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 Beste
leden

VAN HET BESTUUR

Zomerprogramma
x Het zomer programma was op zaterdag 7 mei 
goed begonnen met De Beemster Bijenmarkt. 
Als vereniging waren wij goed vertegenwoordigd 
met een kraam en diverse activiteiten en demon
straties waaronder honingtesten en was smelten. 
De honing van Hans Lussing werd uiteindelijk  
als best getest, waardoor hij als winnaar werd 
uitgeroepen.  
x Op zondag 12 juni ging de drukbezochte  
Amstellanddag van start. Een evenement waar 
wij als vereniging ieder jaar aan deelnemen.  
x In het weekend van 9 en 10 juli werden de 
landelijke imkerijdagen gehouden. Imker 
verenigingen door het hele land organiseerden  
activiteiten om belangstellenden te informeren 
over het wel en wee van de bijen. Onze vereniging 
was beide dagen met een kraam aanwezig in de 
Stadstuinen van Amstelveen. Voor kinderen was 
er een puzzeltocht georganiseerd en de mogelijk
heid om prachtig geschminkt te worden met 
afbeeldingen van bijen. In het kader van het A9 
project werd de eerste pot honing uitgereikt aan 
wethouder Adam Elzakalai. Onze beroemde 2 J’s, 
niet te verwarren met de 3 J’s uit Volendam,  
gingen vervolgens goed in op de vele vragen van 
de wethouder en omstanders over bijen en bio
diversiteit. Als imkersvereniging mogen wij ons 
gelukkig prijzen met zo’n betrokken wethouder 
bij het project.  

Bijenberaad
De Gemeente Amsterdam heeft het voornemen 
om voor imkers in Amsterdam een registratie
plicht in te voeren. Ook wil men het aantal bijen

kasten beperken. Dit was voor het Amsterdamse 
Bijenberaad aanleiding om bij elkaar te komen 
om een standpunt tegen deze maatregel in  
te nemen. Met meer dan 50 tellende leden in  
Amsterdam houden wij deze ontwikkeling 
nauwlettend in de gaten. Meer hierover kun je 
lezen in het artikel van deze editie van bijpraten.

Jubileum Henk Kooij
Op zaterdag 23 juli vierden wij het 50 jarig  
lidmaatschap van ons erelid Henk Kooij op het 
bijenpark. Een moment om weer gezellig bij(te)
praten. Voor de inwendige mens werd gezorgd 
met een heerlijke BBQ. Ook was dan het moment 
om onze nieuwe aanwinst, een BEEP systeem, te 
bewonderen. 

We wensen u een prachtige zomer en veel lees
plezier met deze nieuwe editie van bijpraten. x

IVAN MULIER

De zomervakantie is inmiddels 
aangebroken. Voor velen het 
moment om naar het buitenland  
te gaan of om erop uit te trekken 
naar mooie plekken hier in 
Nederland. Even tijd om weer  
bij te tanken van alle dagelijkse 
beslommeringen en terug te  
kijken op de activiteiten van onze 
vereniging. 
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Onze vereniging bestond in 2021 45 jaar. 
Daar konden we nu, na een noodge- 
dwongen uitstel door Corona, met zijn  
allen bij stil staan. 
Maar het 50 jarige lidmaatschap van de  
Nederlandse Bijenhouders Vereniging  
van Henk Kooij had op deze gezellige,  
onderhoudende avond de boventoon. 

Er was 
nogal wat 
te vieren!

Zaterdag 23 juli 2022 werd rond 17:30 uur 
in aanwezigheid van ruim 50 leden en 
partners de Barbecue aangestoken. 

ERIC VAN DER MEER



4 : 28

Jasmijn, Jorrit en Ingrid hadden op verzoek van 
het Bestuur de belangrijke taak op zich genomen 
om de barbecue te organiseren, wat zij met veel 
passie en inzet, maar ook met hulp van anderen, 
hebben gedaan. Het resultaat mocht er zijn!  
Het bijenpark was prachtig aangekleed met  
vlaggen en posters, muziekje erbij met strategisch 
geplaatste zitjes. 

De huisgemaakte lekkernijen, de professionele 
barbecue en zeer goed gevulde koelkast met 
diverse dranksoorten moesten zorgen voor de 
inwendige mens, wat uitstekend is gelukt! 

En wat was het een prachtige zomeravond,  
Tshirt, jurkje of korte broek was vol
doende om de avond comfortabel in 
door te komen. 

Marleen Boerjan (Secretaris van de NBV) 
kon op het laatste moment om gezond
heidsredenen helaas niet fysiek aanwezig 
zijn, maar zij sprak in een video bood
schap Henk toe. Zij blikte terug op al 
Henk’s activiteiten tussen 1972 tot heden 
en benadrukte hoe belangrijk Henk is ge
weest voor de vereniging en dat nog 
steeds is. Henk werd gehuldigd met een 
chique plaquette met gravering, welke 
door Harmke werd overhandigd. 

Door onze leden en contacten buiten de vereni
ging was ruimschoots gehoor gegeven aan de 
oproep om iets te schrijven over hun samen
werking of herinnering met Henk in verband 
met zijn jubileum. Ook werden namens com
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missie of op persoonlijke titel, cadeaus  
aan Henk overhandigd. 

Het was ook mooi om in de toespraak van 
Jan Westerhof herinneringen te horen die  
hij ophaalde over zijn eerste ontmoeting 
met Henk op het bijenpark. En hoe daaruit 
later een intense samenwerking ontstond  
bij het uitvoeren van de basiscursus om  
deze in goede banen te leiden. Ondertussen 
werd in een zeer gemoedelijke atmosfeer, 
onder het genot van een drankje en de heer
lijkheden van de barbecue, kennis gemaakt 
met elkaar en bijgepraat met bekenden. 

Tot slot werden Henk en Hieke door onze  
voorzitter Harmke van de Fliert toegesproken  
en ontvingen zij namens de vereniging, toe
gangskaarten voor een bezoek aan de Floriade  
in Almere. 

Henk zou Henk niet zijn als hij de regie niet  
pakte, hij had een lekkere, verkoelende verassing 
in petto en trakteerde alle aanwezigen op een 
ijsje uit de ijsco kar van ijssalon Patagonias, de 
verborgen ijsjesparel uit Amstelveen, die speci
aal voor deze gelegenheid naar het Bijenpark 
was gekomen. Dank Henk!

Na afloop waren er alleen maar positieve reacties. 
De roep om herhaling of zelfs als nieuwe traditie 
was groot… of we dat gaan doen? …wie zal het 
zeggen? x
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De leden van de Bijenvereniging wordt de gele
genheid gegeven hun vervuilde wasramen aan te 
bieden voor schoning. Het aanbieden van de 
vervuilde ramen gebeurt in goed afgesloten vuil
niszakken, eventueel voorzien van de naam van 
de aanbieder. De aanbieder krijgt de ramen 
schoon terug. 

Het proces van schonen van de ramen vindt 
plaats op een dinsdag in de maand gedurende 
het Bijenseizoen.

HET PROCES BESTAAT UIT DRIE STAPPEN.

Stap 1. 
De vervuilde ramen worden uit de vuilniszakken 
gehaald en gestapeld in een stoom pan. Na een 
half uurtje is de meeste was wel gesmolten en 

via een afvoerpijpje aan de stoom pan afgevoerd 
naar een verzamelbak. 

De houten ramen worden vervolgens uit de 
stoompan gehaald en ontdaan van restant vuil.

Stap 2. 
De ramen gaan in een kook pan gevuld met  
een oplossing van huishoud soda om verder te 
ontsmetten. De restjes propolis, was, lossen op. 
De ramen worden uit de pan gehaald waarna ze 
met een harde waterstraal worden afgespoten. 
De ramen worden stuk voor stuk nagekeken, 
versleten ramen gaan de vuilnisbak in en van  
de bruikbare worden hardnekkige restantjes  
geschrapt en daarna te drogen afgelegd en  
eventueel gesorteerd op aanbieder.

ROY BIELERT

Innovatief 
denken bij 
de wasver -
werking
Aannemende dat de werk
zaamheden van de commissie 
Wasverwerking niet aan een 
ieder bekend zijn, volgt hier  
een samenvatting.
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Stap 3. 
In stap 1 is de uitgelopen was verzameld. Restant 
vuil zakt naar de bodem van de opvangbak. De 
was klont is gestold. Het vuil krabben we of snijden 
we af. Je houdt een klont was over, die redelijk 
gezuiverd is. De klont ruwe was gaat weer in 
kookpan. Restanten vuil zakken naar de bodem 
van de pan.

Met een opscheplepel wordt de was voorzichtig 
opgeschept en gegoten in bakjes voor ongeveer 
één kilo zuivere was. De was in de bakjes is nu 
goudkleurig en klaar voor het maken van kunst
raten, was afgietsels, kaarsjes enz.

Met het verhitten van de wasramen komt ook 
een zoete geur vrij. Deze geur trekt bijen aan. 

Werken zonder imker pak is dan niet te doen. 
Bram Schoe, een van de vrijwilligers, is bijzonder 
handig in het bedenken van verbeteringen aan 
het Wasverwerking proces

De uit de stoom pan druppelende was, trok 
bijen aan. Dus maakte Bram een nieuwe opvang
bak. Zie bijgaande foto. De verbetering is getest 
en goed bevonden. x

Voorheen stroomde de was via 
een uitlaat de opvangbak in. dit 
gebeurde in de openlucht en trok 
veel bijen aan. Bram maakte er 
met twee emmers die in elkaar 
schuiven een bijvrij systeem van!
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Het clubhuis heeft een probleem  
en die gaan wij verhelpen.
De achtergevel van het clubhuis 
is rot en moet in zijn geheel 
vervangen worden.
Ben jij een handige klussen en  
wil jij de vereniging helpen? dan zijn 
jou handjes goud waard!

Eind augustus begin september  
wil ik in een mooi weekend de 
ramen eruit halen en de rest slopen. 
Hierna gaan we de gevel weer 
duurzaam opbouwen en de ramen 
hergebruiken. De bouwtekeningen 
zijn al gereed. Wat goed materieel  
is altijd welkom. Bijvoorbeeld een 
tafel cirkelzaag, goede afkortzaag, 
wat accu schroef machines. Ik denk 
dat we het in twee dagen kunnen 
klaren, ik zal alles voorbereiden.
Hoor graag :)

Namens de gebouwen commissie,
Rink Alberda.
Mail: rink.alberda@gmail.com



In de 5 jaar dat we in onze vereniging be
monsteren op Varroa hebben we een goed 
inzicht gekregen in de besmetting van de 
volken. Hier geven we 4 algemene resulta
ten weer die al in het eerste jaar zichtbaar 
werden.
— Ervaring als imker is geen factor die  
van invloed is op de Varroabesmetting.  
Bij beginnende en bij zeer ervaren imkers 
komen lage naast zeer hoge besmettings
percentages voor. 
— Het aantal volken met minder dan 1% 
besmetting betreft de helft van de onder

zochte monsters. Bij ongeveer 70% van de 
bemonsterde volken kon de bestrijding in 
juli vervallen (minder dan 3% besmetting).
— De besmetting binnen een stal kan zeer 
sterk variëren. Voor de imker was dit steeds 
weer een verrassing.
— Bij ongeveer 12% van de monster was  
de besmetting hoger dan 5%. Ieder jaar  
werden meerdere volken gevonden met 
meer dan 10% besmetting, met uitschieters 
van meer dan 20%. Ook deze zeer hoge 
percentages waren steeds een verrassing 
voor de inzender.

VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

5 jaar mijten
schudden

JAN WESTERHOF
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Voor het 5e jaar hebben we mijten 
geschud om de Varroabesmetting 
van volken te bepalen. Helaas was 
het aantal ingeleverde monsters 
teleurstellend laag. Slechts 15 leden 
leverden 95 monsters in. 
Als we naar de resultaten kijken 
dan is dat voor velen een gemiste 
kans om inzicht te krijgen in de 
Varroabesmetting van hun volken. 
Een gemiste kans om Varroa ge- 
 richt te bestrijden. En om schade 
aan de bijen, door nodeloos 
behandelen met mierenzuur of  
een ander middel, te beperken. 

Voor de 
zekerheid een 
mijtmonster 
check op een 
onverhoopt 
aanwezige 
koningin.



Een monster van 300 bijen (± 45 gram)
wordt genomen uit de broedkamer. Volken 
waarbij in juli meer dan 5% van de bijen in 
de broedkamer besmet zijn hebben ernstig 
te lijden van Varroa. Bij poppen en jonge 
bijen vreten de mijten zo’n groot deel van 
het vetlichaam weg dat ze niet in staat zijn 
larven goed te voeden. Ook is de viruslast 
van zulke volken hoog. De maandelijkse 
verdubbeling van het aantal mijten en de 
afname van de hoeveelheid broed vanaf 
midden juli zorgen ervoor dat de opkweek 
van winterbijen ernstig in gevaar komt.

Tweede bemonstering
Midden augustus kunnen opnieuw  
monsters ingeleverd worden. Aan de hand 
hiervan kan worden bepaald of bestrijding 
alsnog nodig is en of een uitgevoerde  
bestrijding het gewenste resultaat heeft 
gehad. Als de monsters worden genomen 
tijdens de reguliere controle van een volk 
dan vraagt dit bijna geen extra tijd. De 
monsters van 45 gram bijen kunnen 5 dagen 
in de koelkast worden bewaard, langer in 
de diepvries. 

In een later nummer brengen we uitvoerig 
verslag uit van het bemonsteringsresultaat 
van 2022. x
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VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Tellen en 
noteren van 
de gevallen 
mijten.
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Even een 
update 
over de 
beep 
Sinds dit voorjaar staat een  
BEEP-base onder een van onze 
kunststof Dadant bijenkasten. 
Graag wil ik jullie een overzicht laten 
zien van de ontwikkeling van het 
gewicht van de kast (inclusief bijen) 
gedurende het bijenseizoen tot 
nu toe. 

JOS VALENTIN

In de grafiek staan dunne rode 
lijnen als schaal voor het gewicht. 
De datum start 1 april en loopt 
door tot 22 juli. De oranje lijn 
geeft het gewicht aan.  
De stippellijnen zijn de momen
ten van een kastcontrole en/of 
wijzigingen in de samenstelling 
van de kast (HK erbij/eraf).
Bij nr. 1 is de HK erop gegaan met 
lege, uitgebouwde ramen. Het 
gewicht neemt snel toe. Grote 
toename van het aantal bijen en 
opslag van nectar.
Bij nr 2 is er nog een HK op ge
plaatst, ook weer met lege uitge
bouwde ramen. Het gewicht 
blijft toenemen. Nog meer bijen 
en veel nectar/honing opslag.
Bij nr. 3 zijn er een drietal BK ra
men uitgehaald voor een broed 
aflegger van Ingrid. Het gewicht 
neemt erna langzaam af. Honing 

wordt ingedikt en verzegeld. 
Aantal bijen blijft groot en  
verbruikt ook veel voer.
Bij nr. 4 is er een volle HK afge
haald.
Bij nr. 5 zijn de geslingerde HK 
ramen nat terug geplaatst om te 
herstellen en de resten honing 
eruit te halen.
Bij nr. 6 is deze bak er weer af en 
gaat die in de opslag. Erna neemt 
het gewicht langzaam af. De grote 
dracht is voorbij en het volk eet 
van haar voorraad en zorgt dat 
de honing wordt ingedroogd.

Leuk om het bijenseizoen zo in 
een lijntje te kunnen zien.
Inmiddels heeft onze vereniging 
ook een BEEPbase aangeschaft 
en onder leskast 12 geplaatst. Als 
je een BEEP app als elektronisch 
kastboek gebruikt voor je eigen 

volk(en), kun je je bij Hans Lussing 
melden en vragen of je mee mag 
kijken naar de registraties bij 
Leskast 12. Dan kun je zelf een 
oordeel vormen over het nut 
van zo’n BEEPbase onder een 
van je eigen volken.
Ik vind het erg leuk om zo naar 
ons eigen volk te kunnen kijken.x
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ERIC VAN DER MEER, SECRETARIS. 

Woonplaats 
leden
Onze imkersvereniging is met ruim  
100 NBV leden een van de grotere  
afdelingen binnen de Nederlandse  
Bijenhouder Vereniging (NBV). Daar-
naast hebben wij NBV leden welke een 
lidmaatschap hebben bij een andere 
NBV afdeling, maar ook zijn aangesloten 
bij onze Imkersvereniging en er zijn 
begunstigers aan onze vereniging ver-
bonden en uiteraard onze ereleden. 

Om een indruk te krijgen waar al deze 
imkers wonen heb ik een plaatje gemaakt 
waarop u goed ziet hoe de geografische 
spreiding is van ons bestand, deze zijn 
verspreid over maar liefst 36 verschillende 
steden en dorpen, verspreid over 4 ver
schillende provincies, te weten Noord
Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid Hol
land. De meest noordelijke “Amstelland” 
imker woont in Berkhout (nabij Hoorn),  
meest zuidelijk Gouda en oostelijk Almere. 

Al deze mensen hebben op een of 
andere manier een verbintenis met onze 
Imkersvereniging en zoals u kunt zien, 
reikt zich dit tot ver buiten het Amstel
land uit.   
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Als u dacht dat de meeste imkers binnen ons 
vereniging bestand uit Amstelveen komen, 
dan heeft u het mis. 

Hieronder een indicatief overzicht van het 
aantal imkers, verbonden aan onze vereniging 
per plaats weergegeven: 

Aalsmeer 18 Leimuiden 1
Almere 1 Loenen aan de Vecht 2
Alphen aan de Rijn 2 Maartensdijk 1
Amstelhoek 2 Middelie 1
Amstelveen  26 Mijdrecht  2
Amsterdam  39 Nieuw Vennep 1
Badhoevedorp 1 Nigtevecht 1
Berkhout 1 Ouderkerk a/d Amstel 6
Burgerveen 1 Sassenheim 1
de Hoef 1 Ter Aar 1
de Kwakel 4 Uithoorn 8
Diemen 3 VelsenZuid 1
Gouda 1 Vinkeveen 1
Haarlem 1 Waverveen  2
Heemstede 2 Weesp 2
Hoofddorp 4 Wilnis 1
Kudelstaart 3 Wormer 1
Landsmeer 1 Zevenhoven 2

x
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Opening Beepass door wethouder
Een van de onderdelen van het A9 project 
(van Rijkswaterstaat Buurbouw en onze 
vereniging) is de plaatsing van de BEEPASS 
kast in de stadstuin. Doordat deze kast de 
uitlaat 3 meter van de grond heeft, is hij 
geschikt voor een plaats in een openbaar 
gebied. De broedkamer kan bovendien  
veilig worden bekeken doordat belangstel
lenden deurtjes open kunnen maken en 
achter plexiglas de bijen bezig kunnen zien. 
Het volk wordt verzorgd door een groepje 
imkers van NBV Amstelland. De BEEPASS  
is tijdens de open imkerdagen officieel  
geopend door wethouder Adam Elzakalai 
van Amstelveen, samen met Rijkswaterstaat, 
vertegenwoordigers van onze vereniging  
en buurtbewoners. Nieuw bestuurslid Ivan 
Mulier overhandigde de wethouder de  
eerste honing uit de BEEPASS samen met 
imker Jan Westerhof.

Tijdens de open imkerdagen kregen 
belangstellenden uitleg over het bijenvolk 
en de kast. Voor veel buurtbewoners bleek 
het de eerste keer te zijn dat ze in de kast 
keken. Ze waren echt verrast hoe toegan
kelijk het volk op deze manier is.

 9 EN 10 JULI 2022 

Open imkerdagen in 
Stadstuin Amstelveen 

COCKY VALENTIN

Onze vereniging heeft samen met 
Rijkswaterstaat in de Stadstuin van 
Amstelveen twee dagen lang Open 
Imkerdagen “gevierd”.
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In de BEEPASS zijn in de 
broedkamer en in de 
‘uitlaat’ verschillende 
luikjes aangebracht die 
geopend kunnen worden. 
Vanachter plexiglas kun je 
dan de bijen gadeslaan.
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Honingverkoop, honingproeven, 
drachtplanten, wilde bijen 
Er is honing geproefd en honing van de BEEPASS 
en van het Bijenpark verkocht. Er waren mensen 
die de tweede dag terugkwamen om meer honing 
te kopen omdat ze ontdekt hadden hoe lekker 
ze is! Voor degenen die geïnteresseerd waren in 
de manier waarop een bijenvolk gehouden wordt, 
was er uitleg aan de hand van imkermaterialen 
en foto’s. 

Daarnaast is informatie gegeven over wilde 
bijen en hun behoefte aan nectar, stuifmeel 
en nestgelegenheid. Er waren voorbeelden van 
drachtplanten en van bijenhotels te zien. 

Opvallend was hoe trots mensen vertelden 
dat ze met planten op hun balkon, terras en in 
de tuin rekening probeerden te houden met 
bijen en vlinders.

Voortgang verbreding A9
Aan de hand van prachtige grote luchtfoto’s 
werd uitgelegd hoe het werk aan de A9 verloopt. 
Voor kinderen waren er professionele schminkers, 
een speurtocht met een bijenmuffin als beloning 
en een wedstrijd om het aantal bijen in het volk 
in de BEEPASS te raden. 

Rijkswaterstaat Buurbouw heeft niet alleen 
gezorgd voor de kramen, maar ook voor eten en 
drinken voor de mensen in de kramen. x
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DE THEORIE OVER HET ZWERMEN

Het verband tusschen zwermen en welvaart.
De ontwikkeling van onvolkomen wijfjes en hun 
uitvlucht om nieuwe kolonies te stichten zijn 
alleen mogelijk als het volk in een toestand van 
welvarendheid verkeert. Bij de alleen levende 
bijensoorten moest deze gunstige toestand te
weeg worden gebracht door de inspanning van 
de vrouwelijke stichters der kolonie en dit werd 
alleen mogelijk als het seizoen zo ver was gevor
derd, dat de levensvoorwaarden lichter werden.
Bij de sociale soorten is de welvaart eveneens 
van het weer afhankelijk; zij het ook in mindere 
mate, maar bovenal van de kracht en den om
vang van het volk en de hoeveelheden aanwezig 
voedsel, wanneer dit voor den winter in over
maat wordt gehaald.
Bij de honingbij wacht het zwermen dus niet  
op een late welvarendheid als resultaat van  
een voortgeschreden seizoen, maar komt het, 
zoodra het volk sterk genoeg is, om zich met 
kans op succes te splitsen. Gebrek aan aanwezige 
voorraden en geringe vooruitzichten op komende 
voorraden zijn oorzaak, dat het zwermen wordt 
uitgesteld.

Er wordt vaak vanuit gegaan dat kennis 
in de loop van de tijd alleen maar 
verbetert en vermeerdert. Toch blijkt 
dat er vaak ook kennis uit het verleden 
verloren gaat of dat deze kennis kan 
dienen om de huidige stand van weten
schap en praktijk te verdiepen. Daarom 
ben ik blij dat ik een exemplaar van  
het Handboek der moderne Bijenteelt 
van Johan W. Schotman, vrij naar  
E.B. Wedmore, gekregen heb. Dit boek  
is niet gedateerd maar is van eind jaren 
’30 van de vorige eeuw. De bijna 700 
pagina’s geven een mooi beeld van de 
imkerij uit die tijd. Graag deel ik vanuit 
het oogpunt van een beginnende imker 
interessante delen. Deze keer over 
zwermen. Er komen een aantal stel
lingen voorbij die ik in het boek van  
de basiscursus niet gezien heb. Ook een 

serie foto’s 
over “het 
aanvliegen op 
de hand van  
een zwerm”. 
Overigens in 
het boek niet 
verder 
besproken. 

Toelichting, 
aanvul lingen  
en correcties  
zijn van harte 
welkom via de 
redactie. 

De voedselsaptheorie van Gerstung en 
andere opvattingen.
Er zijn enkele theorieën, die van voldoende be
lang zijn, om eens nader te worden bezien. Een 
van de bekendste is de z.g. voedersap  of broed
voedseltheorie van Gerstung. Deze wijst er op, 
dat de jonge bijen een voeding gebruiken en aan 
de maden toedienen, welke zeer veel eiwit en 
minder honing bevat, terwijl oudere bijen min
der eiwit en veel honing behoeven. In het voor
jaar stroomt voedsel, vooral stuifmeel, binnen. 
Deze eiwitrijke voeding wordt gegeven aan de 
larven, maar als alle cellen met broed belegd en 
gesloten zijn, wordt het door de jonge en vele 
oudere bijen gebruikt. Deze worden nu als het 
ware overvoed, de voedselklieren der voedsters 
zijn overvuld, de lichaamswarmte stijgt, terwijl 
ook buiten de warmte toeneemt, hierdoor is er 
tevens een sterkere behoefte aan het kwijtraken 
van het uitgezweete was. Twee driften laten zich 
nu sterk gelden: de geslachtsdrift, tevens zoog
drift, en de bouwdrift. Gerstung geeft de bijen 
dus gelegenheid tot bouwen, door kunstraat in 
te hangen, verschaft broedruimte en verruilt de 

 “De sluimerende driften 
   van de primitieve 
   vrouwelijke bij”

FRANK WILLE
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ramen met gesloten broed tegen ramen met 
open broed om de jonge bijen aan het werk te 
zetten en van voedersap te ontlasten.

Hiertegen wordt wel aangevoerd (G. S. Demuth), 
dat het uitnemen van open broed en het 
inhangen van uitlopend broed ook zwermver
hinderend werkt, de koningin kan hierdoor weer 
gaan leggen. Feitelijk is dit tegenargument dus 
een verdere bevestiging: de bijen krijgen door 
het vele 'nieuwe broed weer veel te doen, al is 
dit eerst vier dagen later. Overigens gaat deze 
poging niet altijd op. Een andere tegenwerping 
is, dat ook het geven van uitgebouwde honing
kamers of de komst van een honingdracht 
remmend werkt. Demuth houdt het zwermen 
dan ook voor een gevolg van ruimtetekort.

Geheel in de lijn van Gerstung's gedachte is de 
opvatting van Miss A. D. Betts, die meent, dat de 
bijen zelf van het broedvoedsel gaan gebruiken 
en dat deze rijke voeding de sluimerende driften 
van de primitieve vrouwelijke bij in hen wakker 
roept. Het zwermen zou dus een instinctieve 
herhaling zijn van de vroegere bruidsvlucht: 

“onder een bruidsvluchtdrang en in een toe
stand van zonnedronkenschap na een feest van 
larvenvoedsel".

Het is uit het gezegde wel gebleken, welk een 
grote rol het broedvoedsel, of voedersap, in het 
bijenleven speelt. Als het broednest zich begint 
uit te breiden zijn er in verhouding tot de hoe
veelheid open broed betrekkelijk weinig jonge 
voedsterbijen en deze moeten dan ook danig 
pootaan spelen. Langzamerhand echter wijzigt 
zich deze verhouding en naar het broednest 
vol raakt, komen er meer jonge bijen, terwijl er 
minder open broed is door gebrek aan ruimte 
en als gevolg van het snelle legtempo. Wordt 
deze wanverhouding nu plotseling zeer groot, 
doordat het leggen ophoudt of vermindert (te 
kleine kast, de koningin is op het hoogtepunt 
van haar kunnen en gaat nu verminderen, er is 
tijdelijk een ernstige daling van de hoeveelheid 
binnenkomend voedsel enz.) dan worden de 
voedsterbijen en de wasbouwsters werkeloos en 
is er overmaat van voedersap, waardoor het volk 
gaat zwermen. x

Het vangen van een zwerm ‘op de hand’  niet 
voor elke imker weggelegd.
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In mei 2022 verscheen in het Parool 
een alarmerend bericht onder de kop.
Amsterdamse strijd tegen  
honingbijen: registratiesysteem en 
verplichte vergunning 
Met als ondertitel
Amsterdam gaat het aantal bijenkasten 
terugdringen. De honingbijen van de  
imkers, zowel hobbyist als commercieel 
gedreven, zitten namelijk de met uitster-
ven bedreigde wilde bijen in de weg.

Dit artikel ging over de uitkomst van een onder
zoek gedaan door stichting EISKenniscentrum 
voor Insecten* in opdracht van de gemeente 
Amsterdam met als onderwerp ‘voedselcon
currentie tussen honingbijen en wilde bijen in 
Amsterdam.’

De conclusie uit dit onderzoek is dat ‘de wilde 
bestuiversfauna in de stad sterk nadeel onder
vindt van de huidige dichtheden aan honing
bijenvolken.’ De onderzoekers schatten dat in 
Amsterdam 6 tot 7 bijenvolken per vierkante 
kilometer leven, terwijl uit literatuuronderzoek 
blijkt dat de wilde bij daaronder te lijden heeft.  

HARMKE VAN DE FLIERT Bijenberaad Groot Amsterdam
Registratiesysteem en vergunning
Het stadsbestuur trekt de conclusie dat het 
noodzakelijk is om het aantal bijenkasten in de 
stad te beperken. Later dit jaar moet blijken welke 
maatregelen volgen. De onderzoekers doen al 
wel een paar aanbevelingen, zoals een registratie
systeem en de verplichting voor imkers om een 
vergunning aan te vragen. Daarmee krijgt de stad 
mogelijkheden om het aantal bijenvolken terug 
te brengen tot 3 volken per vierkante kilometer. 

Het Bijenberaad
Door deze berichtgevingen rond de plannen 
binnen de gemeente Amsterdam is het Bijenbe

Bijenkasten  
op volkstuin
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raad Groot Amsterdam** na drie jaar weer  
bij elkaar gekomen. Er is gediscussieerd over 
punten als: 
• In hoeverre willen wij meewerken aan een  

registratieplicht en/of vergunningplicht.
• Hoeveel reductie aan volken is voor ons  

acceptabel en is reductie wel noodzakelijk
• Hoe kunnen wij het verhaal breder trekken  

dan alleen de honingbij? 

Vertrekpunt bij de discussie is het  
EIS-rapport. 
Dit rapport is te weinig onderbouwd om daarop 
een meldings en registratieplicht te baseren.  
Er moet een beter onderzoek komen wil je de 
conclusie trekken dat er voedselconcurrentie is 
tussen de honingbij en de solitaire bij in de stad, 
maar we sluiten niet uit dat er op sommige  
plekken ook wat moet gebeuren.

Afgesproken is dat er eind augustus, na het 
zomerreces, een brief ligt bij B&W voor de  
betrokken wethouder met een korte reactie. 

Vervolgens is in september een gesprek ge
pland met twee stadsecologen. De insteek voor 
dit gesprek is dat wij als imkerverenigingen blij 
zijn met de aandacht voor de honingbij en  
dat ook wij streven naar een natuurinclusieve 
stad. Imkers zorgen juist voor een goede biodi
versiteit door aanplanten van drachtplanten en 
hebben daarnaast ook een educatieve functie. 
Gebruik de imkers als partner, betrek ons bij 
vraagstukken over de biodiversiteit in de stad. 
Kortom we willen aandacht vragen voor een 
breder verhaal dan alleen de meld en of regis
tratieplicht.

Naast deze acties wordt er bekeken hoe we  
met een positieve pr campagne het imago van de 
honingbij kunnen verbeteren en willen we samen 
met specialisten kijken of de onderbouwing van 
het EIS rapport klopt.

Conclusie van het Bijenberaad is dat wij ge
zamenlijk optrekken in deze naar de gemeente 
Amsterdam.

* Rapport: Voedselconcurrentie tussen honingbijen  
en wilde bijen in Amsterdam 2022 

**Deelnemers Bijenberaad zijn: Amsterdamse Vereniging 
tot Bevordering van de Bijenteelt, Imkervereniging  
Waterland, Imkervereniging Amstelland, Imkers van 
Swammerdam, Stichting WellBeeing, Stichting ZOeM, 
Stichting Beelease, Frens Pries lector Hogeschool Inhol
land en ledenraadslid NBV.

Klik op de knop
als u het rapport wilt 
downloaden

Voedselconcurrentie tussen
honingbijen en wilde bijen
in Amsterdam

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. 
De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daar-
naast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. We hebben een 
brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van ongewer-
velden. Het bureau werkt samen met ruim 1400 vrijwilligers verdeeld over 
meer dan 50 werkgroepen, elk gericht op een specifieke diergroep. Door dit 
netwerk van specialisten en vrijwilligers hebben we naast goede kennis over 
populaire groepen zoals libellen en sprinkhanen ook ruime expertise met be-
trekking tot andere insecten en ongewervelden. EIS Kenniscentrum Insecten 
is daardoor in staat om projecten uit te voeren met betrekking tot een grote 
diversiteit aan diergroepen. 

20
22

Menno Reemer
Theo Zeegers

Bijenkasten op het 
kunstwerk Voor de Bijen 
van Frank Mandersloot, 
2 vande 6 kasten worden 
bewoond.



Zo’n dag als een Amstellanddag dient goed 
voorbereid te worden. Het begon met een 
herhaalde oproep van de secretaris van de 
vereniging voor vrijwilligers.
De opkomst was teleurstellend. Terwijl het 
toch zo leuk is om de bezoekers te vertellen 
over onze hobby. 

ROY BIELERT

Amstellanddag 2022 Een paar uur voor de binnenkomst van 
de bezoekers werd het een ander klaar
gelegd. De respectievelijke werkplekken 
werden ingericht en niet onbelangrijk de 
lunch werd voorbereid.

De bezoekers arriveerden vroeg. Ze werden 
ontvangen door collega imkers achter 
tafels met uitgestalde spullen. Potjes lente 
honing, plantjes, was bewerking, oude 
ramen reinigen en was verzamelen en 
natuurlijk kunstraat wafels gieten.

Men had veel belangstelling voor het 
VSH project en het A9 project. 
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Korte impressie van de Amstellanddag.

Het publiek was erg geïnteresseerd in een 
blik op de krioelende bijen in de demo 
kasten. De VSHgroep had een drietal 
demo kasten klaargezet. Ook het insecten 
hotel kreeg de nodige aandacht. 

Het recyclen van de wasramen genoot 
ook veel belangstelling door de inzet van 
Erwin, Annemiek en Lilianne. x
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Ik ben Nathalie, 20 jaar en 
studeer nu Aardwetenschappen aan de Universi
teit Utrecht. In de Corona tijd volgde ik thuis de 
colleges online en kon ik intensiever met bijen 
bezig zijn. Daarvoor keek ik mee als mijn vader in 
de bijen werkte en hielp ik bij het honing slingeren. 
In het begin vond ik het een beetje eng, maar 
door er veel mee bezig te zijn gaat de angst weg. 
Je snapt snel dat als er bijen om je hoofd zoemen, 
ze daar niets te halen hebben en vanzelf weer 
vertrekken. Na een paar prikken vind je dat ook 
niet meer erg.

Maar natuurlijk gaat het ook bij mij wel eens 
mis. Een keer werkte ik in een vervelend volk en 
maakte ik te gehaaste bewegingen met een raam 
en plots kwam er een trits bijen op me af; ik liet 
alles vallen en rende weg. Toen werd ik wel 5 keer 
gestoken in mijn been. Achteraf snap ik dat ik 
precies het verkeerde deed en gewoon rustig 
had moeten blijven. Nu heb ik geen angst meer 
om in de bijen te werken.

Ik heb niet de basiscursus imkeren gevolgd, 
maar kreeg automatisch privéles van mijn vader 
door mee te helpen. Ik begon met het zoeken 
naar de koningin en nu werk ik samen met mijn 
vader in de koninginnenteelt inclusief het 
omlarven. Mijn vader vindt het leuk en gezellig 
om samen te imkeren en te brainstormen over 
welke volken we aanhouden, waar een koningin 
moet worden vervangen etc. We doen alsof we 
goed georganiseerd werken, maar in de praktijk 
valt dat wel mee. Administratie is bij mij een 
beetje een stiefkindje, waardoor ik soms slordig  
heids foutjes maak. Maar samen lossen we dat 

weer op. We hebben nu alle volken ingevoerd in 
de BEEPapp, zodat we allebei makkelijk alles 
kunnen bijhouden in het elektronisch kastboek. 
Dus nu hopen dat we dit jaar onze administratie 
wel op orde kunnen houden…

We selecteren de volken op VSH kwaliteit en 
vooral op zachtaardigheid. Ik wil niet bang hoeven 
te zijn om een kast open te maken. De honing
productie komt zeker niet op de eerste plaats.

De bijen zijn goed te combineren met mijn 
studie. Imkeren als hobby past er goed bij. 
Tijdens mijn studie Aardwetenschappen heb ik 
wel een raakvlak met bijen: pollen blijven vaak 
miljoenen jaren in fossiele vorm goed bewaard 
en door pollen te analyseren in fossiele aardlagen, 
leer ik welke planten er in een ver verleden 
groeiden. En dat levert weer inzichten op over 
het klimaat in die tijd.

In mijn netwerk wordt altijd enthousiast 
gereageerd als ik vertel over mijn imkerhobby. 
Ze verwachten niet dat een jong meisje als ik dat 
doet; het is toch meer iets voor gepensioneer
den…

Ik denk wel na om met Social Media jonge 
mensen te betrekken bij het imkeren. Er zijn 
namelijk niet heel veel mensen, en zeker geen 
jongeren, die actief posten op Instagram en 
TikTok over wat imkers precies doen en waarom. 
In Nederland lijkt het alsof ik de eerste zou zijn… 
Ik wil er wel mee starten, maar ik weet niet 
goed hoe dat het beste kan. Je kan niet zomaar 
een filmpje posten; het moet leuk zijn en goed 
gebracht worden.

Een voorbeeld heb ik al. Dat is een vrouw uit 
Texas die haar posts voorziet van haar motto: “It 
was another great day of saving the bees,” nadat 
ze bijen uit een prullenbak heeft gehaald zonder 
imkerpak; ik moet er niet aan denken!! x

“Zo vader, zo dochter”

In deze rubriek wordt een 
kind van een imker van 
onze vereniging geïnter-
viewd door Jos Valentin 
over de hobby van de 
ouder(s). Nathalie van der 
Meer, dochter van onze  
secretaris Eric van der Meer 
stelt zicht deze keer voor.
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Tijdens één van mijn vele surveillantes 
in Amstelveen in 1971, ik was in dienst 
van de gemeentepolitie Amstelveen, 
kwam ik op de gemeentekwekerij van  
de Plantsoendienst van de gemeente 
Amstelveen aan de Escapade. Ik sprak 
daar de heer Vreeken, hovenier op de 
kwekerij. Hij vertelde mij het één en 
ander over de noodzaak van de kwekerij 
voor wat betreft het kweken van zaad 
voor de flora in weg bermen van de 
gemeente, alsmede het stekken van 
diverse bomen en heesters. Hij was 
imker en lid van de afdeling Nieuwer-
Amstel van de VBBN. (De Vereniging  
tot Bevordering der Bijenteelt in 
Nederland.) 

Drie observatiekasten 
Toen ik het pad van de kwekerij opreed, 
had ik aan mijn rechterhand een lange 
schutting. Hij vertelde mij dat daarachter 
zich het bijenpark van de afdeling Nieuwer 
Amstel bevond. In die schutting zaten 
twee deuren, die toegang gaven tot het 
park. Ik zag dat achter de schutting open 
stallen aanwezig waren, afgedekt met 
asbest platen. Een aantal imkers hadden 
daar hun eigen overdekte stal, waaronder 
een aantal bijenvolken stonden, en op het 
open gedeelte stonden ook een aantal 
bijenkasten op stellingen van andere 
imkers. Ik kwam daar in gesprek met de 
heer Bromet, technisch hoofdambtenaar 
van de Plantsoendienst van de gemeente 
Amstelveen. Ik liet blijken wel interesse in 
het bijenhouden te hebben. (Tussen mijn 
twaalfde en achttiende jaar was ik lid van 
een scoutingsgroep in Bussum. Je kon je 
toen verrijken met kennis op allerlei gebied. 
Mijn belangstelling ging uit naar de natuur 
en zo kwam ik in contact met de heer De 
Graaf, bioloog van Artis. Hij was voorzitter 
van de kinderschoolwerktuinen, die geves
tigd waren aan de Huizerweg in Bussum, 
ongeveer achter het huidige bijenpark  
van de Bussumse Imkervereniging. In het 
lokaal van die schooltuinen had de bioloog 
bijna alle Nederlandse insecten, opgespeld, 
verzameld in vitrines. Maar ook had hij 

daar drie observatiekasten met bijen staan. 
En dat trok mij enorm. Als de bijen volken 
op de Bussumse heide stonden, kon je  
mij daar ook vinden en sprak ik met wat 
imkers.) 

Mijn eerste stal
Terug naar meneer Bromet. Hij had daar 
een aardige stal met bijenkasten. In maart 
1972 kon ik zijn stal overnemen om niet.  
Ik moest daarvoor wel de tuin en de rest 
onderhouden. Hij had er geen tijd meer 
voor, want hij moest de heer Broerse,  
directeur van de Plantsoendienst Amstel
veen, bijstaan bij de ontwikkeling van de 
Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit 
aan de Van Boechortstraat in Buiten
veldert. In de loop van dat jaar werd ik de 
eigenaar van de stal. (Over het bijenpark 
later meer). Op 12 juni 1972 ben ik lid ge
worden van de afdeling NieuwerAmstel. 
De afdeling had toen ongeveer 40 leden, 
verspreid over de hele regio. In de Waver 
was nog een semiberoeps imker, die, be
halve groot vee, ook bijen hield in korven. 
De ledenvergaderingen werden gehouden 
in de maand april ten huize van de voor
zitter. Het bestuur bestond uit de heren 
Van der Pol, voorzitter, en Germent Fransen, 
secretarispenningmeester. Mijn wederhelft 
Hieke, die eerst niets in bijen zag, vond het 
uiteindelijk toch wel een leuke en interes

Hoe het allemaal begon

HENK KOOIJ
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sante hobby en was gezinslid geworden. In 
april 1973 woonden wij de ledenvergadering 
bij, zoals gezegd ten huize van de voorzitter. 
Daar ontmoetten wij Leo Groen, die ook 
in 1972 lid was geworden. Dit soort verga
deringen werden wel ”suikervergaderingen” 
genoemd. De leden konden tijdens de 
vergadering de benodigde suiker bestellen 
voor het invoeren van de bijenvolken. Die 
suiker zou dan in de maand augustus ge
leverd worden bij het bijenpark in zakken 
van 25 kilogram. Het was voor eigen con
sumptie niet geschikt, want er zat een 
“smaakverpester” door heen gemengd. 

Tijdens de vergadering bleek ons dat de 
voorzitter, ongeveer 90 jaar oud, er niet zo 
veel zin meer in had. 

Eye Opener
Omdat wij lid waren geworden van de 
VBBN kregen wij ook het maandblad Bijen 
Houden in de bus. In de volksmond werd 
dat “het Groentje” genoemd vanwege de 
groene omslag. In de agenda lazen wij dat 
in de maand april 1974 in Driebergen een 
bijenmarkt werd gehouden. Herman Groen 
was intussen ook lid geworden. Met z’n 
vieren zijn we daar naar toe gegaan. Nou 

dat was, wat we nu zeggen, een Eye Ope
ner”. Op het schoolplein en in de lokalen 
van de Jan Lighthartschool was van alles 
op het gebied van het bijenhouden te 
ontdekken. Buiten twee grote kramen 
met imkerartikelen van het Bijenhuis van 
de VBBN en van de firma Van Dam uit Jub
bega. In de lokalen van de school was een 
uitgebreide expositie ingericht over het 
bijenhouden, er was een dia voorstelling 
en, uiterst belangrijk, informatie over het 
geven van bijenteeltcursussen. Daar ging 
onze belangstelling natuurlijk naar uit. Wij  
werden daar volledig ingelicht en kregen 
richtlijnen voor het organiseren van een 
beginnerscursus. Toen wij in de volgende 
ledenvergadering naar voren brachten dat 
we interesse hadden in een beginnerscur
sus bijenhouden, zei de voorzitter: “Daar 
heb ik geen zin meer in. Organiseren jullie 
maar wat!!!”. Nu, dat hebben we gedaan. 
Maar daar wil ik in een vervolg artikel 
meer over vertellen. Omdat ons bleek dat 
de voorzitter er niet veel zin meer in had, 
kregen wij het gevoel dat we iets moesten 
ondernemen. Een andere voorzitter of zo. 
Geen secretaris, want die deed het naar 
onze gevoelens wel goed. In de vergade
ring van 1975 vroeg ik aan de voorzitter of 
het niet eens tijd werd de voorzittershamer 
aan een ander over te dragen. Bij de ver
gadering was ook mevrouw Van der Pol 
aanwezig. Er moest toch iemand voor de 
koffie zorgen!!! Nou, dat heb ik geweten!!! 
Als blikken konden doden, dan had ik ter 
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plekke dood op mijn stoel gezeten, want 
de ogen van mevrouw schoten vuur en 
dat liet zij ook wel woordelijk blijken. 

Erevoorzitter
Toen ik voorstelde om haar man, nadat hij 
afgetreden was, de titel van erevoorzitter 
te geven, kalmeerde ze. Maar als je voor
stelt “tot wisseling van de wacht”, moet je 
ook wel iemand op het oog hebben. Van 
der Pol had een grote bijenstal naast mijn 
bijenstal. Hij had daar een kamertje in 
gemaakt, waar hij honing kon slingeren  
en andere werkzaamheden kon uitvoeren. 
Dick Vunderink had ook een grote stal op 
een ander gedeelte het park. Alleen die 
twee konden niet met elkaar over weg. De 
vader van Dick was één van de oprichters 
van de afdeling NieuwerAmstel, net als 
Van der Pol. Alleen konden die twee om 
één of andere reden niet door één deur. 

En dat gold dus uiteraard ook voor Dick 
en Van der Pol. (Waarschijnlijk is de afde
ling in 1931 opgericht. In het restant van 
het archief vond ik een boekje uit 1956, 
aangeboden door een lid van het hoofd
bestuur ter gelegenheid van het vijfen
twintig jarig jubileum van de afdeling.)  

Nieuw bestuur
Op het bijenpark heb ik Dick vaak ont
moet. Hij gaf in gesprekken wel eens aan 
om voor Van der Pol een ander te zoeken. 
Hij stond er niet onwelwillend tegenover 
om het stokje over te nemen. Nadat ik in 
de vergadering dit voorstel had geopperd, 
heb ik kennelijk Van der Pol aan het den
ken gezet. Ergens in augustus 1975 belde 
Dick mij. “Henk, moet je horen. Ik ben 
“opgescheld”, (want dat zei Van der Pol 
altijd: Ik schel je wel op) door Van der Pol 
met de vraag of ik hem op wil volgen”. We 

waren allebei stomverbaasd. Dus ik vroeg 
aan Dick: “Wat doe je”? “Ja, ik doe het, 
maar als jij ook mee doet”. “Natuurlijk 
Dick. Ik ben je man”. Natuurlijk kon ik niet 
anders, want ik had immers het vuurtje 
opgestookt en moest het ook warm hou
den. En toen ging het balletje rollen. Leo 
Groen gevraagd en nog een paar andere 
leden van de club. En zo kwam het dat we 
in de voorjaarsvergadering van 1976 een 
geheel nieuw bestuur konden kiezen. Van 
der Pol werd met algemene stemmen tot 
erevoorzitter benoemd. Hij was toen 91 
jaar. En toen was mevrouw Van der Pol 
toch wel blij!!! Het bestuur werd gevormd 
door Dick Vunderink (voorzitter), Henk 
Kooij – natuurlijk – (secretaris), Germent 
Fransen (penningmeester), Leo Groen 
(vicevoorzitter) en Peter Warren (reis
commissaris) – ja, want er werd met de 
bijenvolken gereisd, maar daarover later 
meer. In september van dat jaar hebben 
we een buitengewone ledenvergadering 
gehouden. Omdat de naam van gemeente 
NieuwerAmstel in 1964 was veranderd in 
Amstelveen, hebben wij de naam van de 
afdeling NieuwerAmstel veranderd in de 
Imkervereniging Amstelland. Dus onze club 
bestond in 2021 vijfenveertig jaar!!! Om 
bekende reden is de viering daarvan uitge
steld, maar dat gaan we alsnog doen. x
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AGENDA 

Renovatie gevel verenigingsgebouw
Help mee met deze klus! 
Geef je op bij Rink Alberda. De klus wordt ge
daan in een mooi wekend augustus/september
Mail: rink.alberda@gmail.com 

Uitreiken VSH koninginnen 
In september worden door de VSHwerkgroep 
koninginnen uitgereikt aan de imkers die op 
het park staan. De precieze datum wordt nog 
bekend gemaakt.

Tuinochtend
elke eerste zaterdag van de maand op het 
Bijenpark van 9.0012.00 uur

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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Gert vangt 
een zwerm.
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