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VAN HET BESTUUR

HARMKE VAN DE FLIERT

Beste
leden

Het bijenseizoen is weer gestart, op de
dinsdagavonden is het winkelteam present
en staat de koffie weer te pruttelen. De basis
cursus is al een aantal weken bezig en de
koninginnenteeltcursus gaat beginnen op
7 mei. De tuinochtenden zijn het hele jaar
doorgegaan en zeker nu al het groen de
grond uitspuit zijn extra handen welkom.
Hou de tuinbrief in de gaten en kom. Met
veel mensen kan er in 2 uur tijd heel veel
werk verzet worden. En daarna kan men aan
de nieuwe tuinset bijpraten.

Algemen ledenvergadering
Uw bestuur is druk bezig met de voorbereidingen
voor de ALV op 21 april. Goed nieuws: Iwan
Mullier en Frank Wille hebben aangegeven toe
te willen treden tot het bestuur. De afgelopen
maanden hebben ze al bestuursvergaderingen
bijgewoond zodat ze min of meer weten waaraan ze gaan beginnen. Als bestuur zijn we heel
blij met ze.
De stukken voor de ALV worden een week van
tevoren per mail aan iedereen verzonden. En de
plaats van samenkomst is gewoon weer op het
Bijenpark.
Winterprogramma
Het laatste onderdeel van het winterprogramma
was de presentatie over Bijenmonitoringsystemen,
verzorgd door Jos Valentin. We kregen vragen van
leden om uit te zoeken of het BEEP systeem iets is
om als vereniging aan te schaffen. Leden kunnen
dan daarmee experimenteren. Dit wordt nu verder
uitgezocht.
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Het zomerprogramma is in volle
hevigheid van start gegaan.
c De Beemster Bijenmarkt is op 7 mei. Onze
imker vereniging is er vertegenwoordigd met een
kraam en Roy en Lilian geven een demonstratie
wassmelten. Hiervoor zijn nog extra mensen nodig.
Wie o wie????
c Op 12 juni is er de Amstellanddag. Voor de
uitwerking wordt het draaiboek weer uit de kast
gehaald. Nadere informatie volgt.
c Omdat we altijd meedoen met de Amstellanddag slaan we de open imkerijdagen over. Dit jaar
is dat anders. Op 9 juli wordt de BeePasskast in
het Stadspark in Amstelveen ‘officieel’ in gebruik
genomen met een heuse toespraak en festiviteiten
er omheen zoals een speurtocht door het Stadspark, kinderen sminken zich als bij of bloem, honing
proeven, informatie over insectenhotels, kast
schilderen en nog veel meer.

VAN HET BESTUUR

c Na de twee coronajaren, waarbij ik het idee
had dat schoolkinderen meer thuis dan op school
waren, komt de aanvraag van lessen weer op gang.
Op het moment van schrijven staan er al 4 gepland.
Voor één van de aanvragende scholen heeft Buurbouw, de publieksorganisatie van RWS, 25 mezenkastjes, 50 insectenhotels en 50 bouwpakketjes
van de hotels laten maken. Deze staan in het
clubgebouw en zijn in de propoleum gezet. En ik
heb wel 100 keer de opmerking gehoord ‘het is
wel wat laat voor de mezenkastjes’. Wees gerust,
volgend jaar weten de vogeltjes de nestkastjes
vast ook te vinden.

Spic en span
Het was velen een doorn in het oog dat ons clubhuis maar niet schoon wilde worden. Gelukkig is
dat met de komst van Mercy verleden tijd. Zij
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maakt wekelijks in twee uur het gebouw schoon.
Overigens blijft gelden dat als je iets vies maakt, je
het ook weer schoonmaakt. Denk bijvoorbeeld
aan gebruikte kopjes of moddersporen.

Verbouwing
Ook zijn we met de gebouwencommissie aan het
kijken hoe de mankementen aan de buitenkant
van het gebouw aangepakt moeten worden. De
zuid-westgevel is in zeer slechte conditie, het dak
lekt nog steeds en de boeidelen moeten vervangen worden. Al met al wordt dit een hele klus.
De twee corona jaren hebben erin gehakt, ook
bij onze vereniging. Dit maakt het dubbel bijzonder dat de draad dit jaar voortvarend wordt
opgepakt. 2022 beloofd een heel mooi imkerjaar
te worden.x

Dakinspectie
clubgebouw

Met het mooie droge weer kreeg de gebouwcommissie de gelegenheid om het
dak van ons clubgebouw grondig te inspecteren. Dat moet in de zomerperiode
een grondige beurt krijgen om de lekkage te verhelpen. Het was ook een
mooie kans om de goten rondom even schoon te vegen. Op de foto zien jullie
Simone, Rink en Lars op hoog niveau actief

😉

JOS VALENTIN
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VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

VSHseizoen
2022
De commissie VSH hoopt dit jaar
alle moeren op het park te kunnen
vervangen door een F1-VSH-moer.
Ook in het gebied rond het
Bijenpark willen we meer F1-VSHmoeren uitzetten. De genetische
basis van het moerenbestand
willen we verder verbreden. Net
als in voorgaande jaren zal er weer
bemonsterd worden op Varroa.
Dit jaar willen we een deel van de
koninginnen al in juli uitleveren.
De spreiding die dit oplevert
verkleint hopelijk aanvallen door
wespen en roverij.
JAN WESTERHOF

VSH-seizoen 2021
Begin mei stond alles gereed om veel
VSH-moertjes op te kweken. Er zou minimaal
3 keer worden overgelarfd.
Door daar vroeg mee te beginnen konden
sterke wintervolken worden gevormd. En
voor de deelnemers moeren die goed aan
de leg waren en getest. De natuur besliste
echter anders. De eerste keer overlarven
mislukte door de kou, de tweede gedeeltelijk. Ook het opkweken van voldoende
darren verliep door de kou in april en mei
moeizaam. Toch zijn er 56 opgekweekt
waarvan 26 multidar geïnsemineerd (MDI)
zijn. De MDI-koninginnen worden intensief
gevolgd om hun waarde als stamouder te
bepalen.
Voor het eerst kon sperma worden gebruikt van ouderlijnen die zijn geselecteerd
binnen het Arista project.
Uitlevering F1-VSH-moeren
In de loop van de zomer bleek dat er zich
2 bijenstallen bevonden in de onmiddellijke
omgeving van ons bevruchtingsstation.
De 2 imkers hebben op ons verzoek in het
najaar hun moeren vervangen door een
F1-VSH-moer.
De overige moeren zijn in september
geplaatst in volken op het park en in de
omgeving. Helaas konden we niet alle
belangstellenden van een F1-VSH-koningin
voorzien. De financiële kosten per uitgeleverde koningin bedroegen € 10,-
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Klaagzang over rovende bijen
Door rovende bijen zijn in 2021 op het
bijenpark 12 volkjes en hun kostbare koninginnen verloren gegaan. Al in mei was er
roverij op het park. In de zomer werd het
alleen maar erger. Helaas hebben we net
als in voorgaande jaren weer vastgesteld
dat een belangrijke oorzaak van de roverij
bij onze leden ligt. Her en der kwamen we
voerramen en geslingerde ramen tegen
die de bijen moesten schoonlikken. Resten
van het wassmelten werden op de composthoop en op andere plaatsen gestort zonder
ze goed af te dekken. Raten aangeleverd
voor de wassmelterij waren gelukkig beter
verpakt dan in vorige jaren en vormden
veel minder een probleem.
Mijtenschudden
Er zijn in 2021 slechts 179 mijtenmonsters
geschud, veel minder dan in voorgaande
jaren. Vooral de deelname aan de 2e bemonstering viel tegen. De reden hiervoor
is niet duidelijk geworden. De resultaten
waren echter wel vergelijkbaar met
voorgaande jaren.

VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Het maken van een
schudzwerm door
Hennie Kroese
Klik op de knop

https://www.youtube.com/
watch?v=cEZgX-VZrM0

Bij de eerste bemonstering was bij 87% van
de monsters de varroabesmetting minder
dan 3%. Bij de 2e bemonstering was dat
bij 52% het geval. Navraag bij de inzenders
heeft geleerd dat dankzij de bemonstering
bij een behoorlijk aantal volken in de
maanden juli en augustus geen bestrijding
van Varroa nodig was. Helaas waren er ook
weer monsters met meer dan 10% besmetting. In alle gevallen was dit een verrassing
voor de inzender. Een besmetting van 10% is
dodelijk voor het volk als niet onmiddellijk
wordt ingegrepen.

Plannen voor 2022
Om voldoende jonge koninginnen te krijgen
wordt vanaf eind mei enkele keren overgelarfd. Het overlarf-schema hangt af van het
weer dat in hoge mate de aanmaak van
voldoende darren bepaalt. Dit jaar willen
we moeren die goed aan de leg zijn en hun
eerste kwaliteitscontrole hebben doorstaan
direct uitleveren. Ze moeten dan in grote
schudzwermen met vitale bijen geplaatst
worden. Door deze direct na de lindeoogst
te maken, krijgen deze zwermen voldoende
gelegenheid om uit te groeien tot volken
die goed de winter door kunnen komen.
Een tweede serie moeren hopen we uit te
leveren in september. Deze moeten dan net
als in voorgaande jaren ingevoerd worden
in volken die 2 broedkamers bezetten. Door
de vervroeging van het uitleveren hoeft de
commissie veel minder werk te verzetten.
Moeren kunnen hun eigen volk uitbouwen

en door met grotere volken te starten is de
kans op beroving door bijen en wespen
kleiner. Ook de spreiding over een groter
gebied leidt tot minder roverij. Voorwaarde
is wel dat de leden die in juli een F1-VSHmoer ontvangen een grote schudzwerm
aanleveren met vitale bijen.
We denken naast de moeren die nodig
zijn voor het park nog 35 moeren op te
kweken. Voor de cursisten hebben we
ongeveer 15 volken nodig. Die willen we
allemaal voorzien van een F1- VSH-koningin
zodat ze met goed materiaal van start gaan.
Aan de cursus koninginneteelt worden
larfjes beschikbaar gesteld.

Genetische variabiliteit
Door single dar inseminatie (SDI) hebben
we ouderlijnen gekregen die tot 100% VSH
eigenschappen hebben. Deze SDI moertjes
hebben een zeer beperkte legcapaciteit
van bevruchte eitjes en kunnen daarom
niet getest worden in productie volken op
de overige eigenschappen. In 2021 hebben
we 26 MDI moeren geteeld. Deze moeren
zijn dochters van hoog VSH-SDI moeren en
zijn geïnsemineerd met sperma van 10 VSH
darren en bezitten wel voldoende legcapaciteit. Die moeren zijn in september ingevoerd in grote volken bij meerdere leden.
Dit jaar worden ze beoordeeld op VSH en
Buckfast eigenschappen. Van de moeren
die voldoen aan onze selectie criteria wordt
volgend jaar nageteeld. Het aantal lijnen
willen we verder uitbreiden.
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Het selectiewerk 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 door
het meten van het % niet reproducerende
mijten in het gesloten broed.

Bemonstering op Varroa
Midden juli en midden augustus kunnen
leden weer monsters op Varroa laten
onderzoeken. De monsters van 45 gram
bijen worden onderzocht met de schudmethode. Door de bemonstering krijgen
leden een goed beeld van de Varroabesmetting en de noodzaak van bestrijding.
In samenwerking met leden die daarvoor
belangstelling hebben willen we graag wat
nader naar de mijtbesmetting kijken. We
denken aan regelmatige 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 en app zullen we iedereen
regelmatig informeren over de stand van
zaken. x
Wil je zelf F1-VSH moeren telen, neem
dan contact op met Jan Westerhof.
E-mail: jan@westerhof50.nl
Telefoon: 06 223 503 07

GABRIËLLE VAN WIJK

Pollenanalyse werkgroep
Begin januari werd ik door Ingrid van Danzig
benaderd of ik nog interesse had om mij aan
te sluiten bij de pollen werkgroep. Dit leek
mij erg leuk, aangezien ik tijdens de cursus

voortgezet imkeren (2019) van Annemiek
Timmerman in het bezit gekomen was van
het Cursusboek Honingkunde. Volgens de
werkwijze op bladzijde 35 was ik op een vrij

Pollen monsters
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gemakkelijke manier aan een mooi pollen
preparaat gekomen, afkomstig van mij eigen
voorjaar- en zomer honing.

Pollen monsters

Het determineren vond ik nog best lastig met
alle verschillende pollen. Alleen de linde honing
was makkelijk (90% waren linde pollen).
Des te meer een goede reden om meer pollen
te bekijken, van zelf geplukte bloemen, onder
de microscopen die beschikbaar gesteld waren
door Henk Hakvoort.
16 Februari was de eerste bijeenkomst, de
eerste preparaten werden bekeken. 15 Maart
kon ik zelf ook aanwezig zijn en met de benodigde Kaiser’s glycerol gelatine en de oplossing
met de toevoeging van Fuchsine kleurstof van
Henk. Konden we al gauw mooie preparaten
maken van de verzamelde pollen door Ingrid,
Henk, Hans en Jorrit. Het ging vrij simpel door
de pollen los te maken met behulp van een paar
druppels aceton. Daarna kon er met behulp
van de Finnpipet van Henk een druppel op de
objectglaasjes aan gebracht worden, om deze
daarna te drogen onder de warmte lamp en met
een druppeltje glycerol en een dekglaasje was
het preparaat gereed om onder de microscoop
te bekijken. Super leuk om te zien hoe elke
bloem zijn eigen soort pollen heeft al waren de
bloemen deze keer voornamelijk in het bezit van
ronde pollen met uitzondering van de narcis.
Mij viel vooral op dat de krokus zeer grote perfect ronde pollen bezit (zie de foto rechts).
Momenteel zijn we druk op zoek naar een goede
centrifuge zodat wij ook onze honing kunnen
gaan opwerken (mbv Greiner buizen) en daarna
de diverse pollen te determineren onder de
microscopen.
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Ik hoop dat ik niet te veel in detail getreden
ben…en dat ik andere mensen geënthousiasmeerd heb om een keer mee te komen doen
met onze pollen werkgroep of gewoonweg een
keer te komen kijken. Wie weet tot ziens. x

Pollen van
de Krokus

PETER TROOSTER

Depotcrew
is zoekende

Net als in het afgelopen seizoenen zullen de
bestaande 5 depotvrijwilligers in het seizoen
2022 voorlopig weer beschikbaar zijn.
Echter door verandering van werkgever/woonplaats en dus reisafstanden zullen 2 van onze
vrijwilligers in de loop van het seizoen afscheid
van ons gaan nemen. Onze groep is in de jaren
uitgegroeid tot een hechte club collega’s die
meer dan 26 weken lang per seizoen van eind
maart tot eind september hun inzet geven
om ons Depot en de voorraden up to date te
houden en onze klanten van het juiste advies,
materiaal en gereedschap te voorzien.
De depotcrew is dan ook op zoek naar
meerdere vrijwilligers M/V die willen assisteren
gedurende de openingstijden op deze dinsdagavonden.
Kennis van imkermaterialen en imker knowhow wordt op prijs gesteld maar is niet perse
noodzakelijk. Er zijn genoeg depot collega’s die
als nodig, een handje kunnen bijspringen.
Ook voor onze Henk Kooy zoeken we een
back-up. Als ervaren “koffie imker” is het zo
langzamerhand wat veel aan het worden om
elke dinsdagavond aanwezig te zijn..
Dit kopje koffie is echter een zeer belangrijk
onderdeel geworden van onze klantenbinding
en het clubavond gevoel voor onze leden en
niet leden en heeft onze vereniging een bovenregionale bekendheid gegeven.
Kennis van koffie zetten en imker verhalen
zijn gewenst. Wie wil zich hiervoor gaan
inzetten?
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December:
Winterbehandeling
met
oxaalzuur
ERIC VAN DER MEER

De meeste imkers, ca. 75% blijkt uit
onderzoek van de NBV, geven de bijen
in december een oxaalzuur behandeling.
In deze koude en vooral donkere maand,
zitten de bijen meest op een tros en is
er geen broednest. De varroa mijt heeft
daarom geen andere keuze dan op een
bij te bivakkeren en te wachten op de,
voor hun betere tijden. Dat is voor de
bijenhouder ook het uitgelezen moment
om de mijtenpopulatie in een bijenvolk,
een gevoelige tik te geven.
Als die dat doet, dan kan het broednestje
wat zich in januari al weer begint te
vormen, grotendeels schoon van mijten
beginnen wat de vitaliteit van de bijen ten
goede komt.
Door de mijtendruk in het volk laag te
houden, is het volk ook minder gevoelig
voor een virus uitbraak, zoals bijvoorbeeld
het DWV (Deformed Wing Virus).
Niet behandelen in de winter is mogelijk,
maar dan alleen als een imker er zeker van
is dat de mijtendruk laag is. Dat kun je
alleen goed vast stellen door de gevallen
mijten over een langere tijd (maanden),
elke dag te tellen maar dat zal in de praktijk voor de meeste imkers niet mogelijk
zijn. Oorwurmen en mieren kunnen ook
nog roet in het eten gooien want die lusten
de gevallen mijten altijd wel. Het is beter
geen risico te nemen en te kiezen voor de
behandeling.
Volken welke in de nazomer en herfst,
zwaar besmet waren met Varroa destructor
mijten, zullen mogelijk al zijn gedecimeerd
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in aantal of zelfs helemaal verdwenen
(verdwijnziekte). Een verdwenen volk kan
een van je grootste volken zijn geweest,
een vreemde gewaarwording om dan de
ineenstorting te hebben moeten constateren. Aan de andere kant is dat ook wel
weer te verklaren aan het feit dat een groot
volk, tot diep de herfst een groot broednest had wat de mijten de gelegenheid
hebben gegeven zich massaal en langdurig
te reproduceren.

verschillende imkers met daarbij de opleidingskasten van de vereniging. Dat is een
relatief hoge dichtheid aan bijenvolken.
Door deze intensiviteit, liggen besmettingen
altijd op de loer, wat ons noopt waakzaam
te zijn en preventieve actie te nemen. Als
een imker een stal huurt op ons bijenpark,
schrijft het reglement o.a. voor dat er een
verplichte deelname is aan de winterbehandeling met oxaalzuur.

Een zwaar met mijten (en virussen) besmet
volk, zgn. varroa bom, vormt te gelijkertijd
een serieuze bedreiging voor de naburige
volken. De besmette bijen gaan wanhopig
op zoek naar een nieuw onderkomen en besmetten daarmee de volken waar ze binnen
worden gelaten en de rest laat zich dan raden.

Verplichte oxzaalzuur behandeling
Op ons bijenpark hebben wij ca. 40 en in
de zomer tot 80 bijenkasten staan, van 19

Het plannen van de winterbehandeling
binnen onze vereniging doen wij al weken
vooruit, maar altijd onder voorbehoud,
omdat de weersomstandigheden zich niet
laten plannen. Het mag voor het oxalen
niet te warm en niet te koud zijn. Temperaturen tussen de -5 en +5 graden Celcius,
zijn ideaal want dan zitten de bijen op een
tros, vliegen niet op en dan zijn de
oxaalkristallen het meest effectief.
Dinsdagochtend 27 december 2021 was
nog net ideaal, een dag later zou het al
weer veel te warm zijn, een oproep aan de
huurders van de stallen om te komen was
niet tegen dovemans oren want de opkomst
was prima! De imkers die niet konden
komen hadden dat tijdig aangegeven en
hun kasten worden dan door de andere
meegenomen.
Het was mistig en frisjes maar de volken
zijn een voor een opengemaakt en gedrup
peld met de oxaalzuur opgelost in 1:1
suikerwater en dan snel de deksel er weer
op. Bij het druppelen kun je meteen vast-
stellen of het volk er nog is en op hoeveel
straten ze zitten wat een indicatie is van
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hun staat. Helaas hebben wij dit jaar
minimaal 5 volken aangetroffen welke
dood of verdwenen waren, dat is een hoog
aantal, hopelijk gaat het daar bij blijven als
we gaan uitwinteren.
Werken met zuren is iets wat je niet zou
moeten willen, reden te meer om als imker
continu alert te zijn op besmetting met
mijten en alleen maar afleggers te maken
van moeren welke aantoonbaar laag in de
besmetting zitten.
Elke bijenhouder die verbonden is aan
onze vereniging kan in juli en augustus,
gratis meedoen aan het bemonsteren op
varroa van de eigen volken.
Dat geeft een uitstekende indicatie van
de besmettingsgraad en of je de zomerbestrijding al dan niet moet toepassen. Dat
spaart werk en geld voor de imker, moeren
die een zware besmetting laten zien
(potentiele varroa bommen) kunnen
worden vervangen door een VSH moer
welke door onze vereniging beschikbaar
zijn gesteld. Wij blijven doorgaan met het
telen en uitdelen van VSH moeren en
werken daarmee toe naar een varroa arm
bijenpark en omgeving!
Meten is weten! Goed voor de bijen,
goed voor uw portemonnee en houdt nog
tijd over ook! x

Hoger
Honing
MIDAS DEKKER OVER DE BIJ

Hield ik maar van honing. Wat zou ik imkeren! Korven vlechten,
kasten timmeren, koninginnen begluren, eindelijk een goede
smoes om pijp te roken: wat was ik graag een hoeder van het
kleinste vee, kleiner dan het kleinste lammetje.
Het is er nooit van gekomen. Des te meer houd ik van ze, de
bijen. Al leveren ze geen druppel honing, al lieten ze alle appels
en pruimen onbestoven, dan nog zou ik elke bij willen bedanken
voor het moois in de natuur. Als bijen ons iets wezenlijks leveren
is het geen honing maar schoonheid.
Dat doen ze met behulp van bloemen. Stel je voor: je bent een
meisjesbloem. Een lekker stuk. En het is voorjaar, dus je wilt bloeien.
Even verderop staat een spetter van een jongensbloem. Maar je
kunt er niet bij, zo zonder voetjes. Dus roep je om hulp. Van een
bij. Natuurlijk roept een nette meid niet echt, dat hoeft ook niet.
Om aandacht te trekken doe je gewoon je mooiste rokje aan. Ze
verhullen nauwelijks de schaamblaadjes die de weg wijzen naar
de vochtige stempel. Bedwelmd door een wolk van parfum golft
al een bij door het gamma van modekleuren tot onder de fijnste
lingerie rondom het vruchtbeginsel. De reclame heeft gewerkt.
Met de juiste kleuren en geuren in de juiste tijd van het jaar is elke
bloem een STER-blok op een steeltje. Waren er geen bijen, dan
viel er niet te lokken en zag onze natuur er uit als een buitenwijk
van een Oostblok-provinciestadje in de jaren vijftig.
Na de bij kwam de mens. Door een merkwaardig samenloop
van omstandigheden valt deze miljoenen en miljoenen jaren na
de afsplitsing van de gewervelden en de geleedpotigen op dezelfde
kleuren als zij. Aangelokt door de tinten van rijp fruit leerden we
in onze evolutie als aap de tinten van de bloemen te waarderen.
Uit pure liefde voor hun pracht schiep de mens later de tuin, de
grootste reclamecampagne van de natuur. Bijen weten er van
genot nauwelijks waar ze het eerst moeten kijken.
Langs het tuinpad loopt een vrouw gehuld in een bloemetjesjurk, haar vriend als een reuzenhommel erachteraan. In de tuin
weerklinkt het zachte kittelen van talloze bijenvoetjes op al die
stempels als het zoemende snorren van een zwerm minuscule
poezen.
De vrouw en de man kijken elkaar vragend aan. Is dit wat
dichters ‘’hoger honing’’ noemen? x
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Imkeren in Florida, V.S.
Rein Verbeek, imker in Dover,
Florida US
Ik ben een Aalsmeerder van geboorte
en verhuisde in 1987 naar Amerika.
Bij een bezoek aan de Historische Tuin
in Aalsmeer in Maart 2022 sprak ik
de ‘huisimker’ Eric van der Meer. Die
bracht me in contact met Jos Valentin
om via het blad BijPraten aan de
leden van de imkervereniging iets te
vertellen over de manier waarop wij
bijen houden in Florida.

Hoe het begon
Ik ben begonnen met bijenhouden in 2014 nadat
mijn dochter mij met kerst boeken en informatie had gegeven over bijen houden. Ze hoopte
dat de lokale honing zou helpen om minder last
te hebben van mijn allergieën. Ik dacht dat dat
niets voor mij zou zijn omdat als er een mier
scheef naar me kijkt, ik al een bult op m’n huid
krijg.
Toch de boeken gelezen en ik ben naar de
Tampa Bay Beekkeeper Association clubmeeting gegaan. De club heeft iedere zaterdag na
de maandelijkse meeting een ‘werkdag’ en toen
heb ik in een kast gekeken en m’n handen erin
gehad. Een maand later had ik mijn eigen bijen!
Doordat ik een beroerde rug heb, had mijn
dochter geadviseerd om ze in een Top Bar Hive
(TBH) te doen, zodat je niet zo zwaar hoeft te
tillen. Dus heb ik een kast gebouwd en begon
ik op 31 maart 2014 met een volk bijen in een
TBH. Dit was tegen het advies van de leden van
de club. Mijn vrouw heeft met iedere inspectie
foto’s gemaakt van iedere kant van de raampjes.
Deze konden we op een PC nakijken en zien wat
zij en wij deden. We hebben natuurlijk veel te
vaak geïnspecteerd maar daardoor ook heel veel
geleerd.
Tegen de zomer was het volk al te groot en
kwamen er moerdoppen. Toen hebben we een
aflegger gemaakt. Later nog een zwerm gevangen en zo gingen we met 3 volken de eerste
winter in. Geen volken verloren die winter en
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in de tussentijd zijn we gegroeid naar 26 volken
in 2022 (incl. 6 afleggers van dit jaar). Over het
algemeen verliezen we 4 grote volken per jaar.
(Buiten de gesplitste volkjes en kleine gevangen
zwermen die het niet halen) .
Andere omstandigheden
Mijn bijenstal staat in de achtertuin. Ik heb
een stuk land van ¾ hectare. Naast ons ligt 12
hectare moeras en aan de overkant ligt een park
van 250 hectare. In een cirkel met een straal van
5 km hebben we ook veel tuinbouw met bosbessen, aardbeien en meloenen in het voorjaar en
groenbemesting in de zomer.
Onze winters zijn niet echt koud (of beter gezegd, echt niet koud!) We kunnen tussen december en maart een paar nachten vorst hebben en
dan is het weer over. Het is duidelijk warmer aan
het worden in de afgelopen 25 jaar!

Ons grootste problemen zijn de regen en de
stormen. Als de stortbuien in juli en augustus in
de ochtend vallen, worden nectar en pollen uit
de bloemen gespoeld, terwijl het in die zomermaanden ook te heet kan zijn voor de bloemen.
Hierdoor is er dan weinig nectar te halen. Grote
volken moeten we daarom in de zomer vaak bij
voeren. Wanneer er geen lokale dracht is, voeren
we bij met 1 op 1! Ik voer bijna nooit pollen of
proteïne. Commerciële imkers met bestuivingcontracten doen dit wel in de winter om hun
volken op sterkte te hebben voor hun contracten.
Bijenseizoen
Ons seizoen begint eind december/begin januari
met de bloei van esdoorn (Acer rubrem & Acer
floridanum). Dan worden de bijen weer echt
“wakker”, ook worden de dagen weer langer.
Wanneer de wilde wilg (Salix floriana) begint te
bloeien midden-eind januari moeten we al oppassen voor zwermen! Daarna hebben we veel
verschillende drachten afhankelijk van de locatie
en het microklimaat van de bijenstal. Naast de
bloei van agrarische gewassen bloeien er na
elkaar: sinaasappel/Citrus, inktbes (Ilex glabra),
zegepalm (Serenoa repens), zwarte Mangrove
(Avicennia germinans), palmen (meerdere
soorten), guldenroede (Solidago) en als laatste
Brazilian pepperberry (Schinus terebinthifolia)
De laatste is een invasive struik/boom maar erg
geliefd bij de imkers. De honing van deze Brazilian
pepperberry heeft een hele bijzondere smaak,
sommige mensen houden ervan, anderen vinden
het afschuwelijk Er zijn in alle Staten imkers die
hun bijen volken naar Florida brengen om Pep14 : 30

perberry honing te oogsten. We hebben veel
verschillende inheemse en gekweekte bloeiende
planten en bomen die bijdragen aan de honingproductie. Onze grootste lokale onkruid voor
de bijen is Spaanse naalden (Bidens alba).
Ik oogst vaker dan de commerciële imkers. Ik
haal vaak 2 of 3 raampjes uit de kasten als ze plaats
nodig hebben. In 2022 hebben we al 160 pond
geoogst; het meeste (maar niet alles) was honing
die ik achterliet voor de winter. We geven honing
weg aan vrienden, ruilen voor goederen en verkopen de honing. Wij verkopen de honing (en
waskaarsen) op een markt en via een buurman
zijn boerderijwinkel. We zijn heel afhankelijk van
het weer zodat we geen prognose kunnen maken
van de hoeveelheid honing die we zullen oogsten.
Afgelopen jaar hebben we meer dan 900 pond
geoogst.
Imkeren in Florida
Na mijn begin als lid zit ik nu ook in het bestuur
van de lokale club. We hebben tussen 75 en 160
actieve leden (natuurlijk heeft Covid ook bij ons
op de vereniging belemmeringen gegeven). Er zijn
4 andere clubs in de buurprovincies en sommige
van onze leden zijn lid van meer dan 1 club omdat
ze het een betere locatie, interessantere meeting
dag etc. vinden. De Tampa Bay Beekeepers is
een van de oudere clubs in Florida (opgericht in
ongeveer 1928) en vroeger waren wij een van de
weinige clubs die cursussen gaven. Nu doen wij 1
seminar per jaar en een “NewBee” beginners les
over één onderwerp na iedere meeting. Er zijn
veel andere clubs, privé imkers en organisaties
die ook online of praktijkcursussen geven/ver-

De bijenstal in de achtertuin
van Rein Verbeek

FlowHive

kopen. Onze grootste imker heeft 1.500 volken,
de meeste leden hebben er 1 tot 5. De grootste
imker die ik ken heeft meer dan 10.000 volken
en die reist met zijn bijen 7 maanden in het jaar.
Behuizing
De meeste imkers gebruiken een 8 of 10 frame
Langstroth kast met 19 inches (483 mm) lange
toplat met een diep raam voor broed en medium
ramen voor de honing. Er zijn een paar imkers,
minder dan 5%, die een Top Bar Hive, Warre
kast, Layens of een horizontal/Long Langstroth
gebruiken. FlowHives zijn populair bij beginnende imkers maar er zijn maar weinig imkers
die er mee doorgaan. (Ik heb er ook 1 die ik een
keer kreeg, maar werk er niet graag mee; ik houd
het voor de educatie!)
We zetten onze kasten zoveel mogelijk in
de zon, dat helpt goed tegen Kleine Kastkever
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(SHB) en andere ziekten. We gebruiken nooit een
schuiflade aan de onderkant om vochtproblemen in de kast te voorkomen. Veel imkers gebruiken een reisdeksel, (een afdek plank zonder
randen eromheen).Hierdoor kunnen de kasten
strak tegen elkaar staan op een pallet voor de
bestuivingscontracten en zo passen er meer
pallets op een vrachtwagen. Om gemakkelijk en
snel in het veld bij te kunnen voeren zit er een
gat in het reisdeksel waarop we een container
kunnen plaatsen. Het suikerwater druppelt langzaam de kast in door een paar gaatjes die in het
deksel van de container zijn geprikt. Het door
het dak voeren helpt tegen roverij bij de volken,
speciaal als de bijen op pallets in het veld staan.
De vliegspleet is een spleet die open is tussen de
kast en de vliegplank. Je regelt de opening met
een lat.
Als er een open rooster onder de kast zit, hou
ik de vliegspleet jaarrond kleiner (5 tot 10 cm).
Ik probeer de volken jaarrond maximaal op een
broedkamer en een honingkamer te hebben en
ik oogst honing per raampje en niet met de hele
honingkamer op een moment. Dit is natuurlijk
anders in mijn lattenkasten en bij een jong volk.
In de natte perioden, kunnen we een kleine
opening maken onder het deksel (met een
muntje of een lucifer) voor ventilatie. Als de
bijen het niet willen hebben, plakken ze het wel
weer dicht met propolis.
Benodigdheden
Er zijn lokale leveranciers (binnen een uurtje
rijden) waar je honingpotjes, kasten en gereedschap kan kopen. We hebben ook een leveran-

cier die met een aanhanger langs de clubs gaat.
Een lid is zelf een imkershop aan het bouwen
in Tampa en er zijn ook leveranciers die in de
hele VS leveren via de pakketpost. Als je voor
meer dan $100.- koopt is de verzending vaak
gratis. Bestellen via Amazon of E-bay als je het
niet snel nodig hebt, kan ook. Mijn TBH latten
kasten bouw ik allemaal zelf. De Langstroth
kasten koop ik als bouwpakket, omdat nieuw
hout meestal duurder is dan de voorgezaagde
kastonderdelen.

Handige zwermvangkast met binnenin
latjes voor een Top Bar Hive.

Varroa
Het grootste probleem dat wij hebben zijn de
Varroa destructor mijten met de virus infecties
die ze met zich meebrengen, koninginnen die
niet lang vruchtbaar zijn, pesticiden, mieren,
beren, wasberen, stinkdieren, gordeldieren,
wespen en als secundair: Kleine Kastkever, wasmotten en mensen.
Wij gebruiken allerlei middelen tegen de Varroa
mijt. De Honey Bee Health Coalition geeft advies
over middelen middelen om te controleren; zelf
gebruik ik voornamelijk Oxaalzuur en Amitraz
(Apivar), maar daar wacht ik mee tot het nodig
is. Ik controleer bijna maandelijks de besmetting
door het nemen van bijenmonsters (schudden
met poedersuiker).
Ik heb 3 verschillende VHS herkomsten ge
probeerd van leveranciers die zeggen dat het
materiaal afkomstig is van gerenommeerde
telers, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat
deze koninginnen goed gehybridiseerd zijn. De
kwekers zijn niet zo gedocumenteerd op hun
bevruchtingsstation als bv de Buckfast stations
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op de Waddenzee eilanden. Volgens mij verkopen
veel koninginnetelers 3de, 4de, 5de generatie,
met natuurlijke vrije bevruchting, alsof het een
F1 is!
Bijenvolken verkrijgen
Bijenvolken kun je kopen van andere club leden
of ‘bijentelers’ en dat kan ook als pakket naar je
worden verstuurd vanuit de noordelijke staten.
Als je je volken niet in een lattenkast huisvest,
is een lokaal 5 raams volkje de beste optie. Ik
ben begonnen met een lokaal pakket en heb
daarna alleen maar koninginnen of moerdoppen
gekocht om nieuw bloed in mijn stal te krijgen
of om een beroerde koningin te vervangen. Ik
krijg mijn meeste bijen van zwermen vanaf de
landbouwgronden dichtbij; mijn favoriet is het
splitsen van een volk waarin dan een zelfgekweekte koningin of een gekochte moerdop
wordt geplaatst. Ik maak mijn eigen koninginnen door volken te splitsen. Ik heb nog niet
geprobeerd om zelf koninginnen te kweken
met een omlarfnaald of met het Jenter of Nicot
system, maar dat ga ik dit jaar wel proberen.
Onze vroegst gevangen zwerm was op 1 februari, de laatste gevangen zwerm was 11 november!
We hebben een zwermlokkast gemaakt, die in
een boom wordt gehangen. Een soort emmer
met deksel ervoor, waarin latjes hangen met een
stukje kunstraat. Het lukt vaak om een zwerm te
verleiden om de emmer als nieuw onderkomen
te kiezen. Na een poosje halen we de emmer
naar beneden en hangen de latjes om in een van
onze kasten. Eenvoudig en doeltreffend. Bijna
alle zwermen komen van de imkers in de land-

Bijen worden nat gesproeit.

En in de top Bar Hive geschut

De nieuwe koningin

bouwgebieden en van imkers die met hun bijen
reizen. Vaak zien we de zwerm de emmer binnen
vliegen. Veel volken houden jaarrond darren of
de darren worden er maar voor een paar weken
uitgegooid. Er zijn meerdere jaren dat de volken
niet zonder broed zijn.
Registratie
Iedere staat heeft andere regels, maar in Florida
moet je de volken registreren. Jaarlijks vindt er
1 controle plaats. De jaarlijkse registratie kost
weinig: 1-5 volken $10, 6-40 volken $20, 41-200
$40; 201-500 $70 en boven de 501 $100.- Als je
minder dan 10 volken hebt kijkt de inspecteur in
alle kasten. Bij meer dan 10 volken in 1% van de
volken. Ze controleren voornamelijk op ziektes.
Als je AFB (Amerikaans Vuil Broed) hebt moeten
die kasten met AFB in de brand en is je bijenstal
gesloten voor reizen voor bestuivingscontracten,
totdat je gedurende 3 maanden als ‘schoon’ getest
bent voor al je volken. Als je een zwerm vangt
moet je de koningin vervangen voor je registratie certificaat. Ik doe dit alleen als ik het nodig
vind voor hun agressie of hun zwermneiging.
Sinds 2012 wordt elke koninginteler nagekeken
en getoetst voor de certificering. Sinds 2018
wordt dit ook door de inspectie strenger gecon
troleerd en gehandhaafd. Zij kijken of je voldoende EHB (European Honey Bee) volken hebt (60+)
om goede darren & bijen te kunnen kweken. Ze
controleren ook met DNA testen of je geafrikaniseerde genen in je moeren en darren hebt.
Er is bij de University of Florida Beelab, een
Florida State Bee Association (FSBA) (zoals bijna
in elke staat), een American Bee Association
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(ABF), American Honey Producers Association
(AHPA), National Honey Board (NHB) die allemaal aan het werk zijn voor de honingbij. Zoals
de naam al aangeeft, is de Europese honingbij
niet inheems voor Amerika. Er zijn 300+ soorten
wilde bijen en hommels in Florida maar, behalve
een paar duizend eenjarige hommelvolken, worden die niet gebruikt in de land of tuinbouw.
Op 4 Maart 2022, stonden er in Florida 4969
imkers geregistreerd (er zijn er ook die niet zijn
geregistreerd). In onze gemeente Hillsborough
County zijn er 242 en in de 4 provincies om ons
heen nog eens 691. In het najaar en de winter
krijgen we veel extra volken vanuit het hele
land die klaargemaakt worden voor de amandel
bestuiving.
Hopelijk geeft dit een beetje een beeld van
het bijen houden in Florida. Enkele zaken zijn
precies hetzelfde als in Holland, maar dan met
een langer seizoen; andere zaken zijn helemaal
anders. x

Ieder voorjaar is het
bij de vijver, sloot of
andere vochtplaats in
de nabijheid van de
bijenvolken weer een
drukte van belang.
Het zoemt er of er
een honingbron
ontdekt is.

De bijenkroeg

COR VONK NOORDEGRAAF

Ook bij kleine modderige plasjes in de omgeving
van de stal zie je bijen water opzuigen. Het lijkt
wel of ze een voorkeur hebben voor vuil in
plaats van schoon, helder water. Wat moeten ze
met dat vuile water bij de honing? Naar mijn
idee gaat het om de temperatuur van het water
en de mogelijkheid om het op te zuigen, dan de
behoefte aan andere stoffen. Ze gebruiken het
water toch voornamelijk om de suiker voorraad
op te lossen en eventueel te verplaatsen en de
luchtvochtigheid in de kast op peil te brengen.
Voor deze water putters is het belangrijk dat ze
op korte afstand een goede plaats hebben om te
kunnen landen en veilig water op kunnen zuigen. Dat is volgens mij de reden waarom de
meeste bijen de voorkeur geven aan het water
halen uit het moeras gedeelte van de vijver. Een
andere reden is volgens mij dat bij zonnig weer,

het water in kleine ondiepten en plasjes sneller
opwarmt dan in de vijver of sloot. Zodra de omstandigheden in het voorjaar gunstig zijn om uit
te vliegen, zie je ze naar de waterkant gaan. Opvallend is dat je in de omgeving van de landingsplaats nog vrij veel te water geraakte bijen angstvallig rond ziet zwemmen. Zorg er daarom voor
dat er bij drinkplaatsen goede mogelijkheden
zijn om uit het water te komen bijv. takjes of
dunne plankjes. Voor een snelle ontwikkeling
van een volk na de winter is het aantal bijen in
het voorjaar heel belangrijk. Daarom is het jammer dat er toch nogal wat bijen verdrinken. Vermoedelijk door kou bevangen vanwege de lage
temperatuur van water en lucht. Zo zie ik dat de
landingsplaats bij de vijver met de zon mee verschuift, Ook als je meerdere schalen met water
plaatst, zie je, dat er een voorkeur is voor een
18 : 30

zonnige plaats. Gezien de tijd van het jaar dat ze
water gaan halen is de lucht en water temperatuur nog laag, kleine temperatuur verschillen
hebben op de lichaamstemperatuur waarschijnlijk een vrij grote invloed. Een proef met borden
water met constant kleine temperatuur verschillen zou hier een antwoord op kunnen geven.
In de maand maart van dit jaar hadden we een
vrij lange periode met overdag vrij veel zon, lage
nachttemperaturen en lage luchtvochtigheid. Bij
de waterkroegen was het overdag dan ook een
drukte van belang. Dit onderstreept het belang
in het voorjaar van een goede watervoorziening
op korte afstand van de bijenstal. Dit zelfde
geldt ook voor de beplanting. Zorg ervoor dat er
in de directe omgeving van de stal, planten (bolgewassen) staan die vroeg in het jaar bloeien en
veel stuifmeel leveren voor bijen. x

JOS VALENTIN

Beep-base
onder onze
bijenkast
Op 9 februari hadden we een
lezingenavond over allerlei manieren
om bijen te monitoren. Variërend
van een papieren kastboek tot een
elektronisch kastboek met de BEEPApp. Voor wie wil, kan de BEEP-App
worden gebruikt in combinatie
met een BEEP-Base waarmee dan
ook automatisch het gewicht, de
temperatuur en het geluid in de kast
worden gemeten en in een centrale
BEEP database opgeslagen.

In de BEEP-App kun je de gemeten waarden van
het volk zien, die dan automatisch worden gecombineerd met de meteogegevens (Luchtvochtigheid, Temperatuur, Windsnelheid en Neerslag)
van de plaats van de bijenkast.
Ik heb vorig jaar één BEEP-base (weegschaal
met computer) aangeschaft die we dit voorjaar
tijdens het bodem wisselen onder Kast 1 hebben
geplaatst. De microfoon ligt op het rooster
(verpakt in een koninginnenkooi) en het kabeltje
gaat via de vliegopening naar de computer. We
hebben bij de aanschaf een extra temperatuursensor genomen. We meten nu in twee kasten
de temperatuur.

De BEEP-base wordt onder de kast geplaatst en monitort
zo heel precies het gewicht van de kast.

MAKKELIJK INSTALLEREN

Om bij het werken in de bijen geen last te hebben van de bekabeling van de temperatuursensor hebben we ervoor gekozen om een gaatje
te boren aan de achterkant, in het midden van
de kast, tussen twee ramen in (wel even precies
meten ). We steken de sensor erdoor en
trekken de kabel verder de kast in om net zoveel
ruimte te hebben dat de sensor over een houten
roerstaafje kan zakken tot halverwege het
broedkamer raam.
Door goede voorbereiding duurde de
installatie heel kort en verliep het eenvoudig.
De BEEP-Base geeft nu via het KPN LoRa
netwerk de meetwaarden elke 10 minuten (zo
ingesteld) door aan de centrale database. Het
is erg leuk om nu naar de grafieken te kijken en
na te denken over wat je daaruit zou kunnen
afleiden.

😜

De temperatuur sensor hangt vrij tussen de raten.
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In Kast 1 bereikte het broednest de sensor eerder
en die blijft nu constant tussen 34,5 en 35,0
graden. De temperatuur in Kast 2 schommelt
nog maar zal binnen een paar dagen ook tussen
het broed hangen.

Het gewicht heeft nu, vroeg in het voorjaar, een
dagelijks ritme: vanaf het moment dat alle bijen
binnen zijn, daalt het gewicht langzaam (voer
omzetten in energie?) totdat de bijen er weer uit
vliegen. Dan daalt het gewicht scherper. Zodra
er weer bijen binnenkomen stijgt het gewicht
totdat ’s avonds alle bijen binnen zijn. Bij nat
weer of kou verliest het volk gewicht...
Aan de gemeten temperatuur zagen we dat het
tempo van de ontwikkeling van het broednest
verschilde tussen de kasten.
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Over de registratie van het geluid kan ik nog
niets zinnigs zeggen. Waarschijnlijk moet ik
telkens als er iets in het volk gebeurt, kijken of
ik dan ook afwijkingen kan zien in de geluids
grafiek. Als ik bijzonderheden constateer, meld
ik dat wel weer in BijPraten x

😉

DE TUINCOMMISSIE, JAN WESTERHOF

In 2007 verhuisde het bijenpark naar onze
huidige stek. Achter het park lag een ruig
verwilderd terrein. Met de gemeente werd
afgesproken dat we daar boompjes mochten
planten die stuifmeel leveren voor de bijen.
De boompjes zijn inmiddels bomen.

Het bos
De grond van het bos is een ratjetoe aan
grondmengsels. Het is daar ooit gestort toen
het een opslagplaats was. Aan de winderige
linkerkant is het vrij droog, de rechterkant is nat.
Daar zijn verschillende soorten opgaande wilgen
geplant. In het midden bevinden zich plekken
met zand en stroken met kleigrond. Hier vonden
klein blijvende wilgen, sleedoorn, kruipwilgen en
vuilbomen hun plek. De boompjes zijn in rijen
geplant. Zo was de kans groter dat een aantal in
voor hen goede grond terecht kwam.

Zaailingen
De kruipwilgen waren al snel verdwenen: ze
konden niet tegen de groeikracht van hun buren
op. Even leek het erop dat alles overgenomen
zou worden door essen. Overal kwamen de
zaailingen op. De snel groeiende wilgen en de
essenziekte, die begin deze eeuw Nederland
bereikte, voorkwamen dat. En ook de vuilbomen.
Die groeiden fantastisch. Tussen de bomen
verschenen brandnetels. Maar kennelijk was
de grond op veel plaatsen te schraal voor een
volledige overname door deze pionierplant. Ook
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bramen zijn er niet in geslaagd het bos over te
nemen. Vlier bleef beperkt tot enkele struiken.
We hebben onder de bomen veel bollen geplant.
Alleen het sneeuwklokje en de boshyacint
bleven over.
Vanaf het begin wonen in het bos kleine
bodembewoners zoals woelmuizen. Die vraten
in de winter alle andere bollen op. Ook lelietjes
van dalen staan op hun menu. Zelfs de boshyacint ontkwam vorig jaar niet aan hun eetlust:
onder de sneeuw verscholen aten hongerige
woelmuizen het jonge loof. Gelukkig lieten ze de
meeste knolletjes zitten. Die gaan dit jaar voor
het eerst bloeien. Van de sneeuwklokjes hebben
de eerste zaailingen al weer gebloeid. In augustus
hebben we op meerdere plaatsen lenteroos of
vastenroos (Helleborus orientalis) geplant. Deze
bij slakken niet geliefde plant is ongeschonden
de winter doorgekomen.

Strooisellaag
In december hebben we 200 gezonde essenzaailingen geoogst. Die worden door vrijwilligers
in de wijde omgeving uitgeplant. Tijdens het
oogsten bleek hoe goed het bos zich in de
loop der jaren heeft ontwikkeld. Op de grond
heeft zich een prachtige strooisellaag gevormd.
Daarin vonden we jonge planten van hulst,
meidoorn en spaanse aak. Vooral de hulst is een
teken dat het bos op een goede manier ouder
wordt. De zaailingen hiervan stellen hoge eisen
aan de grond: je ziet ze altijd in oudere, gezonde
bossen. Maar de grote verrassing was de grote
wespenorchis. Deze groeit al jaren naast het pad
naar de composthoop. Daar weet ze zich met

moeite te handhaven: vaak wordt daar snoei
afval gedumpt door vermoeide imkers die de
komposthoop niet meer kunnen halen. Aan de
natte rechterzijde troffen we honderden grote
wespenorchissen aan. Het is een van de meest
voorkomende orchideeën in Nederland. Dat
hij zich spontaan zo massaal in ons bos heeft
gevestigd is gewoon prachtig. Vreemd genoeg
vonden we geen zaailingen van de vuilboom.
Kennelijk zijn de omstandigheden voor de
kiemende zaden niet geschikt.

Stelling afgebroken
Afgelopen winter is in het bos beperkt gesnoeid.
Een paar grotere essen zijn weggehaald en er is
wat ruimte gemaakt voor de vuilbomen en de
sleedoorn. Daarnaast hebben we de strook
tussen het bos en de stal aangepakt. De verrotte
stelling is opgeruimd, brandnetels, essen en
bramen zijn verwijderd. Er zijn vuilbomen en
honingbomen geplant. Deze moeten helpen
om de stuifmeel armoede in het tweede deel
van de zomer te verminderen. Deze zijn ook in
de singel langs de sloot geplant. Stekken van de
geoorde wilg moeten in de toekomst een hiaat
in stuifmeelproductie tussen de wilgensoorten
opvullen.
Het bos is vanaf het begin een oase van rust
voor hazen en fazanten uit de omgeving. Er
broeden tal van vogels. In de komende jaren
zullen de bomen groter worden en soms
doodgaan. Daardoor zal het bos steeds veranderen maar ook rijker worden. En een blijvende
een oase voor de bijen zijn. x
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JOS VALENTIN

Demonstratiekast gemaakt
uit holle
boomstam
Tijdens een korte vakantie in de
Achterhoek bezochten we de bouwer
van de bijenstal op het terrein van
Vattenfall (Diemen). Erwin ter Voert van
‘Noest Maatwerk’ is zelf imker en werkt
beroepsmatig veel met hout. Hij heeft
een creatieve geest en maakt naar eigen
inzicht o.a. een nieuw formaat bijenkast
waarbij de ramen als het ware op de kop
staan (de smalle kant boven). Volgens
hem vinden de bijen dat prettiger…

Bijenstal bij Vattenval in Diemen

Wat we daar ook zagen was een enorme holle
boomstam die hij heeft omgetoverd tot een
demonstratiekast. Een derde van de stam is weggezaagd en voorzien van een doorzichtige wand.
Voor de wand kan een deur worden gesloten
zodat het volk donker en warm blijft. Bovenin
maakt hij een deksel, waaronder een serie latjes
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komt met een klein stukje kunstraat. De bijen
moeten dat zelf naar behoefte gaan uitbouwen
tot een stel ramen waar het volk de winter weer
mee door komt. Tegenover de doorzichtige wand
heeft hij een snee gezaagd als vliegopening.
Leuk om hem eens te bezoeken als je toch in
die prachtige omgeving fietst of wandelt. x
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In deze nieuwe rubriek
wordt een kind van een
imker van onze vereniging
geïnterviewd door Jos
Valentin over de hobby van
zijn ouder(s). Sanne Wille,
dochter van Frank Wille
(aankomend bestuurslid)
bijt de spits af.

Even voorstellen:

Sanne Wille
Ik ben Sanne, 22 jaar en ben nu bezig met mijn
laatste deelcertificaat van het VWO. Mijn plan
is om dit jaar te starten met een studie aan
de universiteit waarbij praktijk een belangrijk
onderdeel is. Ik denk nu aan Archeologie of
Diergeneeskunde. Mijn vader is imker (geslaagd
in 2021) en heeft 2 volken in onze achtertuin.
Ons gezin is breed geïnteresseerd in de natuur
om ons heen.
Door te kijken naar de bijen raakte ik mijn
angst voor beestjes met veel kriebelende pootjes
kwijt en werd ik steeds meer geboeid door bijen
die vol beladen met stuifmeel weer in de kast
verdwenen. Juist het fenomeen van een bijenvolk
als superorganisme fascineert me: hun samenwerking, hoe ze met elkaar communiceren, de
bijendans enz. Het is erg leuk om de variatie te
zien; je staat telkens voor verrassingen. Dat heb
ik ook bij een andere hobby, duiken. Elke keer zie
je weer andere dingen en je leert goed kijken.
Mijn vader vindt de bijen ook interessant en
gaat er helemaal in op als hij in het volk bezig is.
Ik vind dat hij het wel goed doet, met aandacht
voor de details. Dat past ook wel bij zijn beroep
als medisch specialist. Hij heeft mij er ook bij betrokken en gestimuleerd om de cursus te doen.
Ik ben dit seizoen gestart met de basiscursus
bijenhouden bij Gert Admiraal als docent en kijk
uit naar de praktijklessen die eind maart starten.
Het streven is om een eigen bijenvolk in de ach24 : 30

tertuin erbij te plaatsen. Onze tuin en ook die
van buren biedt al veel voedsel voor de bijen.
Als ik straks ga studeren blijven de bijen gewoon
thuis staan; ze zijn dan een extra aanleiding om
regelmatig weer even bij mijn ouders langs te
gaan. Binding houden met thuis is wel fijn.
WEINIG JONGEREN

Ik verbaas me dat er zo weinig jonge mensen op
de cursus zitten: een jongen van 16, ik en de rest
is zeker ouder dan 40! De vereniging zou veel
actiever op Social Media kunnen zijn om bij de
jongeren belangstelling te creëren voor het imkeren. Mijn generatie is al veel bezig met ‘zero waste’,
lokale voedselvoorziening, biodiversiteit en
klimaatverandering. Dus bezig zijn met bijen ligt
best wel dichtbij.
TIKTOK

Het is net zoals Social Media bij ‘Small Businesses’;
je moet zorgen dat je aanwezig bent en gezien
wordt. Filmpjes op YouTube kan je zien als tussenvorm, maar je moet mijn generatie binnen 10-15
seconden weten te verleiden om door te klikken… Dat kan goed met Facebook (ouderwets)
of Instagram en TikTok. Zo kun je bijenhouden
mooi linken aan acties als ‘Tegel eruit, plant erin’
en biodiversiteit.
Het is best handig om thuis met zijn 2-en te
imkeren. Samen met mijn vader kijk ik weer
anders en stimuleren we elkaar om meer te doen
aan de biodiversiteit. x

HENK KOOIJ

De Floriade 2002
Aanvankelijk was ik, met medewerking van Herman Groen, van plan de
nieuwe rubriek “Uit de Oude Doos” te
beginnen bij het jaar 1972. Dit omdat
wij beide in dat jaar met het bijenhouden
zijn begonnen. Onlangs kwam echter
een bekende datum voorbij, namelijk
02-02-2002 De datum van het huwelijk
van Willem-Alexander en Maxima,
maar het herinnerde mij ook aan de
Floriade 2002. Dit jaar is er weer een
Floriade, maar bij die van 2002 was
onze vereniging voor bijna honderd
procent betrokken.

Maquette van het uiteindelijke ontwerp

Floriade 2002
In 2000 werd bekend dat deze grote landen tuinbouw tentoonstelling zou worden
gehouden in de Haarlemmermeer, onder
de rook van Hoofddorp. Omdat veel imkers nauw samenwerken met boeren en
tuinders in verband met de bestuiving van
verschillende gewassen nam het bestuur
van de Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt (VBBN) het besluit om ook op
deze Floriade acte de préséance te geven.
Onze toenmalige voorzitter, Dick Vunderink, was tevens voorzitter van de VBBN.
De VBBN heeft zich vervolgens aangemeld
als exposant. Onder onze leden zaten twee
bevlogen tuinders, Jos en Piet Hooijman.
Dick vroeg Jos of hij een bijenpaviljoen op
de Floriade kon realiseren. Toen broer Piet
ook enthousiast was gemaakt, hebben zij
de opdracht van het hoofdbestuur aanvaard. Het was de bedoeling om de imkerij zonder uitgaven te promoten. Omdat
het paviljoen niets mocht kosten, kostte
dat behoorlijk veel hoofdbrekens. Twee
bouwkundigen van onze vereniging, Jan
van den Berg en Christiaan Muller, werden
ingeschakeld. Het gebouw moest er qua
vorm en uiterlijk attractief uitzien. Eerst
werd gedacht aan een ‘huis’ van strobalen,
maar dat bleek, gezien de kosten en de
uitvoering, niet haalbaar te zijn. In de loop
van 2000 gaven de broers de opdracht
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terug, omdat door gebrek aan financiën,
het voor een niet commerciële instelling
niet mogelijk was mee te kunnen doen
op de Floriade. Zonder een bedrag van
vijfenzeventig duizend gulden zagen zij
geen mogelijkheden om het project te
voltooien. Zij gooiden dus de handdoek
in de ring.

Toch een paviljoen
In het voorjaar van 2001 gebeurde er
echter iets dat de zaak veranderde. Piet
Hooijman, die vicevoorzitter was van de
Vereniging Bloemenveiling Aalsmeer
(VBA), hoorde op de jaarvergadering van
de VBN dat de voorzitter van de VBN de
imkers in den lande bedankte voor de
goede samenwerking met de kwekers in
de land- en tuinbouw voor wat betreft de
bestuiving van de gewassen. “Mooi” dacht
Piet. “Jou moet ik hebben” In de pauze
sprak Piet hem aan en vertelde dat wij,
voor het realiseren van onze plannen, nog
vijfentwintig duizend gulden te kort kwamen. “Misschien dat de VBN dat kon bijspijkeren?” Kort na afloop van de pauze
kreeg Piet het antwoord: De VBN sponsorde
de VBBN met die vijfentwintig duizend
gulden. Direct klom Piet in de telefoon en
vertelde Dick het goede nieuws. Piet en
Jos haalden de handdoek weer uit de ring.
Jan van den Berg kon aan de slag gaan!

De realisatie
Na veel hersenkrakers werd gekozen voor
een gebouw bestaande uit vijf levensgrote
bijenramen naast elkaar. Met een door Jan
gemaakte maquette ging Piet op stap naar
één van de uitvoerende projectleiders van
de Floriade. Ik was daarbij aanwezig. Tot
onze verbazing werd het idee heel enthousiast ontvangen. Piet belde direct Dick op
met de mededeling dat we door konden
gaan. Vervolgens werden alle papieren en
tekeningen klaar gemaakt voor de bouwvergunning. Alles moest aan zeer strenge
veiligheidseisen voldoen, omdat er heel
veel bezoekers werden verwacht. Binnen
een maand kwam de definitieve toestemming en kon gestart worden met de bouw.
Om de zijkanten te laten lijken op echte
bijenraten werd een kunstschilder ingeschakeld die de grote ramen beschilderde
met een structuur van de bekende zeshoeken, met daarin op echt lijkende eitjes,
larven, stuifmeel en honing. De kunstschilder werd betaald dank zij een subsidie van
het Schipholfonds. Natuurlijk moest er
ook een observatiekast komen. Piet en Jos
zagen bij hun bezoek aan de “Bijenworf”,
een expositie over het bijenhouden, in het
dorp Lies op Terschelling, een mooie observatiekast, geheel van glas. Zoiets moest
ook komen in ”Bee at Home”, zoals ons
onderkomen ging heten. Eind september
2001 werden Jan de Haas en Guus Verhoeven, beide lid van onze vereniging, gevraagd
om zo’n kast te maken. Al met al moest

het een geweldig paviljoen worden dat
uitnodigend zou werken op de vele bezoekers.

‘Bee at Home’
Na veel tekeningen en proefmodelletjes is
er gekozen voor een acht kantige kast van
glas, het glazen huis. Piet Hooijman kon
wel aan het benodigde glas komen. Het
zou gemaakt worden op twaalf raams
spaarkast breedte, met een houten bovenen onderkant. Een verwijderbare bodem
werd aangebracht voor het schoonmaken.
En een “periscoop” uitlaat van een kunststof buis van ongeveer twee meter hoog
en twintig centimeter breed. De buis werd
gemaakt van een type kunststof dat weinig
tot geen ultraviolet licht doorliet zodat
de bijen gemakkelijk de uitgang konden
vinden. Jan en Guus werden door Piet in
december lichtelijk onder druk gezet, want
begin januari 2002 zou de pers uitgenodigd
worden op de Floriade en dan moest de
kast in Bee at Home staan. Geen lege kast,
maar een gevulde!!!.
‘Bevolken van de kast’
Hoe vul je een in de winter een kas met
bijen. Via een kennis van Piet kwam men
met het idee om 10 ramen met strips aan
elkaar te schroeven en dan dat geheel als
blok met raten en bijen op de Floriade in
de glazen kast te hangen. Dat is gebeurd.
Om de bijen de gelegenheid te geven zich
te oriënteren in de kast en de vliegbuis,
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werd de kast en de buis (uitlaat) enige tijd
geblindeerd. Het wachten was nu op het
moment dat de bijen zouden uitvliegen.
Op 15 februari kwam de verlossende mededeling: “De bijen vliegen uit, dus de
verduistering kan eraf.” Bij de opening was
het volk al behoorlijk uitgebreid en werden
raten uitgebouwd.

Naamswijziging
Tijdens de Floriade nam Dick Vunderink
afscheid als voorzitter van de VBBN. Bij zijn

V.l.n.r. de hr. Muntjewerf, Dick Vunderink, de hr. Speelziek en daarnaast Jos Plezier.

afscheid werd te zijner ere het ‘Glazen paleis’ omgedoopt tot de “Dick Vunderink
Vitrine”. Rondom het Paviljoen was nog
een stukje grond dat we konden inrichten
als bijentuin. Daar de beplanting maar
voor één seizoen bedoeld was, werd gekozen voor zaaigoed en een selectie van vast
planten. Het doel van deze bijentuin was
de bezoeker een indruk te geven van wat
bijenplanten zijn, maar het hele Floriade
terrein was in feite één grote bijentuin.
Het paviljoen was aan één zijde voorzien
van een glazen wand. Aan de buitenzijde
van die wand stonden vier bijenvolken.
Twee in een houten spaarkast, één in een
glazen spaarkast en de andere was een korf
met een spiegel met verlichting er onder,
zodat de bezoekers van binnen uit het volk

konden bewonderen. Op 23 maart was de
Try Out. Vrijwilligers, die zich hadden opgegeven om bezoekers te informeren en
te helpen demonsrteren, konden een
voorproefje nemen.

Vrijwilligers
Hoe kom je aan voldoende vrijwilligers?
Daar zorgde André Hageman voor. Hij
bracht met zijn dochter een bezoek aan
de Floriade op de dag voor de opening.
Tot zijn verbazing zag hij dat er ook een
paviljoen stond gewijd aan de imkerij. Daar
hij zelf imker was stapte hij nieuwsgierig
naar binnen. Daar trof hij de gebroeders
Hooijman aan. Zij vertelden enthousiast
over hun plannen. Zij waren op zoek naar
mensen die bereid waren om tijdens de
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Floriade één of meer dagen als vrijwilliger
te helpen in het paviljoen. Hageman
woonde vlakbij en gaf zich voor een paar
dagen op. Na enige tijd kreeg hij een telefoontje van Piet Hooijman met de vraag
of hij bereid was om ‘Bee at Home’ ’s-morgens en ’s-avonds te openen en te sluiten.
Dat zag hij in verband met zijn werk niet
zitten, maar hij was wel bereid om iets in
de administratie te doen. Dat pakte Piet
met beide handen aan en vroeg hem het
rooster vrijwilligers te regelen. Dat was een
hele klus, maar achteraf keek hij daar met
veel plezier op terug. Er gingen uitnodigingen naar andere verenigingen en instellingen. De gegevens van de aanmelders
werden opgeslagen in een database met
de geuite voorkeuren. Er waren veel vrijwilligers nodig want de Floriade was open
gedurende de periode van 6 april tot en
met 20 oktober. Zo lukte het om die hele
periode voldoende gastheren en gastvrouwen te hebben. Mede daardoor is
‘Bee at Home’ één van de drukst bezochte
paviljoens geweest.

Bezoek
Zo’n vijfenzeventig procent van de bezoekers waren buitenlanders! Er werden honderden potten honing verkocht en speciale
lepeltjes met een knik, zodat je ze op de
rand van een kopje kon leggen zonder er
vanaf te vallen. De honing werd geleverd
door Cees van Holland van de Werkbij te
Rhenen. De potjes werden geleverd door

Herman Groen van de firma Propol. Hierdoor waren er ook inkomsten en daar was
natuurlijk een penningmeester voor nodig.
Die werd gevonden in de persoon van
Huib Koel, zelf ook imker en lid van de
vereniging. Voor de communicatie diende
Irene Koel, de zuster van Huib, zich aan.
Zoals eerder vermeld, kostte onze
deelname aan de Floriade vijfenzeventig
duizend gulden. Nadat de penningmeester
de boeken had afgesloten bleek ‘Bee at
Home’ geen windeieren te hebben gelegd.
Na aftrek van de kosten bedroeg de winst
ongeveer vijfenzeventig duizend euro.
Want in het voorjaar van 2002 had de
euro zijn intrede in ons betalingsverkeer
gedaan. Het bestuur van de VBBN heeft
een deel van de opbrengst bestemd voor
het in leven geroepen Dick Vunderink
Fonds. Verenigingen kunnen voor bijzondere projecten een beroep doen op dit
fonds.

Waardering
Op vrijdag 18 oktober was er de feestelijke,
algemene prijsuitreiking van de Floriade,
waarbij de winnaars van de verschillende
competities hun prijs in ontvangst mochten
nemen. Dit vormde voor de Hooijmannetjes wel een hoogtepunt. Zij mochten met
het Zuiderzeemuseum een gedeelde derde
prijs in de Gold Class in ontvangst nemen
voor de meest educatieve stand. Op 20
oktober, om 18.30 uur, ging de deur van
‘Bee at Home’ op slot en knalden de
champagne kurken. Iedereen, die bij ‘Bee
at Home’ betrokken was geweest, kon met
plezier terugkijken op een zeer geslaagde
Floriade-periode. Elke dag, hoe druk ook,
was een feest! Er waren bezoekers die
meerdere keren onze stand hebben bezochten.
Afsluiting
Maar… iets wat gebouwd is, moet ook
worden afgebroken. De afbraak was gepland op maandag 21 oktober 2002. Rond
de middag was het inwendige materiaal
weg! Het paviljoen moest nog wel worden
afgebroken. De gebroeders Hooijman waren blij dat ‘Bee at Home’ nog een vervolg
kreeg. Het is verhuisd naar de gemeente
Losser in het oosten van het land. De Dick
Vunderink Vitrine is overgeplaatst naar
het Bijenhuis te Wageningen. Op verschillende plaatsen in ons land is een soortgelijke vitrine als duplicaat geplaatst. Al met
al is de deelname aan deze Floriade een
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enorm succes geweest. We zijn veel dank
verschuldigd aan Dick Vunderink en het
bestuur van de VBBN die het initiatief hebben genomen om deel te nemen aan de
Floriade. Uiteraard werd de opening van
‘Bee at Home’ verricht door Dick Vunderink. Op zondag 27 mei 2002 is met een
receptie afscheid van hem genomen als
landelijk voorzitter en als voorzitter van
onze afdeling. Hij heeft het einde van de
Floriade jammer genoeg niet mee mogen
maken. Op 16 augustus overleed hij aan een
ernstige ziekte. Veel dank zijn we verschuldigd aan onze noeste werkers van het eerste uur, te weten Jos en Piet Hooijman, Jan
van den Berg, Jan de Haas, Guus Verhoeven
en vele anderen. Veel imkers uit het hele
land, en natuurlijk ook van onze vereniging,
zijn opgetreden als gastheer en gastvrouw.
En natuurlijk hebben wij, Hieke en ondergetekende, dat ook gedaan. Voorwaar…
Een geslaagd evenement. x

AGENDA

Algemene Leden Vergadering
donderdag 21 april, 19.30 uur
op het Bijenpark
WestBeemster bijenmarkt
zaterdag 7 mei, 09:00-14:00 uur
Jisperweg 57, 1464 NG Westbeemster
Cursus koninginnenteelt
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten
tussen 7 mei en 21 juni en wordt verzorgd
door Rene Genet en Vincent Driest.
Heb je belangstelling om deze cursus
te volgen stuur dan een mail naar
nbvamstelland.educatie@gmail.com

Tuinochtend
elke eerste zaterdag van de mand
op het Bijenpark van 9.00-12.00 uur

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
06 339 24 227
nbv.amstelland@gmail.com
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING
IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Imkersvereniging Amstelland
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DEPOT-COMMISSIE

REDACTIE-COMMISSIE

TUIN-COMMISSIE

VSH WERKGROEP

Voorzitter
Harmke van de Fliert
06 209 83 641

Peter Trooster
020-643 50 33

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

Jan Westerhof
0297340635
jan@westerhof50.nl

Gerbert Kos
06 270 273 05
gerbertkos@hotmail.com

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

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

Jan Westerhof
0297-340635
jan@westerhof50.nl

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

Roy Bielert
020 6450756
Roy.bielert@casema.nl

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

Peter Lobbezoo
pllobbezoo@gmail.com

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

Secretaris
Eric van der Meer
020-645 70 84
nbv.amstelland@gmail.com

Jan Op den Orth
06-538 70 153
DEPOT mailadres:
imkerwinkelamstelland@
gmail.com

Penningmeester &
vicevoorzitter
Simone van de Graaf
06-489 69 935
penningmeesteramstelland@
gmail.com

Rink Alberda
06 263 849 97
GEBOUWEN-COMMISSIE
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Henk Kooij
020-645 22 85
hskooij@hetnet.nl

Hans Lussing
Henk Hakvoort
Ingrid van Dantzig

Lars van den Hoek
06-51486617
larsvandenhoek@live.nl

NBVAmstelland.educatie@
gmail.com
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