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AGENDA:
Najaarsvergadering
Dinsdag 26 november
2019. Inloop vanaf 19.00
uur.
Studiedag NBV te Beilen
16 november.

Ook jullie bestuur realiseert zich dat veel bijenliefhebbers op zoek zijn naar dracht. En
dat in een wereld waar steeds minder dracht is, zeker in een agrarische regio als de
onze. Stadsimkers schijnen er nog niet zo slecht van af te komen, maar dan moet je
wel een plek voor je bijen hebben en dat is lang niet altijd mogelijk bij huis, want de
tuintjes worden kleiner en kleiner. Sommigen van ons hebben ook gewoon teveel volken om ze bij huis te kunnen hebben. Die imkers moeten wel reizen, willen ze wat
honing zien en dat is toch het ultieme doel van de imker.
Tussen alle maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen, springt er één bovenuit en
dat zijn de bloemveldjes die in onze provincie worden aangelegd. De akkerrandjes
zijn natuurlijk ook leuk, maar vaak wat klein. Die bloemveldjes, vaak een stuk of wat
naast elkaar gescheiden door een grasstrook, zie je vooral in het noorden van onze
provincie en ze zijn een stuk groter. Ze zijn in eerste instantie voor de vogels, maar
insecten krijgen ook steeds meer aandacht. En dus ook onze bijen.
Ondertussen zitten de boeren en ook diegenen op wier land die mooie bloemveldjes
liggen, wat in het verdomhoekje, terwijl wij als imkers een steeds positiever imago krijgen. Hoog tijd dus om te kijken of we gezamenlijk met milieubewuste agrariërs, iets
kunnen bereiken, waar we beiden profijt van hebben. Er zijn beslist wel leden die hun
bijen bij een dergelijk drachtgebied willen plaatsen in ruil voor een stukje voorlichting
aan geïnteresseerde belangstellenden en wellicht zijn er mogelijkheden om ergens permanent wat volkjes te plaatsen, we hebben goede hoop dat er iets van de grond kan
komen.
We zijn ook blij dat er toch altijd weer mensen zijn, die de handen uit de mouwen steken, of je nou bestuurslid bent of meedraait in de bijenstal, het maakt niet uit. Als iedereen een tijdje een bijdrage levert, hou je de club vanzelf levend. Voorkomen moet
worden, dat je ongewild ergens voor onbepaalde tijd in belandt. Wij streven naar doorstroming. Tenslotte is een koningin ook maar een jaar of twee houdbaar! Dat kan natuurlijk alleen maar als jullie als lid ook een bijdrage leveren. Velen van jullie hebben
dat trouwens ook al gedaan in enigerlei vorm en we hebben er alle vertrouwen in dat
de vereniging en de bijenstal met open dagen en onderhoud, een beroep op jullie kunnen doen. En heb je ideeën hoe iets anders of beter kan, meld het, want wij hebben de
wijsheid ook niet in pacht.
Tenslotte nog dit. Wij zoeken voor beginnende imkers nog wat meer ervaren imkers,
die als mentor willen optreden. Denk er vast even over na . Veel werk is het niet.
Wel buitengewoon inspirerend!
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Van je eigen stal

Je maakt wat mee.
In 2018 had ik in de volken A en B zustermoeren ingevoerd. Beide volken zijn goed uitgewinterd. Half mei 2019 waren het mooie volken,
beide even groot.
Bij controle in volk A: geen doppen, in volk B
doppen gebroken. Bij controle 10 dagen later in
volk A geen doppen en moer wel gezien. Bij
volk B de moer niet gezien en geen eitjes, wel
een gesloten dop. Conclusie: volk B heeft gezwermd, de moer was geknipt, dus de bijen zij
terug in de kast gevlogen
.
Bij de volgende controle had volk A geen doppen en heb ik de moer gezien. Volk B moet een
jonge moer hebben, dus afblijven.
Controle later: volk A had doppen en op 1raam
zaten 2 moeren beide geknipt en gemerkt
met 10 cm tussen ruimte.
Moeren van 1 jaar oud hebben de meeste feromonen. Waarom deze moeren elkaar niet afstaken hebben ze me niet verteld. Ook bij navraag
op academisch niveau was er geen verklaring
hoe dit kon.
Groet Germ

Te Koop:
En oud-imker, Leo Eikhoudt,biedt zijn imkerspullen te koop aan. En slinger, diverse kasten, zeven etc. Te bevragen via Jos Heemstra, op
tsjerne4@gmail.com of telefonisch op 0653304983
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Is de honingbij concurrent van de wilde bij?
Reeds 45 jaar heb ik, drie tot vijf kasten met bijen, in mijn tuin staan. Een grote tuin met veel wilde planten en veel soorten fruit. Ik reis zelden met mijn bijen; de laatste 6 jaar helemaal niet meer.
De volgende waarnemingen heb ik met het bevliegen van de bloemen en het fruit door de honingbij en wilde bijen.

Concurrentie?

-I
-

In Berltsum bloeien achtereenvolgens: veel katjeswilgen(mannelijk), vrouwelijke wilgen
bomen, de paardenbloem, enkele fruitbomen, veel kastanjebomen en tot slot veel linde
bomen.
n mijn tuin zitten elk jaar circa 50 graafbijen tussen de stenen en in het gazon.
Elk voorjaar vliegen op 100 m afstand van mijn bijenstand circa 300 mannetjes van een
wilde bijensoort voor een daklijst waarachter de vrouwtjes te voorschijn komen.
Het gehele jaar worden fruit en bloemen in mijn tuin meer bezocht door hommels en
wilde bijen dan door de honingbijen.
De kers wordt voornamelijk bevlogen door de wilde bijen.
De rode bes wordt praktisch alleen bevlogen door de wilde bij/zweefvlieg.
Op de bloemen zijn de honingbijen ver in de minderheid ten opzichte van de wilde bijen.
De klimop wordt In het najaar volop bevlogen door insecten waaronder zeker 50% ho
ningbijen. Sinds drie jaar staan er op circa 1,5 km afstand grote percelen mosterdzaad in
bloei, waardoor het bezoek van honingbijen op de klimop drastisch teruggelopen is.
Ik heb eens met de bijen in het koolzaad in Kollumerpomp gestaan. Een groot deel van
de bijen vloog naar het fruit op circa 1 km afstand. Massale sterfte toen de fruitteler met
verkeerde middelen spoot.

Ik vraag me af of de volgende conclusies aan deze waarnemingen te verbinden zijn:
Het broedsucces van de wilde bijen lijdt niet onder de aanwezigheid van bijenkasten op korte afstand als er voldoende dracht is op grotere afstand.
De honingbij heeft een voorkeur voor massale dracht op grote afstand, boven klein aanbod op
geringere afstand.
De honingbij heeft voorkeur voor de soort dracht, dus soort nectar.
Paardenbloem boven fruit.
Wilg boven fruit.
Fruit boven koolzaad.

In het kader van de discussie over de concurrentie tussen de wilde bij en de honingbij zou het
interessant zijn om mijn praktijkwaarnemingen wetenschappelijk te toetsen.
Matthé van Hout
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Uitnodiging voor najaarsbijeenkomst
19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Najaarsbijeenkomst dinsdag 26 november 2019

oktober 2019

Je bent van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op dinsdag 26 november 2019 in
de docentenkamer van het Nordwin College,
Jansoniusstraat 2, 8934 BM Leeuwarden.
Vrienden, kennissen, buurtgenoten, die geïnteresseerd zijn in bijen en/of imkeren, zijn ook
van harte welkom, dus neem ze mee!
19.00-19.30 uur

inloop

19.30 uur

welkom

19.30-19.45 uur

verenigingszaken

19.45- 20.45 uur

spreker

20.45 – 21.30 uur

nazit

De spreker van deze avond is de heer Piebe
Dijkstrra van het Agrarisch Waadrâne Collectief

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 is vacant.

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
Vacant voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De afd. Leeuwarden e.o.
Aantal leden

51*

Secretariaat
It Stalt 11
9022 BX Mantgum
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Warber...
Waar hebben we het over, wat is warber?
Het Friese woordenboek geeft als verklaring: IJverig, vlijtig, arbeidzaam, in

Vacature

de weer, in actie.

Wel, dat klopt in mijn geval wel aardig. Stilzitten is niet het sterkste punt en dus
blijf je bezig. Bezig zijn houdt ook in dat er wel eens iets verandert.
En die verandering is op komst.
Op 1 januari 2020 stop ik met bijenhouden, heb mijn lidmaatschap van de NBV
opgezegd, maar ook mijn functie als redactielid van de Warbere Bijker komt
vacant.
Na ruim 20 jaar zwermen vangen, honing slingeren en gestoken worden, wordt
het tijd voor iets anders.
Op reis met mijn vriendin en wel voor langere tijd. Dan
is er even geen plaats meer voor de bijen.
Helemaal los kom je er toch niet van en ik zal mijn taak
als mentor van mijn “pupil” dan ook met plezier voortzetten.
Natuurlijk moet de Warbere Bijker ook opvolging hebben. Het in elkaar zetten van deze nieuwsbrief is een
zaak van enkele uren per half jaar. Dat kan je de kop niet
kosten. En iedereen kan tegenwoordig wel een beetje
met een computer overweg.
Ik bedank derhalve iedereen voor de wijze lessen die ik in de loop der jaren (al
dan niet gevraagd) mocht ontvangen. Ik heb er mijn voordeel mee gedaan.
Nog even twee wijsheden:
“een bijensteek, het went nooit”
Al heb je nog zoveel gelezen over de bijen, het gaat vaak toch anders!
“De bijen hebben die boeken niet gelezen”
Het ga jullie goed en zeker tot ziens

