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Van het bestuur
Vandaag begin van de lente tenminste volgens de kalender.
Geen bij gezien, bij een koude noordwesten wind.
Het was wel een speciale winter, tot een week voor kerst geen trosvorming. Een ochtend een nachtvorstje. Tijd voor de oxaalzuur behandeling.
Nieuwjaarsdag: bijen halen stuifmeel op Viburnun Tinus. Vroege bloei van
sneeuwklokjes, krokussen en kerstroos “helleboris “. Berichten via verschillende media
pas op de voervoorraad. Donderdag 17
maart mooi zonnig
weer 2 kasten in
Leeuwarden gecontroleerd bijen in onderbak en in bovenbak 10 ramen voer,
geen centje pijn. Dit
is natuurlijk geen
garantie dat het
overal zo is.
19 maart symposium bijengezondheid, een samenspel van erfelijkheid
en omgeving. Er is onderzoek gedaan naar oorzaken van wintersterfte:
38% varoa, 8% nosema, 17% koningin en 37% andere oorzaak.
Varoamijt en imidacloprid verminderen samen het vliegvermogen van de
bij. Waarbij uit de proef naar voren kwam dat de varoa besmetting van
grotere invloed was dan de opname van imidacloprid.
Een combinatie van varoa en imidacloprid gaf wel een kleiner te vliegen
afstand aan. Deze bijen kunnen dus minder stuifmeel en nectar halen
dan een gezonde bij . Of dit ook invloed heeft op meer sterfte in de praktijk, daarvoor is nog meer onderzoek nodig.
Ik hoop dat jullie bijen goed de winter zijn doorgekomen en dat we goed
bijenjaar tegemoet gaan .
Tot ziens op onze voorjaars bijeenkomst.
Germ.
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Stalnieuws

Van de stallen

Bijenstal Vijversburg
Met de zon, kwamen ook de bijen weer tevoorschijn. Een hele opluchting na de misére van
vorig jaar. We begonnen 2016 zonder bijenvolken. Gelukkig konden we, met dank aan allen
die hieraan hebben bijgedragen, weer een begin maken en kunnen we nu melden dat bijna alle
volken de winter zijn doorgekomen. Heerlijk
om het gezoem weer te horen en te zien hoeveel stuifmeel er al weer wordt gehaald. We
hopen het dit jaar weer verder uit te bouwen.
Waar we ook op rekenen is, dat we net als de
voorgaande jaren weer bezoekers krijgen op
de bijenstal. De belangstelling is vooral groot
bij open dagen. Daarnaast komen de scholen
uit de omgeving graag langs om iets te weten
te komen over het leven van de honingbij.
Het is natuurlijk altijd weer afwachten op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen.
Een bezoek aan het natuur en cultuurpark Vijversburg is overigens voor iedereen de moeite
waard. Het grootste gedeelte is in de 19e eeuw aangelegd. Maar sindsdien is er veel veranderd.
Het park is fors uitgebreid en er zijn nieuwe voorzieningen bij gekomen. Voor het publiek is
er nu veel meer te doen en te beleven. En
het wandelgebied is flink groter. Op dit
moment wordt er nog hard gewerkt aan
de bouw van een nieuw bezoekerscentrum, een paviljoen van glas.
Er zijn drie nieuwe parkdelen:
*De Tobiastuin, ontworpen door de Duitse
kunstenaar Tobias Rehberger.
*De Dwaalster, een weilandpark in de vorm
van een dwaalster, met hoge heggen.
*Fijlân, een ontdekkingsgebied voor kinderen met prachtige bloemen en planten.
Kon je vroeger gratis terecht op het terrein, tegenwoordig wordt er entree geheven. Ook is het mogelijk om donateur te worden. De
bijen hebben het er goed, want vooral in het voorjaar is er veel dracht.
Pieter Vos

Open dagen Stal Potmarge
De laatste zaterdag in de maanden april, mei, juni en juli zijn er weer open dagen op de
stal De Potmarge. Alles tussen 11.00 en 14.00 uur. Ook aan de landelijke Open Imkerijdagen
wordt hier aandacht geschonken op zaterdag 9 juli!! Een extra feestelijk gebeuren omdat dan
tevens het 10 jarig bestaan van de stal wordt gevierd.
Uiteraard hebben we weer en ploeg enthousiaste gastvrouwen en -heren nodig. Melden bij
het stalbestuur svp. Eén zaterdag meedoen en je wilt daarna elke keer weer!
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Voorjaarsbijeenkomst

Voorjaarsbijeenkomst 19 april 2016

Opening
1. Vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken, mededelingen
3. Verslag vorige vergadering (zie volgende pagina)
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester en kaskommisse
6. Bestuursverkiezing
Anna Christien Piebenga is reglementair aftredend. En herkiesbaar.
Tegen kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden tot aanvang
van de vergadering.
8. Verslag stalbestuur
9. de Groep Fryslân
10. NBV mededelingen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Presentatie Lubbert Boersma, natuurfotograaf
13. Sluiting

Van de secretaris
Voor een jaarverslag over de activiteiten in het afgelopen jaar die in verenigingsverband voltrokken zijn, zijn weinig woorden nodig. Als je de verhalen over vroeger hoorde waarbij
complete reizen georganiseerd werden, dan steken onze gezamenlijke activiteiten daar maar
bleekjes bij af.
Toch gebeurt er veel. Er wordt nog wel degelijk samen gereisd naar het koolzaad. Er worden nog koninginnen geteeld, zowel op de bijenstal de Potmarge als bij de individuele imkers thuis. En vaak met z’n tweeën of in klein groepsverband.
Er is nog wel degelijk saamhorigheid. Als een imker zijn volken verloren is, dan wordt met
raad en daad bijgestaan.
We hoeven niet beslist elke week met z’n allen bij elkaar te komen om de laatste nieuwtjes
uit te wisselen. Daar hebben we de sociale media voor. Ikzelf kom nog niet verder dan de
sms en de email, maar als je hoort wat er allemaal mogelijk is met WhatsApp, Instagram en
facebook (en als ik dit schrijf is er vast alweer één bijgekomen) dan moeten we daar beslist
gebruik van maken. En natuurlijk zijn we zelf allemaal veel mobieler geworden.
Het ledental groeide de laatste jaren gestaag, mede te danken aan de opleidingen die gegeven worden. Dat er onder de opgeleiden niet alleen bijen maar ook ééndagsvliegen zitten
mag blijken uit het soms toch wel korte lidmaatschap. We zijn in 2015 met 4 leden gedaald
en zitten nu op 62. Toch een respectabel aantal. Een duidelijke en dringende waarschuwing
aan de kandidaat imkers tijdens de cursus kan niet vaak genoeg herhaald worden: Bezint
Eer Gij Begint.
Jos Heemstra
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 Tjitte Piebenga en Jos Heemstra. Redactieadres per post: De Tsjerne 4, 9051
HV te Stiens of per mail: tsjerne4@gmail.com
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Biodiversiteit

Stand van zaken project Fryslân Zoemt.
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Leeuwarden en de Friese Milieu
Federatie willen samen met gemeentes, lokale organisaties en bewoners een provincie breed netwerk van bloeiende bijen- en vlinderweides tot stand brengen. Onbenutte gronden zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn
bijzonder geschikt om, in ieder geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke
weides.
Intussen is het maximale aantal van twintig projecten geselecteerd. Gezamenlijk
zullen zij circa 7 ha bloemenweide inzaaien. De meeste projecten zullen in augustus/ september 2016 ingezaaid worden.
Nieuwe projecten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs zaad aan te schaffen van de Cruydt Hoeck. Zij moeten daarvoor contact opnemen met de heer Bergstra van de Friese Milieu organisatie. (tel.
0587600760).
In Berltsum zijn
pilot projecten
aangelegd. Het
deel dat is ingezaaid met een
éénjarig bijenmengsel
(Tübinger
mengsel) is na
twee groeiseizoenen vergrast
en zal opnieuw
worden ingezaaid met een
meerjarig mengsel. Mocht er
belangstelling
zijn naar de resultaten dan kan men informeren bij M.T. van Hout tel. 0518 461449.
De meeste van de initiatiefnemers zijn geen bijenhouders. Het kan daarom interessant zijn om de adressen en locaties te weten van de bijenweiden. Een kaart met alle
twintig projecten is op te vragen bij de Friese Milieu organisatie.
Het project Silence of The Bees dat in het kader van Leeuwarden 2018 is opgestart,
beschikt voorlopig niet over financiële ondersteuning.
It Wetterskip Fryslân heeft gevraagd om advies voor de aanleg van bijenweiden bij
de haak om Leeuwarden. Dit zou dan mooi aansluiten bij de natuurontwikkeling
die gerealiseerd word langs en in de nieuwe waterschapsleidingen. We houden u op
de hoogte..
Matthé van Hout
april 2016
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Imkeren...

Imkerervaringen
Aangestoken door enthousiaste reportages in Bijenhouden over bijzondere bijenstallen
bouwden wij deze winter aan de zijkant van de meubelwerkplaats, waar ons volk vlakbij
staat, een minibijenstal – plaats voor twee tienramers en één zesramer. Verwachtingsvol
kijken we uit naar de lente, maar t loopt anders.
Ondanks een zware steen op het deksel krijgt de wind vat op de kast en kiepert de heleboel om. Deksel en afdekplank liggen het verste weg, buitenkant kast dichterbij en daartussen in tien raten in wanordelijke toestand. Dat moet werkelijk een heel zware windstoot geweest zijn, minstens windkracht 9 of 10 …. De storm is gaan liggen. Het vriest
niet, maar 10 graden is het ook niet. De bijen zitten op een kluitje bij elkaar. Hoe krijgen
wij die weer op hun plek en onder dak?
Eerst de buitenkant weer op de bodem gezet, daarna begonnen met de buitenste raten
aan de ene kant één voor één terug te zetten en jawel, er zit beweging in het volk, sommige bijen vliegen op eigen kracht naar de kast terug. De raten waar de tros op zit heel
voorzichtig opgepakt en heel langzaam in één vloeiende beweging teruggezet in de kast.
Het lukt ons niet om alle bijen in het gras weer in de kast te krijgen. De buitenste raten
aan de andere kant zetten we er als laatste weer in. Afdekplank, isolatiemateriaal, deksel
er op en hopen dat het volk deze escapade gaat overleven.
In de weken daarna zo nu en dan de bodemplank bekeken en drie straten lieten zien dat
de bijen leefden. Toch is er iets misgegaan, want de laatste keer was de bodemplank leeg
en het volk inderdaad dood.
Het liefst zou je een klip en klaar antwoord op je vragen willen hebben. Wat is er fout
gegaan, is de kast of de plek waar de kast staat wel ok? was t volk al te klein toen de winter begon, heeft het omvallen van de kast het volk zo verzwakt, dat het daaraan dood
gegaan is?
Al met al een ervaring rijker en desondanks weer vol goede moed het nieuwe seizoen in.
Anna Christien

Oarder op saken
Lêstendeis, ein maart, begûn de wylch te bloeien. Tiid foar in earste ynspeksje, de boaiems binne
dan al ferfongen. Wat ik dan net allegear nedich ga: de kastbeitel, raamkeslichter, piip, lusifers,
pinne, kleedtsjes,skjirke en merkmateriaal, nije ramen, gean sa mar troch. En fansels in protte
wurkromte om my hinne. It wurdt dan wurkjendewei by my heel gau in tizeboel: wIer ha’k de
tabak litten,de lusifers, myn bril, de feger, wIer is it fangnetsje. Alle jierren nim ik my foar om oersicht te hâlden, alle jierren bliuwt it in karwei. Bin ik dêryn de ienichste?
It fâlt my nei de winter al gau op dat ien fan myn seis folken net botte warber is: hast gjin flecht
en stomoal. As ik de fêstsittende dekplanke los wrik fâlt my direkt op dat it folk noch stevich is en
o sa brûst. In oanwizing foar moerleazens. En ja, gjin broed, en ik fyn ek gjin moer. Hoe faak is it
yn de bijkerij by ûnferwachte dingen dan net: de kast mar wer ticht, oare kear mar werris sjen,
ôfwachtsje dus. En hoe faak is sa’n beslút om út te stellen net in ferkeard beslút.
Ferline jier op 3 juny in ôflizzer makke en op 16 juny de doppen brutsen. Oant safier alles goed
slagge. Doe kaam der in kâlde perioade. Acht dagen nei it brekken kaam der fan itselfde folk mei
de nije moer in swiere swerm ôf dy’t sûnder problemen werom set wurde koe. Hoe koe dat folkacht dagen nei it doppen brekken noch swermje?It wie gjin hongerswerm, wierskynlik gjin bruidsswerm, mar wat dan wol? Mei sa’n fraach by de betûfte bijkers lâns gien, mar it heldere neat op. It
bliuwt bijkjen!

Tj.P.
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Verslag voorjaarsbijeenkomst 21 april 2015
Aanwezig 25 leden.

1.Opening

Vorige vergadering

Door een aanpassing van de begintijd van de vergadering, waren we nu allemaal mooi op
tijd. Met deze woorden opent Germ de vergadering en heet ieder welkom. Kort gaat hij in
op de berichten die ons bereiken om Nederlandse honing al biologische honing te kunnen
verkopen. Het aantal regels waar men aan moet voldoen en de controle daarop, roept bij
hem de nodige vraagtekens op. Het lijkt hem in Nederland nagenoeg onmogelijk biologische honing te kunnen produceren, behalve als men de regels aanpast

2.Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.Ingekomen stukken, mededelingen
De gebruikelijke vergaderstukken van de NBV met daarin de aandacht vo(afgeslankte) verbouwplannen van het Bijenhuis.
De aan het begin van de vergadering gehouden enquête over de uitwintering geeft aan dat
de aanwezigen 124 volken hebben ingewinterd en 102 uitgewinterd. Een wintersterfte van
17,75%.

4.Verslag vergadering 17 april 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5.Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Kernpunten zijn het groeiende ledental doordat de bijen erg in de belangstelling staan. Ook het overlijden van Minnen Bonnema
wordt gememoreerd. Het bestuur vergaderde vooral digitaal en is bij de Friese Milieufederatie door Matthé vertegenwoordigd in het kader van biodiversiteit. Er is een opzet gemaakt
door Germ voor zwermvangers op de website (inmiddels gereed) en door Waling op de site
gezet, net als de twee nieuwsbrieven die de afgelopen periode verschenen.

6.Verslag penningmeester en kaskommissie
Matthé geeft een overzicht hoe we er financieel voorstaan. Hierna geeft de kascommissaris
Pieter Vos de vergadering het advies de penningmeester te dechargeren, hetgeen geschiedt!

7. Bestuursverkiezing
Germ Koopmans is reglementair aftredend. En herkiesbaar. Omdat er zich geen kandidaten
gemeld hebben, wordt Germ herkozen.

8.Verslag stalbesturen.
Deze verslagen hebben uitgebreid in De Warbere Bijker gestaan en hoeven geenaanvulling.
De stal in het bos van Ypey is evenwel al de volken kwijt en ziet uit naar/houdt zich aanbevolen voor, nieuwe volken (afleggers).

9.Uit de Groep Fryslân
Jos geeft in het kort weer dat de Groep van plan is zich dit najaar op te heffen. Het doel
indertijd was de communicatie met het hoofdbestuur en de afdeling te bevorderen. Door
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Vorige vergadering

het internet en andere vormen van sociale media is dit achterhaald. De
NBV heeft ook al te kennen gegeven dat nagedacht wordt over een andere opzet.
10. NBV mededelingen
Germ gaat namens de afdeling naar de ALV in Wageningen.

11. Stand van zaken project versterking biodiversiteit Fryslân
Zoemt.
Na 1 jaar kan worden vastgesteld dat de bloemenweide in Berltsum als pilot is geslaagd. De beide bloemenmengsels (éénjarige en meerjarige mengsels) hebben mooi
gebloeid. Er is veel insectenbezoek geweest. Van het éénjarig mengsel zijn voldoende
kiemplanten. Het tweejarig mengsel zal naar verwachting dit jaar volledig bloeien.
FMF is bezig subsidies aan te vragen voor het vervolg van het project. Doel: tenminste 20 nieuwe bloemenweides aanleggen verspreid over de provincie. De zaadmengsels zullen geheel worden gesubsidieerd . De eerste reacties van subsidieverstrekkers
zijn gunstig. De leden van de afdelingen zullen er bij betrokken worden als aandragers van projecten en/of adviseurs.

12.Wat verder ter tafel komt
Gerrit meldt dat het Wetsus terrein wordt ingericht naar zijn tevredenheid en dat er
zelfs een stink-es is aangeplant
Sander zoekt plaats voor zijn volk
Er is nog 15 kg stalhoning te koop (verkocht)

Sluiting
Mooi op tijd sluit de voorzitter de vergadering en kunnen we nog even wat BIJpraten.

Gastspreker
Op de voorjaarsvergadering zal natuurfotograaf Lubbert
Boersma ons mee de
natuur in nemen.
Hij zal een scala aan
zelfgemaakte fotos laten
zien van zowel dichtbij
tot over de grens het
noorden in.
Bijgaande foto is een van de vele die hij gemaakt heeft. Voor degenen die een preview willen hebben: kijk eens op www.lubbertboersma.nl
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Leden er bij, dus: mentoren gezocht!

Cursusnieuws

In de ‘terug-naar-de-natuurtijd’ van de jaren zeventig, mocht de imkerij zich in
een grote belangstelling van nieuwkomers verheugen. Veel imkers die nog niet
zo lang met pensioen zijn of binnenkort gaan, hebben toen met de bijen kennis gemaakt. Als dat in Fryslân was dan komt de naam en de figuur van Stapensia hun nog levendig voor de geest.
Het ‘grote publiek’ is begaan met het lot van de honingbij dat bedreigd wordt
door schrale dracht, landbouwgif – inmiddels vaak ‘bijengif’ genoemd- , varroamijt en Amerikaans Vuilbroed.
De conclusie is dan ook wel getrokken dat de honingbij ‘publiek bezit’ is geworden. Wie zich niet met honingbijen bezighoudt kan de solitaire bijen één of
meer bijenhotels aanbieden.
Ook in onze provincie blijkt al een reeks van jaren deze belangstelling, want
ook nu is er dus weer sprake van zo’n golf aan belangstelling, met als resultaat
dat de NBV aantallen cursisten heeft die een zesde tot een vijfde van haar ledental uitmaken.
Al wordt niet elke cursist imker, de basiscursus is een belangrijk, misschien wel
noodzakelijk startpunt. De vele verdiepings- en vervolgcursussen stimuleren
om na de eerste kennismaking met de soms weerbarstige praktijk, de moed
niet te laten zakken maar om gemotiveerd door te zetten.
Met een volgeboekte Basiscursus begonnen we dinsdag 8 maart jl. met de theorielessen in het gebouw van het Nordwincollege. Op hetzelfde terrein heeft,
zoals u weet, de NBV-afdeling Leeuwarden haar Potmargestal.
Medio april beginnen de praktijklessen. De groep van 24 cursisten is opgedeeld
in groepjes van zes. Vier leraren, ondersteund door praktijkbegeleiders, nemen
ieder zo’n groepje voor hun rekening. Dinsdag en donderdag in Leeuwarden,
waar Hein Hogenhuis en ondergetekende elk een dag voor hun rekening nemen. Woensdag Bouke Oosterloo deze Oranjewoud en donderdag Klaas
Sluiman in Oosterwolde.
De NBV stuurt de cursisten het lopend cursusjaar gratis het Blad Bijen, schrijft
ze in als lid van de NBV én van de NBV-afdeling van hun keuze.
Daarbij valt de bevoorrechte positie van de afdeling Leeuwarden in het oog.
Van de 24 konden we 10 voor Leeuwarden registreren. Dat heeft een grote behoefte aan mentoren tot gevolg.
Bent u in de gelegenheid om een beginnend imker met raad en daad te begeleiden? Of voelt u er voor om in het cursusverband praktijkbegeleider te worden?
Geef dit dan door aan uw secretaris, dan zal hij regelen dat u met elkaar in contact komt.
‘Een jaar is zo om’, vertellen we degenen die dit jaar nog graag mee hadden willen doen, maar moesten telleurstellen. Er staan er al weer vier op de lijst, maar
dat zijn er nog lang geen 24.
Dus kent u kandidaten? Laten ze zich dan alvast melden via de site van de
NBV.
Emmo Koster, coördinator NBV-Basiscursus Fryslân.
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Warbere Bijker
Bijker Sytze Giezen, warber bijker

In Warbere Bijker

Warber

Yn en om de wrâld fan it bijkjen hinne is Sytze Giezen, 71, út Tytsjerk in bekend man. Hy
jout foarljochting op skoallen, hâldt sprekbeurten foar ferienings, is praktykbegelieder by de
bijenkursussen yn Ljouwert en hâldt mei Pieter Vos út Hurdegaryp en Freek Kolkman út
Ryptsjerk de demonstraasjestâl yn it bosk fan Ypey geande. En sa’t dat giet by it bijkjen, der
komt fan alles tuskentroch wêr’t Sytze gjin nee tsjin seit. Hy is bijen-ambassadeur yn ieren
en sinen.
Yn syn arbeidsum bestean wie Sytze kommersjeelmanager fan in ferpakkingsbedriuw en as
sadanich in protte op reis. Doe’t hy sa’n 17 jier lyn dêrmei stoppe krige hy fan ús lid bijker
Kees Ridder silger út Hurdegaryp in bijekap. Dat wie it begjin fan in folslein nije leafhawwerij foar Sytze. Kees holp him derby en stadichoan boude hy by hûs in stâl op mei no
thús en by Ypey sa’n 5 - 10 folken. Trochgeans giet de útwintering prima, mar in pear jier
lyn kaam stjerte him oer it mat en hâldde hy mar in pear folken oer. Soks kin de master
misse.
Yn de startperioade krige Sytze twa Carnica-folkjes fan Bram de Smidt. Dat wie syn oanset
om by Carnica’s te bliuwen. Geregeld in Skiermoer oanskaffe en
tegearre mei de Ypey-maten de
neiteam beoardielje levert toch de
bêste risseltaten op.Sadwaande is
Sytze ek ambassadeur foar gearwurking.
Sytze is der wiis mei dat de publieke belangstelling foar bijen en
it bijkjen sa ta nimt. Dat hat in
protte gefolgen foar syn aktiviteit
as foarljochter en begelieder. Hy
makket him wol soargen om de
tanimmende miljeudruk en ôfnimmende biodiversiteit. Jonge boeren yntensivearje, iepenbiere
Sytze Giezen, thús oan it ûntsegeljen
grienfersjennings en tunen kinne
it ferlies net kompinsearje, neonicotinoïden bliuwe in gefaar. Bijkers kinne folle dwaan om
de maatskippij bewust te meitsjen fan de ûnderlizzende problemen, neffens him.
Inkeld by it bijkjen hâldt Sytze him net. Hy mei graach sjonge, fiskje, de natuer belibje. En
kuierje, mei maten soms wol sa’n 25 kilometer op in dei. Mei twa maten is hy yn etappes
nei Santiago yn Spanje rûn. Ien fan syn maten waard ûnderweis slim siik. De oare twa
hawwe doe dy syn “rêchsek” wól meinomd nei de einbestimming Santiago! En siz no ris
dat harren doe al stoarne maat dêr gjin wille om hân hat…
Tjitte Piebenga
Bestuur, bijenstal en vereniging informatie

Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge

Germ Koopmans, voorzitter
Matthé van Hout, penningmeester
Jos Heemstra, secretaris
Anna Christien Piebenga, alg. bestuurslid

Gerrit Fokkema, voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De vereniging Leeuwarden e.o.
Aantal leden
Secretariaat
De Tsjerne 4
9051 HV Stiens
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