Informatiebrief van NBV imkervereniging
Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

De Warbere Bijker

Pagina 1

maart 2019

Jaargang 12 nummer 1

Van het bestuur:

In dit nummer:
Van het bestuur

1

Van je eigen stal
en zo

23

Natuerlik Ferskaat

4

Voorjaarsbijeenkomst
Rooster van aftreden

5

Koninginnenteelt
Drachten

6

5

7

AGENDA:
Najaarsvergadering
Dinsdag 9 april2019
Inloop vanaf 19.00
uur.
Open imkerij dagen
13 & 14 juli 2019
Stal Potmarge open
27-4, 25-5, 29-6, 27-7

Beste imkers,
Het hoofdbestuur van het NBV doet haar best om wat zichtbaarder te worden bij de
leden. Een goede zaak, al vraag je je af of al die kleine afdelingen van 20 of 30 imkers
wel bestaansrecht hebben. Moeten wij ons ook niet eens gaan beraden over samenwerking met andere afdelingen. Aan de andere kant, imkers zijn individualisten pur
sang en onze afdeling kent gelukkig weinig verloop en als iedereen af en toe zijn verantwoordelijkheid neemt en in welke vorm dan ook een bijdrage levert aan onze afdeling, dan is onze afdeling best levensvatbaar. Eigenlijk moeten we wel iets doen met
social media en waarschijnlijk moeten we ook meer mentorschap aan nieuwe imkers
aanbieden. Daarnaast is een eindeloos bestuur-schap ook geen aanbeveling dus komen
we met een rooster van aftreden. Voor alle duidelijkheid: hier doen we dus een
beroep op jullie!
Maar de echte uitdaging is natuurlijk niet intern, maar extern. Dan kom je vanzelf op
de vraag: hoe kunnen wij als imkers een positieve invloed uitoefenen op het Friese
landschap en de biodiversiteit. Iedereen weet dat het daarmee - zacht gezegd- niet
goed gaat. Verdringen onze gedomesticeerde ( nou ja, mijn bijen gedragen zich echt
niet tam! ), hun wilde soortgenoten, zoals je in de krant heb kunnen lezen? Iets wat de
natuurorganisaties vaak stellen om bijenhouders te weren? Is er binnen de vereniging
iemand die het leuk vindt om daarover informatie te verzamelen, zodat we een gemotiveerde reactie op die stelling zouden kunnen geven?
Hoe kunnen wij als klein groepje toch iets doen aan de grote groene bloemloze velden om ons heen? Dat zijn we aan onze bijen toch eigenlijk wel verplicht. Wij als bijenhouders hebben een groener dan groen imago. Het omgekeerde is het geval met de
veehouders met hun bloemloze velden. Hoe staan jullie daar als leden tegenover? Ben
je bijvoorbeeld bereid een kast te plaatsen met een bord en op een vast tijdstip uitleg
te geven aan belangstellenden als een veehouder voor dracht zorgt? Het zou best eens
zo kunnen zijn dat de LTO samen met ons - al of niet provinciaal gesteund- een groen
projekt zou willen op starten. Als er binnen de vereniging een groepje imkers bereid is
daaraan actief mee te werken, zou dat een leuk initiatief kunnen zijn.
Denk er maar vast over na of je ook iets wil of kan doen voor onze afdeling , dan
spreken we elkaar de 9e april.
Het is geen toeval dat er dan iemand van de Friese Milieufederatie is die ons wat vertelt over reeds uitgevoerde en nog uit te voeren bloemen en insecten projecten in onze
provincie!

jullie bestuur
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Van je eigen stal

Een Zwerm
Het was tijdens de open imkerijdag in juli 2017 in het Bos van Ypey (Vijversburg) in Tytsjerk. De eerste belangstellenden hadden zich al bij de bijenstal gemeld. Eén bezoeker was
buitengewoon geïnteresseerd om alles wat met
bijen te maken had te weten te komen en vertelde dat hij een cursus had gevolgd en op zoek was
naar een volkje. Een bezoekend echtpaar kwam
even later opgetogen melden, dat ze wandelend
in het bos vanuit de richting stad Leeuwarden
een bijenzwerm hadden gespot. Niet lang daarna
verscheen de zwerm bij de stal en streek eerst op
een leegstaande 6ramer in de
stal neer.
Alle aanwezigen zagen met grote verbazing en sommigen met enige angst naar dit bijzondere gebeuren.
Je hoopt dan dat de zwerm in de 6-ramer kruipt, maat
dat feest ging niet door. Na enige tijd vertrok de
zwerm weer om in een nabij groeiende fruitboom te
gaan hangen. Aan gesprekstof was ergo geen gebrek.
Ik zei tegen de jonge geïnteresseerde bezoeker, dat
hij die zwerm wel kon krijgen, maar dat hij dan wel
even voor een trap moest
zorgen om die zwerm te
kunnen scheppen. Hij
hardhollend weg om een
half uur later met trap
terug te keren. De zwerm hing er nog. Met instructies van beneden over wat hij moest doen, heeft hij toen zelf voor de eerste
keer in zijn leven een zwerm geschept, die naar later
vernemen is uitgegroeid tot een fors volk.
En de bezoekers van de open imkerij dag hadden thuis een heel interessant verhaal te vertellen.
Sytze Giezen
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Van je eigen stal

PARK VIJVERSBURG
In park Vijversburg is het heel levendig. Ieder jaar komen er veel bezoekers. Jongeren, ouderen alle leeftijden. En iedereen geniet van de mooie omgeving. De bomen, de
bloemen, de vogels en de bijen. Niemand verveelt zich. Er wordt gewandeld. Kinderen lopen door de donkere grot of gaan in het nieuwe gedeelte op een vlot varen.
Vermaak genoeg.
En al onze bijenvolken kwamen de winter door. Extreem vroeg in het voorjaar werd
er stuifmeel binnen gehaald. Een goed teken!
Op de open imkerdagen was
het heel druk. Dit jaar deden
we alleen op de zondag mee,
maar het bezoekersaantal
was overweldigend. Daarnaast mochten we in de loop
van het jaar ook andere
groepen ontvangen en uitleg
geven over de bijen. Iedereen is altijd erg geïnteresseerd. Ook zijn veel mensen bezorgd, omdat het niet
goed gaat met de insecten en dit grote gevolgen kan hebben. Steeds meer mensen
verdiepen zich in het klimaat en zien dat we als samenleving niet ongelimiteerd door
kunnen gaan om ons eigen leefmilieu te exploiteren. Kortom heel veel interessante en
indringende gesprekken. Maar ook kinderen, die heel veel plezier beleven en vragen
hebben over de koningin, de darren en de honing. Kaarsen maken is ook heel favoriet en het blijft niet altijd bij één kaarsje. We hopen dan ook, net als vorig jaar weer
veel enthousiaste mensen te ontmoeten.
De dorpstuin in Hurdegaryp trok ook weer veel belangstellenden. De volken deden
het prima en zijn allemaal de winter doorgekomen. Ook hier goed nieuws! In de
dorpstuin merk je ook dat de bloemen het steeds beter gaan doen. In het voorjaar en
in de zomer is het in de bijen en vlindertuin één grote bloemenzee en het gezoem van
bijen. In dat opzicht zou de tuin nog wat groter mogen zijn, zeker voor de bijen, de
vlinders en de hommels. Maar ook in het dorp zelf is heel wat te halen. Wie in de
buurt is van Hurdegaryp of Tytsjerk. Vooral even langs de dorpstuin en Vijversburg.
Pieter Vos
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Voorjaar 2019

De Potmarge

Door de ongebruikelijk hoge temperatuur in de laatste week van februari werden de bijen op de stal al vroeg in het jaar uit hun winterrust “gewekt”. Er was activiteit bij alle
volken op de vliegplank en er werd met verve stuifmeel binnen gebracht. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om de volken te inspecteren maar er is toch een kleine ingreep bij
één volk uitgevoerd. Aan de hoeveelheid mul op de lade was af te lezen dat het volk met
de Schiermoer klein was. Hein heeft het volkje i.v.m. de warmtehuishouding krapper
gezet op een 10-ramer. De moer was aanwezig, het broednest zag er niet afwijkend uit.
We hebben goede hoop dat we dit jaar nog een keer van haar kunnen natelen.
De basiscursus in Friesland is inmiddels gestart met de theorielessen en op woensdag 10
april beginnen de praktijklessen in Leeuwarden. In verband met het grote aantal deelnemers aan de cursus zullen er dit jaar geen 6 maar 8 cursisten de praktijklessen op de stal
volgen.`
Voor het gebruik van de volken voor de cursus ontvangt de Stichting ieder jaar een vergoeding en mede door de inkomsten van de verkoop van de honing is de financiële positie van de Stichting positief. Er is daarom voldoende ruimte om een paar dakplaten
van de stal te vervangen. De doorzichtige dakplaten zijn door veroudering en vuilophoping donker geworden waardoor de lichtval in de stal sterk afgenomen is.
Zoals ieder voorjaar doen we nu ook weer een oproep aan de leden van de vereniging
om mee te werken aan de Open dagen op de stal. De data voor het komende jaar zijn:
Zaterdag 27 april, 25 mei, 29 juni, 13 juli (Landelijke Open Imkerdag) en 27 juli.
Coby de Boer

Wintervoer
Gezamenlijke wintervoer inkoop kan dit jaar (zoals gewoonlijk)
weer via Germ Koopmans.
Bestellingen voor 1 mei 2019 via mail of telefoonnummer
058 2562129
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Project Natuerlik Ferskaat (biodiversiteit) Berltsum

Voorbeeld project

Mogelijk ter inspiratie voor andere dorpen
Het doel van het project is om de biodiversiteit in en rond Berltsum te versterken. In veel publicaties is
aangetoond dat de biodiversiteit onder druk staat. Het aantal soorten insecten en ook hun aantallen zijn
aanzienlijk teruggelopen en daarmee ook het aantal vogelsoorten en dieren. Het heeft ook maatschappelijk gevolgen omdat de bestuiving van landbouwproducten in gevaar komt. Het project kan gezien worden als een opzet hoe in een dorp in samenhang met omringende dorpen en hun landelijke omgeving de
biodiversiteit versterkt kan worden.
Visie
Bebouwde kommen hebben potentie voor biodiversiteit.
Er zijn op korte afstand veel gradiënten: hoog-laag; zon-schaduw; nat- droog; vijvers en sloten.
Ook de begroeiing in dorpen is zeer divers: een veelvoud aan plantensoorten, hagen, struiken en bomen.
Hierdoor relatief veel bijen en andere insecten, veel vogelsoorten en in het ‘wild’ levende dieren.
Met enige aandacht voor de wijze van aanleg en wijze van onderhoud van plantsoenen en tuinen kan de
biodiversiteit nog aanzienlijk toenemen. In combinatie met de aanleg van verbindingszones tussen bebouwde kommen wordt het effect nog eens vergroot.
Door extensivering van het maaibeheer kunnen de kosten worden gedrukt. Door de erxtra kosten voor
de afvoer van het maaisel zullen de kosten naar verwachting gelijk blijven.
Ook herintroductie van het landelijk gebied met planten, insecten, vogels en dieren wordt daardoor kansrijk. Bovendien kan de groene inrichting een aanmerkelijke verbetering van de woonkwaliteit van
Berltsum geven.
Mogelijke ideeën: De ideeën hebben betrekking op gemeentelijk groen en particulier groen.
Het huidige groenbeleid, in overleg met de gemeente, meer afstemmen op vergroting van de biodiversiteit. Planten van nectar en stuifmeel vormende bomen,struiken en heesters
Extensiever maaibeheer van gazon en bermen.
Een inventarisatie maken van de vele open ruimten binnen de bebouwde kom. Nagaan welke percelen in aanmerking komen voor inzaai van bloemenweiden en/of aanplant van heesters of bomen
en struiken. Hetzij tijdelijk of voor langere tijd.
Stichting Hemmemapark gaat na op welke wijze de biodiversiteit in het Hemmemapark en de bermen
die bij hen in onderhoud zijn, bevorderd kan worden.
Bloemenzaad ter beschikking stellen voor particuliere tuinen. Actie Steenbreek introduceren.
Inventariseren welke agrariërs rondom Berltsum willen deelnemen aan de inzaai van bloemenweiden/
stroken of maatregelen willen nemen voor kruidenrijker grasland.
In overleg met de vogelwacht Berltsum/ St. Annaparochie onderzoeken welke maatregelen genomen
kunnen worden om de vogelstand positief te beïnvloeden.
Vrijwilligers organiseren voor structureel onderhoud.
Overleg met de beide scholen Fûgelsang en Lyts Libben of en hoe de kinderen betrokken kunnen
worden bij het project. Bijenhotels en nestkasten timmeren.
Communicatie met alle bewoners over het totale plan en over concrete projectonderdelen met aanwonenden.
Financieringsbronnen

IMF fonds van de provincie, Desbetreffende gemeente’ Woningstichting, Oranjefonds, Landbouwdeals (Provincie)

M.T. van Hout
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Voorjaarsbijeenkomst dinsdag 9 april 2019

Voorjaarsbijeenkomst
Jullie worden 9 april as weer verwacht in de lerarenkamer van het Nordwincollege aan de Klaas Hartsweg. ( Langs MCL de Jansoniusweg op en 50 m na de kruising met de Huizumerlaan links) in Leeuwarden. ( En eenmaal binnen: na de hoofdingang rechts, lange gang volgen en bijna aan het eind links).
Vrienden en bekenden zijn als altijd van harte welkom.
Het belooft een flink gevulde avond te worden. Kom gerust wat eerder, zodat we nog rustig elkaar
even kunnen bijpraten. Het zaaltje is open om 1900 uur!

Agenda
1 welkom
2 bijzondere medelingen van Emmo Koster
3 kort verslag 2018
4 kort verslag secretaris
5 kort verslag penningmeester
6 verslag stalbestuur
7 inleiding Arnoud de Vries Friese Milieu Federatie: Friesland zoemt
pauze
8 inleiding Romee van der Zee: aanpassing van de varoa mijt aan de zwarte bij
9 ruimte om met de beide inleiders van gedachten te wisselen
10 sluiting om 10 uur

Rooster van aftreden 2019 ;
net als bij onze bijen onder voorbehoud van leven en welzijn natuurlijk
najaar 2019: Waling niet herkiesbaar
najaar 2020: Anna Christien, wellicht herkiesbaar
najaar 2021: Jacob Hein niet herkiesbaar
najaar 2022: Pieter, wellicht herkiesbaar
najaar 2023: Willem, wellicht herkiesbaar
Colofon
‘De Warbere Bijker’ is de nieuwsbrief van de Imkervereniging Leeuwarden en omstreken. Het
aantal verschijningen per jaar is afhankelijk van het aanbod aan intern en extern nieuws. Uw bijdrage dus. De redactie bestaat uit Jos Heemstra. Redactieadres per post: De Tsjerne 4, 9051 HV
te Stiens of per mail: tsjerne4@gmail.com
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.
Willem Voorthuizen, voorzitter
Pieter Vos, penningmeester
Anna Christien Piebenga, secretaris, Jacob Hein Faber en Waling
Terpstra , alg. bestuurslid

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge
Gerrit Fokkema, voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De afd. Leeuwarden e.o.
Aantal leden

54*

Secretariaat
It Stalt 11
9022 BX Mantgum
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Cursus Koninginnenteelt

Dagje Koninginnenteelt in Drachten
Op 9 maart 2019 werd in Drachten door de NBV
afdeling Beetsterzwaag e.o. een cursusdag verzorgd over koninginnenteelt met een uitstekende
presentatie door de heer Ben Som de Cerff. Deze
bijenteelt leraar wist in heldere Jip-en-Janneke taal
een 50 tal imkers te boeien van ‘s morgens 10 tot
een uur of 4 ’s middags. Technische details over
het hoe, wat en vooral wanneer werden gelardeerd
met praktijk verhalen. Alles begeleid door een
goede PowerPoint presentatie voorzien van tekst,
foto’s en filmpjes. Van de afdeling Leeuwarden
e.o. waren 4
leden aanwezig.
Ben was weliswaar Buckfast georiënteerd,
maar toen bij inventarisatie onder de aanwezigen bleek dat er toch wel heel veel Carnica
imkers aanwezig waren, wist hij ook de boot
naar Schiermonnikoog en Vlieland wel te vinden.
Er werden een viertal methodieken, technieken, systemen van koninginnenteelt besproken waarbij ook behoorlijk de diepte werd ingegaan. Uiteraard werden ook voorkomende zaken als varoa bestrijding
besproken, die goed te combineren met de koninginnenteelt.
Al zijn filmpjes zijn op YouTube te vinden
door simpel op zijn naam te zoeken. Mocht je
vragen hebben, of iets niet duidelijk zijn,
schroom dan niet hem te mailen of te bellen.
Hij heeft een luisterend oor en kan je met raad
en daad terzijde staan.
De afdeling Beetsterzwaag e.o. verdient een
groot compliment voor het genomen initiatief,
de uitstekende organisatie waarbij de inwendige mens ook nog eens werd voorzien van een
uitstekende lunch. Hulde.
Jos Heemstra
Nb. Redactielid gezocht!

Niet over nadenken: gewoon Jos Heemstra bellen!!!!!
0653304983

