik verhuisd naar Haaksbergen en ben daar lid
geworden van Imkervereniging de Heidebloem.
Mijn kennismaking met bijen en de vereniging
kwam tijdens een wandeling in de buurt van
mijn huis in de Kwakel. Daar zag ik wat kasten
staan en dacht misschien is dat wat voor mij.
We hadden een boomgaard met ruimte vandaar.
In email contact met Eric van der Meer bleek
dat hij wel wat kasten bij ons wilde plaatsen.
Zo gezegd zo gedaan. Dit was in April 2018. Dat
seizoen heb ik meegekeken bij zijn werkzaamheden en vooral veel naar de bijen. Hiervan werd ik
zo enthousiast dat ik al gauw op de lijst van de
imkercursus stond.
Onze fruitoogst was sindsdien trouwens
ongelofelijk goed.
In 2019 heb ik de Imkercursus gevolgd en met
goed gevolg afgesloten. De klas van 2019 had
het geluk dat ze de laatste was die Jan Westerhof
als leraar had. Door hem ben ik heel anders naar
de natuur en alles wat er groeit en bloeit gaan
kijken. Ik heb de cursus als zeer interessant maar
ook zeer inspannend ervaren. Gelukkig kon ik
meekijken bij Eric en vragen stellen. Vooral de
theorie vond ik pittig.
4 : 27

Ik heb de contacten bij de vereniging altijd als
erg plezierig ervaren. Omdat ik wat vrije tijd
had werd ik al gauw gevraagd of ik interesse
had in werkzaamheden op het bijenpark. Bij
het wassmelten konden/kunnen ze altijd wel
wat handjes gebruiken. Vooral omdat Cees de
Koning helaas met wassmelt pensioen moest,
gezien zijn gezondheid. Met Cees en Roy Bielert
en soms hulp van medecursist Amanda Lingeman
heb ik dit als genoeglijke en productieve ochtenden ervaren.

Cees aan
het werk .

Het wassmelten werd zelfs zo gewaardeerd dat
de hele werkplek opnieuw is bestraat en heringericht. Hier hebben we in het 1e coronajaar toch
nog een aardige productie gedraaid. Met zeer
regelmatig bezoek van Cees. Die kon het toch
niet missen.
Ik kan me dat wel voorstellen. Hier bij de
nieuwe vereniging liggen de activiteiten i.v.m.
corona nog stil. Daar ken ik dus nog niemand
behalve digitaal via een App groep. Volgens mij
smelten zie hier geen was, dus wie weet is hier
nog een mooie taak voor me weggelegd.
Ik wil de volgende mensen bedanken voor het
leuke contact: Eric, de koolmezen en spechten
zijn dol op jouw pindacontainer. Gonnie, het volk
wat ik van jou gehad heb vliegt alweer geweldig.
Roy, heb je al een nieuw wassmelt maatje? En
Cees natuurlijk, een voorbeeld van doorzetten!
En verder Jan, Hans en Ingrid.
Ik kom zeker nog eens langs in het winkeltje.
Zover is Twente nou ook weer niet.
Mijn bijen hebben de strenge winter hier
overleefd en vliegen goed en komen terug met
knalgeel stuifmeel. Ik heb nog niet in mijn twee
kasten gekeken.
Met vriendelijke groet,
Roel Meijer x
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VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

JAN WESTERHOF

VSH seizoen 2021

F1-VSH moeren voor leden
Ieder jaar leren we meer over het hoofddoel van de activiteiten: het elimineren
van Varroa door VSH. Vorig jaar dachten
we dit te doen door met bijen van leden
volken met een VSH-moer op te kweken.
Dat viel tegen. Er was te weinig belangstelling uit het gebied van 3 kilometer rond
het bijenpark. Daarvoor waren, achteraf
gezien, begrijpelijke redenen. In een wat
groter gebied was er wel veel belangstelling. Ook was het bewerkelijk om de bijen
op tijd en in de juiste aantallen aangeleverd te krijgen. Daarom gaan we dit jaar
uit van bevruchte F1-VSH koninginnen
die in september in een groot en gezond
volk, dat goed de winter door kan, worden
geplaatst. Voor onze leden betekent dit
minder werk. Voor de VSH-commissie iets
meer werk maar ook veel meer zicht op
de moeren. Het gebied waar we de dat
willen doen wordt uitgebreid van 3 naar 5
kilometer rondom het Bijenpark. Daardoor
kunnen meer leden meedoen dan vorig
jaar. We denken hier 60 moeren voor
nodig te hebben.

Het werk van de commissie VSH richt zich dit jaar op het
uitbreiden van het gebied waarvoor VSH-moeren beschik
baar zijn. Ook wordt verder gewerkt aan het opzetten
van ouderlijnen om de genetische variabiliteit van de
bijen met VSH-eigenschappen in stand te houden en te
vergroten. Daarnaast willen we alle cursusvolken en alle
volken die de cursisten mee naar huis krijgen, voorzien
van een goede VSH-moer. Net als in voorgaande jaren zal
er weer bemonsterd worden op Varroa.

Heb je interesse in een F1-VSH moer geef
je dan voor 15 mei op bij Jan Westerhof,
e-mail: jan@westerhof50.nl
Genetische variabiliteit
Door single- en multi dar inseminatie
hebben we ouderlijnen gekregen die tot
100% VSH eigenschappen hebben. Het
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aantal lijnen willen we verder uitbreiden, en
het aantal volken van iedere lijn vergroten.
Van iedere lijn worden 5 gelijkwaardige
productievolken opgezet. Hiervoor worden
40 multi dar geïnsemineerde moeren
opgekweekt. Deze worden op alle eigenschappen beoordeeld die voor een goede
Buckfast ouderlijn vereist zijn. Zo kunnen
we bepalen welke lijnen het beste zijn en
welke we kunnen gebruiken voor de opzet
van nieuwe lijnen. Dit werk neemt meerdere
jaren in beslag en is essentieel voor het in
standhouden van de genetische variabiliteit.
In het zwermseizoen zorgen de volken ook
voor VSH-darren.
Enkele volken waarin vorig jaar vrijwel
geen mijten werden aangetroffen zullen
op VSH-eigenschappen worden getest.

VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Goede volken voor de cursisten
Voor de cursisten hebben we ongeveer
30 volken nodig. Die willen we allemaal
voorzien van een VSH-koningin zodat ze
met goed materiaal van start gaan. De volken worden gemaakt met de Pia Aumeier
methode. Daarbij wordt in een 6 ramer
een raam broed, een raam voer en een
raam met kunstraat gehangen, waar een
royale hoeveelheid bijen wordt bijgeschut.
Als de aangezette doppen gesloten zijn
worden ze verwijderd en vervangen door
een dop met een VSH-moer.
Uitvoering
Om voldoende jonge koninginnen te krijgen
wordt vanaf mei meerdere keren overgelarft. Het overlarf-schema hangt af van het
weer dat in hoge mate de aanmaak van
voldoende darren bepaald. Deze jonge
koninginnen worden in 6 ramers (cursus)
of Kieler kastjes geplaatst en en opgekweekt
bij Vattenfall. Na de bevruchting worden
de cursistenvolken op het park geplaatst
en door de cursisten verzorgd. De Kieler
kastjes blijven, afhankelijk van de wespendruk, zo lang mogelijk bij Vattenfall. In
september kunnen ze worden overgeplaatst
in volken van leden. Of we maken eerder
met de jonge koninginnen schutzwermen.
We hopen zo de kans op roverij door
wespen en bijen bij deze volken te verkleinen. Ook wordt zo de bijendruk op het
park, die door de dubbele cursus groot is,
kleiner.
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Bemonstering op Varroa
In juli en augustus kunnen leden hun
volken weer bemonsteren op Varroa.
De monsters van 45 gram bijen worden
onderzocht met de schutmethode.
In samenwerking met leden die daarvoor belangstelling hebben willen we graag
wat nader naar de mijtbesmetting kijken.
We denken aan controle van de varroalade
en het tellen van de mijtval na de oxaalzuur behandeling in december.
Op de hoogte blijven en meedoen
Via e-mail zullen we iedereen regelmatig
informeren over de stand van zaken.
De VSH-werkzaamheden worden uitgevoerd een kleine actieve groep leden. We
kunnen wel wat versterking gebruiken bij
de verschillende werkzaamheden. Heb je
belangstelling neem dan contact op met
Jan Westerhof. Tel. 06 223 503 07 x

ENQUTE

Een eerste
impressie over
de resultaten
van de enquête
over BijPraten
DE REDACTIE

De redactie is erg blij dat zoveel leden de
enquête hebben ingevuld: 67 antwoorden
kregen we! Nog gelukkiger werden we van
jullie oordeel over het huidige blad: de
vormgeving en de inhoud scoren hoog.
Bij de frequentie zegt het merendeel ‘Goed’
en vinden evenveel de frequentie ‘Voldoende’
als ‘Uitstekend’.
De leden vinden BijPraten belangrijk: nodig, gewenst, als informatiebron over verenigingsitems
en als bindmiddel van de vereniging. en zouden
het liefst BijPraten behouden. Er is ook een
deel van de leden die vinden dat de functie van
BijPraten ook anders kan worden ingevuld.
Bij de vraag over een voorkeur voor het behoud
van BijPraten of voor een Nieuwsbrief zegt
ruim 61% het liefst BijPraten te behouden; ruim
17% heeft geen voorkeur of weet het nog niet.
Een Nieuwsbrief vindt 18% aantrekkelijk .
Als we kijken naar onderwerpen waarover de
lezers willen worden geïnformeerd, zien dat
informatie vanuit het bestuur, de projecten en de
commissies met ‘Houden zo’ wordt beloond. Bij
de onderwerpen als imkeractiviteiten, ervaringen,
interviews, teelt, bijproducten, drachtplanten,
wetenschap en relevante internet links mag de
redactie wel meer artikelen opnemen. Onderwerpen als kasten, materialen en vraag/aanbod tonen
een gevarieerder beeld: mag minder, houden zo
en mag meer.
De E-mail berichten vanuit het bestuur worden
door velen gelezen. Opvallend is dat de Whatsapp
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groep door een klein aantal wordt gebruikt,
terwijl Facebook niet wordt gebruikt. De website
wordt soms gebruikt.
BijPraten wordt wel intensief gelezen, maar niet
frequent als naslagwerk gebruikt. Er zijn leden
die toch graag een gedrukte versie zouden willen
ontvangen.

ENQUETE

Vanuit de inzenders kwamen ook suggesties die
we graag in ons redactie beleid willen meenemen:
Het is een verenigingsblad
o Voor veel leden is Bijpraten een van de factoren die de samenhang van de vereniging bepalen,
zoals de tuin, de winkel, de was smelterij.
o Het geeft vereniging specifieke informatie, is
een visitekaartje en wordt gebruikt als naslagwerk.
o Met Bijpraten blijf je op de hoogte waarmee
de vereniging en de leden bezig zijn
Extra onderwerpen voor BijPraten
o Communicatie over landelijke NBV ontwikkelingen die ons raken/beïnvloeden en samenwerking in projecten.
o Een terugkerend item om nader kennis te
maken met een van onze leden of de vrouw
van… (persoonlijk verhaal / motivatie over zijn/
haar hobby en bijenstal).
Alle details van de
meningen en input van de
leden kunt u nog eens nakijken
op de website. Klik op de knop
om informatie te downloaden.
Natuurlijk hebben we alle
naar personen herleidbare
gegevens verwijderd.
Bedank voor ieders
inbreng.

o Interviews met commissieleden; Kan ook
een interview met een van onze leveranciers of
buren zijn etc.
o Prijsvraag/vreemde foto waar je op kunt
reageren met een leuke slagzin o.i.d. en dan iets
kunt winnen Een soort van “wat ik nu weer heb
meegemaakt” rubriek.
o Ik denk dat iedereen tijdens het bijeenhouden
zich op enig moment wel geconfronteerd ziet met
een situatie die niet in de cursusboekjes is beschreven. Wat was die, waarom stak deze zo uit. En hoe
ben je er mee omgegaan. Kan leerzaam, leuk,
grappig of misschien wel vervelend zijn. Het
geeft een inkijkje in het imkeren door een ander.
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o Het is misschien leuk als je interviews doet en
dat de geïnterviewde het volgende lid aanwijst
om geïnterviewd te worden.
o Misschien leuk als er meer leden aan het
woord komen zodat we elkaar beter leren kennen.
Een beetje hoe het landelijke blad dit doet met
“Bijen op stand”. Misschien een soort vragenlijst
als: hoe lang imker je al? / waar staan je bijen? /
hoe voorkom je een zwerm? / wat is je favoriete
boek of website over imkeren? / enz. En dat dat
in combinatie met afbeeldingen.
o Misschien een rubriek over de geschiedenis
van Imkervereniging Amstelland
Frequentie van BijPraten
o 4x per jaar met meer diepgang en misschien
als optie het opnemen van korte artikelen bijvoorbeeld gericht op dringende zaken o.i.d. in
een compactere editie
Aanbiedingen vanuit de leden
o Mijn vrouw maakt veel mooie foto’s als ik
aan het imkeren ben; daar kan de redactie wel
gebruik van maken.
o Ik wil wel een keer een artikel schrijven.
o Wel vijf leden bieden aan om ‘misschien later’
ons redactie team te willen versterken!

We sluiten graag af met de verzekering dat de
redactie de ingebrachte voorstellen ter harte
neemt en gaat proberen om bij de komende
nummers van BijPraten, invulling aan deze
voorstellen te geven.x

De Basiscursus
Imkeren 2021

In het vorige nummer schreven we al over de Basiscursus
Imkeren 2020, die na drie theorie-bijeenkomsten niet
verder ging als gevolg van de Corona maatregelen. Van
de vijftien deelnemers gaven dertien kandidaat-imkers
aan in 2021 met de cursus verder te willen.
Het maximumaantal deelnemers aan de basiscursus is 15.
Als er dan al 13 cursisten klaar staan kunnen we hooguit nog
twee nieuwe cursisten aannemen. En dat terwijl er ook al
tientallen aanmeldingen zijn die dan ook weer doorschuiven
naar 2022 en verder.
Na uitgebreid overleg met het bestuur, de bijenteeltleraar
Gert Admiraal en een aantal begeleiders is besloten om in
2021 twee basiscursussen te starten. Eén cursus met de 13
deelnemers van vorig jaar aangevuld tot 15, en een tweede
cursus met 15 nieuwe deelnemers.
De twee cursussen lopen gelijk op. De theorielessen waren
op maandagvond voor de nieuwe en op donderdagavond
voor de oude groep. De praktijk is zoals altijd op zaterdagmorgen, maar om en om. Zo is er van april tot september
vrijwel iedere zaterdag een praktijkles.
Na het proces van inschrijven etc. is maandag 25 februari
gestart met de theorielessen. Het was onmogelijk om die
op ons Bijenpark te houden (Corona, weet u wel), daarom
is besloten om de twee keer vier lessen via zoom aan te bieden. Dat was wel wennen, zoals docent Gert heeft ervaren.
Hij meldt het volgende:

HANS LUSSING GERT ADMIRAAL

De theorielessen van de basiscursus imkeren zitten erop.
Het was geen eenvoudige klus. Met de zoom lessen was
het lastig inschatten of de cursisten mij volledig konden
volgen. Ook kan je met zoom niet inspelen op reacties en
gezichtsuitdrukkingen van cursisten. Bij zoomlessen miste
ik de interactie. Zoomen is absoluut niet te vergelijken met
“live”-lessen. En toch is de conclusie dat de theorie stof goed is
overgekomen en dat de cursisten met veel plezier en interesse
kennis hebben genomen van: 1. De biologie van de honing10 : 27

bij, zowel uit-als inwendig. 2. Drachtbloemen en -planten;
drachtstruiken en drachtbomen en het belang daarvan voor
de honingbij. 3. Voedsel van de honingbij. 4. De jaarcyclus
van een bijenvolk en tenslotte; 5. De bijengezondheid. Al met
al is er veel geleerd over de honingbij en kunnen we met een
gerust hart, wel op anderhalve meter afstand, de praktijklessen
gaan behandelen. We hebben er zin in.
De cursisten gaven achteraf aan veel te hebben opgestoken
van de lessen, hoewel ze het onderlinge contact wel misten.
Voordat de praktijklessen konden beginnen moesten de
deelnemers natuurlijk wel beschikken over beschermende
kleding en imkergereedschap. Op zaterdag 27 maart is onze
winkel extra geopend en zijn de nieuwelingen op basis van
een rooster door de winkel geleid. Steeds twee per kwartier.
Helemaal Coronaproef. Dit was mogelijk door de extra inzet
van vrijwilligers van de winkel waarvoor onze dank.
De praktijklessen worden ook Coronaproef uitgevoerd.
Altijd buiten, waar mogelijk op anderhalve meter uit elkaar.
Geen drie maar twee cursisten per lesvolk voorzien van
kap en mondkapje. En niet meer dan vier begeleiders. Zo
moet dat lukken.Helaas was tijdens de eerste praktijkles op
3 april de temperatuur te laag om in de volken te kunnen
kijken. De les is gevuld met kennismaking met het materiaal, kasten, de lesstal en ons park. Een beroker aansteken en
brandend houden is ook een kunst apart.
Hopelijk wordt het snel warmer zodat echt in de bijenvolken gewerkt kan worden.
Dertig cursisten en de Corona maatregelen vragen ook om
extra voorzieningen. Zo hebben we meer volken nodig om
les mee te geven. En we moeten in de loop van het jaar voor
dertig nieuwe imkers een volkje beschikbaar hebben. We
maken natuurlijk afleggers van de lesvolken en ook zoveel
mogelijk éénraam-broedafleggers (methode Pia Aumeier).
Maar misschien zullen we ook nog een beroep doen op de
leden voor een bijdrage. Daarover later meer. x
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JOS VALENTIN (MET DANK AAN ERIC)

Overlast
van
bijen?

Op de Home pagina van onze website staat een verwijzing naar ‘wat te doen bij overlast van bijen’. Met
voor de regio Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout
het telefoonnummer van Eric van der Meer.
Dit jaar werd Erik wel erg vroeg gebeld met de vraag
wat te doen aan bijen in huis….
Eric meldde:
“Kreeg vanavond melding van bijenoverlast in huis…
stuurde onderstaande foto. Ik denk dat dit geen honingbij
maar een wilde bijensoort. Hebben jullie een suggestie
wat het zou kunnen zijn?
Ze hebben er elke dag 1. Als ze 5 dagen weg zijn geweest,
liggen er 5 in huis...”

Met deze foto erbij.

Met enig speurwwerk bleek het te gaan om de Rosse
metselbij - Osmia bicornis. Als verklaring dat ze in huis
werden gevonden opperde ik: Er zal ergens in het huis
een (of meerdere) nestgangen zijn gemaakt waaruit nu
een voor een de nieuwe bijen komen. Of ze zijn via een
raam binnen gekomen…
Later kreeg Eric een terugkoppeling van degene die de
melding had gedaan:

https://www.wildebijen.nl/
rossemetselbij.html

“Probleem is opgelost, ik zag ineens zand liggen onder onze
tafel, die uit de schuur komt, we gaan immers verhuizen
en de originele eettafel is verkocht, we gaan nl. Kleiner
wonen. Onder de tafel zitten graatjes, die nu dus dichtgemetseld zitten, maar enkele open, inderdaad metselbijen,
bedankt voor het advies en het aanhoren.
Zo zit het dus…” x
Als jullie meer over deze mooie wilde bijen willen lezen:
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https://www.bestuivers.nl/
wilde-bijen/bijenportretten/
metselbijen

Wetenschap: concurentie op de heide

Concurrentie
tussen honingbijen
en andere bestuivers
COR VONK NOORDEGRAAF

In NatureToday.nl werd het resultaat
vermeld van een onderzoek dat door
EIS is uitgevoerd op verzoek van het
Rijksvastgoedbedrijf om na te gaan of de
aanwezigheid van honingbijvolken op
heidevelden invloed heeft op andere
bestuivers.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft terreinen in
beheer waar zeldzame, bedreigde bestuivers
voorkomen. Daar er berichten in omloop zijn
over de achteruitgang van deze bestuivers
als gevolg van concurrentie met honingbijen, bestaat de vraag of deze concurrentie
al dan niet aantoonbaar is. EIS Kenniscentrum
Insecten onderzocht daarom in opdracht
van het Rijksvastgoedbedrijf de draagkracht
van heideterreinen van defensie voor wat
betreft de plaatsing van honingbijvolken. Het
ging om een antwoord te geven op de vraag
om na te gaan of er sprake is van concurrentie tussen honingbijen en andere bestuivers
(wilde bijen, dagvlinders en zweefvliegen)
op heideterreinen en zo ja, in welke mate.
Mede op basis van eerder onderzoek heeft
men op drie heideterreinen op oppervlakten
van 50x 50 m gedurende 45 minuten alle
aanwezige bestuivers, dus ook de honingbijen, per soort geteld. Dit is gedaan op
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verschillende tijden en afstanden van de
geplaatste bijenvolken. Hieruit blijkt dat
het aantal wilde bestuivers statistisch
betrouwbaar toeneemt naarmate men
verder van de geplaatste volken komt. Het
aantal honingbijen lijkt daarentegen bij
toenemende afstand van de kasten af te
nemen. Op basis van deze en eerdere gegevens en modelberekeningen heeft men
berekend wat de invloed is van het aantal
volken per ha heide op verschillende afstanden (zie fig.). Uit de gegevens blijkt
dat er een verdringingseffect optreedt. x

Figuur. Verband tussen de
invloedsfeer op verschillende
afstanden en het aantal volken
per ha heide

Wetenschap

Hommels
eten tomaten
in bloei
JAN WESTERHOF

Met enige regelmaat verschijnen er
opvallende verhalen in de krant. Dit vorig
voorjaar was dat het geval met de hommel,
die onder andere tomatenplanten in
bloei zou bijten. Volgens de nieuwsmedia
zouden hommels als ze honger hadden
knagen aan het blad van planten om zo
een reactie teweeg te brengen waardoor
ze sneller gaan bloeien. En vooral bij
tomaat zou dat het geval zijn.
De hommels knaagden aan de bladeren.
Het knaagsel lieten ze vallen. Uit proeven
was gebleken dat als de hommels knaagden
aan bladeren van tomatenplantjes deze wel
30 dagen eerder bloeiden. Werden de gaatjes mechanisch nagebootst dan bloeiden ze
25 dagen eerder. Aldus een artikel in Science,
toch een heel serieus blad. Het artikel was
niet op 1 april gepubliceerd.
Aan tomaten is zeer veel onderzoek
gedaan. Ieder detail van de groei is onderzocht. Hoe snel ze na het zaaien in bloei
komen hangt in de eerste plaats af van het
ras. Hoe snel legt het bladeren aan. Hoeveel
bladeren moeten aangelegd zijn voor de
eerste knoppen worden gevormd. Ook kent
ieder ras een vaste tijdsduur tussen bestuiving
en rijpheid. In 1970 was ‘Early Girl de record-
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 ouder: 50 dagen. Nu doet de recordhouh
der er 47 dagen over. Bij tomaten worden
kennelijk net als bij het schaatsen records
gebroken met 100sten van seconden.
Bijtende hommels zouden de tijd tussen
het zaaien en de bloei met 30 dagen
verkorten. Dat is merkwaardig. Tomaten
worden gezaaid en na 13 dagen verspeend.
Op de 15e dag wordt de eerste tros aan
gelegd, de tweede op de 22e dag. Onder
gelijke omstandigheden beginnen de
1e trossen allemaal tegelijk te bloeien en
de eerst bestoven vruchten zijn ook tegelijk rijp. Je kunt er de klok op gelijk zetten
als het weer (licht en temperatuur) geen
roet in het eten gooit.
Dat hommels hier zomaar 30 dagen
vanaf knabbelen is onzin. Dat is alleen
mogelijk als in het jonge leven van de
tomatenplant iets heel erg fout is gegaan.
Mogelijk zijn ze koploos geworden. Dit
ontstaat als teeltomstandigheden sterk
wisselen. Op tomatenbedrijven als ze bij
koud schraal weer van de warme vochtige

kweekkas naar de vrijwel lege droge teeltkas gaan. De tomatenteler mist daardoor
de eerste en soms ook de tweede tros.
De planten die voor het onderzoek gebruikt zijn stonden buiten. In het verslag
staat niet hoe de hommels bij de planten
zijn gebracht. Mogelijk hebben de planten
waar de hommels aan moesten knagen
een paar dagen in een gaastent gestaan en
de controleplanten niet. De omstandig
heden in de gaastent waren dan net iets
beter dan buiten waardoor in de tent geen
koploosheid optrad.
Er kan ook wat anders aan de hand geweest zijn. Want de planten vertoonden
een enorme bloeispreiding, ‘van wel 20
dagen, zoals uit de tabel blijkt. En dat is
vreemd. Zelfs het meer dan 50 jaar oude
ras ‘Early Girl’ vertoont spreiding dat niet.
Dat wijst erop dat er met de opkweek van
de planten heel veel fout is gegaan. Ik denk
dat het artikel niet was geplaatst als een
tomatenteler het vooraf had gelezen. x

Biodiversiteitsprijs 2020-2021
van de
landelijke nbv

Uit bijna 40 inzendingen kwamen 7 winnaars
uit de bus. Zeven projecten gericht op het
verbeteren van het leefklimaat van bijen
waaronder ons project Bestuivers langs de A9.
De NBV stelde in totaal € 50.000,- beschikbaar
aan afdelingen voor de beste projectideeën die
het leefklimaat van bijen versterken en/of herstellen.
Om meerdere inzendingen kans te laten maken,
kon een plan worden ingediend voor minimaal
€1.000,- en maximaal € 25.000,-.
De Criteria waren:

• Het project draagt aantoonbaar bij aan

blijvende verbetering van de biodiversiteit in een
specifiek gebied, gericht op het versterken en/of
herstellen van het leefklimaat voor alle soorten
bijen

• Het projectidee wordt ingediend door een
afdeling of meerdere afdelingen samen

• Het project zoekt samenwerking op met
HARMKE VAN DE FLIERT

(lokale) maatschappelijke organisaties (denk aan
scholen, scouting, (stads/buurt)tuincomplexen,
milieu educatiecentra, etc.)

• Het project dient als inspiratie voor anderen
om ook aan de slag te gaan en heeft een
belangrijk educatief component

• De aanvraag betreft een eenmalige subsidie
• Het project kan binnen twee jaar worden
afgerond. Daarna gaat het zelfstandig verder

15 : 27

• Al beschikbare cofinanciering in tijd of geld

is een pré evenals waardetoevoeging van het
budget door samenwerking met lokale telers en
andere organisaties, donateurs, e.d.

• Het projectidee is voorzien van een duidelijke
begroting t.b.v. de nodige financiering

• Het projectidee is voorzien van een duidelijke
omschrijving en planning

Voor het project was al een financiële toezegging binnen van RWS, (zie BijPraten december
2020) en nu dus ook van de NBV. We zoeken nog
sponsors voor het laatste deel van het bedrag,
ongeveer 6.000 euro.
Dankzij de inzet van Jos Valentin en Jan
Westerhof, en uiteraard van veel vrijwilligers de
komende vijf jaar, kunnen we nu (bijna) het hele
project uitvoeren. x

ERIK VAN ROSMALEN

In mijn volkstuin heb ik een aantal bijenvolken
staan. Aan één zijde is als erfafscheiding een
laurierkershaag aangeplant. In april, mei bloeit
ie mooi en trekt aardig wat insecten aan.

Wat doen die bijen?
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Na de bloei staat hij er maar gewoontjes bij,
verledenjaar eind mei ongeveer viel mijn vrouw
op dat er veel bijen op zaten “wat doen die daar,
knagen ze aan de blaadjes?” “Wat, nee natuurlijk
niet, het zijn toch geen konijen!”
De bijen (ook zweefvliegen, mieren en hommels)
komen op de extraflorale nectarklieren af. Nectar
klieren liggen meestal in een bloem. Insecten
kunnen alleen via een bepaalde weg die klieren
bereiken en komen daardoor ook in aanraking
met de meeldraden en de stamper.
Maar een aantal planten hebben extraflorale
(buitenbloemige) nectarklieren, ze zitten vaak
onder de bladeren verstopt maar kunnen ook
voorkomen op bladstelen of schutbladeren.
Ze dienen als aantrekking en beloning voor
bijvoorbeeld mieren en wespen die de plant
'beschermen' tegen plaaginsecten (rupsen).
Veel last van vraat heeft een laurierkers overigens
niet want hij is behoorlijk giftig (blauwzuur).
Daar hebben bijen gelukkig geen last van.

R

R
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Prachtige
achtergrondjes
Om je video-gesprekken
mee op te fleuren.
JOS VALENTIN

Bij een video-gesprek is het altijd even opletten hoe je
zelf op beeld komt en wat er op de achtergrond allemaal
zichtbaar wordt.
Als je niet wilt dat je achtergrond zichtbaar wordt in beeld,
heeft Zoom een eenvoudige functie om dat te verhelpen:
Kies zelf een beeld dat Zoom kan gebruiken als kunstmatige
achtergrond. Die door jou gewenste achtergrondbeelden
heb je eerst gedownload naar je computer (bijv. vanaf onze
website, zie voorbeelden verderop in dit artikel).
In Zoom kun je de camera aan- en uitschakelen met dit knopje:
Als je klikt op het pijltje
omhoog (naast de camera),
komt er een extra menu:

Klik op Choose Virtual Background…
Er verschijnt een nieuw scherm:

Klik op het ‘+’ bij de pijl en dan op
‘Add Image’ en blader naar de map
waar jouw gewenste achtergrondbeelden staan en kies er een uit.
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Het resultaat wordt direct gebruikt als achtergrond. Je ziet
jezelf vóór de achtergrond afbeelding die je net hebt gekozen.
Je kunt een aantal van je gewenste achtergrond afbeeldingen ophalen, waaruit je er dan per video-gesprek een kunt
kiezen. Met hulp van Erik van Rosmalen hebben we een
aantal voorbeeld-achtergronden voor jullie klaar gezet op de
website. We hebben elke afbeelding voorzien van het logo
van onze vereniging. Mooie reclame toch? x
Onderstaand de afbeeldingen die je kunt downloaden.
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Klik hier om
de afbeeldingen te
downloaden naar
jouw computer.

Interview met
Susan en Travis
Wright uit
Norman Wells
in de Northwest
Territories van
Canada

Frank van der Meer (broer van secretaris
Erik) werkt in Northwest Territories en
bezocht afgelopen Februari Norman Well
om daar onderzoek te doen naar de
gezondheid van honden. Toen Eric keek
waar het plaatsje lag, viel zijn oog op
imkers in dat plaatsje.
Ik heb contact gezocht met deze imkers
en hen een aantal vragen voorgelegd.
In onderstaand artikel vinden
jullie hun reactie.

JOS VALENTIN

–bijna op de Poolcircel!–

Hoe kwam u op het idee om imker te
worden in de Northwest Territories?
Oorspronkelijk waren we geïnteresseerd in het
houden van bijen om lokaal geproduceerde
honing te krijgen en daarmee te proberen om
de allergische reactie die Travis elke lente krijgt,
te beheersen. We waren ook geïnteresseerd of de
bijen de winters aan zouden kunnen, maar niemand had dit voor zover wij weten zo ver in het
noorden geprobeerd. We dachten dat het net
als al het andere in het noorden was, als je erin
geïnteresseerd bent, probeer het dan eens en kijk
hoe het gaat. We wilden het proberen, omdat
we weinig wisten van bijen of de bijenteelt, beschouwden het als een uitdaging om door onze
tijd erin te investeren om erachter te komen of
het mogelijk was! De allergieën van Travis verbe20 : 27

terden nadat we de honing dagelijks gedurende
drie weken hadden geconsumeerd, voorafgaand
aan de lastige tijd van de lente.
Kent u andere imkers in de buurt en
heeft u contact met hen? Waar haal je
je materialen en bijen?
Oorspronkelijk kenden we geen andere imkers
in de Northwest Territories. Tijdens een EHBOcursus midden in de winter bespraken we terloops onze ambities om imkers te worden en
toevallig liet de instructeur ons weten dat hij in
feite een imker was in een stad 700 km ten zuidwesten van ons, in Yellowknife, NT. Het klikte
meteen en we wisselden informatie uit en bab-

belden bij een paar biertjes in onze plaatselijke
pub. Later werden we goede vrienden en zochten
we elkaar vaak op en bespraken dan onze gemeenschappelijke hobby als noordelijke imkers.
We kregen onze voorraden van de Alberta Bee
Cooperative in Edmonton. Alle voorraden voor
onze bijenkorven en kasten kwamen over een
winterweg (open van januari tot maart) en aangezien we in een gemeenschap leven die alles
per vliegtuig moet doen, werden de bijen in de
lente in een 737-jet van Edmonton naar onze
woonplaats Norman Wells gevlogen.

Susan en Travis Wright

Als u bijen van andere plaatsen haalt, kunnen
ze zich dan op de juiste manier aanpassen
aan het nieuwe klimaat? Zijn er imkers in de
buurt waarmee u kunt samenwerken?
De bijen vinden hun oorsprong op veel verschillende plaatsen in de wereld. We hebben geprobeerd om zowel Italiaanse als Nieuw-Zeelandse
bijen te houden en we vinden de Nieuw-Zeelandse bijen het meest geschikt. We hebben ook
geëxperimenteerd met volkjes in een vijframer,
die hebben overwinterd in Northern Alberta
(ca. 1.000 km zuidelijker), maar verrassend
genoeg doen die volkjes het niet zo goed. Ze
hebben meestal erg luie koninginnen en passen
zich niet zo goed aan de omgevingsveranderingen aan. Er zijn geen andere imkers dicht in de
buurt.
Zijn er wilde bijen die de bloemen
bestuiven? Zijn er nog andere bestuivers?
Er is een breed scala aan wilde bijen die de
bloemen in de regio bestuiven.
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Weet u of de Varroamijt uw
kolonies infecteert?
We hebben tot op heden geen Varroamijt in
onze volken gevonden. We vermoeden dat we
de mijt in 2020 hebben gehad, maar onze bijenkorven zijn vernietigd door een beer. De bijenkorven werden beschermd in een anti-beer
hoogspanningsomheining, maar de beer slaagde
er nog steeds in om erdoor te komen.
Is er een hoge sterfte in de winter?
In de twee jaar dat we bijen overwinterden,
vonden we het sterftecijfer onthutsend en zeer
teleurstellend. In ons gebied hebben we niet alleen te maken met extreme kou, veranderingen
in vochtigheid en sneeuwophoping, we hebben
ook te maken met de lange duur van onze winters. Dit heeft het meest verwoestende effect op
onze volken. De meerderheid van de bijenkorven
haalt het grootste deel van de winter en bezwijkt
vervolgens door de grote temperatuurveranderingen in de lente. We hebben historisch gezien
de meeste van onze bijen verloren in de laatste
week van april, waar de temperatuur opwarmt
en de bijen hun reinigingsvluchten beginnen en
terugkeren naar de korf. Omdat dan ook het ijs,
dat zich heeft opgehoopt in de kasten begint te
smelten, komt het smeltwater op de bijen die
daardoor doodvriezen. Wat we hebben geleerd,
is dat we tijdens een warme dag de bovenste
planken snel moeten verwijderen en een nieuwe
plank zonder ijsvorming op de kast moeten
plaatsen. Onze bijenkasten werden echter vernietigd in oktober 2020 als gevolg van de berenaanval, dus we konden onze theorie niet testen.

Hoe helpt u de bijen door de winter?
Isoleert u de kasten of plaatst u ze op een
warmere plek?
We verplaatsen de kasten niet naar een warmere
plek. We isoleren de bijenkorven met een product genaamd “Bee Cozies” gekocht via Alberta
Bee Supply in Edmonton. We plaatsen ze allemaal bij elkaar in groepjes van 4 en omwikkelen
ze opnieuw met een windscherm. We zorgen
ervoor dat de sneeuw de hele winter aan de
zijkanten tegen de kast wordt opgestapeld, maar
dat de ingangen aan de voorkant open blijven.
Dit is cruciaal! We proberen ze uit de overheersende winterwinden te houden en op een plaats
waar de warmte van de zon maximaal kan worden
benut.

Zie je de koningin een eerste vlucht
maken en zijn er voldoende darren?
We hebben geen koningin haar eerste vlucht
zien maken. We hebben het gevoel gehad dat
er altijd veel darren aanwezig waren. We hebben
gezien dat de dames in de herfst de darren eruit
schopten, en Travis had medelijden met de ‘jongens’, omdat ze altijd leken te vechten om weer
binnen te komen en dat was hartverscheurend
om de natuur in actie te zien

Is het bijenvolk uitgegroeid tot een niveau
dat ze zwermen maken tijdens het lenteof zomerseizoen? Probeert u zwermen te
vermijden? Gebruikt u speciale technieken?
We hebben er altijd voor gezorgd dat we de
bijenkasten voldoende controleerden om te
weten dat ze voldoende ruimte in hun kasten
hadden. We hebben echter een keer een volk
dat ging zwermen gehad, waarvan we denken
dat het aan hun voedselbron lag of het gebrek
daaraan. Op een dag kregen we toen een
telefoontje met de melding dat een bijenvolk
meer dan 8 km weg was gevlogen! Tot op de dag
van vandaag zijn we verbijsterd hoe ze zo ver
konden zwermen. We weten zeker dat het onze
bijen waren, aangezien we de enige imkers zijn
en er geen mensen zijn die met geïmporteerde
bijen werken.

Zijn er dieren in het wild (beer, stinkdier
of andere beesten) die langs komen om de
honing of bijen te oogsten?
In ons eerste jaar verloren we onze twee bijenkasten door een berenaanval. We waren er niet
aan toe gekomen om het berenhek te bestellen
omdat we zo ver naar het noorden wonen.
Daarom konden we het niet op tijd krijgen
voordat de bijen arriveerden en we verloren de
volken een week na het oogsten van honing.
We hadden nogal wat honing in de bijenkasten
achtergelaten omdat we extreem conservatieve
oogsters zijn en dus was het hartverscheurend
om te zien dat de bijenkasten zo vernield waren.
We hebben onszelf toen beloofd ervoor te zorgen
dat we een berenafrastering van goede kwaliteit
bestellen, aangezien dit een aanzienlijke bedreiging vormt.
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Waar bevinden de bijenkasten zich, binnen de
stadsgrenzen of in een meer landelijk gebied?
De bijenkasten bevinden zich op ongeveer 2 km
afstand van ons huis in een struikgewas in het
bos.

Wat voor soort bloemen zijn er in de buurt
waar de bijen nectar van oogsten? Is er een
specifieke soort waar ze voornamelijk naartoe
vliegen en is er een goede nectarproducent?
We vinden dat de wilde bloemen het hele seizoen
een constant niveau van nectar bieden. Vanaf
het begin van de lente zijn de bijen druk bezig
met het oogsten van boomknoppen, en vooral
van de wilg. De eerste bloemen die komen zijn
de paardenbloemen, dan de wilde roos, gevolgd
door het wilgenroosje, de gouden staaf en als
laatste de rode klaver. Dit zijn de sterkste nectarproducenten voor de bijen.
Tot hoe laat in het jaar de bijen kunnen
nectar en stuifmeel vinden?
De lente begint voor de bijen met de temperaturen iets boven het vriespunt eind april. Ze gaan
pas op zoek naar nectar als de eerste boomknoppen in mei uitkomen en oogsten vervolgens van
bloemen tot eind september of begin oktober.
Geeft u de bijen voer om de winter
door te komen?
We voeden de volken met veel suikerwater in
de lente en ook in de nazomer tot vroege herfst.
Hoeveel honing kunt u op jaarbasis produceren
en verkoopt u deze aan de lokale markt?
We oogsten ongeveer 75 pound, wat 100 potten
honing oplevert en we verkopen elke pot op de
lokale boerenmarkt voor $ 20/pot. We zijn binnen
enkele minuten(!) uitverkocht. De geoogste
hoeveelheid is een klein deel van wat de volken
produceren, omdat we zoveel mogelijk in het
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volk achterlaten zodat de bijen kunnen overwinteren. We zorgen dat onze bijen zo goed mogelijk
gedijen en de winter overleven. We menen dat
het belangrijk is en dat ze de beste kans hebben
om te overleven met hun eigen honing. Toen we
voor het eerst met de bijenteelt begonnen, hadden we veel andere imkers in de wereld gehoord
en vonden het belangrijk om te kijken of ze de
winter zouden overleven in plaats van de honing
te oogsten en dan te laten bezwijken door de
elementen. Terugkijkend weten we niet zeker wat
goed is om de volken zo te laten lijden onder de
strenge lange winters. Dat is het hartverscheurende deel van de bijenteelt, aangezien je voor
de volken zorgt en wilt dat ze het goed doen,
maar ten slotte is het erg belangrijk om voor hun
belangen te zorgen en een oplossing te vinden
om verliezen te minimaliseren. Als we elk voorjaar aanzienlijke verliezen blijven lijden, kan dit
ons tot een besluit dwingen om niet door te
gaan met de bijenteelt op deze locatie.x
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Sidrhoning
Medicijn�en�voedsel

Deze rubriek belicht iedere maandag ontwikkelingen op
de beurs. Deze keer: de gouden eieren van HAL.

Ziziphus�spina�christi�is�de
Latijnse�naam�van�de�sidr.
Een�sidr�groeit�van�een�ondoordringbare�doornenstruik
langzaam�uit�tot�een�imposante�boom,�die�na�de�zomerregens�uitbundig�bloeit.�Sidrs
komen�voor�in�het�hele�Midden-Oosten,�Zuid-Azië�en
grote�delen�van�Afrika.�De
boom�figureert�in�joodse,
christelijke�en�islamitische
geschriften.

Koers Hal Trust aan de Euronext in Amsterdam, in euro’s
200

150

Wanneer Jemen in het nieuws is, dan gaat het gewoonlijk over de vreselijke oorlog die er al zeven jaar woedt.
Coolblue
GrandVision
De gevolgen hiervan op mensen en economie
zijn en
heel
kunnen kas HAL spekken
groot. Wat heeft dit nu met bijen te maken zult u denH
ken. Meer dan u verwacht, want dien ten gevolge neemt
het aantal imkers in Jemen sterk toe. Tegenover imkeren net onder de poolcirkel zijn er ook imkers die bijen
houden in woestijngebieden.

De�duurste�kilo�sidrhoning
bracht�in�Abu�Dhabi�ooit
500�dollar�op,�zo’n�420�euro.
In�Europa�betaal�je�al�snel
25�euro�voor�een�potje�van
250�gram.
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Chemici�bevestigen�claims
van�producenten,�die�op�hun
websites�testimonials�tonen
van�klanten�die�met�sidr�geen
last�meer�hebben�van�allerlei
chronische�infectieziektes.

2021

et kan een royaal oogstjaar
worden voor HAL Holding, met
zo’n 14 miljard euro aan bezittingen een van Nederlands
grootste investeerders. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij, gebouwd op het kapitaal van de vermaarde
rederij Holland-Amerika Lijn, heeft twee
ijzers in het vuur.
De eerste belofte is GrandVision. Afgelopen week gaf de Europese toezichthouder toestemming voor overname van deze
mondiale optiekketen door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. GrandVision, in
Nederland vooral bekend van brillenketen Pearle, moet daarvoor nog wel dochterbedrijf Eye Wish verkopen. HAL bezit
76,7 procent van de aandelen van GrandVision. EssilorLuxottica had er twee jaar
geleden 5,5 miljard euro voor over.
Maar de champagne kan nog niet ontkurkt worden. Tijdens de coronacrisis is
juridisch getouwtrek ontstaan over de
waarde van GrandVision. Het had volgens
het koopcontract, meent de beoogde nieuwe eigenaar, geen winkels mogen sluiten.
Een arbitragezaak in Genève moet binnenkort uitsluitsel geven hierover. Mocht de
overname alsnog afketsen, dan ontvangt
GrandVision contractueel sowieso 400
miljoen euro van EssilorLuxottica.
De tweede belofte is webwinkel Coolblue. Dat Rotterdamse bedrijf heeft de
wind mee: het meldde onlangs een recordomzet van 2 miljard euro over het
voorbije jaar. Oprichter Pieter Zwart liet
daarop in een videoboodschap weten dat
ze bij Coolblue „heel hard aan het nadenken” zijn over een beursnotering. HAL
stapte in 2016 in bij Coolblue en bouwde
zijn belang uit tot 49 procent. In een bericht aan de aandeelhouders bevestigde
HAL dat het die beursgang overweegt,
naar verwachting nog dit jaar.
De timing heeft alles te maken met het
gunstige beursklimaat, zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities. „Gezien de sterke prestatie van Coolblue in
2020 en van technologieaandelen in het
algemeen is de waardering van het ecommercebedrijf de hoogte in geschoten.” Hij schat in dat een beursgang van
Coolblue zo’n 4 tot 6 miljard zal opbrengen. „Bijna het dubbele van onze schat-

ting van voor de coronauitbraak.”
Voor de hand ligt dat HAL profiteert
van dit momentum door een deel van zijn
aandelen van de hand te doen. Daarmee
kan het ook een mooi jaar worden voor
HAL-beleggers.
Tot 2016 beleefde die belegger al een
goede tijd. „Maar sindsdien raakte de
koers een beetje in verval”, zegt Jim Tehupuring, oprichter van 1Vermogensbeheer. „HAL investeert traditioneel in defensieve sectoren en degelijke industriebedrijven, zoals rederij Anthony Veder en
tankopslagbedrijf Vopak – en wat minder
in techbedrijven en ‘nieuwe economie’.”
Coolblue, dat in Duitsland de strijd
aangaat met Amazon en sinds kort handelt in laadpalen voor elektrische auto’s,

De waardering van Coolblue is
de hoogte in geschoten
Michiel�Declercq�analist

zonnepanelen en energie, is bij uitstek
een voorbeeld van die nieuwe economie.
En juist de investering lijkt HAL, dat dinsdag jaarcijfers presenteert, een flinke bonus op te leveren.
Als ook de verkoop van GrandVision
rondkomt, vermoedt Declercq, zal HAL
zelf ook in actie komen. „Rekening houdend met het half miljard dat ze al in kas
hebben, zou HAL dan op een cashberg
zitten van zo’n 7 miljard euro, meer dan
50 procent van de huidige beurswaarde.”
Dat vergroot volgens hem het herinvesteringsrisco van HAL: de investeerder zou
de verdiende miljarden dan mogelijk in
beleggingen moeten steken die minder
renderen.
Dat HAL toch met Coolblue naar de
beurs wil, heeft wellicht een andere verklaring. Declercq: „Het kan zijn dat ze een
grote investering op het oog hebben. Gezien de beperkte transparantie van HAL is
het helaas moeilijk in te schatten welke
dit zou zijn.”

Sidrboom (Ziziphus spina),

Imkeren in Jemen
Chris�Koenis

Hierop werd ik opmerkzaam gemaakt door een artikel
in het NRC van 29 maart 2021geschreven door Anthon
Keuchenius. Hij beschrijft hierin de toenemende belangstelling voor het imkeren en de productie van honing in
het woestijnachtige Jemen. Volgens de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP telt Jemen thans 100 000 imkers en dit
aantal neemt nog toe. Op markten en langs de weg wordt
vloeibare honing aangeboden afkomstig van verschillende
drachtplanten. De prijs varieert afhankelijk van de honingsoort. Zo kost een jerrycan met een gewicht van 7 kg sidr
honing omgerekend € 225. Deze honing is afkomstig van
de sidrboom (Ziziphus spina), die in juli, augustus bloeit
afhankelijk van het gebied. Ook in ons land kun je deze
honing voor een hoge prijs kopen. Aan deze en andere
honingsoorten worden geneeskrachtige eigenschappen
toegekend. Deze eigenschappen en de omvang van de
productie bepalen de prijs. Ook het blad en de vruchten
van de sidr boom worden verhandeld voor hun geneeskrachtige werking. Door het uitgestrekte land met een
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De�hoge�concentratie�minera�l�e�n�maakt�de�honing�volgens�onderzoekers�sterk�antibacterieel.�De�bladeren�van
de�boom�worden�sinds�mensenheugenis�verpulverd�tot
antibacterieel�medicijn,�of
shampoo�voor�mensen�met
een�ayurvedische�levenswijze.�De�wortels�worden�gemalen�tegen�hoofdpijn.�Sidrfruit�–
kleine�appeltjes�– is�bijzonder
smaakvol.�Hier�en�daar�wordt
er�een�bedwelmende�drank
van�gemaakt.
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Bloeiende Sidrboom
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Zoete belofte
voor Jemens
economie

De beste en duurste honing ter wereld komt uit Jemen.
Geoogst door imkers die oorlogsfronten ervoor trotseren
en er de economie van Jemen mee vlot kunnen trekken.
„Deze honing geneest je van alles. Zelfs van corona.”

Door�onze�medewerker
Anthon�Keuchenius

H

et is druk op de markt van
Ataq, hoofdstad van de
zuidelijke Jemenitische
provincie Shabwa. In het
decor van de fraaie, taps
toelopende lemen huizen
waar Jemen om bekendstaat, verdringen
klanten elkaar op straat – corona lijkt hier
niet te bestaan. Langs de kant staan kooplui met louter honing: platte blikken honingraat, literflessen gouden honing,
zware jerrycans lichtgele honing.
Ali Salem Mohammed (45) – groen ca-

mouflagejasje, getaand gezicht onder een
blauwe hoofdtooi – laat klanten graag
proeven. De vingertop van de journalist
moet in een hergebruikte waterfles, tot
het randje gevuld met lichtgekleurde honing. „Dit is honing van de sidrboom. Als
je dit regelmatig gebruikt, genees je van
alles”, licht Mohammed toe. „Alles. Dus
ook corona”, lachen omstanders.
Dit weekend ging de burgeroorlog in
Jemen zijn zevende jaar in. Mochten de
wapens tot zwijgen komen, dan kan het
land weer aan zijn toekomst werken. De
in 2015 in allerijl geëvacueerde ontwikkelingsorganisaties produceren, in absentie,
al zes jaar hoopgevende rapporten over

de potenties van het nieuwe Jemen.
Naast olie- en gaswinning, de rijke visgronden, de teelt van unieke special coffees en eindeloze mogelijkheden voor
toerisme, krijgt daarin ook de apicultuur,
de bijenteelt, steevast een rol toebedeeld.
Honderdduizend imkers telde VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP onlangs in
Jemen, en hun aantal neemt toe, tegen
oorlog en verdrukking in. Ali Salem Mohammed bezit tachtig korven. Elke korf
levert tussen augustus en december gemiddeld een kilo sidrhoning op. Mohammed wijst op de laadbak van zijn pick-up:
vol jerrycans, elk zeven kilogram zwaar.
„Daar staat twee jaar oogst.” Een jerrycan
sidrhoning kost honderdtachtigduizend
rial, 225 euro.

De beste sidrs
India en Iran produceren grotere volumes
sidrhoning, maar de Jemenitische geldt
als de zuiverste. De beste sidrs groeien
immers in Zuid-Arabië, zeggen de imkers
van Jemen.
Als de sidrboom bloeit, komen de bijen
van Salem Yusef (45) voor de nectar. Juli
is een belangrijke maand, dan schraapt
Yusef zijn korven leeg. „Daarna komt de
bloei van de sidr, en dan wil je dat de honing zo puur mogelijk is. Mijn korven
gaan in augustus naar de Wadi Jardaan,
naar een plek waar alleen sidrbomen
staan. De bomen zijn er dun gezaaid,
maar ze hebben wel de beste eigenschappen.”
Jemenitische imkers reizen met een
laadbak vol korven de bloesem achterna.
In Jemen – bergachtig, verrassend groen
en met tal van microklimaten – levert dat
soms grote verplaatsingen op. Naar de
zuidoostelijke provincies voor lucratieve
sidrhoning in de herfst. In het voorjaar
naar Tihama, helemaal aan de andere
kant van het land aan de Rode Zee, voor

salamhoning van 40 euro per kilo. Of
naar de westelijke hooglanden voor sawrab- en dhubahoning. In alle provincies
bloeien na incidentele regens de acacia’s,
voor de relatief goedkope sumerhoning
(15 euro per kilo).
Imker Ali Salem Mohammed vertrekt
tegen december naar het zuiden van de
provincie Shabwa: „Langs de kust gaat
het daar bloeien. Als er regen is geweest,
gaan we nog verder naar het oosten, anders blijven we hier. Of we trekken naar
Shuqra, in de aangrenzende provincie
Abyan.” Veel verder durft hij niet. „We
worden nooit lastiggevallen, maar in oorlogsgebied zien ze je soms als een soldaat
en word je toch beschoten.” Ook Salem
Yusef gaat niet meer ver van huis. „Ik vertrouw die Houthi’s niet”, zegt hij, verwijzend naar de bevolkingsgroep waartoe
een van de groepen strijders behoort.
„Ook dichterbij, rond Azzan in onze eigen
provincie Shabwa, kom ik niet. Daar zit
mij te veel Al-Qaida.”

Bijen bedwelmen
In de heuvels buiten Ataq staan de zeventig korven van imkers Saleh Sabr (28) en
Sayyid al-Awlaqi (40). Met grote keukenmessen snijden ze de raten eruit. Rook
van een smeulende rol jute moet de bijen
bedwelmen. Samen reizen Sabr en al-Awlaqi overal heen. ’s Zomers ook naar de
westelijke hooglanden rond Ibb, Dhamar
en Sana’a, diep in Houthi-gebied, zegt Sabr, die ongetrouwd is. „Niemand die me
mist. Ik slaap gewoon naast de weg, bij de
auto.”
Metgezel al-Awlaqi mist zijn vrouw en
vijf kinderen dan wel. „Ik ga elke maand
even naar huis. Het is in elk geval beter
dan werken in Saoedi-Arabië.” De oorlog
maakt de imkerij wel lastig, zegt al-Awlaqi. Zo moest hij in 2015 de Houthi-rebellen helpen verjagen, toen die uit de noor-

Imker�Adel�Saleh�Saber (foto�links)�bij�een�verzameling�bijenkorven�net�buiten�de
provinciehoofdstad�Ataq,�in�zuidelijk�Jemen.�In�de�stad�zelf�nemen�handelaren�honingmonsters�uit�jerrycans�(boven).�Een�man�toont�een�vers�geoogst�stuk�hon�i�n�g�ra�a�t�.�De�honing�uit�het�land�kan�tientallen�euro’s�per�kilo�opleveren.

delijke hooglanden afdaalden om Shabwa
in te lijven. „Dus kon ik niet voor mijn bijen zorgen. Veel zijn er toen gestorven.”
Het van legers en milities vergeven Jemen telt 33 machtscentra, blijkt uit recent
onderzoek, alle met eigen territoria en
checkpoints. Al-Awlaqi: „We zijn overal
welkom, want we zorgen voor de honing
van Jemen. En ze zijn ook wel een beetje
bang voor de bijen, dus uiteindelijk mogen we altijd door. Maar het punt is: we
reizen ’s nachts, als de bijen slapen. Halen
we door oponthoud de bestemming niet
voor de ochtend, dan sterven ze.”
De solidariteit onder imkers is groot.
Via Whatsappgroepen houden ze elkaar
van het laatste nieuws op de hoogte. Salem Yusef: „Ik zit in twee groepen, elk
met ruim tweehonderd leden. We berichten elkaar over regens, wegopbrekingen,
nieuwe checkpoints, nieuwe oorlogsfronten.”
Volgens UNDP is de apicultuur een van
de waardevolste en perspectiefrijkste economische sectoren van Jemen, maar er
zijn obstakels. Zo spelen gebrek aan investeringen en de in Jemen chronisch onbetrouwbare brandstofleveranties de imkerij parten. Dat bevestigt Ali Salem Mohammed. „Door de oorlog hebben we weinig
geld voor nieuwe spullen. Soms is er geen
diesel of is de prijs ervan zo hoog dat we
ons niet kunnen verplaatsen.”
Een ander probleem vormt het toenemend gebruik van pesticiden in de landbouw, wat imkers dwingt dieper onbewoond gebied in te trekken. Door het
chronische gebrek aan gas om op te koken
kappen de Jemenieten kostbare bomen,
wat ten koste gaat van de imkers. Om de
bijenteelt van een toekomst te verzekeren, moeten volgens de VN-organisatie op
korte termijn een miljoen bomen – met name sidr- en acacia-bomen – worden bijgeplant. Imker Al-Awlaqi zou dat graag zien.

Door het
chronische
gebrek aan
gas om op te
koken kappen
Jemenieten
kostbare
bomen, wat
ten koste gaat
van de imkers

„Ik heb geen enkel probleem met belasting betalen. Daarvan kunnen ze bomen
planten, waar onze bijen op kunnen vliegen.”

Kwaliteitscontrole
Meest acute probleem is het gebrek aan
kwaliteitscontrole en certificering, waarvoor in Jemen geen systeem bestaat.
Sommige malafide, of door oorlog en
honger in het nauw gedreven imkers
mengen hun honing met import uit Kasjmir, of zelfs met suiker. Dat is funest voor
de reputatie van de Jemenitische honing.
Of de honing goed is? „Dat bepalen imkers zelf”, zegt Ali Fareg Khamis (26) die
in Ataq in een honingwinkel werkt. „Met
tandenstokertjes proeven ze raat voor
raat, om de precieze herkomst en zuiverheidsgraad van die bepaalde oogst te bepalen. Ze kunnen zelfs ruiken hoeveel
sidr en hoeveel sumer er in een raat zit.”
Maar niet alle imkers kunnen dat. De
imkerij telt veel nieuwkomers die van
toeten noch blazen weten. De vraag naar
honing is groot, en naast dienen in een
van de legers is er niet veel ander werk.
Daarom is ook Saleh al-Homsi (25 jaar)
vorig jaar begonnen als imker. „Ik had een
taxibusje, maar in die business is onvoldoende te verdienen. Vrienden van me
zijn ook imker, zij zeiden: dan zul je goed
verdienen.”
Al-Homsi is in augustus begonnen,
eerst alleen rond zijn eigen dorp. „Maar ik
moet nog veel leren, ik heb bijvoorbeeld
geen idee hoever mijn bijen vliegen. Ik heb
ongeveer zeshonderd euro geïnvesteerd,
in korven, volken en andere spullen. Vijftien volken heb ik nu, en dit is mijn eerste
sidroogst. Eerlijk gezegd valt het een beetje tegen, want dit jaar heeft het weinig geregend en dan zijn er weinig bloemen aan
de boom. Gelukkig heb ik altijd mijn bus
nog, als het blijft tegenvallen.”

grote variatie in klimaat verschilt de bloeitijd van deze
doornstruik, die uitgroeit tot een boom, vrij sterk per regio.
Imkers reizen met een auto vol korven dikwijls van het
ene gebied naar het andere om zoveel mogelijk honing
te oogsten. Dit levert nogal eens problemen op vanwege
oorlogshandelingen. Hierdoor zijn drachtgebieden soms
onbereikbaar, maar sneuvelen ook veel bomen en bijen.
Verder is er geen controle op gebruik van pesticiden en de
kwaliteit van de honing. Ook van andere drachtplanten,
veelal bomen, wordt honing geoogst, maar die is meestal
goedkoper, mede door de concurrentie vanuit andere landen. De afstanden die imkers met hun bijen voor het bezoeken van drachtgebieden afleggen zijn vaak zo groot dat
ze gedurende langere tijd van huis zijn. Door het wegvallen
van inkomsten uit andere beroepen en de ontwrichting
van de economie door de oorlog biedt de imkerij een mogelijkheid om nog enige inkomsten te verwerven. Dus een
toenemende belangstelling voor imkeren die uit de nood
geboren is.

Ik zal me even kort voorstellen: mijn naam is
Burhan Kurtulmus en ik ben imker en lid bij
imkervereniging Amstelland.
Ik heb al ruim 8 jaar een mooie volkstuin in
Halfweg. Op zo’n 300 m2 heb ik mijn eigen
‘buiten’ gecreëerd met een groente- en fruittuin,
wat kippen en natuurlijk mijn bijenvolken. Deze
volkstuin betekent heel veel voor me en ik ben
er bijna elke dag om alles te verzorgen en na te
lopen.
Ik was al met bijenhouden begonnen voordat
ik in 2019 een plekje vond op de basiscursus
bij onze vereniging. Met veel trots kan ik nu
aan iedereen mijn imkerdiploma laten zien.
Inmiddels heb ik zo’n 12 Carnica bijenvolken
staan en lever ik honing aan familie en vrienden.
Helaas heb ik in januari gehoord dat ik per
september 2021 mijn ‘buiten’ moet verlaten.
Ik ben nu dus druk op zoek naar een nieuwe
plek waar ik opnieuw kan beginnen. Elke plek
in de wijde omtrek van Amsterdam is goed: de
nieuwe tuin mag weer 300 m2 zijn, maar groter
is alleen maar fijn! Huren is oké, maar ook
kopen is een optie.
Ik hoop dat jullie mij een tip kunnen geven!
Alvast bedankt,
imker/volkstuinier Burhan Kurtulmus
Bel of Whatsapp naar 06 - 24183058 x
PS (redactie): In ons verenigingsblad BijPraten nummer 149,
november 2019 (pag. 14) is een interview met cursist Burhan
opgenomen.
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Het afleveren van de 1e bestelling
kwaliteits bijenkasten.

IMKERWINKEL
Beste leden van de Imkervereniging Amstelland vanaf 30 maart
staan we als winkelgroep voor u
klaar met raad en daad.
Onze corona maatregelen zijn
vrijwel hetzelfde als vorig seizoen:
Maximaal 1 persoon naar binnen
anders even buiten wachten en volg
de richtingaanwijzers op de grond.
Tijdens het wachten is er natuurlijk

koffie voor iedereen. Zolang de
avondklok van kracht blijft hebben
wij besloten de dinsdagavonden
open te zijn van 18.30 tot 20.30 uur.
Zodat u weer op tijd thuis kunt zijn.
Mocht de avondklok opgeheven
worden dan zijn de openingstijden
weer gewoon van 19.00 tot 21.00 uur.

u uw bestelling tot maandagavond op
onderstaand mailadres doorgeven.
Dinsdags zetten wij deze bestelling
dan voor u klaar en kunt u die dinsdagavond komen (laten) ophalen.
Wij zetten uw bestelling dan voor u
in uw auto en u betaald gewoon in
uw auto met de pinpas.

Wij hebben er na de winterstop
echt weer zin in.
Namens het depotteam
Peter Trooster

Mocht u dit seizoen toch liever niet
in de winkel willen komen dan kunt

mail: imkerwinkelamstelland@
gmail.com

Bijenpark: Langs de Akker 1,
1186 DA Amstelveen
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Het Depot Team:
Abel van der Voogd, Daniel Canter
Jan op ten Orth, Peter Trooster
Wouter van der Heijde
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