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VAN HET BESTUUR

Beste
leden
Na een nat en relatief koud voorjaar is niet
ieder bijenvolk er in geslaagd voorjaarshoning
te produceren die geoogst kan worden.
De lindes staan intussen in bloei dus als het
meezit komt er toch nog een mooie oogst
aan voor de imkers die dit willen.

SIMONE VAN DE GRAAF

ACTIVITEITEN

BIJEN LANGS DE A9

Helaas is de Beemstermarkt van mei afgelast en
ook de Amstellanddag heeft niet plaatsgevonden
in juni. Voor het laatste evenement zal echter
een nieuwe kans zijn in september, dus hou uw
mail in de gaten want we zullen in dat geval een
beroep op u doen voor hulp op ons Bijenpark!
De RIVM-restricties m.b.t. corona zijn intussen
versoepeld en velen van ons zullen mogelijk gevaccineerd zijn. Toch wordt er nog voorzichtig
omgegaan met grote evenementen en gaan de
landelijke open imkerijdagen op 10 en 11 juli niet
door, althans niet m.b.v. de landelijke NBV.
Gelukkig gaan op verschillende locaties imkers
toch iets over hun bijen vertellen zoals op de
Historische tuin in Aalsmeer. Ook kijken we
uit naar een grootse opening van de geplaatste
BEE-PASS kast in de openbare ruimte van
Amstelveen waar we natuurlijk als vereniging
acte de préséance zullen gaan geven.

Jan Westerhof, Jos Valentin en Harmke van de
Fliert zijn druk bezig (geweest) om subsidies bij
bedrijven in Amstelveen aan te vragen en hebben
positieve reacties gehad van Zwitserleven en de
gemeente Amstelveen. We zullen deze geldbedragen gaan besteden in aanvulling op de Biodiversiteitsprijs om zaken voor educatieve doeleinden
aan te schaffen. Voorbeelden hiervan zijn een
RVS honingtapvat, een lichtgewicht foto leskast
en banners.
VRIJWILLIGERS

Zoals in de vorige Bijpraten aangegeven, is in
april met de verschillende commissies gesproken
over hun werkzaamheden en wat nodig is om de
vereniging goed te laten draaien. We zijn blij te
kunnen melden dat er een nieuwe educatie coördinator én een nieuw lid voor de Gebouwencommissie zijn gevonden, respectievelijk Jasmijn
Noorlander en Rink Alberda (beiden cursist). Ook
zijn er 2 nieuwe aanmeldingen om bij de educatie
te helpen, Jorrit de Regt en Ariane Joustra (maar
altijd plek voor nog meer enthousiastelingen!).
Dit betekent dat we nog op zoek zijn naar:

• Helpers om de tuincommissie te versterken.
Het gaat om 1 zaterdag ochtend per maand
• Vrijwilliger voor de winkel op de dinsdagavond.
Er zijn nu 5 vrijwilligers en dat is net één te weinig.
• Vrijwilliger voor de VSH werkgroep ter ondersteuning van Roy bij het verzorgen van de volken
en materialen
Vrijwilligers voor de verzorging van de demonstratie kasten in Amstelveen (Stadshart) en in

•
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Ouderkerk die de verzorging van de twee demonstratie kasten op zich willen nemen. Dit is
onderdeel van het project Bestuivers rond de A9’
Twee algemene bestuursleden, waarvan één
volgend jaar het penningmeesterschap kan overnemen.
Wie o wie meldt zich aan!!!!

•

WBTR

Op 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan. De WBTR is bedoeld
om bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet
voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat
dat tegen door te regelen hoe het bestuur procedures en verantwoordelijkheden met elkaar
moeten bespreken en vastleggen. Het bestuur
gaat in de loop van dit jaar een stappenplan
doorlopen; de huidige statuten zijn alvast gecheckt door een jurist. Hieruit is gebleken dat er
geen zorgen hoeven te zijn tot tweede helft april
2022 wanneer het passeren van de nieuwe statuten gepland staat. De nieuwe statuten lijken
voor het moment ook in orde maar zullen in het
stappenplan nog eens onder de loep worden
genomen.

of bedrijfslocatie. Als u dit wat lijkt of op zoek
bent naar een plek voor uw kast, geef u dan proactief op bij de secretaris om het invullen van een
dergelijke aanvraag te vereenvoudigen.
Van bedrijven en organisaties krijgen we zo nu en
dan verzoeken om onze visie te geven op of mee
te denken over bijvoorbeeld aanplant en biodiversiteit. maar soms ook in een breder perspectief.
Het past bij ons algemene doel van de vereniging
om hieraan gehoor te geven (“De kennis bij de
Nederlandse bevolking vergroten over de bijen,
hommels en wespen, zij het met de nadruk op de
Honingbijen.”) Deze verzoeken worden in onze
bestuursvergadering besproken.
We hebben al meerdere aanvragen gekregen van
basisscholen uit de omgeving om op ons Bijenpark te komen kijken of voor een imker die op
school wat komt vertellen. Ook educatie voor
(jong)volwassenen komt weer op gang. Deze
aanvragen zullen via het email adres nbvamstelland.educatie@gmail.com opgepakt worden.
Mocht u materialen voor educatie willen lenen,
vraag dit dan ook via dit adres aan zodat we het
goed kunnen coördineren.
We buigen momenteel ons hoofd over hoe we
educatie activiteiten op het Bijenpark kunnen
communiceren met u, m.n. met huurders en
cursisten. Op het moment dat u overdag komt
om in de bijen te werken en er is een educatie
activiteit in de buitenlucht, dan zal u gevraagd
worden op een ander tijdstip terug te komen.
We vragen uw begrip hiervoor.

INFORMATIE VERZOEKEN EN EDUCATIE AANVRAGEN

We ontvangen met regelmaat een aanvraag voor
het plaatsen van bijenvolken op bepaalde privé
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We wensen u een prachtige zomer met veel
vlieguren! x

Sponsoring door Zwitserleven
JOS VALENTIN

Dit voorjaar hebben we gezocht naar
meer sponsors voor ons project
‘Bestuivers langs de A9’. We hebben de
grote bedrijven langs de A9 benaderd.
Een ervan is Zwitserleven.Sokol Nuri,
ons lid en huisimker bij Zwitserleven,
heeft ons verzoek perfect voorbereid.
Met veel voldoening kunnen we melden
dat ook Zwitserleven ons financieel wil
ondersteunen. Zij stellen een bedrag van
€ 2.500,- ter beschikking. Zwitserleven is
erg enthousiast over onze plannen en
wil met name onze educatie initiatieven
ondersteunen.
We hebben afgesproken dat we hun
bijdrage willen inzetten voor de aanschaf
van een nieuwe foto-leskast. Deze fotoleskast bevat een broedkamer en een
honingkamer met raten, maar geen bijenvolk. Normaal zal een bijenvolk op elke
raat activiteiten uitvoeren: op de buitenste
raten wordt honing opgeslagen en meer
naar binnen wordt het broed verzorgd.
Dit broednest omvat meerdere ramen en
is bolvormig opgebouwd.

We willen kinderen ongestoord een kijkje laten
nemen in een bijenkast, maar dan is het risico
van steken groot en het is voor de bijen veel te
veel onrust. Daarom is de foto-leskast ontwikkeld. Op een foambord is voor elk raam aan
weerszijden met een fraaie kleurenfoto zichtbaar
hoe het er op die raat in een echt bijenvolk uit
kan zien. Zo zien de kinderen op de foto’s van de
buitenste ramen hoe honing wordt opgeslagen
en meer naar binnen zien ze op de foto’s hoe het
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broednest eruit ziet. En natuurlijk zijn er ook
bijen op de foto’s te zien. De kinderen kunnen
zoeken naar de koningin, naar cellen met eitjes
en larven en naar de mannetjes, de darren. De
set foto’s omvat ook de situatie in een honingkamer en daarmee kunnen we laten zien hoe verse
honing en cellen met verzegelde honing eruit
zien. De kast is een lichtgewicht standaard kunst
stof bijenkast, zodat het geheel hanteerbaar is bij
transport en bij gebruik met de kinderen.

Jan Westerhof geeft ‘bijenles’

Met de ondersteuning van Zwitserleven kunnen
we ook goede faciliteiten bieden aan de groepen
kinderen van basisscholen. We willen jaarlijks
een programma realiseren met 20 groepen van
elk max. 30 personen. Naast uitleg over het
belang van bestuivers komt ook aan de orde
hoe de kinderen zelf kunnen zorgen voor nest
gelegenheid en voedsel voor de wilde bijen en
er thuis mee aan de slag kunnen in hun eigen
tuin of balkon. Een honingproeverij is een vast
onderdeel van de lessen. Naast het gebruik van
de foto-leskast, kunnen de kinderen ook in de
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nieuwe Bee-Pass demonstratiebijenkast een echt
bijenvolk zien. Ook krijgen ze de instructiefolder
‘Maak je eigen insectenhotel’ en een wilde bijen
zoekkaart mee. We willen graag in totaal 100
lessen verzorgen verdeeld over de komende 5
jaar. Met de bijdrage van Zwitserleven kunnen
we ca. 40 groepen van elk 30 kinderen faciliteiten
bieden voor deze bestuiverslessen.
Wij zijn erg blij met de sponsoring door
Zwitserleven! x

JOS VALENTIN

Het
Kratje
van
rws
In het project van de
verbreding van de A9 is er
nog een aspect waar we als
vereniging bij betrokken zijn,
t.w. een kratje met lokale
producten dat zal worden
uitgereikt aan geselecteerde
bewoners langs de A9 die
overlast van het project
ondervinden.

We hebben potjes honing aangeleverd en ook
honing aangeleverd voor het maken van honing
& geitenmelk zeepjes.
Van Rosmalen & Schenk heeft een prachtig
etiket voor de honingpotjes gemaakt en ook een
aansprekende wikkel om de zeep te doen. In de
zeep zelf is met een stempel een afdruk van een
honingbij gemaakt. De zeepjes zijn met veel
liefde gemaakt door Uzepia in Kudelstaart met
geitenmelk van de Ridammerhoeve in het
Amsterdamse bos. Simone van de Graaf is bij
Uzepia langs geweest en heeft wat foto’s gemaakt
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om u een indruk te geven. Volgens geheim recept
is zeepmengsel gemaakt met onze honing dat in
plastic folie in een lange mal te drogen wordt
gezet, alles wordt goed geadministreerd volgens
warendienst wetgeving. Als de zeep hard genoeg
is gaat het uit de mal zonder folie de droogkamer
in, een plakkertje erbij zodat e.e.a. niet in de war
raakt. De zeepjes worden gesneden en gestempeld en wat bijgeschaafd om zachte contouren
te krijgen en vervolgens nog eens verder te rijpen
gelegd op een open kar, dit om de juiste zuurgraad te verkrijgenx

ROY BIELERT

Aanbieden
van oude
wasramen
De leden van de wasverwerkings commissie
(Tieneke, Bram, Roy) hebben afgelopen dinsdag
weer nuttig werk verricht voor de vereniging.
Ze hebben de aangeboden oude wasramen
van de leden van de vereniging opgeruimd.
Via een stoombad wordt de bijenwas uit de
ramen gesmolten. Na wat extra bewerkingen
wordt de schone was in blokvorm aangeboden
aan de imkershop voor het maken van kunstraat. De schoongemaakte ramen zijn dan weer
beschikbaar voor de aanbieder.

Aanbieding
van wasramen
verbeteren
De leden van de vereniging hebben positief
gereageerd op een oproep oude wasramen in te
leveren. Het aanbod ramen was overweldigend.
Wij hebben ons aardig kunnen vermaken. Toch
willen wij uw aandacht vragen voor de wijze van
aanleveren van oude ramen.
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Met een paar foto’s willen wij het duidelijk maken

Smerig! Zwaar beschimmeld! Dit raam is verwezen naar de composthoop.

Raam vol honing/voer. Wordt uitgesneden.

Raam bevat veel honing, raat dient uitgesneden te worden.
Sterk vervuild blok raatrestanten, naar composthoop!

Dit is wat er over blijft om naar de wasverwerking te gaan.
Bespaar ons het werk van het uitsnijden, vergt zeer veel tijd en het is niet
aangenaam, want de bijen en wespen komen erop afx
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Imkercursus 2021

HENK HAKVOORT

Het was even spannend
maar dit jaar ging dan
toch de beginners cursus
imkeren door. Weliswaar
nog steeds onder bijzondere
omstandigheden.
Zo gingen de theorie lessen
online via Zoom. Dit was
niet alleen voor de lichting
2021 maar ook voor het
merendeel van de cursisten
die zich voor het jaar 2020
hadden aangemeld. Voor
het praktijk gedeelte gold
anderhalve meter afstand
en een mondkapje op.

Een dubbele bezetting dus, die we praktisch
konden opvangen door om de week een jaargang de kans te geven zich te bekwamen in het
imkervak. Gelukkig meldden zich oud cursisten
aan om te assisteren, waardoor alle cursisten een
goede praktische begeleiding kregen op het
door Gert gedoceerde theoretische fundament.
Ook Ingrid heeft een tweetal lessen voor haar
rekening genomen in het kader van haar opleiding als docent en deed dit prima.
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Inmiddels zijn we al een eind in de bijencyclus
gevorderd en hebben we weer een hoop prachtige situaties gezien. De cursisten worden steeds
handiger in het hanteren van de raten en het
herkennen van Brias en de Koningin. Er is bultbroed waargenomen, ruimte gegeven, koninginnen
gemerkt en geknipt, moerdoppen met meerdere
eitjes erin zowel in aanwezigheid als afwezigheid
van een koningin waargenomen. Geleerd naar
bevind van zaken te handelen en er is door de

Cellen met werkster broed

meeste cursisten een aanzet gegeven tot het
houden van een eigen volk. Hiervoor is door
sommigen een veger gemaakt en anderen zijn
met een een broedaflegger gestart. Een aantal
volkjes is, in samenwerking met het VSH project,
van een VSH koningin voorzien. Het resultaat
van al deze inspanningen was veelbelovend. Daar
waar het mis ging is, dankzij donaties van volkjes
door leden en oud cursisten, een succesvolle
doorstart als beginnend imker gemaakt. Ook de
donatie van een Imker uit Monnikendam die
ermee stopte gaf ons ruim oefenmateriaal.
Inmiddels is het dus een drukte van jewelste
op het bijenpark. De druk op het beschikbare
voedselaanbod is stevig. Om die redenen gaat
een aantal cursisten nu hun volkjes verplaatsen
naar een eigen stand. Normaal doen we dit pas als
de cursus succesvol, ook theoretisch, is afgerond
maar het zijn nog steeds geen normale tijden. De
cursisten bezitten wel voldoende basisvaardigheden zodat we dit nu al wel verantwoord achten.
En uiteraard is er altijd veel kennis op het park
en bij de leden aanwezig indien raad nodig is.
De appgroep is in deze ook een uitkomst.
We waren ook zeer blij met de inzet van
cursisten om te helpen met andere activiteiten
die nodig zijn om onze vereniging draaiende te
houden. Zo is er bij de lesstal een nieuwe stand
gemaakt om alle cursistenvolkjes te kunnen
herbergen. De educatie comissie is versterkt met
een cursist (Jasmijn) die met groot enthousiasme
aan de slag is gegaan. En we waren ook zeer blij
met de inzet van cusisten tijdens tuinochtenden.
We hopen dat deze actieve inzet een stimulerende
werking heeft op hun mede cursisten. Er zijn nog
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een aantal vacatures op te vullen en de tuin behoeft blijvend onderhoud.
Al met al een prachtig jaar mede dankzij de
inzet van Ingrid, Ariane, Mees, Roy, Erik, Jorrit, en
natuurlijk de expertise van bijenteeltleraar Gert.
Ook dank aan Hans die naast de praktische begeleiding weer veel organisatorisch werk heeft
verricht.
Al met al was het een leerzame cursus waarvan
ook ik als begeleider weer volop heb genoten.x

BJÖRN WEESJES & ABRAHAM TAYE

Beste
Amsterdamse
Imkers
Wij zijn Abraham & Björn en hebben
een sterke drank ontwikkeld op basis
van honing & Ethiopische technieken.
Het heet M.A. (Mokums Arake).

M
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De drank is ontstaan door het experimenteren en combineren van verschillende
brouw-technieken en heeft interesse opgewekt bij de distilleerderij Wynand Fockink
om deze drank bij hen professioneel te
distilleren.
Het lijkt ons fantastisch als deze honing
afkomstig is van de blije bijen uit Amsterdam. Zodat we samen een heerlijke en
eerlijke drank kunnen ontwikkelen van
echte Amsterdamse natuur-ingrediënten
met een unieke smaak.
Graag willen wij daarom jullie vragen of
er interesse is de Amsterdamse honing aan
ons te verkopen. We zullen de honing
persoonlijk ophalen en uiteraard laten
proeven wat er van gebrouwen wordt.
We horen graag of de bijen en jullie samen
willen werken.
Met vriendelijke groeten,
Björn Weesjes & Abraham Taye
+31 6 55 163 467
bjornweesjes@mac.com x
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VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Ondanks
de kou
lopen we
voor

Kou belemmert koninginneteelt
Begin mei stond alles gereed om veel VSHmoertjes op te kweken. Er zou minimaal 3
keer worden overgelarfd. Door daar vroeg
mee te beginnen konden voor het project
sterke wintervolken worden gevormd. En
voor de deelnemers moeren die goed aan
de leg waren en getest. De natuur besliste
echter anders. Door de kou in mei is het
hele programma vertraagd. Toch lopen we
voor op de vorige jaren. 50 moeren zijn al
aan de leg. Als alles goed gaat kunnen veel
leden van een VSH-moer worden voorzien.
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is
dat we roverij door bijen en wespen weten
te voorkomen. Daardoor zijn we in de
voorgaande jaren veel kostbare leggende
moeren kwijtgeraakt.

JAN WESTERHOF

Er gaat wel eens wat mis, een koninging (†) is in een Kieler onder
het afsluitende plasticje gekropen en daar vast komen te zitten.

Wespen en rovende bijen
Wespen hebben ook last gehad van het
koude voorjaar. Maar hun volken ontwikkelen zich nu snel. We hebben wespenvallen neergezet om ze te monitoren. Hebt u
bijen op het park staan help dan mee door
uw stal te controleren op de aanwezigheid
van wespennesten. Sla oude raten bij- en
wesp vrij op. Verklein de vliegspleet bij
kleine volken: het is altijd weer een verrassing hoe klein de vliegspleet is bij een
natuurlijk volk. En ten slotte: als u voert,
doe dat ‘s avonds en spoel geknoeide
suiker onmiddellijk weg met water.
Mijtenschudden
De eerste serie monsters is geschud. In
voorgaande jaren werd menig imker verrast
door het geringe aantal of juist het grote
aantal mijten in de monsters. De ervaring
heeft geleerd dat er een paar factoren

Bevruchtingskastjes
met de jonge moeren
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De net gesloten doppen worden uit hun pleegvolk
gehaald en in een broedstoof (linksonder)gehangen.

zijn die de interpretatie van de uitslagen
bemoeilijken.

u 1. Het resultaat van de oxaalzuur behandeling in de winter: 1 mijt die dat heeft
overleefd, heeft nu 16 tot 32 nakomelingen.

u 2. Jonge moeren leggen na een paar
weken heel veel eitjes. Hierdoor varieert
de hoeveelheid sluitend broed in het volk.
Wordt het monster genomen als er veel
broed uitloopt dan zal het aantal mijten
op de bijen groter zijn dan verwacht. Is er
net veel broed gesloten dan is het aantal
mijten juist wat kleiner. Deze schommeling
in de hoeveelheid broed die dagelijks sluit
kan tot in juli duren.

u 3. Worden broedloze volken behandeld
met oxaalzuur dan zitten er weinig mijten
in de monsters. Was de oxaalzuur behandeling net te laat dan waren de mijten al
massaal ingestapt in het eerste sluitende
broed en worden meer mijten in de monsters
aangetroffen dan verwacht.

u 4. Gebrek aan broedruimte tijdens
dracht van de linde kan zorgen voor meer
mijten op de bijen. Dit jaar vooral als er op
de koningslinde wordt gevlogen.
De ervaring heeft geleerd dat de bestrijdingsgrens op 3% mijten ligt. Als het percentage
iets lager is en er was door de boven beschreven fluctuaties veel pas gesloten
broed in het volk dan kan beter vanaf 2,5%
bestreden worden.
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Een volk met VSH eigenschappen halen met varroa
besmetten gesloten broedcellen leeg. In een broedvlak
zijn dan lege cellen zichtbaar. Bij goede dracht worden
ze gelijk gebruikt om tijdelijk nektar op te slaan.

Mijtenschudden juli 2021
Er zijn dit jaar 109 monsters ingeleverd,
ruim 60 minder dan in voorgaande jaren.
De resultaten waren echter prima. 51,4%
van de monsters had minder dan 1% besmetting. Bij 33.0% van de monsters lag
de besmetting tussen de 1 en 3%. Bij 11,9%
lag de besmetting tussen de 3 en 5% en is
bestrijding nodig. Er waren slechts 4 uitschieters (3,7%) met besmettingen tussen
10,7% en 18%. Deze zwaar besmette volken
stonden op stallen die verder slechts licht
waren besmet. De oorzaak van die zware
besmetting wordt nog onderzocht. Dat ze
een ernstige bedreiging vormen voor de
stallen spreekt vanzelf. Alle volken met
een VSH-koningin hadden een zeer laag
percentage mijten
2e bemonstering
Midden augustus vindt de 2e bemonstering
plaats. Die is ook te gebruiken om het
resultaat van een bestrijding te controleren.
De datums waarop monsters ingeleverd
kunnen worden, worden per e-mail bekend
gemaaktx
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JAN, JOS EN HARMKE

In gebruik
name van de
1e bee-pass
in Nederland

Een blik in de ‘schoorsteen’ van de Bee-Pass

Een van de onderdelen van ons
project ‘Bestuivers langs de A9’ zijn
de BEE-PASS demonstratie bijenkasten.
Rijkswaterstaat (RWS) heeft er twee
gesponsord en het beheer voor 5 jaar
financieel ondersteund. Een van de
kasten is tijdelijk opgebouwd op ons
bijenpark en zal later een plek krijgen
aan de Polderweg langs de A9.

De andere BEE-PASS is geplaatst in de Stadstuin
van Amstelveen. Dat is een park direct naast het
winkelcentrum Stadshart. De gemeente heeft de
aanvraag tot plaatsing goedgekeurd en de aannemer VeenIX heeft een steltonplaat als fundering geplaatst. Jan en Jos hebben op 4 juni de
BEE-PASS opgebouwd en op de plaat verankerd.
Erik van Rosmalen heeft in het voorjaar een volk
opgekweekt voor de kast en dat is ’s avonds op

16 juni door Jan in de kast geplaatst in het bijzijn
van Marie Janke Damoiseaux van RWS. Klik
om het filmpje te kijken over de opbouw
van de kast en het inhuizen van het bijenvolk.
Er was door RWS al een heel plan gemaakt
voor de feestelijke opening van deze 1e BEE-PASS
in Nederland, maar door alle maatregelen om
Corona besmettingen in te perken, is het plan
nog even in de ijskast gezet.
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Intussen hebben heeft het bijenvolk zich goed
genesteld en groeit het goed. Door de lange
‘schoorsteen’ vliegen de bijen in en uit. We zien
volop stuifmeel binnen komen als we door het
kijkluikje van de schoorsteen de bijen gade slaan.
Deze unieke demonstratiekast staat op een
prachtplek en verdient een echte feestelijke
opening.
Nog even geduld…..! x

MARION GROEN

Een Lintje voor Herman Groen
HET IS 26 APRIL

Terwijl Herman thuis is gebleven in afwachting van de wethouder die over groene aanplanting, die goed is voor bijen, komt praten,
ziet hij burgemeester Joyce Langenakker het
pad af komen lopen.

gemaakt en 2 juli hebben beide burgemeesters
een rondleiding gekregen op het bevruchtingsstation Marken.
Beiden waren zeer onder de indruk en zullen
dit bezoek niet gauw vergetenx

Een zeer verbaasde Herman krijgt te horen
dat hij vrijdag 30 april is uitgenodigd om op het
gemeentehuis te komen om zijn lintje als ‘Lid
in de orde van de Nederlandse Leeuw’, in ontvangst te komen nemen. Wegens Corona kan
dit maar in bijzijn van een paar genodigden.
Dus vrijdag gaat het groepje naar het gemeentehuis en aldaar krijgt Herman na een speech van
de burgemeester zijn lintje opgespeld. Bij een
kopje koffie met iets lekkers erbij wordt er nog
even nagepraat en dan moeten we ruimte maken
voor de volgende decorandus.

De beiden burgermeesters bezoeken het
bevruchtingsstation op Marken

Maar! het had nog een vervolg. Tijdens de
‘plechtigheid’ bij de uitreiking, nodigde Herman
de burgemeester uit om eens naar Marken te
komen om op het bevruchtingsstation een kijkje
te nemen. Spontaan antwoorde ze dat graag te
willen zien! En of dan ook de burgemeester van
Waterland (waar Marken onder valt) mee mocht
komen. Tot zijn verbazing werd een afspraak
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P.S.
Herman, namens bestuur, redactie, waarvan
je jaren deel hebt uitgemaakt, maar ook de
leden van Amstelland van harte gefeliciteerd
met deze terecht verdiende onderscheiding.
Dat je hem nog jaren met eer mag dragen.

ERVARINGEN UIT HET VELD

Toen we na een nat en winderig voorjaar een
weersomslag kregen naar mooi zomerweer,
stuurde Eric, onze actieve secretaris terecht
een alert mail, denk aan zwermen. Je kunt
erop rekenen dat bij grote volken, na zo’n
periode van binnen blijven, de zwermlust
aanwezig is. Ook ik stond klaar op de eerste
mooie dag om de grootste volken te controleren. Terwijl ik de eerste kast open had en begonnen was de ramen uit de bovenste broedkamer te inspecteren, hoorde ik een verdacht
gezoem opkomen in een kast wat verder op.
Dat gaat mis, was mijn eerste gedachte.

Eén of
twee
zwermen
COR VONK NOORDEGRAAF

Dus ik liet mijn inspectiekast in de steek om te
proberen het vertrek van de zwerm te voorkomen. De moer van de vliegplank pakken als die
naar buiten komt, hoef ik niet te proberen, want
als ik haar al zou herkennen tussen al die uitstromende bijen, dan ben ik nog niet vlug genoeg
om precies haar eruit te pakken. Ik nam mijn
toevlucht tot de waterspuit en overdekte de
naar buiten komende bijen met een flinke waternevel tot de stroom naar buiten komende
bijen afnam. Maakte toen vlug de kast van boven
open om ook daar de bijen met rook en een
waternevel in de kast te houden. Blijkbaar was
de moer nog in de kast, want het gegons nam af.
Geleidelijk kwamen de rondvliegende bijen weer
terug en ben ik verder gegaan met mijn inspectiekast. Daarna leek van buiten de rust volledig
te zijn weer gekeerd. Daar ik meende dat het
volk dat op zwermen stond, bij controle nog wel
onrustig zou zijn, wilde ik eerst enkele andere
volken nakijken alvorens dit volk te bekijken.
Het was ondertussen middag geworden toen ik
opnieuw het opkomende geluid van een zwerm
hoorde. Nu ging het echter zo snel dat er geen
houden aan was, dus heb ik ze laten gaan. Het
was wel duidelijk dat het een grote zwerm was
en na wat ronddraaien, streken ze neer op de
takken van een haagbeuk. Er vormden zich dicht
bij elkaar twee baarden tussen de bladeren. Naar
mijn mening waren het dus twee zwermen uit
dezelfde kast. Toen ik ze aan het eind van de
middag ging scheppen, bleek dat ze naar elkaar
toe waren gegroeid en hing er maar één grote
kluit bijen, een kieps vol. Door het dichte bladerdek en de vertakking was het moeilijk om alle
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bijen uit de boom te vegen. Ik heb de kieps omgekeerd op een laken in de tuin gezet om de niet
geschepte bijen de gelegenheid te geven zich bij
hun moer te voegen. Toen ik ’s avonds ging kijken hoe het ermee stond, zag ik op dezelfde plek
in de boom een baard met bijen hangen. Dus
had ik naar mijn mening de koningin gemist.
Toen ik echter de kieps oppakte, bleek die grotendeels gevuld te zijn met bijen, dus moest er
wel een koningin in zitten. Deze zwerm heb ik in
een spaarkast onder gebracht. Vervolgens geprobeerd om het andere deel van de zwerm alsnog
op dezelfde manier te scheppen. Daar de tijd
doorging heb ik de kieps met geschepte bijen
de nacht over in de tuin laten staan. ’s Morgens
bleek dat de geschepte bijen weer in de boom
hingen, dus de moer gemist. Vervolgens ben ik
aan het snoeien gegaan zodat de zwerm meer
vrij kwam te hangen. Daarna de kieps eronder
en de bijen met takjes en blad in de kieps geschud en geveegd. Nu bleven de bijen in de kieps
en kon ik ze in een kast doen. Toch bleven er
nog een aantal dagen bijen in de boom hangen
en rondvliegen. Naar mijn gedachte was de oorspronkelijke zwerm gevormd rond de oorspronkelijke moer en een al aanwezige, uitgelopen
moer, die nog niet bevrucht was. Deze mening
wordt gestaafd doordat het eerst geschepte deel
van de zwerm snel aan het uitbouwen van de
ramen begon en de moer in korte tijd aan de leg
was. Bij het daarna geschepte deel duurde dit
veel langer, waar wel bij gezegd moet worden
dat dit een veel kleiner volk was. Zo zijn er
steeds weer nieuwe ervaringen, waarbij je de
oplossing alleen maar vermoeden kanx

JOS VALENTIN

Beep base
voor het
monitoren
van je
bijenvolk?

Binnen onze vereniging zijn een aantal imkers
die gebruik maken van een high-tech bijen
monitoring systeem: BEEP. Het bestaat uit een
aantal onafhankelijke onderdelen die met
elkaar het leven van een imker zouden moeten
vereenvoudigen:

u Electronisch kasboek met de applicatie BEEP
App op je telefoon en/of op je computer. Zaken
die je anders in een schriftje noteert, kun je
nu eenvoudig invoeren in de App. Dat kun je
doen voor al je stands en de volken op die
stand. Op die wijze heb je een verslaglegging
van al je volken altijd onder handbereik.

u Automatisch meetsysteem met centrale data
opslag in de BEEP dataserver. Als de imker een
BEEP-base aanschaft, wordt elke 15 min. het
gewicht van de hele kast met alle bijen, de
temperatuur in de kast en de buitentemperatuur geregistreerd in combinatie met het
geluidsnivo in de kast.

u Optioneel kunnen extra voelers worden aangesloten om op meer plaatsen de temperatuur
te meten en/of om te tellen hoeveel bijen er in
de kast binnen komen en hoeveel eruit gaan.

De ontwikkeling van de BEEP kon starten na een
geslaagde crowd-funding. Inmiddels is de verdere
ontwikkeling van de BEEP App en de BEEP base
ondergebracht in Stichting BEEP met Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur van Naturalis
Biodiversity Center), Frens Pries (Lector bijengezondheid bij Van Hall Larenstein) en Nadine
Schalk (verenigingsmanager bij de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging) in de Raad van Toezicht.
In samenwerking met de WUR bijen wordt nu
met 17 partners in 12 landen gewerkt aan een
diverse onderzoeken:

u B-GOOD heeft als algemeen doel om imkers te
begeleiden en hen te helpen betere en beter
geïnformeerde beslissingen te laten nemen.
Het is een pan-Europees vierjarig project.

u Bee Observer Bremen: Burgerschap voor gezondheid honingbijen. Het doel is het herkennen en verminderen van de risico’s en gevaren
voor honingbijen. De bijenkasten voor dit
project zijn uitgerust met sensoren. De meetgegevens worden vastgelegd en geëvalueerd.
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Burgers en wetenschappers werken hand in
hand en creëren samen een uitgebreid netwerk ten bate van de gezondheid van honingbijen.

u Van Hall Larenstein: onderzoek naar voedselaanbod. Het doel van het project is om te
bepalen welke methoden gebruikt kunnen
worden om voedsel voor wilde en honingbijen te meten in 2020. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van de Nederlandse
lector bijengezondheid bij Van Hall Larenstein,
Frens Pries. Partners in het project zijn de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV),
Imkers Nederland en BEJO zaden. (Ko Veltman
participeert in dit onderzoek; zie elders in
BijPraten

De BEEP App is gratis te downloaden en door
elke imker te gebruiken, ook zonder BEEP base.
De ervaringen met deze App zijn positief en
helpen de imker om een goede administratie
van zijn volken (mogelijk verspreid over diverse
bijenstallen) bij te houden, op elk moment in te
zien en te delen met andere imkers.

u De Beep base wordt geproduceerd als er voldoende vraag is: in augustus kunnen imkers
zich aanmelden voor een BEEP base die dan in
december zal worden geleverd.

u Op basis van de ervaringen van imkers in
onze vereniging die het ook gebruiken heb
ik besloten om mij aan te melden voor de
levering in december. Ik hoop jullie dan
een verslag te kunnen doen van de eerste
ervaringen in het eerste nummer van
BijPraten in 2022x

De BEEP PCB is het centrum van de BEEP base. PCB
staat voor 'printed circuit board' en bevat alle
connecties voor de sensoren die bij je BEEP base
geleverd worden – temperatuur, geluid en gewicht.
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KO VELTMAN

Onderzoek naar voedselconcurrentie tussen
honingbijen en andere
bloembezoekers
De afgelopen tijd horen wij steeds vaker dat
er mogelijk een concurrentie om voedsel
plaats vindt tussen onze honigbijen, solitaire
inheemse bijen en andere bloembezoekers.
Om daartegen iets te ondernemen moet je
eerst wetenschappelijk vaststellen dat die
concurrentie er werkelijk is. Land en tuinbouw
zijn afhankelijk van bestuivende insecten.
Honingbijen, maar ook de wilde bijen zijn
de belangrijke bestuivers in deze sector.
Er is echter mogelijk een tekort aan voedsel voor
alle bijen. Dit leidt tot een gepolariseerde discussie. Een discussie die niet altijd is gebaseerd op
feiten en kennis. Een in 2020 uitgevoerd onderzoek wil deze polarisatie doorbreken met antwoorden over de voedselvoorziening voor alle
bijen in de Nederlandse landschapssituatie.
Het onderzoek, onder de naam Kiem HBO
onderzoek naar concurrentie om voedsel tussen
honingbijen en wilde bijen, werd uitgevoerd door
van Hall Larenstein Hogeschool. De deelnemers
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aan het onderzoek waren, de NBV, Imkers
Nederland, Beep bijenmonitoring, Imkers uit
Beverwijk, Amsterdam, Bejo zaden in Warmenhuizen en in de Biesbosch. Het onderzoek was
een pilot en wordt geacht voortgang te vinden
in een groter landelijk onderzoek in 2022.
Namens de NBV werkte ik mee aan dit
onderzoek met een van mijn volken op het
Nieuwe bijenpark in Amsterdam en een van
mijn volken op de schooltuin in Amsterdam
noord. Beide volken werden voorzien van Beep
bijenmonitoring. 24-7 werd het gewicht,
temperatuur van het broednest en het geluid
gemeten. Elke twee weken werd het oppervlak
aan open en gesloten broed opgemeten. Ook de
hoeveelheid open en gesloten honing en de
hoeveelheid stuifmeel werden gemeten. Eens per
twee weken werd van 10 tot 12 uur een stuifmeelval voor het vlieggat gezet. Bewust werd
gekozen voor de locatie nieuwe bijenpark,
omdat daar veel bijenvolken staan. De locatie
schooltuin in Amsterdam noord werd gekozen
omdat het daar door de rijk bloeiende kindertuintjes een prima drachtgebied is waar slechts
een beperkt aantal volken staat.
Op het bijenpark werden ook twee hommelnesten geplaatst. Deze nesten waren voorzien van
een elektronische teller op het vlieggat die het
aantal in en uitvliegende hommels registreerde.
Ook bij deze hommels werd elke twee weken
stuifmeel afgenomen. Daarnaast werd er elke
twee weken geïnventariseerd welke solitaire
bijen er in de omgeving rondvlogen. Door de
herkomst van het stuifmeel te onderzoeken

wordt duidelijk of bijen en hommels op dezelfde
dracht vliegen.
De metingen via BEEP vind ik leuk om aan
mee te werken. Zeker de weegschaal onder de
kast geeft een mooi inzicht in het functioneren
van het volk. Op een mooie dag zie je het gewicht
toenemen. In de nacht zie dat het gewicht
weer minder wordt omdat de bijen de nectar
indampen. In de winter geeft het een inzicht in
de aanwezigheid van de voedselvoorraad. De
sensor voor het meten van de temperatuur in

het broednest werkt alleen goed als die ook
daadwerkelijk in het broednest zit. Omdat het
broednest wel eens wil verplaatsen werkt dat
dus niet perfect. Zeker in het vroege voorjaar wil
je natuurlijk heel graag weten of er een broednest is. De sensor zit bij mij boven in de kast in
de hoop dat het daar het warmst is. Onderin de
kast zit een microfoon die het geluid registreert.
Daarin zie je regelmatig schommelingen.
Achteraf kun je dan bedenken wat de oorzaak
was. Bijvoorbeeld verstoring of roverij of het
afgaan van een zwerm. Over de functies van het
geregistreerde geluid is weinig bekend. Het is
dus gokken en achteraf interpreteren. Op de
vliegplank is een bijenteller gemonteerd. Deze
telt de in en uitgaande bijen. Zolang het volk
niet al te groot is werk dat mooi en geeft het een
goede indicatie van de activiteit van het volk.
Bij een groter volk en zeker tijdens goede dracht
heb ik ervaren dat de teller remmend werkt.
Met slechts 8 gaatjes ontstaan er makkelijk een
bijenfile. Je ziet dan de stress op de vliegplank.

u De teller in het vlieggat moet zijn waarde

TOEGEVOEGDE WAARDE;

Zou ik BEEP zelf aanschaffen?
Het is mooi dat ik er nu gratis mee mag werken.
Een digitale kastkaart die je bovendien thuis
vanaf de bank op elk moment van de dag kunt
aflezen is handig. Het is echter niet goedkoop
om aan te schaffen. Ik schat dat ik nu al voor
€500 in en onder en in mijn kast heb zitten.
Ik heb 6 volken. Daar ga ik niet 6 x €500 in investeren. Ik sta op het bijenpark en op de schooltuin redelijk beschermd. Als dat niet zo zou zijn
dan sliep ik vast wat slechter uit angst voor
diefstalx

u Beep geeft mij een goed inzicht in het gewicht van de kast en dus duidelijkheid over
de voedseltoestand en dracht.

u De thermometer is handig zolang die op de
juiste plek in het broednest zit.

u De microfoon geeft duidelijk weer dat er iets
aan de hand is in het volk. Meer ervaring en
kennis is nodig om hier een conclusie uit te
kunnen trekken.
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nog bewijzen. Ben bang dat de wat kleine
doorgang tijdens de reinigingsvlucht een
probleem kan worden en alles onklaar
gemaakt wordt door de stront (het vlieggat
bestaat uit een achttal gaatjes net groot
genoeg voor het doorlaten van een enkele
bij). Bij een groter volk en goede dracht
ontstaat er een ongewenste drukte op de
vliegplank.

u Duidelijk is dat de batterijen van het systeem
echt voor de winter verwisseld moeten worden. Voor de winter gaf het systeem aan dat
de stroomvoorziening in orde was. Toen het
koud werd viel de boel echter uit. Even verwisselen is niet simpel. Je moet daarvoor de
sensor uit het volk halen en kast van de weegschaal tillen en daarna het gewicht opnieuw
kalibreren. Dat is best een klus. Dat doe je
niet graag als het koud is en je de bijen liever
niet wil storen.

JOS VALENTIN

Overlast
van
bijen? 2

Ik zie ineens heel veel ‘bijen’ dichtbij en wat moet ik nu doen?
Zo’n situatie komt in het voorjaar wel vaker voor.
In het vorige nummer van BijPraten stond een stukje over de
wijze waarop Eric omgaat met een melding ‘Overlast van bijen…’.
Door de goede wijze waarop Eric de hulpvragers eerst uitvraagt
en de beller vraagt om de situatie even te filmen, wordt vaak
duidelijk wat er aan de hand is en met welke support de beller
het beste kan worden geholpen. Als een bezoek ter plaatse
nodig is, geeft Eric de melding door en handelt een van onze
leden het verder af.
Dat was voor mij aanleiding om eens na te gaan hoe de
bellers onze support ervaren als ze ‘bijenoverlast’ melden. Ik heb
daarvoor een korte vragenlijst gemaakt (zie kader) en een
aantal bellers naar hun ervaring gevraagd.
Het bleek om heel verschillende situaties te gaan: recht-toerecht-aan bijenzwermen of ‘lastige’ bijenzwermen en bijen,
hommels of wespen die al een nest in of om het huis hebben
gemaakt.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zag u en waar?
Hoe bent u voor hulp bij onze imkervereniging uitgekomen?
Werd tijdens het eerste telefoongesprek een helder advies gegeven?
Hoe lang duurde het voordat er iemand bij u kwam?
Welke uitleg hebt u gekregen?
Kunt u kort aangeven hoe u de hulp van de imker hebt ervaren?
Hoe kunnen wij als imkervereniging het nog makkelijker maken om de juiste hulp te bieden?
Heeft u foto’s of een filmpje gemaakt? Wilt u dat met me delen voor het clubblad?

De bellers komen heel gemakkelijk uit bij onze vereniging
door het intypen van ‘Bijenzwerm’ als zoekterm voor Google.
Op de interactieve kaart van de NBV staan alle imkerverenigingen. Door te kiezen voor Amstelveen kun je eenvoudig
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doorstappen naar onze Imkervereniging Amstelland.
De bellers waren blij dat duidelijk werd wat er aan de hand
was en dat er iemand in actie kwam. Elke imker die komt
optreden geeft helder uitleg wat hij gaat doen en stelt de
mensen op locatie gerust.
De support die we geven wordt heel positief gewaardeerd!

1

Ik heb er een paar gevallen uitgelicht:
1. Een hommelnest dat in een konijnenhok van 2 verdiepingen
de bovenste verdieping in gebruik heeft genomen. Het konijn
durfde niet meer naar boven! Uiteindelijk is het nest in oktober
door Eric van der Meer weggehaald.

3

2. Een bijenzwerm op het dak van een sportschool. Jan Westerhof is er met een klimtuig opgeklommen en de zwerm geschept in een kartonnendoos. Omdat het hard waaide, moest
de beheerder van het gebouw de doos met bijen tussen zijn
benen geklemd houden, terwijl er bijen over zijn kleren liepen.
Dat kon omdat Jan hem goed had uitgelegd dat hij van de bijen niets hoefde te vrezen. Hij was wel trots op zichzelf!
3. Een zwerm tegen een houten wand dook net voor
imker Erik Klein kwam door een gat in de tussenruimte.
Hij heeft op een meter afstand een gebruikte 6-ramer
opgehangen met een raam voer, een uitgebouwd
raam en een met kunstraat. Maar zonder resultaat.
In overleg met Jan heeft Erik er een paar dagen een
doos voorgehangen met gebruikt raat, honing etc. met
twee openingen, 1 bij de plek waar de bijen het huis in
gingen, maar de dames hadden hun keuze gemaakt...
De bijen mochten blijven van de bewoner; hij vond het
erg leuk wat er gebeurde.
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2

4

4. In het plafond van een dakkapel was een bijenvolk gaan
wonen. De bewoner wilde het niet verdelgen en kwam in overleg met Jan Westerhof tot de volgende aanpak: met een decoupeerzaag werd door de bewoner een stuk uit het plafond
gezaagd om bij het nest te komen. Toen werden de raten
zichtbaar. De raten met opzittende bijen uitgebroken en in een
5-ramer gestopt. De volgende dag met een stofzuiger (laagste
stand) de resterende bijen weggezogen en thuis de stofzuigerzak in een wijndoos gelegd en er een Kieler opgezet. Later
nieuwe koningin erbij en klaar….
5. Bijenvolk nestelt in lege compostbak. De bewoner wil dat
de bijen gespaard blijven. Eric van der Meer heeft het volk
meegenomen.

Fijn om te zien hoe onze imkers
optreden als echte ambassadeurs van
onze bijen en bevlogen vertellen over hun
eigenaardigheden.
Als jullie weer een keer op locatie
in actie komen na een zwermmelding,
kun je ook de beller vragen om de
vragenlijst in te vullen en op te
sturen. Het formulier vinden
jullie op de website
https://www.nbvamstelland.nl/
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5

Agenda 2021
Afsluiting bijenseizoen
Zaterdag 3 oktober van
11:00 uur - 13:00 uur
Neem een jas mee want de sluiting speelt
zich vooral buiten af. Het verenigingsgebouw
zal slechts zeer beperkt toegankelijk zijn.
Programma:
Ontvangst met Koffie en een lekker stuk(je) taart
Lunch (geen buffet maar een pakket)
Tweedehands (rommel - kofferbak) markt
Bijpraten en terugblikken,
Nieuwe plannen smeden met uw collega imkers
1,5 mtr afstand houden

MARGARATHA FOTOGRAFIE

Aanmelden:
Om een goed beeld te krijgen op hoeveel mensen
wij kunnen rekenen (inkoop), verzoeken wij u zich
uiterlijk 1 oktober aan te melden bij de secretaris:
Email: nbv.amstelland@gmail.com

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