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 Beste
leden

VAN HET BESTUUR

Om de wintertijd goed te besteden, heeft het 
bestuur voor u een winterprogramma gemaakt, 
waarin voor elke imker wel iets te halen valt. In 
de agenda van deze BijPraten op pag 36 treft u 
de data aan. 

x Afgelopen september hebben de basis  
cursisten hun opleiding met een examen afge-
rond en tijdens een goed bezochte en gezellige 
seizoensluiting, zijn de diploma’s door een trotse 
bijenteelt docent, Gert Admiraal uitgereikt!

x Helaas zijn wij de laatste periode geconfron-
teerd met het overlijden van Dania Vrind, Cees 
de Koning en zeer recentelijk Peter Trooster. 
Wij gaan ze enorm missen als mens, maar ook 
als imkers die onze vereniging een warm hart 
toe droegen, waar wij bijna onvoorwaardelijk 
op konden rekenen. Of het nu de tuin-ochtend, 
wasraat recycling, imkerwinkel coördinatie, 
open dagen, winterbijeenkomsten betrof, zij 
waren er eigenlijk altijd bij. 

x Afgelopen maand is er gewerkt aan de reno-
vatie van het gebouw door de achtergevel te 
vernieuwen en te schilderen, tevens onderzoe-
ken wij mogelijkheden om het gebouw “van het 
gas” af te halen door deze op een andere manier 
te verwarmen.

BEEP op het park
Tijdens de seizoensluiting heeft Frank Wille een 
inkijkje gegeven over de beep app en BEEP base, 
een mooie innovatie waarmee je zonder de bijen 

ERIC VAN DER MEER, SECRETARIS.

Voor ons als mens hebben we de klok 
een uur teruggezet en is de wintertijd 
ingegaan. De bijen hebben een 
biologische klok en waren al vele 
maanden bezig om zich klaar te 
maken voor de winter door hun jonge 
kroost op te laten groeien als 
winterbijen en de stuifmeel en 
honingvoorraad op peil te brengen. 
Het enige wat een imker nog in de 
meeste gevallen gaat doen, is in 
december oxalen en volgend voorjaar 
gaan we zien hoe het ze is vergaan. 
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te verstoren, toch kunt zien hoe het ze vergaat.
Een van de opleiding kasten op het bijenpark is 
voorzien van het BEEP bijen monitoring systeem 
waarmee gewicht, temperatuur en geluid van 
het volk worden geregistreerd. Aan de hand van 
een digitale kastkaart worden de activiteiten van 
de imker en de bijen bijgehouden.
Elke imker, verbonden aan onze vereniging kan 
meekijken, door de BEEP-app te downloaden en 
bij de secretaris aan te geven dat u de gegevens 
wilt ontvangen. Leuk weetje is bijvoorbeeld dat 
op zo’n app te zien is dat in onze regio de Linden 
dracht op 16 juni van start was gegaan, vast te 
stellen door een snelle toename van het gewicht 
van de kast... maar ook dat die dracht na 7 da-
gen al weer was opgedroogd. 

x Er zijn verschillende Whats-app groepen bin-
nen onze vereniging actief, iets wat in de loop 
van de jaren zo is ontstaan door groepen oplei-
dingen en een algemene app-groep voor de ver-
eniging. 
Het bestuur is in overleg met de beheerders om 
te kijken of het aantal groepen samengevoegd 
kan worden om de informatie en communicatie 
meer bij elkaar te brengen. 

x Het Bestuur is gestart met het werken aan een 
beleidsplan voor de komende 5 jaar, daarvoor 
werken wij aan het formuleren van een missie en 
visie van waaruit wij onze doelstellingen gaan 
formuleren. Wij verwachten daar deze winter al 
concreet in te kunnen worden en hebben daar-
bij ook uw hulp nodig om het plan te beoorde-

len en de thema’s verder te helpen uitwerken. 
Wij houden u op de hoogte!

x Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd een 
cursus Koninginnenteelt te organiseren, helaas 
kon deze door gebrek aan belangstelling niet 
doorgaan. Toch denken wij dat er naast de 
basiscursus wel degelijk imkers zijn die zich na 
de basiscursus verder willen verdiepen en wat 
hulp kunnen gebruiken bij de eerste stappen als 
zelfstandig imker.
Daarom hebben wij het voornemen om een 
voortgezette basiscursus te organiseren, verdere 
informatie volgt snel!

Kortom, genoeg plannen en ontwikkelingen 
waar we de winter mee door kunnen komen!x
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En weer heeft onze 
vereniging geïnteresseerden 
in het bijenleven opgeleid 
tot imkers. Nu ja, de 
basiskennis bijgebracht, 
want nu begint voor hen 
natuurlijk pas het echte 
leren en ervaren

Van de meer dan 50 aanmeldingen hebben we 
na veel nabellen uiteindelijk 16 deelnemers over-
gehouden, precies genoeg om de cursus met 
volledige bezetting te starten.

Zoals elk jaar zijn we in maart gestart met de 
theorielessen. Dat blijven we voorlopig doen in 
bijeenkomsten op ons Bijenpark. Dan leren wij 
en de deelnemers elkaar kennen en het geeft 
een goed beeld van wat de cursisten bezighoudt, 
welke vragen er leven en wat ze van de leerstof 
oppakken.

Een eigen volk
Van april tot september zijn de praktijklessen in 
onze lesstal waar per twee cursisten een lesvolk 
beschikbaar is. Bij iedere kast is dan een praktijk-
begeleider die kan helpen, aanwijzingen geven 
en vragen beantwoorden.

De cursus was weer een succes dankzij leraar 
Gert Admiraal, bijgestaan door het team van 
10 cursusbegeleiders. Alle 16 deelnemers zijn 
geslaagd en hebben de cursus afgesloten met 
een diploma.

De deelnemers krijgen in mei een eigen volkje. 
Omdat we met 11 lesvolken de winter uitkwamen 
hadden we, met een enkele aanbieding van een 
lid van de vereniging, genoeg vegers en enkele 
broedafleggers. Waar de cursistenvolkjes het 
vorige jaar nauwelijks wilden groeien, gingen dit 
jaar de meeste cursisten met een goed bezette 
10-ramer naar ‘huis’. Ieder jaar is dan toch weer 
anders.

Tijdens de seizoenafsluiting op 8 oktober 
vond ook de diploma-uitreiking plaats waar-
mee het cursusseizoen met een goed gevoel is 
afgesloten. x

HANS LUSSING

BERICHT UIT DE LESSTAL
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Gefeleciteerdbasis-
cursus

2022
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Terschelling, zomer 2021. Met mijn 
kinderen op de tandem fiets ik lekker 
over het eiland. Langs de weg staat een 
bordje: honing te koop. We fietsen 
het erf op en om de hoek verschijnt 
een enorm veld met bloemen. In de 
verte staan bijenkasten. Er is een 
winkel, vol met leuke spullen van het 
eiland, maar ook met veel verschillende 
soorten honing. Lamsoorhoning, daar 
hadden we nog nooit van gehoord. 
De eigenaar van de imkerij vertelt 
enthousiast over zijn passie en ergens 
klikt er iets in mij. Ik wil ook imker 
worden!

JESSI NABUURS, FOTO’S: ROSA MELGERS

Imker 
worden  
Verslag van  
een cursist

Ik geef me op bij imkervereni-
ging Amstelland en wordt twee 
maanden later uitgenodigd om 
deel te nemen. Ik begin eigenlijk 
blanco, heb nog nooit een bij-
enkast van binnen gezien. Op 
de eerste avond in het clubhuis 
(in maart dus best fris daar), 
blijk ik een van de weinigen. De 
meeste cursisten hebben al wat 
ervaring met bijen, hebben zelf 
al een bevolkte kast of er kennis 
van via familie of vrienden. Dat 
maakt mij onzeker, zal ik het 
me wel eigen kunnen maken? 
Gelukkig word ik gerust gesteld 
door aspirant-leraar Ingrid van 
Dantzig die me verzekert dat 
iedereen het vak kan leren.

De theorie-avonden vliegen 
voorbij onder leiding van Gert 
Admiraal en Hans Lussing.  
We hebben als cursisten zoveel 
vragen (sommigen meer dan 
anderen) dat we soms niet aan 
de lesstof toekomen. Gezellig  
is het ook en we hebben veel 
gelachen. Na vier avonden is 
het tijd om naar buiten te gaan.  
We kopen allemaal een bijen-
pak, roker, beitel en veger en 
hop daar gaan we. 

In de tuin van de vereniging 
staan zeker 100 kasten, leskasten 
en kasten van huurders. Dat is 
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in het begin wel even slikken 
als je beseft dat daar meer dan 
5.000.000 beestjes wonen! Ik 
ben niet allergisch zover ik weet 
en ik zie dat iedereen relaxt is, 
dus dapper loop ik mee en kijk 
mee met de handelingen van de 
leraren. 

Gedurende de praktijklessen 
merk ik dat ik helemaal niet 
bang ben van de volken en ik 
leer hun gedragingen steeds 
beter kennen. De verandering 
in aantal decibellen is vaak het 
eerste signaal dat er iets speelt. 
Het blijven vrouwen natuurlijk! 
Ik leer de verschillende basis-
technieken, ik leer de volken te 
bekijken en hoe te behandelen 
waar nodig. Ik weet nu hoe 
het voelt als ik word gestoken 
(niet fijn). Ik leer ethiek en ik 
leer slalommen rondom mijn 

mede-cursisten, want het is niet 
alleen ín de kasten een drukte 
van jewelste. 

In mei krijg ik mijn eigen veger. 
Een nieuwe stap! Ik koop  
een 6-ramer en een voer- 
bak en daar ga ik. Ik merk  
dat ik er plezier in heb om  
met mijn eigen volk te werken. 
Gedurende de week denk ik 
regelmatig aan ze, als een soort 
boer die voor zijn vee zorgt. Ze 
groeien snel uit de kast en ik 
verhuis ze naar een 10-ramer. 
De zomer gaat voorbij en het 
wordt tijd om te studeren voor 
het eindexamen. Dat is een hele 
kluif. Alles per hoofdstuk doen 
en zien gebeuren gaat nog wel, 
maar om het hele jaar in je 
hoofd te hebben….ik weet zeker 
dat ik het boek komend jaar 
nog vaak open ga slaan! Maar, 
het is me gelukt, ik ben geslaagd 
en kan me nu officieel imker 
noemen. Mijn bijen gaan over- 
winteren bij imker-vriendin Rosa, 
mijn tuin wordt wat aangepast 
en volgend voorjaar verwelkom 
ik mijn eerste volk. Hoera, mijn 
droom is uitgekomen!

Ik dank alle leraren, mede- 
cursisten en de vereniging voor 
een mooie ervaring. x 
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Clubhuis krijgt nieuwe gevel

  13 oktober  13 oktober

  9 oktober  9 oktober

  12 oktober  12 oktober

  11 oktober  11 oktober

  13 oktober  13 oktober

  10 oktober  10 oktober

  12 oktober  12 oktober   13 oktober  13 oktober

  1 november  1 november
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ning bij Vattenfallning bij Vattenfall

Mijn naam is Rudolf van Slageren en 
als beginnend imker van de cursus 
2021 heb ik nu 2 bijenvolken onder 
mijn hoede. Imkeren is een geweldige 
hobby kan ik zeggen, die ik samen  
met dochter Maud van 14 uitvoer.
Mijn eigen volk ging dit jaar zwermen 
(ja, een echte beginnersfout: één 
koninginnendop gemist tijdens het 
controleren) en het lukte me om die 
zwerm zelf te scheppen. Dit jaar heb  
ik mijn eerste eigen honing kunnen 
oogsten en dat is geweldig.

Mijn kennis ben ik aan het verbreden 
door Gert Admiraal (beheerder van 
de bijenstal in Diemen bij Vattenfall) 
te helpen. Ik leer daar veel van en kom 
ook op mooie plekken waar zijn kasten 
staan waaronder de Theetuin in Weesp 
en de bijenstal op het terrein van 
Vattenfall.

Hoogspan
Ik had eigenlijk besloten dat 2 kasten  
voorlopig genoeg waren en stond al in de 
vakantiemodus die net was begonnen voor 
mij, toen ik op de App van de Imkervereni-
ging zag dat er een zwerm bij Vattenfall 
was neergestreken op een laadpaal.

Gert zat op Terschelling dus voelde ik mij 
geroepen om deze zwerm te gaan scheppen, 
immers laten hangen dat kan niet en zeker 
niet met de bijenstal verderop het terrein 
van Vattenfall.
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Snel met dochter Maud een zesramer kastje van  
zolder gehaald en raampjes kunstraat ingesmolten 
zodat de zwerm lekker kan gaan bouwen in hun 
nieuwe onderkomen. Ondertussen bellen met de 
beveiliging van Vattenfall of de zwerm er nog is en 
ook nog even een suikeroplossing maken om ze  
meteen te kunnen voeren zodra ze op hun logeer-
adres in de Theetuin van Weesp worden gezet.

Aangekomen bij Vattenfall werden we opgewacht 
door de beveiliging 3 man/vrouw sterk die wel eens 
wilden zien hoe we dat zouden gaan doen.

Na een korte uitleg van het hoe en waarom van 
het zwermen, alles klaargezet en de kleine zwerm 
met de plantenspuit natgemaakt, hoewel de combi-
natie van een elektrische laadpaal en water niet echt 
favoriet is bij mij.

Ondertussen zag ik 1 van de beveiligers achter 
mij staan toe te kijken met een plastic zak over zijn 
hoofd zodat hij “veilig “dichtbij kon komen en een 
ander maakte grapjes dat het niet uitmaakte dat  
hij gestoken werd want een dikke lip had hij al. 

Totaal niet afgeleid heb ik de zwerm met 2 keer 
vegen prachtig in het zesramer kastje laten vallen 
waarna we de raampjes er in hebben gehangen en de 
kast bij de paal hebben neergezet om de resterende 
bijen de kans te geven richting hun Koningin te gaan.

Na een 20 minuten waren de meeste bijen in de 
kast en hebben we deze in de Theetuin in Weesp 
neergezet met 2 liter suikeroplossing.

Weer een ervaring en een volkje rijker, hopelijk 
wordt het sterk genoeg om de winter in te gaan en 
dan heb ik al 3 volken... ja nu snap ik dat het snel  
uit de hand kan lopen deze prachtige hobby.

We zullen zien. x
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Twee keer mijten schudden 
Half juli en half augustus konden ook dit 
jaar weer monsters van 300 bijen (45 gram) 
ingeleverd worden om het aantal mijten in 
een volk te bepalen. Het aantal mijten dat 
uit het monster geschud wordt, bepaalt of 
Varroa bestreden moet worden. Midden 
juli zijn 95 volken bemonsterd en midden 
augustus 117. Dit jaar hebben 21 leden 
monsters ingezonden, meer dan in voor-
gaande jaren. 

Door midden juli de mijtpopulatie 
onder de 3% te brengen blijven de poppen, 
waaruit de bijen groeien die de winter-
bijen moeten voeden, gezond. Als deze 
poppen worden aangevreten door mijten 
dan wordt hun vetlichaam aangetast. 
Als voedsterbij zijn ze dan niet of minder 
geschikt om de larven van winterbijen vet 
te mesten. Winterbijen, die vanaf midden 
augustus worden geboren, hebben een 
veel groter vetlichaam dan bijen die op een 
ander tijdstip van het jaar worden geboren. 
Ze krijgen als larve veel meer voedersap 
en stuifmeel. De voedsterbijen maken 
voedersap van stuifmeel en vitellogenine, 
waaruit een groot deel van het vetlichaam 
bestaat. Met dat grote vetlichaam kunnen 
de winterbijen de winter overleven en de 
larven voeden die in het voorjaar geboren 
worden. Bijkomend voordeel van weinig 
mijten na 15 juli is minder kans op virus 
besmetting in het volk.

De bemonstering in augustus heeft tot 
doel de late ontwikkeling van mijten en/of 

het effect van een bestrijding te controleren. 
Gemiddeld verdubbelt de mijtenpopulatie 
iedere maand, maar tussen volken kan dat 
verschillen. Als er nog veel darrenbroed 
aanwezig is dan is de toename groter. Maar 
ook als kort voor de eerste bemonstering 
veel broed is gesloten. Dan zitten er bij de 
1e bemonstering minder mijten op de bijen 
en lijkt de besmetting lager dan hij in werke-
lijkheid was. Ook invliegende bijen uit zwaar 
besmette volken kunnen voor een verras-
send snelle toename van varroamijten zor-
gen. Dit jaar zorgden grote broednesten in 
juli voor extra aanwas van mijten. Bij beide 
bemonsteringen wordt geadviseerd om bij 
een besmetting van 3% of meer direct een 
bestrijding uit te voeren. Meer informatie 
hierover staat in Bijpraten van oktober 2021.

Weer grote verschillen in besmetting
Bij 20 volken was bij beide bemonsteringen 
het besmettingspercentage minder dan 
3%. Hierbij kon de hele zomerbestrijding 
achterwege blijven. Bij de eerste bemon-
stering hadden deze volken een zeer lage 
besmetting, wat het belang van een goede 

JAN WESTERHOF
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Varroa is imkers nog steeds te 
slim af. En het maakt weinig uit  
of je veel of weinig imkerervaring 
hebt. Je kunt zomaar een explosie 
van mijten in je volken aantreffen. 
In dit artikel bespreken we de 
resultaten van het mijten schudden 
van dit jaar. Op dit moment 
onderzoeken we nog wat de 
oorzaak is van een aantal zware 
besmettingen. Daarover meer in 
de volgende Bijpraten. Met 212 
monsters was de deelname 
gelukkig groter dan vorig jaar. 
De verrassingen die het mijten
schudden in voorgaande jaren 
opleverde zijn gebleven. 

VSH WERKGROEP

 Varroa
 verrast 
weer 



ting hoger dan 10%. In tegenstelling tot 
vorig jaar bleven de hoogste besmettingen 
onder de 20%. 

Slechts 67 volken zijn 2 keer bemonsterd. 
In een aantal gevallen was hierbij het aan-
tal mijten tussen de eerste en tweede be-
monstering veel meer dan verdubbeld. 
Zo’n sterke toename hebben we in eerdere 
jaren niet vaak gezien. Met de inzenders 
van deze monsters is contact opgenomen. 
In een volgende Bijpraten hopen we meer 
te vertellen over de mijtontwikkeling bij 
deze volken.  

Monsters die genomen zijn van teeltvolken 
voor het VSH project zijn niet meege nomen 
in de overzichten: die hadden alle  maal een 
besmetting van minder dan 1%.

Zie tabel 1

Vijf jaar mijten schudden
De algemene lijn in de varroabesmetting 
was in de afgelopen 5 jaar hetzelfde: Bij de 
eerste bemonstering veel volken met min-
der dan 3% besmetting (tabel 2) tegenover 
een kleiner aantal volken met een zeer hoge 
besmetting. De imker werd vrijwel altijd 
verrast door zo’n zware besmetting.

In de brochure ‘Effectieve bestrijding 
van Varroa’ wordt geadviseerd om rond 
15 juli met de zomerbestrijding tegen 
Varroa te beginnen. De schudmonsters 
tonen een verrassend ander beeld: bij veel 
volken is dat niet nodig. Er is echter één 
probleem: imkers weten niet welke volken 
niet, licht of zeer zwaar besmet zijn. Het 
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winterbestrijding benadrukt. Ook meer-
dere volken met een F1-VSH-moer behoor-
den bij deze groep.

In juli lag het besmettingsniveau bij 22% 
van de volken boven de bestrijdingsgrens 
van 3% (tabel 1). Het aantal volken waarbij 
een bestrijding nodig was hoger dan in 
de 2 voorgaande jaren (tabel 2). Bij 13,7 
% (14 volken) was sprake van een zware 
tot zeer zware besmetting, het dubbele 
van 2021. De hoogste uitschieter met een 
besmetting van 20%, was ook hoger dan 
vorig jaar. Zulke varroa bommen zijn een 
enorme besmettingsbron voor volken in 
de omgeving. Met mijten beladen werk-
bijen vertrekken uit het instortende volk 
en bedelen zich in bij andere volken. Dar-
ren uit zulke volken blijven overal welkom. 
Gelukkig stonden de zwaarst besmette 
volken dit jaar niet op het Bijenpark. Hoe 
deze volken zo zwaar besmet zijn geraakt 
wordt nog nagevraagd. Wel is duidelijk is 
dat ze uit de winter gekomen zijn met een 
stevige besmetting. Dat betekent dat in 
maart minstens 300 mijten in deze volken 
zaten. 

Bij de tweede bemonstering werd bij 56% 
van de monsters minder dan 3% besmet-
ting aangetroffen. Helaas is op de invullijs-
ten slecht aangegeven bij welke volken 
Varroa was bestreden. Het is dan ook on-
duidelijk wat de invloed daarvan is geweest 
op de varroa populaties en de resultaten 
van het schudden. Bij 12% was de besmet-

Tabel 1: Besmetting door Varroa gemeten rond 15 juli en 22 augustus
 

Tijdstip Juli Augustus
Percentage Aantal volken       % Aantal volken       %

0   8      8.4     3      2.6

  0-1 44   46.3   23    19.6

  1-3 22    23.2  40    34.2

  3-5   8      8.4   18    15.4

5-10  11     11.6   19    16.2

> 10   2      2.1   14    12.0

Totaal 95 100.0 117 100.0



Tabel 2. Varroabesmetting over 5 jaar 
Weergegeven zijn de aantallen monsters en het percentages besmette 
monsters verdeeld over 3 besmettingsniveaus. Is het percentage hoger 
dan 3% dan moet onmiddellijk bestreden worden.
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mijtenschudden biedt hiervoor een goede 
oplossing. Het is teleurstellend dat maar 
een klein deel van de leden van onze ver-
eniging hier gebruik van maakt. 
De afgelopen 5 jaar waren imkers steeds 
weer verrast door lichte en zware varroa 
besmettingen. Ervaring speelde daarbij 
geen rol. Uit de cijfers over de afgelopen  
5 jaar blijkt ook dat de tweede bemonste-
ring echt noodzakelijk is. Enerzijds om het 
resultaat van uitgevoerde bestrijdingen  
te controleren: dat valt nogal eens tegen. 
Anderzijds omdat er, zoals boven beschre-
ven, omstandigheden kunnen zijn waar-
door er midden augustus toch veel meer 
mijten in een volk zitten dan verwacht. 

In een aantal gevallen was een zware 
besmetting geen verrassing voor de imker. 
Het vaakst werden genoemd kunstzwermen 
die waren gemaakt van een volk waarvan 
ze wisten of vermoeden dat het volk dat 
de bijen leverde, behoorlijk besmet was 
met Varroa. Hierbij was dan in mei – juni, 
in de broedloze periode, geen bestrijding 
met oxaalzuur uitgevoerd. Dit eenvoudige 
onderdeel van het 3-gangenmenu wordt 
nogal eens vergeten terwijl het een uitste-
kend middel is om een tegenvallend resul-
taat van de behandeling met oxaalzuur in 
december te controleren en gelijktijdig te 
corrigeren. x

VSH WERKGROEP

Jaar Bemonstering juli Bemonstering augustus

Aantal 
monsters

0 - 3% 3 - 10% > 10% Aantal  
monsters

0 - 3% 3 – 10% > 10%

2018 139 75 18 7 109 62 22 16

2019 114 62 34 4   93 53 29 18

2020 166 81 14 5 148 62 27 11

2021 111 87 10 3   67 52 30 18

2022  95 78 20 2 117 56 32 12

Lees ook in Bijenhouden (nr 5 van oktober 2022, 
pag 6-8) met als titel “Kennis over bijensterfte 
verbetert vakmanschap”. x
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Kap en handschoenen aan. 
Sinds ik een keer een steek  
onder mijn rechteroog heb  
gehad, doen we de kap op.  
En dat verrekte propolis krijg  
je moeilijk van je handen af  
en zeer slecht uit je kleding. 
Vandaar ook de handschoenen. 
En niet van die zeemleren 
dingen met lange mouwen. 
Gewone sterke rubberen 
handschoenen. Daar voel je 
nog iets doorheen. 

Op naar de bijen. Vergeten 
de bloemenspuit mee te nemen. 
Ja, de laatste jaren gebruiken 
wij zoveel mogelijk de bloemen-
spuit. En zeldzaam de pijp!!! 
Toen ik in 1972 met de bijen 
begon was het eerste dat je 
moest leren om een bijenpijp 
goed aan te steken. Want die 
had je echt nodig. Dat “melk-
boerenhondenras” van die tijd 
was nogal stekerig. Een enkel lid 
van onze vereniging had carnica’s 
en die bleken een stuk rustiger 
te zijn. Maar ja, die hadden wij 
niet. Dus elke keer als je een 
kast openmaakte, een pufje 
rook onder dekplank, even 
laten rusten, en dan kon je de 
bijen nakijken. Werden ze al te 
opdringerig, dan maar weer 

een puf rook over de bijen.  
Na de intrede van de Buckfast-
bijen, die een stuk rustiger 
waren, zijn we langzamerhand 
overgestapt van de pijp naar de 
bloemenspuit. En dat bevalt 
ons prima. Bij het openen van 
de kast, na het afnemen van de 
dekplank, een beetje nevel over 
de bijen en ze gaan weer rustig 
de kast in. Bij het afsluiten 
gebruiken wij ook een beetje 
nevel om de delen op elkaar te 
zetten. Waarom schrijf ik dit??? 
Het verwondert mij elke keer 
weer dat de beginnende imker 
geleerd wordt om zoveel 
mogelijk de pijp te gebruiken. 
Dikke rookwolken stijgen op bij 
de tafels op het park voordat ze 
naar hun kasten gaan. Ook in 
de tijd dat ik begeleider van de 
cursussen was, was dat gebrui - 
kelijk. Misschien is het het over-
denken waard om meer de spuit 
te gaan gebruiken en de pijp te 
laten staan. Je ademt zelf dan 
ook niet meer die vervelende 
rook in!!!! Uiteindelijk hebben 
wij die ochtend de bijen nage- 
keken, zonder nevel te gebruiken. 
En dat ging ook prima!!! x

HENK KOOIJ

Het is maandag 22 augustus
 j.l. Omstreeks negen uur 
rijden we, Hieke, mijn 
wederhelft, en ik, het terrein 
op van het volkstuinencomplex 
Nesserlaan aan de Galjoen. 
We gaan de ‘bijen in”.  
Een beetje vroeg, want het 
wordt die dag erg warm. 

Zijn wij 
straks nog 
de groot 
gebruikers 
van tabak??



Het meten 
van de vsh 
eigenschap
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Varroa Sensitieve Hygiëne (VSH) is een 
erfelijke eigenschap van bijen om de 
varroa besmetting te controleren.  
De (werk)hypothese is dat 2 genen, dus 
4 allelen deze eigenschap bepalen. Het  
is additief dus hoe meer VSH allelen een 
werkster heeft hoe sterker het VSH gedrag. 
Een werkster of koningin met 1, 2, 3 of 4 
VSH allelen heeft respectievelijk 25, 50, 
75 of 100% VSH. De VSH eigenschap komt 
in bijenpopulaties in lage frequentie voor. 
Het kan echter toegevoegd of versterkt 
worden aan alle bijenpopulaties.  
Je moet daarvoor wel weten hoe je het 
VSH niveau meet.

VSH WERKGROEP

De gebruikelijke meetmethoden voor  
hygiënisch gedrag zoals de pintest en  
vriestest meten geen VSH. Het tellen van 
de mijtval of het aantal mijten op de bijen 
geeft alleen een indicatie van de varroa 
besmetting maar meet geen VSH. 

VSH kan alleen in broedcellen 
gemeten worden.
Werksters met VSH eigenschappen versto-
ren de reproductie van de mijt. Als de mijt 
in de cel nakomelingen heeft dan wordt de 
cel geopend. De bijenpop wordt verwijderd 
en de varroa nakomelingen gaan dood.  
De mijt blijft in leven. Maar na 1 a 2 keer 
herhaling van dit proces gaat de mijt ook 
dood. Het uitruimen van geïnfecteerde 

cellen gebeurd 4-6 dagen na het sluiten 
van het broed. Daarom meten we VSH 7-11 
dagen nadat het broed gesloten is. De pop 
heeft dan paarse of donkerdere ogen.
Als een mijt in een cel geen nakomelingen 
heeft dan wordt die niet geopend. Door 
deze eigenschap kunnen we bepalen hoe-
veel cellen zijn uitgeruimd zonder dat we 
het besmetting percentage weten.

In niet VSH volken heeft ca 15-20% van de 
mijten die in een cel zitten geen nageslacht. 
Deze niet reproducerende mijten zijn nog 
in leven of zitten dood op de bodem van 
de cel. In een volk dat geen VSH gedrag 
vertoond blijven alle reproducerende 
mijten in leven en zal het % niet reprodu-
cerende mijten dus onder de 20% blijven. 
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Een volk met VSH ruimt cellen met reproduceren-
de mijten uit. Hierdoor neemt in de overgeble-
ven besmette cellen het % niet reproducerende 
mijten toe. Een volk met 100% VSH ruimt alle 
cellen met repro ducerende mijten op. Je vindt 
dan alleen cellen met dode mijten of mijten 
zonder nageslacht.

Alleen werksters die ouder zijn dan 10 dagen 
kunnen VSH gedrag vertonen. Een volk met een 
nieuwe koningin kan je pas meten als bijna alle 
werksters nakomelingen van haar zijn. Dat is na 
ca. 7 weken.

De VSH meting
Open met een scherp pincet, onder een stereo 
microscoop (met een vergroting van 4-5 x) 100 
broedcellen. Haal de poppen er uit registreer het 
aantal varroa besmette cellen met nageslacht  
en het aantal besmette cellen zonder nageslacht. 
Bereken het % van de besmette cellen zonder 
nageslacht. Is dit percentage 33, 50 of 100 dan is 
het VSH gehalte respectievelijk 50, 75 of 100% 
VSH.

Vindt je in de 100 geopende cellen 5 of meer 
cellen met reproducerende mijten dan kan je 
stoppen. Dit volk heeft geen VSH. Vindt je ook 
cellen met niet reproducerende mijten maak dan 
meer cellen open tot je minimaal 10 geïnfecteer-
de cellen hebt. Hoog VSH volken hebben een lage 
of geen besmetting. Je moet dan wel meer dan 
500 cellen openen. Een tijdrovende klus. Je kan 
er dan voor kiezen om uit een volk met een hoge 
besmetting een raam met net gesloten broed te 
halen en dit aan het VSH volk te geven. 7-8 dagen 
later kan je dan hierin de telling doen. x

VSH WERKGROEP

Deze pop met roze 
ogen is te jong om 
te kunnen meten

Deze pop met 
paarse ogen heeft  
de juiste leeftijd 
voor de meting
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Aethina tumida
De Kleine Bijenkastkever Aethina tumida is een 
pest die sinds 1996 in het Zuid-Carolina, VS, 
gevonden is. In een zeer korte tijd verspreide de 
kever naar de andere zuidelijke provincies, 
Georgia, Louisiana, Florida en Texas. We denken 
nu dat de kever er al was, maar dat niemand er 
een probleem van maakte. Sindsdien is de kever 
in heel Amerika en een gedeelte van Canada 
gevonden, hoewel de kever het veel makkelijker 
heeft in het warmere zuiden. 

De kever kan in rijp en rottend fruit makkelijk 
overleven en vermeerderen MAAR bijenkasten 
zijn hun favoriet locatie. De kevers zijn goede 
vliegers en kunnen de bijenkasten ruiken van 
een grote afstand (meerdere kilometers onder 
goede omstandigheden). De kevervrouwtjes 
paren met meerdere mannetjes en zullen bij 
binnenkomst in de bijenkastkast vele clusters 
met eieren leggen in stuifmeel raat, lege raat, 
kieren en andere plaatsen waar de bijen er niet 
makkelijk bij kunnen komen. In 2 tot 4 dagen 
komen de eitjes uit en dan beginnen de larfjes te 
vreten (soms duurt dit langer als de eieren latent 
kunnen blijven zitten). Na ongeveer 8 tot 10 
dagen kruipen de larven uit de kast en zullen ze 
zichzelf in de grond onder de kast ingraven waar 
de larf verpopt. Na 3 tot 8 weken komt de pop 
uit, dit hangt af aan de temperatuur en grond 
vochtigheid. De kever vliegt naar de kast waar 
de larve uit kwam of naar een andere kast. De 
bijen vinden de kever een indringer en proberen 

In BijPraten 157, april 2022, vertelde Rein 
Verbeek over zijn imkerervaringen in Dover, 
Florida. Rein vertelde daarin ook over de 
‘plagen’ die zijn volken bedreigen. Varroa 
staat er net als bij ons met stip op 1. Wat me 
opviel was dat hij ook tussen de regels door 
meldde dat de Kleine Bijenkastkever (KBK) 
voor hem een van de secundaire plagen was.
In Europa is de kever nu op enkele plaatsen  
in Calabria (Zuid Italië) gesignaleerd en alles 
wordt in het werk gesteld om de kever uit 
Europa te weren omdat het een grote 
bedreiging zou vormen voor onze bijenvolken.

Daarom heb ik weer contact met Rein 
gezocht en gevraagd of hij voor BijPraten uit 
de doeken kan doen wat de Small Hive Beetle 
(SHB) voor de imkers in Florida betekent. 

die uit de kast te houden maar die kever is zo 
gebouwd dat de bijen geen goede grip kunnen 
krijgen om ze te doden of de kast uit te gooien. 
In het zuiden van Amerika, zeker bij ons in 
centraal Florida, heeft ieder volk zonder uitzon-
dering KBK! Er zijn grote verschillen in de 
besmetting van jaar tot jaar en zelfs van kast tot 
kast. Speciaal in het natte voorjaar en de natte 
zomertijd zie je, zodra je de kast open maakt,  
de kevers onder het deksel of op het raatrand 
wegrennen en de bijen er achteraan.

Vooral larven zijn schadelijk
De bijen houden de kevers vaak in een hoek of 
rand waar de bijen vaak een “gevangenis” maken 
om de kevers heen. De kevers “aaien” de bijen 
terwijl ze in het gevang zitten en worden 
gevoerd door de bijen! Zodra de bijen geen 
aandacht besteden ontsnappen de kevers en 
leggen weer eieren. De kever zelf doet niet heel 
veel schade maar de larfjes vreten alles in de 
raat, pollen, nectar, honing en broed. De bijen 
houden kleine besmettingen goed onder 
controle, MAAR zodra er te veel kevers en larfjes 
zijn om onder controle te blijven, wordt de 
nectar en honing besmet met kever poep en een 

Imkeren in Florida, 2
REIN VERBEEK, IMKER IN DOVER, FLORIDA US 

De kleine bijenkastkever kan zo’n 5 mm groot worden.
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gist die de kevers bij zich dragen. De nectar en 
honing gaat dan gisten en schuimt uit de raat. 
Zodra de besmetting zo zwaar is, is het te laat 
voor het volk. Of de bijen vertrekken uit de kast 
in een nood-zwerm, of de imker maakt een 
schud zwerm met alle bijen zonder raat, of het 
volk gaat dood. 

Honingramen in de vriezer
Het andere, heel grote probleem is het opbergen 
van volle honing raten voordat die geslingerd 
worden. In de oude tijd (voor de komst van de 
KBK) werd honing geoogst en opgeslagen zodra 
alle raten verzegeld waren. Het slingeren werd 
gedaan op een moment dat het paste in de 
planning van de imker. Dat kan nu niet meer! 
Zodra je de honing van de kasten haalt moet je 
het slingeren of het moet de diepvries in totdat 
het geslingerd kan worden. Raathoning moet je 
ook bevriezen na oogst en de honingraat 
afdekking moet je ook snel verwerken om het 
schoon te houden. Als je wacht dan zullen de 
kever (en wasmot) het overnemen. Niets is 
beroerder dan geslingerde honig die op de juiste 
vochtigheid was en die toch gaat rotten en 
gisten! Of een bakje met raathoning waar de 
larfjes in kruipen! Voor amateur bijen houders 
(minder dan 100 volken) is dat niet zo een groot 
probleem, voor de commerciële bijenhouders 
dit is wel een groot probleem. Vroeger gingen de 
bijen de hele VS over en verscheepten de 
bijenhouders hun volle honingkamers in een 
truck terug naar hun thuisbasis. Daar werd alles 
verzameld totdat ze weer thuis waren na het 
bestuivingseizoen. Nu moeten ze de honing 

slingeren op de plek waar het geoogst is (betalen 
voor het laten slingeren in de buurt en volle 
drums naar huis zenden) of het de ramen 
bevriezen en dan bewaren in een bevroren 
container tot er kan worden geslingerd (is duur 
met de prijs van petrolie) .

Wat kunnen we doen tegen de kevers: We 
proberen gezonde sterke volken te houden wat 
natuurlijk helpt tegen alle ziekten en plagen.  
We houden de kasten in volle zon, kasten in de 
schaduw hebben vaak veel meer kevers dan in 
de zon. Daarom kennen wij geen bijenstand of 
afdekkingen. Wij proberen ook altijd de ruimte 
in de kasten beperkt te houden zodat er een 
goede bijendekking is op iedere raat. Bij te veel 
ruimte kunnen de kevers snel groeien in aantal 
en de kast overnemen. Dit is heel belangrijk in 
het najaar met minder bijen in de kast en ook 
wanneer je een volk splitst: teveel ruimte, niet 
genoeg bijen en 4 dagen later heb je een 
slijmerige kast!

Je probeert het volk “queen right” te houden; ik 
weet niet hoe de kevers het ruiken maar als een 
volk een probleem heeft, komen er meer kevers 
naar binnen. De kevers kunnen 6 tot 8 maanden 
leven. Om deze redenen bevriezen amateurs ook 

In het najaar bloeit de Brazilian Pepperberry 
en dan wil je veel volken kunnen inzetten.  
Dus splits je ervoor een aantal volken.  
Als de omstandigheden goed zijn, geeft het 
een enorme opbrengst. Maar als het tegenzit...
Op 20 augustus maakte ik een ‘split’ van een 
gezond volk en deed er een gezonde koningin 
bij in een kooitje. Op het zelfde moment 
kregen we een periode enorm veel regen. Het 
resultaat was dat na 7 dagen het volk letterlijk 
wemelde van de larven en het volk verloren 
was. De kippen vinden de larven en de kevers 
een delicatesse!

Raat honing geschilt voor de verkoop.
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De Beetle Jail Baitable wordt tussen 
de ramen in de kast gehangen

ramen van een dood volk voor minimaal 72 uur 
om de kever en eieren te doden voordat we deze 
ramen in een andere kast gebruiken. 

Vroeger gaven imkers vet pasteitjes tegen 
trachea mijten en pollen pasteitjes als extra eiwit 
voor het versnellen van de groei van het broed. 
Als er een pasteitje te veel is, zodat de bijen het 
niet kunnen op eten in een paar dagen, leggen 
de kevers hun eieren erin en 4 dagen later heb je 
een ontploffing van kevers en larven. 

Wat je als bestrijding gebruikt ligt aan de tijd 
van het jaar, hoe je kasten gemaakt zijn en of je 
de kasten gaat verplaatsen voor o.a. bestuiving-
contracten. Een middel dat in de kast kan worden 
gebruikt is Check-Mite (bevat Coumaphos), 
goedgekeurd voor gebruik in een “BeetleBarn” 
val. Er zijn imkers die kakkerlakken aas in vallen 
in de kast gebruiken (dit is zonder goedkeuring). 
Het is natuurlijk niet goed om kakkerlakken gif 
in de kast te gebruiken omdat de kever het gif 
door de kast kan verspreiden voordat de kever 
dood gaat. 

Voor gebruik op de grond is er GardStar (bevat 
Permethrin). Er is een tijdje dat de larven buiten 
de kast zijn en je de larven in de grond kan 
behandelen door de grond onder en rond de 
kast te doordrenken met Permetrin of door het 
strooien van waterontharder zoutkorrels onder 
de kasten. 

In de kast is het best om de kevers mechanisch 
onder controle te houden met belemmeringen 
en vallen. Er zijn belemmeringen die de kevers 
buiten houden zoals “BeetleBuster”, “Guardian 
Entrance” of “BeetleJail” maar die werken alleen 
als er geen kieren in het hout zitten en als de 
kast geen ventilatie bodemplank heeft. Er zijn 
bodemplanken die de kevers in een tray met 
minerale oliën verdrinken “FreemanBeetle Trap” 
of “Dadant West Beetle Tray”. Een lijm board 
gebruikt voor Varroa Mijt tellen. Sommige 
imkers maken een periscope ingang en er zijn 
verfjes “Everwet Paint” die zo glad zijn dat de 
kevers er niet op kunnen kruipen. (Men zegt dat 
de kevers niet verticaal kunnen vliegen.)

De Beetle Barn is een val 
waarin een bestrijdingsmiddel 
geplaatst wordt.
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Er is een variëteit van vallen die je in de kasten 
en tussen de ramen kan hangen “BeetleBlaster”, 
“BeetleBaffle” of “Beetle Baitable Trap”. Je vult 
die met salade olie met een beetje appelcider 
azijn als een lokstof. Of je kunt Diatomeeënaarde 
gebruiken in plaats van de salade olie zodat de 
olie er niet uitlekt als je de kasten verplaatst. 

Een andere mogelijkheid is een schoonmaak-
doekje “BeetleTowel” dat je op de raten legt.  
De bijen proberen dat doekje eruit te halen en 
maken het pluizig, waarna de kever door zijn 
haren/stekels op zijn poten, in het pluis vast 
komt te zitten en van de honger sterft. 

Propolis 
Het resultaat van de gebruikte middelen kan  
per bijenvolk verschillen. Het grootste probleem 
met alle vallen is dat de bijen snel ingangen in  
de val dichtmaken met propolis (zelfs het doekje 
wordt ingekapseld in propolis door bepaalde 
volken.)

Wij gebruiken een mix en hopen dat dit de 
meeste kevers onder controle zal houden. Bij 
elke inspectie kijk je de vallen na en maakt de 
openingen schoon. Omdat de besmetting met 
de KBK van jaar tot jaar erg verschilt, moet je 
dus altijd oppassen en klaar staan om in actie te 
komen. Elke imker zal met zijn kastbeitel direct 
elke KBK kever die hij ziet, doodslaan.

Je kunt met de kevers imkeren, wat ze doen in 
Italië met het verbranden van besmette kasten 
is niet nodig en zal waarschijnlijk niet een succes 
zijn over langere tijd omdat de kevers in rottende 
vruchten kunnen leven en goede vliegers zijn. De 
koude winters zal besmetting in Holland tegen-
houden. De kever en eieren kunnen, tot nu toe, 
bevriezen niet overleven. x

De BeetleTowel wordt op de 
raten gelegd, de bijen pluizen 
het doekje uit en de kleine 
kastkevers raakt erin verstrikt.

De larven van de kleine 
kastkever worden zo’n  
12 mm groot, zij brengen  
de meeste schade toe.
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LEA SMEDES

Beperkte broedruimte 
                               De Renson methode in gebruik

Sinds twee jaar verzorg ik een bijen volk 
op volkstuin De Bretten in Amsterdam. 
Eén van de voorwaarden om dat te 
mogen doen, is dat er absoluut niet 
gezwermd mag worden. Dan is het  
over met de pret. Ook al gebruik ik een 
zwermtraag ras honingbijen, het blijft 
een natuurlijke behoefte. Het is zo 
interessant, leerzaam en fijn om met 
bijen bezig te zijn dat ik iets probeerde 
te bedenken wat mij als beginnend imker 
meer zekerheid zou geven zodat ik mijn 
hobby niet hoef op te geven. Waar ik op 
uitkwam is de Renson methode. 

De Renson methode wordt beschreven in het 
document “Imkeren met beperkte broedruimte” 
geschreven door Dirk Desmadryl (Gent, 2013). 
De belangrijkste ingreep is dat je begin april tot 
begin juli de koningin en broed tussen twee 
koninginnenroosters zet in een broedkamer. 
Hiervoor wordt een simplexmaat gebruikt met  
6 uitgewerkte ramen voor broed, 4 vulblokken 
en een bouwraam voor darrenraad. Daaronder 
staat nog een broedkamer waar de koningin niet 
naar toe kan en een honingkamer bovenop. Zie 
afbeelding pag 22. 

Zo wordt zwermen van de koningin met een 
deel van het volk een stuk lastiger en dat luchtte 
op. Maar ik ging me van alles afvragen: Kan dat 
zomaar? Raakt de koningin niet gefrustreerd? 
Wat als er voortdurend wel zwermdoppen 
worden aangemaakt? Krijgt de koningin niet 
zoiets als legnood? Op mijn volkstuin heb ik 
kippen die in legnood kunnen geraken. Dat 
loopt vaak niet goed af. Mijn beperkte mogelijk-
heid tot inlevingsvermogen in het bijenbestaan 
en een vergelijking met kippen vertrouwde ik 
niet helemaal. Ik ging te rade bij ervaren imkers 
om mij heen. 

Een Buckfastimker verzekerde mij dat ik in de 
problemen zou komen en de bijen meer ruimte 

nodig zouden hebben. Advies was om de 
onderste broedkamer te vervangen door een 
grotere combikamer. Ben Som de Cerff breekt 
een lans voor eenbaksimkeren in zijn boek 
“Eenvoudig(er) imkeren en duurzaam imkeren, 
hoe doe je dat” (jan. 2021). Hij geeft koningin  
en de bijen meer ramen om een broednest te 
maken maar geen ruimte voor bijen in een 
tweede broedkamer. In één van zijn video’s geeft 
hij wel de tip om flink door te stapelen met 
honingkamers zodat de bijen daar uit kunnen 
hangen. 

Mijn volk is groot en bleef het hele jaar groot. 
Dus voor de zekerheid heb ik een combikamer 
onder de broedkamer gezet. Dat bleken heel 
zware ramen te worden en eigenlijk te moeilijk 
hanteerbaar voor mij. Maar ik durfde niet 
zomaar terug te gaan naar een gewone broed- 
kamer. Ook was ik nog steeds bezorgd om de 
‘legnood’ van de koningin. Waarschijnlijk een 
overbezorgde gedachte maar ik kon hem niet 
van me afzetten. Ik had de koningin 8 ramen 
gegeven om eitjes in te kunnen leggen in plaats 
van de 6 ramen die Rensonmethode voor-
schrijft. Al met al was het een zootje geworden 
zonder een heldere visie. De bijen trokken zich 
daar niet zoveel van aan gelukkig, ze tierden 
welig. 
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In Essen (België) werd 17 mei 2022 een lezing 
georganiseerd door de Koninklijke Sint- 
Ambrosiusgilde over de Renson methode.  
Anne Baeten gebruikt deze bedrijfsmethode 
zonder problemen al zo’n 15 jaar en haar lezing 
sloot aan bij de uiteenzetting door Desmadryl 
(2013). Ik hoopte wijzer te worden door het 
verhaal van iemand die al langer ervaring met  
de methode had. 

Henri Renson (1935-2012) heeft de basis gelegd 
voor deze bedrijfsmethode. Er zitten een aantal 
voordelen aan de beperkte broedruimte:

•  Minder broed te verzorgen zou minder vragen 
van de kastbijen die zo hun eiwit-vetlichaam 
sparen. Zo verslijten de bijen minder snel, 
hebben een langere levensduur en gaan  
eerder honing halen. 

•  De larven worden beter verzorgd omdat ze 
minder in aantal zijn en groeien uit tot 
sterkere bijen. 

•  Ook de koningin doet het rustiger aan en zou 
een hogere leeftijd bereiken. 

•  De imker heeft meer controle over het 
zwermen: er hoeven slechts 6 ramen gecon-
troleerd te worden op zwermdoppen, aan de 
bouw van darrenraat is af te lezen in welke 
stemming de bijen zijn en de koningin zit in  
de zwermperiode opgesloten tussen twee 
roosters. 

Elke week moeten de 6 raten gecontroleerd 
worden op zwermdoppen, het bouwraam moet 
geschoond worden en bij een stille moerwissel 

moet de nieuwe koningin ruimte krijgen voor  
de bruidsvlucht. En het werkt echt volgens Anne, 
ook met Buckfastbijen. 

En legnood, daar had Anne nog nooit wat  
van gemerkt. Met een pintje erbij werd de sfeer 
in de Oude Pastory steeds amicaler en waren  
de deelnemers inmiddels wat gewend aan mijn 
vreemde verschijning en niet-Vlaamse klanken. 
Ik was welkom bij de lezing had voorzitter Leo 
Francken gezegd en aan het einde van de avond 
voelde het ook zo. De gastvrijheid was hartver-
warmend en met een heel aantal imkers heb ik 
onder het genot van een drankje een praatje 
gemaakt. Mijn buurman trakteerde mij nog op 
een bijzonder verhaal. Hij was op studiereis 
geweest naar Polen. Wat betreft ‘legnood’: in 
Polen wordt een methode gebruikt om een  
volk zo nodig rigoureus van het zwermen af te 
houden. De koningin wordt drie weken in een 
raamkooitje gezet waarin ze geen eitjes kan 
leggen. Daarna wordt ze weer vrij gelaten. De 
koningin houdt er niks aan over en de zwerm-
stemming is voorbij.

De zoektocht heeft mij houvast gegeven om 
de Rensonmethode volgend jaar met meer 
zekerheid en nog wat strikter toe te passen. Voor 
meer informatie over de Rensonmethode en 
beperkte broedruimte, bezoek onderstaande  
websites. x

– www.honeybee.be
– Eenvoudig(er) imkeren, hoe doe je dat?  
    verkrijgbaar bij:www.imkershop.nl
–  Artikel in BijPraten nr 133

Honingzolder

Koningin
op

6 broedramen

Resterende 
broedramen

R

R
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Zelf heb ik dit zien gebeuren toen ik met meer-
dere imkers bij een andere imker op bezoek was. 
Terwijl we voor een aantal kasten stonden te 
praten, hoorden we dat er bij een kast een zwerm 
op afkomen stond. Dat geluid van een afkomende 
zwerm is onmiskenbaar. De imker liep er naar 
toe, keek even en pakte toen de moer van de 
vliegplank en stopte die in een kooitje, die hij 
gewoonlijk steeds op zak had. De moer was 
geknipt en gemerkt. Vervolgens stak hij zijn arm 
met het kooitje in zijn hand in de lucht en lang- 
zamerhand kwamen er steeds meer bijen die 
rondjes om de hand vlogen en vervolgens daarop 
gingen zitten. Ook de bijen die al eerder de kast 
verlaten hadden en als een dunne zwerm in de 
lucht rondvlogen kwamen geleidelijk terug. Zij 
misten de koningin en voegden zich geleidelijk 
bij de bijen aan zijn hand. In een vrij korte tijd 
hing er een zwerm aan zijn hand. Door vervol-
gens het kooitje met de moer in een lege kast te 
hangen en je arm daarboven af te schudden, 
hoef je niet achter een zwerm aan. Voor steken 
hoef je niet bang te zijn want zwermende bijen 
zijn in het algemeen niet agressief.

Regelmatig verschijnen er 
foto’s van imkers met een 
baard van bijen aan hun 
gelaat, of aan andere 
lichaamsdelen, die op 
deze wijze verkregen zijn. 
De verwondering betreft 
niet het verschijnsel van 
de trosvorming aan de 
hand, want we weten 
hoe sterk de lokstof van de moer de zwerm bij 
elkaar houdt en stuurt. Wat mij vooral verwon-
derde was de actie van de imker. Hoe pak je uit 
de vele drukke bijen die op zo’n moment uit de 
kast komen en op de vliegplank krioelen, gelijk 
de moer? Het is al bijzonder als je tussen al die 
nerveuse bijen de moer ziet lopen, maar haar 
dan ook gelijk pakken, vind ik een knap staaltje 
dat ik hem niet na doe. Mogelijk is het wat beter 
te doen als je de vleugels van de moer geknipt 
hebt. Als ze dan op de grond neer slaat kun je 
haar gemakkelijker pakken. x

Bijenzwerm 
aan 
de hand

COR VONK NOORDEGRAAF

In de laatst verschenen BijPraten  
(nr 157, augustus 2022) beschrijft 
Frank Wille wat J.W. Schotman in  
zijn Handboek der moderne Bijenteelt 
schrijft over het zwermen.  
Dit oude Handboek is een bewerking 
van Manual of Beekeeping van  
E.B. Wedmore. De foto bij dit artikel  
van een afkomende zwerm die naar 
de hand van een imker vliegt, is 
afkomstig uit dit boek. Zowel in de 
tekst van het boek, als ook in het 
onderschrift bij de foto’s wordt geen 
toelichting over dit gebeuren gegeven. 
Blijkbaar werd dit bekend veronder
steld. Het is niet zo moeilijk om dit 
effect te verklaren, maar wel om het 
op het juiste moment uit te voeren. 
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Tot voor kort was mijn gezondheid van dien 
aard, dat ik het niet aandurfde om hele einden 
op het terrein van de Floriade lopend te 
overbruggen. Moeilijk lopen en een tekort aan 
energie. Ook wilde ik niet in een rolstoel door 
het park geduwd worden. Maar mede dank zij 
enig medisch ingrijpen, voelde ik mij nu in staat 
dit te gaan doen. Met mijn wederhelft Hieke, 
mijn dochter en kleindochter zijn we met de 
auto naar het grote parkeerterrein gereden, dat 
is aangelegd ter hoogte van Almere-Nobelhorst. 
Daar stond de shuttlebus klaar. Met deze bus 
reden we door een gedeelte van een woonwijk 
van Almere-stad naar het terrein van de 
Floriade. Nu denk je dat je vlak voor de ingang 
wordt afgezet. Niets is minder waar. Eerst nog 
een flink stuk lopen om bij de ingang te komen. 
Gelukkig was het weer ons gunstig gestemd. We 
kwamen dus droog over. We hebben onze ogen 
uitgekeken bij al het moois dat de natuur ons te  
bieden heeft. Vooral in het Green House met 
veel bloeiende kamerplanten, waaronder een 
scala aan orchideeën. Met het treintje hebben 
we ons gedeeltelijk verplaatst naar andere delen 
van het park. Lopend op de terugweg van noord 

Ons bezoek aan de Floriade 2022 

HENK KOOIJ

Het is woensdag 29 september j.l. Het 
is tijd om gebruik te gaan maken van 
de tickets voor de Floriade, die ik ter 
gelegenheid van mijn vijftig jarig 
jubileum van onze club heb gekregen. 
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naar zuid, dwars door het park, kwamen we 
perken met veel najaar bloeiers tegen. Zoals 
herfstasters in vele kleuren en maten. Ook 
bijzondere bomen. Onder andere een soort 
Aesculus, paardenkastanje, die geen witte of 
rode bloemen geeft, maar trossen met gele 
bloemen, waar de bijen gek op zijn. En mooie 
ronde vruchten zonder stekels op de bast. Heel 
bijzonder was de lange laan, die vanaf de ingang 
dwars over het park loopt, met perken met 
honderden dahlia’s in alle kleuren en maten. 
Prachtig. Op veel plaatsen in het park zijn 
diverse eetgelegenheden ter beschikking, waar 
we ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 
Onder de indruk van hetgeen wij gezien en tot 
ons genomen hebben, zijn we op de bus gestapt 
en vervolgens weer naar Amstelveen gereden. 
Zoals ik al zei, was het weer ons gunstig gezind. 
Terwijl zich boven Zeewolde en Amsterdam 
donkere wolken samenpakten waaruit bliksem-
schichten te zien waren, hebben wij enkele 
buitjes gehad, waarbij je te tussen de druppels 
door kon lopen. Toen we in het Green House 
waren donderde het even, maar voor de rest van 
de dag bleef het redelijk droog. Later hoorden 
we dat het in Amstelveen en Amsterdam 
behoorlijk geregend en gehageld heeft. Dat is 
ons dus gespaard gebleven. We hebben een 
mooie dag gehad, dank zij het cadeau dat ik 
gekregen heb. Nogmaals dank daarvoor. x

Aesculus flava
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Onderstaand stuk behandelt 
het inwinteren. Ik ben benieuwd 
naar reacties van imkers die 
natuurlijk nu hun hobby  
uitoefenen op basis van onze 
basiscursus Imkeren.

‘Van den kast een torenhuis 
maken’ 
Doordat men zich te onzent te 
zeer den strokorf in het hoofd 
heeft gezet en de kleine volken, 
die in kasten de levensgewoon-
ten en de prestaties van het 
korfvolk nabootsen, is men gaan 
denken, dat de 30 pond, die een 
korfvolk in totaal wegen moet, 
nu ook zowat maatgevend zou 
zijn voor een kast.

Dat de voorraad, die een 
broedkamer kan bevatten voor 
sommige volken niet genoeg is, 
blijkt wel uit de dan gegeven 
raad, desnoods des winters een 
borstplaat op de raten te leggen. 

Men moet er echter aan 
denken, dat een middelmatig 
volk met niet sterk broedende 
koningin voor wintergebruik 
ongeveer 10 tot 25 pond noodig 
heeft en voor den voorjaars-
broedaanzet 15 tot 35 pond.  
In totaal dus 25 tot 60 pond. 
Wanneer men echter groote 
oogsten wil innen en met groote 

volken werken wil, is de mini - 
mum voorraad, die aanwezig 
moet zijn 45 pond, en is 60 
pond beter.

Overal waar men tot zakelijk 
imkeren is overgegaan met  
het doel met sterke volken en 
vruchtbare teeltkeuskoningin-
nen alle dracht tot het uiterste 
te benutten, heeft dan ook 
meer en meer de voedselkamer 
ingevoerd. Het enorme verschil 
in resultaten, bereikt op imke - 
rijen, die met een voedselkamer 
werken en andere, die dit niet 
doen, is in het buitenland reeds 
spreekwoordelijk geworden. 
Dat wil zeggen: elk volk, dat op 
slechts één broedkamer wordt 
overwinterd, moet een volle, 
verzegelde honingkamer krijgen 
op het moment, waarop de 
najaarsvoedering (drijfvoede-
ring) is afgeloopen en het volk 
wordt ingewinterd. 

Verder moet het regel zijn, en 
een regel waaraan niet te tornen 
valt, dat men nimmer voorraad 
uit de broedkamer mag slinge - 
ren. Omdat de imker in Neder-
land zijn volken te veel winter-
voorraad onthoudt, oogst hij in 
de regel veel te weinig. Laat hem 
één jaar een stel volle honing-

kamers voor den winter terzijde 
houden, al gaat het hem ook 
nog zoo aan het hart; en laat 
hem dan zelf ontdekken, wat er 
in het voorjaar gebeurt! Tenzij 
hij met een minderwaardig 
soort bijen werkt, zal hij reeds 
in April een tweede broedkamer 
moeten onderzetten, en zal hij 
in den zomer – mits hij doet) 
wat voor zijn streek is aange-
wezen – van zijn kast een 
torenhuis kunnen maken. 

Gelezen in het oude Handboek der 
moderne Bijenteelt van E.B. Wedmore 
bewerkt door J.W. Schotman.

Inwinteren

FRANK WILLE
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In BijPraten 157 stond een verslag over  
de onrust onder imkers in Amsterdam 
Deze onrust ontstond omdat het  
Amsterdams stadsbestuur van plan is 
om het aantal bijenkasten in de stad  
te beperken tot 3 per km2. Door het  
instellen van een registratiesysteem  
en de verplichting voor imkers om een 
vergunning aan te vragen.

Het Amsterdams Bijenberaad heeft daarop een 
aantal acties uitgezet zoals een brief naar B&W 
in Amsterdam, een gesprek met stadsecologen 
van de gemeente, vragen om support van de 
landelijke verenigingen en inzetten op een  
positieve pr campagne.

Om met het laatste te beginnen; In Het Parool 
heeft een artikel gestaan met als titel: Bijenberaad 
op de bres voor de honingbij: ‘Wij zijn geen  
ordinaire honingboeren’
https://www.parool.nl/amsterdam/bijenberaad-op-de-bres-voor-

de-honingbij-wij-zijn-geen-ordinaire-honingboeren~b207d4cd/  

en op radio 1 was er een podcast waarin  
gechecked is of de concurrentie tussen honingbij 
en wilde bij ‘feit of fictie’ is.
https://www.nporadio1.nl/podcasts/feit-of-fictie/75711/45-is-de-

honingbij-een-bedreiging-voor-de-wilde-bij-s02

HARMKE VAN DE FLIERT

Bijenberaad 
Groot 
Amsterdam, 
deel 2

Overleg met de gemeente
Na het zomerreces is de brief naar B&W verzon-
den en ook de landelijke imker verenigingen 
hebben ter support een brief gestuurd. 

Dan nog het overleg. Dit vond plaats op  
4 oktober, werelddierendag, kon het mooier!. 

Onderstaand geeft Ko Veltman een impressie 
van het verloop van het gesprek:
Deelnemers waren Geert van Kerckhoven, (bio 
imkers), Ko Veltman (namens de NBV afdelingen 
AVBB, Amstelland en Waterland) en Sunke Puel 
(imkers Nederland afd. Amsterdam) en  
Frens Pries (lector Nationale Bijenstrategie),
Vanuit de gemeente Patrick van Beveren en de 
stadsecologen Florinda Nieuwenhuis en Geert 
Timmermans en Menno Reemers (EIS).
•  Het was een open en prettig gesprek waarin 

alle partijen aan het begin al uitspraken dat 
wij samenwerking zochten en geen polarisatie 
wilden.

•  De gemeente wilde erg graag weten wie de 
imkers in Amsterdam zijn. De groep imkers 
aan deze tafel vertegenwoordigen vooral de 
kleine imkers met ± 3 volken. De grote en vaak  
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commerciële partijen hebben tot nu toe weinig 
behoefte aan overleg.

•  Menno Reemers van EIS heeft ons uitgelegd 
hoe het rapport over de bijen van Amsterdam 
tot stand gekomen is.

•  Wij hebben aangegeven dat wij denken dat het 
probleem niet de concurrentie tussen bijen is, 
maar het gebrek aan dracht meer aandacht 
behoeft. Wij willen meer onderzoek voordat 
wij conclusies trekken.

•  Wij hebben ook duidelijk laten weten dat wij 
het jammer vinden dat de enorme kennis van 
het Imkeroverleg (onze landelijke ondersteu-
ning) niet aan mocht sluiten.

•  Op de vraag of wij bereid zijn mee te werken 
aan een vermindering van bijenvolken hebben 
wij gesteld dat wij onze achterban pas daartoe 
kunnen motiveren als er aanvullend onderzoek 
gedaan is naar de noodzaak daarvan.

•  De gemeente wil graag weten welke rol wij als 

imkers zien in dit proces. Wij hebben aangege-
ven dat wij onze rol vooral zien in educatie en 
participatie in vergroening, drachtverbetering 
en bewustwording.

Conclusies
•  Het was een open en verkennend gesprek.
•  Er is geluisterd naar ons verzoek om meer  

onderzoek.
•  Alle partijen willen graag verder praten.
•  Er zijn nog geen afspraken gemaakt. Er komt 

een verslag dat samen met het rapport van EIS 
naar de raad gaat. Wat die ermee gaat doen is 
spannend. 

Algehele gevoel: Gemeente heeft opgehaald wat 
onder imkers leeft. Afwachten is hoe de combi 
EIS rapport en gespreksrapport wordt opgepakt 
door de politiek. 

Wij hebben al veel bereikt. Het artikel in het  
Parool heeft zijn effect gehad. Het gesprek met 
de ambtenaren is niet verkeerd verlopen en de 
Partij van de Dieren begint zich af te vragen wat 
het effect op hun ledenbestand gaat zijn. Imkers 
denken groen en houden van dieren. Maar of zij 
nu nog sympathie voor de Partij van de dieren 
hebben is de vraag.

Hoe verder 
Er komt een tweede dialoog sessie begin december
– om het imago van de honingbij te verbeteren, 
gaan we door met de positieve pr campagne 
– En als laatste punt willen we samen met  
specialisten kijken of de onderbouwing van het 
EIS rapport klopt.

Jullie snappen het al, het verhaal wordt  
vervolgd. x 
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Ik ben Maud, 14 jaar en zit op de 
MAVO. Later wil ik graag bloemist worden. Ik heb 
al een stage gedaan in een bloemenwinkel. Dat 
was zo leuk dat ik daar nu elke zaterdag boeket-
ten maak. Plukboeketten (hoog-laag) zijn mijn 
favoriet.

Mijn vader heeft de theorie lessen van de 
imkercursus tijdens de corona gevolgd (2020) en 
zijn praktijklessen in 2021. Na zijn diploma startte 
hij met één volk op onze moestuin in de Kwakel. 
Mijn vader helpt Gert Admiraal bij de werkzaam-
heden in de lesstal in de Theetuin en bij de stal op 
het terrein van Vattenfall in Diemen. Ik ga vaak 
met mijn vader mee om te helpen in de bijen-
stallen van Gert Admiraal en leer daardoor heel 
veel.

We hebben een moestuin in de Kwakel. Eerst 
alleen groenten maar sinds mijn vader imker is 
geworden, komen er steeds meer bloemen op de 
moestuin. We letten daarbij op goede dracht-
planten en we zijn begonnen met het zaaien van 
een bij-vriendelijk bloemenmengsel. Daar heb ik 
ook veel plezier van bij het maken van boeketten 
voor in huis. Ik denk wel dat we volgend jaar met 
het inzaaien en aanplanten gaan proberen om 
het hele bijenseizoen zo veel mogelijk nectar en 
stuifmeel voor onze bijen te krijgen.

Vlinders vind ik ook leuk om te zien. Thuis 
hebben we ook een paar insectenhotels. In het 
vroege voorjaar is het voor zo’n insectenhotel 
bijna net zo druk als voor een bijenkast.

Vriendinnen laat ik regelmatig foto’s en filmpjes 
zien van mijn acties in de bijen. Ze vinden mijn 
hobby echt ‘cool’!

Dit voorjaar is er een volk bijgekomen omdat 
mijn vader een keer één dop over het hoofd heeft 
gezien. Die zwerm vond ik wel indrukwekkend, 
zo veel bijen om je heen en zo’n gezoem! We 
zagen het gebeuren, maar konden niets meer 
doen. Het was de eerste zwerm die ik zag. Mijn 
vader wist het op te lossen en ik snap nu wat je 
dan moet doen.

Ik werk nu samen met mijn vader in onze eigen 
volken. Dat is best handig want 2 ogen extra zien 
weer meer. Ik ben niet bang om een bijensteek 
op te lopen. Het is een keer gebeurd omdat een 
bij klem kwam tussen mijn schoenrand en mijn 
enkel. Het viel reuze mee.

Volle ramen honing oogsten kan ik wel, maar 
een volle honingkamer tillen lukt niet, dat is nog 
te zwaar. Verder kan ik alle handelingen zelf 
uitvoeren zoals een koningin merken, honing 
ontzegelen, slingeren en de potjes vullen. Volgend 
seizoen wil ik samen met mijn vader vanaf het 
voorjaar bij alles meedoen op de moestuin. We 
gebruiken een papieren kastkaart bij het volk en 
nemen die over in een spreadsheet in de compu-
ter. De BEEP-app gebruiken we nog niet, maar 
wie weet stappen we daar naar over.

Pas is er op de moestuin nog een klein volkje 
bijgekomen dat van een zwerm komt die ik 
samen met mijn vader bij Vattenfall heb opge-
haald. Dat was de eerste zwerm die we samen 
schepten. En dat onder veel bekijks!

Nu ik vaak met de bijen bezig ben, merk ik, dat 
als ik ergens ben nu veel meer let op bijenkasten, 
honingpotjes en andere imkerzaken. Op vakantie 
in Frankrijk zijn we zelfs in een grote winkel 
geweest met alleen maar imker spullen, papa zag 
hem niet maar ik wel. Trouwens opvallend dat 
de Fransen alleen Dadant-Blatt als kasttype 
gebruiken!

Dit jaar hebben we onze eerste eigen honing 
geoogst. Ik ben nu bezig om een mooi etiket te 
ontwerpen. Op de foto zien jullie het eerste 
concept.

Ik vind het heel leuk om bij het imkeren met 
mijn vader mee te kijken en te helpen; je leert er 
veel van, ook al heb je de cursus niet gevolgd. x

“Zo vader, zo dochter”

In deze rubriek wordt  
een kind van een imker  
van onze vereniging geïn
terviewd door Jos Valentin
over de hobby van zijn/ 
haar ouder(s). Deze keer 
stelt Maud, dochter van 
imker Rudolf van Slageren
zich voor:



Ons actieve en enthousiaste lid Dania is helaas 
in december 2021 onverwacht overleden.
    
Dania bezocht vaak verenigingsactiviteiten, zoals 
lezingen, jaarafsluiting, -vergadering en de tuin-
ochtenden. Ze was altijd erg enthousiast, heel 
actief, vol energie en geïnteresseerd.

Jarenlang hoorde ze tot de vaste kern van 
werk(st)ers op de tuinochtend. Ze had 2 rechter 
handen en groene vingers. Ze was een vraagbaak 
voor mensen met minder ervaring. Tijdens een 
tuinochtend vroeg ze aan Jan Westerhof of ze 
mee mocht doen met het theoretische deel van 
de basiscursus. Ze wilde weten hoe de cursus 
was veranderd sinds ze lang geleden zelf les had 
gehad. Trouw volgde ze de lessen en maakte ze 
het tentamen. Het resultaat was een acht. Haar 
commentaar: “Wat moeten die cursisten er veel 
voor doen! Ik heb er veel van opgestoken.”

Eind zomer 2020 stopte ze, na 41 jaar(!) met imke-
ren. De verzorging van haar man Sjoerd kostte te 
veel tijd. Ze kon hem niet meer alleen laten. Het 
tuintje voor de stal hield ze nog aan – Dania 
maakte allerlei jams onder andere met vruchten 
uit haar tuintje op de vereniging – tot ze in oktober 
2021 aangaf ook daar mee te stoppen. Ze bleef 

wel lid, want ze was van plan de lezingen e.d. te 
blijven bezoeken, waaruit ook haar interesse 
bleek in de kennis van anderen over het houden 
van bijen, wetenschappelijke onderzoeken en 
ontwikkelingen of kennis over planten, bomen 
en bloemen. 

In de praktijk kon ze, wanneer ze zich iets 
afvroeg over planten of struiken, met enthousi-
asme in haar stem wel eens zeggen; “Dat ga ik 
eens aan Jan Westerhof of Roel Dekker vragen, 
die weten zoveel over planten.”

Sinds 2006 was ze lid van onze vereniging, 
daarvoor was ze actief bij de vereniging in 
Bilthoven. Een enkele keer vertelde ze daarover, 
zoals het reizen met volken vanuit de Bilthovense 
vereniging naar ‘het fruit’ en heide.

Met haar heeft Remco zo’n vijf jaar een bijenstal 
op de vereniging gedeeld en voor een deel samen 
geïmkerd. Dania was vlot, ad-rem, praktisch, 
vriendelijk, attent, grappig en het was, mede 
daardoor, leuk en gezellig tijdens en na het imke-
ren. Ook was het leerzaam door de grote imker-
ervaring en -kennis die Dania had! Naast het 
imkeren kwamen ook andere onderwerpen ter 
sprake. Hier uit bleek haar maatschappelijke be-
trokkenheid, brede interesse en up-to-date-heid.

Soms kwam echtgenoot Sjoerd mee naar de 
bijentuin. De laatste jaren ging hij lekker in de 
zon zitten, genoot van het buitenzijn en/of vond 
het leuk om met Sokol een gesprek in het Frans 
te voeren.

Sjoerd en Dania waren op meerdere gebieden 
actief; zo waren zij ook fervente zeilers en roei-
ers, waarover zij gepassioneerd en enthousiast 
konden vertellen.

Een paar weken voor het plotseling overlijden 
van Dania is Sjoerd overleden. Door Corona 
konden enkele kinderen moeilijk uit het buiten-
land naar huis komen. Daarom werd besloten 
om in heel kleine kring afscheid van Sjoerd te 
nemen en op een latere datum een herdenkings-
bijeenkomst te organiseren. Wonderlijk genoeg 
werd dit ook de dag waarop de familie afscheid 
moest nemen van Dania. Het werd een liefdevol 
afscheid van twee mensen die veel voor elkaar, 
hun omgeving, de roeisport en voor de bijen 
hebben betekend. x

Jan Westerhof en Remco de Keizer

In memoriam Dania Vrind – Dudok de Wit
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Ik heb ruim een jaar met Cees de Koning 
samengewerkt aan de wasverwerking.

De wasverwerking bestond niet alleen uit 
ramen schoonmaken en was verzamelen. 
We maakten ook nog kunstraten aan, keurig 
gedaan door Liliane. 

Op initiatief van Cees en de Imkershop leerden 
wij echter dat de grote hoeveelheden was beter 
fabrieksmatig in kunstraten kunnen worden  
omgezet. Na enkele proefruns is het nu een vast 
uitbestedings proces geworden geregeld door  
de Imkershop.

Tijdens de wasverwerking op de derde don-
derdag van de maand in het bijenseizoen was 
er voldoende tijd om elkaars belevenissen uit te 
wisselen.

Zo hoorden we van Cees dat hij in de horeca 
heeft gezeten. Vanuit die ervaring trakteerde zijn 
familie regelmatig op een maaltijdje. Ook liet hij 
het ook nooit na om een koekie mee te nemen 
voor bij de koffie.

Het bleek ook dat Cees samen met anderen 
in weer en wind de stallen in het Bijenpark heeft 
opgericht en ingericht. Petje af.

Ook heeft Cees de eerste aanzet gegeven tot 
de Imkershop op het park. 

Het kan niet anders gezegd worden dat Cees de 
man is van vele initiatieven. Het is zeer terecht 
dat de activiteiten van Cees een ereplek heeft 
gekregen, zijn laatste initiatief, de werkplek 
voor wasverwerking in de Bijentuin is naar hem 
vernoemd.

Hij kreeg steeds meer last van zijn longen en 
moest daardoor afscheid nemen van de door 
hem opgezette wasverwerking.

Cees bleef lid van de vereniging en bij hoogtij 
dagen kwam hij langs om nog wat van de sfeer 
van onze vereniging te proeven. Op deze dagen 
merkte je ook hoe populair hij was.

Dit is een summiere weergave van wat Cees voor 
de vereniging heeft betekend, opgedaan tijdens 
de donderdag middagen.

Wij danken zijn vrouw en kinderen dat wij hem 
hebben mogen lenen voor onze vereniging.

Namens de vereniging, in dankbaarheid. x

Roy Bielert

In memoriam Cees de Koning
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Bezige bij is een mooie omschrijving van  
Peter. Altijd bezig met iets, het depot, de  
verlichting, leveranciers, prijzen, ICT...  
Een duizendpoot zou ook kunnen. Maar  
gezien onze link met Peter als Imker houden 
we het we het bij de bij. 

Peter had naast een groot hart voor de ‘zaak’ 
ook een groot hart voor zijn ‘makkers’ van het 
depot. Altijd goed gemutst en met veel humor 
hield hij ’t clubje bij elkaar. Van ver kwam  
iedereen, Peter als enige uit Amstelveen. 

Dat deed Peter toch op zijn eigen bijzondere 
manier. Altijd met oog voor de persoon en 
doelgericht op het resultaat van het depot. In de 
vijf jaren dat we samen werkten hebben we veel 
van hem geleerd, op ’t vlak van imkeren, maar 
ook van het depot en we hebben bewondering 
hoe hij met mensen om kon gaan. Maar het was 
natuurlijk ook gewoon super gezellig!

Het was ook gezellig om met Peter op weg te 
gaan naar de leveranciers, dat was een dagje uit.
We gaan je verschrikkelijk missen Peter. x

Jan, Abel, Daniël, Wouter

Peter kwam in 1984 poolshoogte nemen en 
informatie inwinnen over het houden van 
bijen. Hij is lid geworden per 1 januari 1985 en 
heeft daarna de beginnerscursus gevolgd. 

Op 20 september 1986 mocht hij het diploma 
uit handen van de toenmalige leraar Jaap Kaal 
ontvangen en is hij sindsdien altijd een actief lid 
van onze vereniging geweest. 

Met zijn ervaring als zakelijk manager van 
Praxis heeft hij onze imkerwinkel, het depot, 
naar zijn hand gezet en heeft er samen met ‘zijn’ 
vrijwilligers een succes van gemaakt. 

Peter heeft o.a. het betalen met pin ingevoerd, 
een voorraadsysteem aangeschaft en het barco-
de systeem toegevoegd. Met zijn zakelijk instinct 
en toewijding heeft hij een mooi assortiment 
voor concurrerende prijzen gerealiseerd. Naast 
onze leden komen er imkers uit de verre omtrek 
op dinsdagavond langs om hun imkerspullen  
te kopen en hun was in te leveren. Zijn doorzet-
tingsvermogen en creativiteit zorgden ervoor 
dat er zelfs spullen konden worden gekocht 
tijdens de pandemie, want het bijenhouden 
ging tenslotte ook gewoon door. Hij was altijd 
bereid een avond of zaterdagochtend met de 
penningmeester door te brengen om de laatste 

puntjes op de i te zetten voor het jaarverslag van 
de vereniging. Onze dank is groot, we gaan een 
bevlogen winkelleider missen die erg begaan was 
met ons allen. x

Henk en Simone
 

In memoriam Peter Trooster
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Zoals ik al eerder vermeld heb, kreeg de 
afdeling NieuwerAmstel het eerste deel 
van de gemeentekwekerij in gebruik  
met een oppervlakte van 25 x 25 meter. 
Het werd aan de west en oostzijde  
begrensd door een stalen herashek ter 
hoogte van 1.20 meter. Aan de zuidzijde 
van het terrein stond een Elsenhaag, 
afgescheiden van een daarachter liggend 
weiland door middel van een sloot. 

Aan de noordzijde, grenzend aan het  
toegangspad naar de kwekerij, hadden de 
leden van de afdeling, die gebruik maakten 
van het park, een schutting geplaatst over 
de lengte van het park. Deze was 2,20 me-
ter hoog. Aan de binnenzijde had men een 
overkapping met een breedte van 2 meter 
gemaakt. Aan beide zijden van de twee 
ingangen naar het park hadden het echt-
paar Van Beek en de heer Van der Pol een 
kamertje gemaakt van 3 x 3 meter. Dit 
gebruikten zij als werk-cq slingerruimte. 
De overige ruimte onder de overkapping 
werd gebruikt voor het plaatsen van de 

volken en opslag van het materiaal. Verder 
stonden op het park enkele losse stellingen 
in de open lucht. Toen wij in 1980 uitbrei-
ding kregen van het park met 15 meter 
werd het oostelijk hek verplaatst. En de 
schutting moest aangepast worden. Wij 
wilden de oude opstallen slopen en geheel 
vernieuwen. Er moest dus een geheel 
nieuwe schutting met overkapping komen. 

Obligaties
We zouden voor hoge kosten komen te 
staan. En de vereniging had weinig geld in 
kas. De oplossing werd gevonden in  het 
uitschrijven van een tienjarige lening onder 
de leden ten bedrage van 7000 gulden. Er 
werden obligaties uitgegeven ter waarde 
van 50 gulden. Deze werden ontworpen 
door ons lid Jaap Kaal, die op de Korte 
Nieuwe Herengracht een drukkerijtje had. 
In totaal zijn er 139 obligaties afgenomen. 
Dat leverde dus een bedrag op van 6950 
gulden. Eén obligatie was voor het archief!!! 
De obligaties zouden na 1985 bij loting 
worden afgelost. Na de totale uitbetaling 
bleek dat een aantal leden één of meer 
obligaties aan de vereniging hadden ge-
schonken. Dat spekte dus de verenigingskas. 

De inrichting van het  
Bijenpark Escapade vanaf 1980

HENK KOOIJ
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We moesten dus op zoek gaan naar mate-
riaal voor de schutting ter lengte van 40 
meter en 2,50 meter hoog. De eigenaar 
van het tuincentrum De Poeloever aan de 
Handweg attendeerde mij op de firma 
Foreco, een zusterbedrijf van de Heide 
Maatschappij. Hij zelf verkocht op zijn 
bedrijf ongekantrechte planken, welke 
gecreosoteerd waren, en afkomstig waren 
van Foreco. Er zijn bij dat bedrijf 75 gecreo-
soteerde palen en een groot aantal gecreo-
soteerde ongekantrechte planken gekocht 
ten bedrage van 4556,75 gulden. Voordat 
we konden beginnen met het vernieuwen, 
moesten eerst de oude stellingen worden 
afgebroken. Nou, dat ging makkelijk. Slopen, 
alles op een hoop en in de fik. De brand-
weer was door mij in kennis gesteld van het 
brandje. Mijn buurman was brandweer-
commandant!!! Daarna is met vereende 
krachten is de schutting geplaatst. Achter 
het westelijke stalen hekwerk werd  de 
schutting doorgetrokken tot de Elsenhaag. 
En in dat gedeelte werd de ingang van het 

park gemaakt. De overkapping werd ook 
weer in orde gemaakt door middel van de 
golfplaten van de oude stelling en enige 
aanvulling. Ook het westelijk deel werd 
overkapt. De totale stelling werd opgedeeld 
in vakken, die verhuurd werden aan de le-
den. Op het park werd nog een overdekte 
stelling geplaatst ter lengte van 4 meter. 
Op de tuin kwamen ook een aantal losse 
stellingen te staan. Maar wij hadden nog 
geen onderkomen om te vergaderen of 
kleine werkzaamheden te verrichten. Het 
enige wat er stond was een hokje met een 

toilet. Omdat ik van 1960 tot en met de-
cember 1998 werkte bij de politie in Am-
stelveen en vaak op de fiets surveilleerde, 
had ik kennis gemaakt met de hovenier en 
de voorzitter van de kinderschoolwerktui-
nen aan Langs de Akker.  Met hen kwam 
ik overeen dat wij het gebouw mochten 
gebruiken voor vergaderingen en de cur-
sussen. Van Burgemeester en Wethouders 
hebben wij officieel toestemming gekregen 
voor een bedrag van 50 gulden per dag-
deel. De gemeente “groeide uit haar jasje”. 
Enkele afdelingen waren al vanuit het 
Raadhuis naar elders verplaatst. Gevolg… 
plannen voor een nieuw Raadhuis. In 1979 
werd daar een aanvang mee gemaakt. Het 
nieuwe Raadhuis moest verrijzen aan de 
oever van de Poel. Daartoe moesten alle 
losstaande gebouwen worden gesloopt. 
Ook de afdeling Bevolking met een aan-
bouw van een houten directie keet, waarin 
de afdeling Organisatie was gevestigd. 
Omdat wij nog geen vergaderruimte  
hadden op ons Bijenpark leek me dit een 
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goede mogelijkheid om die keet naar ons 
Bijenpark te verplaatsen. Omdat ik als 
wijkagent werkzaam was in het Oude Dorp 
had ik ook bemoeiienis met de bouw van 
het Raadhuis. Via de opzichter, die belast 
was met de sloop van de gebouwen en  
de gemeentesecretaris, is het gebouw, bij 
besluit van het gemeentebestuur, aan ons 
geschonken. Dit tot grote teleurstelling 
van een Wethouder, die het als schuur bij 
zijn bungalow op de Veluwe wilde hebben. 
Dankzij een oproep onder de leden om 
het gebouw te helpen slopen en over te 
brengen naar de Escapade zijn we daar op 
een vrijdag me begonnen. Met behulp van 
mijn zoon en nog twee leden hebben we 
de binnenkant ontdaan van leidingen enz. 
Op zaterdag is het gebouw, dat bestond 
uit delen van 90 centimeter, uit elkaar 
gehaald door acht leden. Van een bekende 
relatie heb ik een vrachtauto “om niet” 
geleend en alles naar de Escapade overge-
bracht. Daar stonden weer enkele leden 
klaar om de vrachtauto te lossen. Die 

avond, rond 23.00 uur, lag alles, inclusief 
de fundering, netjes opgestapeld op het 
bijenpark. Op zaterdag 5 april en maandag 
7 april zijn we begonnen met de opbouw 
van het gebouw. En zo hoopten wij op 
zaterdag 12 april de laatste hand te kun-
nen leggen aan de volledige opbouw en 
dat is gelukt. Het verder inrichten van de 
stallen en tuin nam nogal wat tijd in be-
slag. En zo konden wij op zaterdag 12 juni 
1982 het Bijenpark officieel openen. Dat 
werd gedaan door Wethouder van de ge-
meente Amstelveen, de heer D. Zittema, 
in bijzijn van veel belangstellenden, waar-
onder de heer P. C. Muntjewerf, hoofdbe-
stuurslid van de VBBN. We zaten wel met 
een probleem. Het voormalige toilet was 
aangesloten op het lichtnet en dit was 
doorgetrokken naar het gebouw. Uitein-
delijk voldeed dat niet meer en hebben 
we een nieuwe aansluiting aangevraagd 
bij Energie Noord West. Dat is gelukt. De 

kosten zouden 1122,50 gulden bedragen, 
maar omdat wij zelf de daartoe beno-
digde kabel hebben in gegraven van de 
hoofdleiding naar de aansluiting in het 
gebouw, werd het bedrag verlaagd naar  
822,50 gulden. Dus met een beetje werk 
300 gulden verdiend!!! Totdat we in novem-
ber 2005 te horen kregen dat we moesten 
verkassen, hebben wij vele jaren dankbaar 
gebruikt gemaakt van ons bijenpark aan 
de Escapade.x 
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AGENDA 

Winterprogramma
2022/2023
Plaats: Bijenpark
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

22 november   
TED talks over imkeren.

24 december  
Oxalen op het park

10 januari  2023 
Nieuwjaarsreceptie 

24 januari 
Onderwerp volgt

21 februari  
Algemene Leden Vergadering

21 maart 
Onderwerp volgt

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