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Alweer een seizoen voorbij. Het was wel een seizoen waarbij het weer soms de
verwachtingen nadelig beïnvloedde. Het begon met een warme winter, de volken kwamen vroeg aan de groei .Dan denk je dit lijkt goed. In april naar het
koolzaad met dikke volken. Maar het weer sloeg om een koude periode volgde
en we kregen een broedstop.
Met als gevolg een matige opbrengst. Toen kan de periode van doppen en jonge koninginnen.
Opmerkelijk was dat de jonge moeren in de bevruchtings-kastjes gesloten
werksterbroed hadden en later toch darrebroedig waren. Ook viel het me op
dat er vaak weer doppen in de volken zaten waar een jonge moer in zat. De
zomerdracht viel tegen in de periode dat de linde bloeide was het even geen
mooi weer en de volken die niet goed in het voer zaten moesten aan de voerbak. Er kwamen al berichten over volken waar wel eitjes gelegd werden maar
waar het broed niet verzorgd werd. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak
vermoed wordt dat er met de was geknoeid is door er paraffine aan toe ter voegen. We wachten nog op de resultaten. Dan is een waspers mooi, kan de eigen
was worden gebruikt. Na het zweten om de heidehoning te oogsten was het
tijd voor het inwinteren. Het voer werd snel opgenomen en de bijen gingen
lang door met stuifmeel halen. De muizen roosters zitten er voor en rond de
kerst nog een varoa behandeling en dan wachten we weer op het voorjaar.
Tot ziens op 24 november.
Germ.
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Stalnieuws

Van de stallen

Bijenstal Vijversburg
Het park is het afgelopen jaar veel in de belangstelling geweest. Wat zeker niet onvermeld
mag blijven is de schitterende documentaire die onlangs is afgerond en uitgezonden door
omrôp Fryslân. Het geeft een mooi beeld van het park, zoals het nu is, over de mensen
die hier allemaal bezig zijn en hun werk doen, en ook iets over de lange geschiedenis van
het park. En ook de Leeuwarder Courant pakte uit met een uitgebreid artikel met veel
informatie en foto’s.
Bezoekers hadden we dit jaar regelmatig over de vloer . De Rabobank organiseerde een
hele dag. Terwijl ouders zich lieten informeren over de bijen en de stal bezochten, waren
kinderen druk doende om van bijenwas kaarsen te rollen. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Bovendien hadden we bij al onze activiteiten goed weer. Met z’n drieën hadden
we er die dag de handen vol aan, want het stroomde de hele dag lekker door. Heel plezierig, want daar doe je het voor.
Ook verschillende imkers kwamen langs om eens te kijken bij de stal. En dan komen
altijd weer de
verhalen los
over de eigen
stal, over
hoe het vroeger was, verschillende
methoden
enz.
Ook was er
veel belangstelling voor
de bijen in de
dorpstuin
van Hurdegaryp. Verschillende
schoolklassen zijn langs
geweest,
maar ook
Foto: dorpstuin Hurdegaryp
vrouwengroepen, een groep van de protestantse kerk en enkele imkers.
De bijenvolken ontwikkelden zich dit jaar goed. De stal was op een gegeven moment te
klein om alle volken te herbergen. Intussen zijn de volken bestreden met mierenzuur en
zijn de raten goed gevuld met voer om de winter door te kunnen komen. Dat laatste is
altijd weer spannend, gezien de ervaringen die we hebben opgedaan.
We hopen na de winter weer een goede start te kunnen maken !
Pieter Vos
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Najaarssbijeenkomst donderdag 24 november

Najaarsbijeenkomst

Imkeren in de tropen
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Deze avond wordt verzorgd door de
heer Jan Piet Frens (bijenteeltleraar) en
zal in het teken staan van Imkeren in de
tropen.
Naast een aantal plaatjes over het imkeren zal hij ook wat beelden laten zien
van het dagelijks leven.
In 2010 heeft hij zich bij de PUM aangemeld als vrijwilliger om in ontwikkelingen landen de imkerij op een hoger plan
te krijgen.
Hij is begonnen met een missie naar Benin, moest daar iemand opleiden om

koninginnen te kweken.
In datzelfde jaar is een driejarig project gestart in Rwanda. Daar moesten we imkers
opleiden en bij coöperaties praktische
instructie geven.
Op die manier heeft hij het hele land
doorgereisd. Rwanda is kleiner dan Nederland.
De laatste twee jaar heeft hij voornamelijk nieuwe imkers opgeleid en ze begeleid bij het praktisch imkeren.
Als hij beelden van 2011 vergelijkt met
de beelden van 2015 ziet hij dat er een
duidelijke vooruitgang is geboekt. Een
leerzame en vooral interessante avond!
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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Opleidingen

‘Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen
ferneare kinne.’
Deze wijsheid stond op een papieren ‘tegeltje’ dat aan de wand was geprikt op de kamer van een
collega met wie ik begin jaren tachtig over bijenhouden aan de praat raakte. De overdrachtelijke
betekenis ontging me niet, maar het gesprek ging toch al gauw over bijen. Hij was imker. Een
jaar later had ik zelf bijen. De kiem van belangstelling is er al en dan moet er net even een concrete aanleiding zijn om er op door te gaan. Dergelijke verhalen horen we ook van de cursisten
die de Basiscursus Bijenhouden volgen. Volgen, want het is de bedoeling dat we rond de jaarwisseling nog een extra praktijkles hebben over de Varroabestrijding met oxaalzuur.
Het is op z’n plaats de NBV-afdeling Leeuwarden in dit verband een compliment te maken,
omdat dankzij de voorlichtings- en open dagen op de bijenstal aan de Potmarge vaak net dat
laatste zetje gegeven wordt om zich voor de cursus op te geven.
Mede daardoor mag ‘Leeuwarden’ zich naar verwachting dankzij de cursus weer in een aardige
ledenaanwas verheugen. Hoewel er bij gezegd moet worden dat niet alle cursisten meteen bijen
willen of kunnen gaan houden. Net zo min als er twee mensen volkomen identiek zijn, zo geldt
dat ook voor cursisten: een aantal heeft al bijen en wil kennis en vaardigheden vergroten, anderen slaan een, wat ik maar noem ‘alternatieve weg’ van bijenhouden in, en er zijn ook die simpelweg nu nog niet de tijd of ruimtelijke gelegenheid hebben om er mee te beginnen, maar wel
blij zijn daadwerkelijk met het boeiende leven van de bijen en hun relatie met mens en plant te
kennis te maken.
Het gebruikelijke cursuspatroon van de afgelopen jaren hielden we ook dit jaar aan. Theorielessen in het gebouw van Nordwin, de praktijklessen voor twee groepen van zes op de locatie aan
de Potmarge en de overige twee groepen in Oranjewoud en Oosterwolde.
Nadat we begin maart met 24 cursisten waren gestart, deden op donderdag 27 september jl.
20 cursisten examen en behaalden het diploma. Vier zijn om verschillende redenen óf afgehaakt,
waren niet gemotiveerd om examen te doen of op de examendag met vakantie.
‘Bijenhouden met succes’, zoals de titel luidt van een bekend bijenboek uit het jongste verleden,
is vaak evenredig aan de aandacht en toewijding van de imker. Toch heeft niemand de garantie
van het succes. Telleurstelling is onontkoombaar en hoort er net zo bij als een flinke honingoogst en de vreugde die het deelgenoot zijn aan het bijenleven kan geven. Dat moet een beginner weten, wil hij niet door telleurstelling te gauw het bijltje er bij neer gooien.
De cursus is weliswaar gericht op vermeerdering van kennis, inzicht en vaardigheden, maar
moet resulteren in een gevoel van vreugde om het avontuur dat bijenhouden is, die afwisseling
tussen inspanning en ontspanning, kosten en baten.
Dat laatste samenvattend, sluit ik ook af met een, nu Gronings, gezegde: Dei wait van vissen,
moat ook waiten van netten dreugen. En we weten allemaal hoe leuk en belangrijk dat ‘netten
dreugen’ in de winter is: materialen en gereedschappen schoonmaken, kasten repareren en schilderen, raampjes klaarmaken enz. Want de tijd van een bijenhouder vliegt voorbij en voor we het
weten is het weer tijd om te gaan ‘vissen’ .
Emmo Koster, coördinator Basiscursus Bijenhouden in Fryslân.
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Jos Heemstra, breed ynsetber bijker

In Warbere Bijker

As sekretaris fan de ôfdeling Ljouwert hat Jos Heemstra út Stiens no al sa’n 15 jier bijkersbelangen behartige en kontakten mei de measte leden ûnderhâlden. Hij wie noch mar krekt mei bijkjen
begûn doe’t hy al bestjoerslid waard.
Yn 1997 krige Jos by it djipsé-dûken -altyd al in grutte hobby- sa’n 10 kilometer op it dûkskip
boppe Skylge in bij op syn earm. Syn bijkjende dûkmaat fertelde him dat it in dar wie. De mannen
hawwe der noch lang oer neipraat. It boekje fan Thijs Vriends “Bijnen houden” dat Jos by syn
âlden yn de kast fûn die de rest. Syn Limburgse heit, troud mei syn Ljouwerter mem, hie slinger
oan bijen mar it sels hâlden wie der nea fan kommen. Doe’t in buorfrou it boekje op tafel lizzen
seach ferwiisde sy nei Herman Rötert, doe bijkjend tusken Ljouwert en Jelsum. Dat waard Jos syn
mentor, sa om 2000 hinne dus. Doe’t hy sa’n acht praktyklessen hân hie stoar Herman hommels
en krige hy it behear oer acht folken. Der kaam foar him in tiid fan “try and error” en al eksperimentearende leare. Sa dwaande, en mei help fan in ferfolchkursus krige hy it bijkjen yn de fingers.
In goede ôfwikseling en heel wat oars as syn deistige wurk by de FBTO as controller Zorgverzekeringen.
Jos hat yn´e simmer 5 - 6 folken en de nedige ôflizzers. Hy wintert 4 - 5 folken yn. Reizgje nei it
koalsied, en dêrnei sa mooglik nei grutte beane, Phacelia, blêdrammenas en seeaster. Mar altiid
bliuwt ien folk thús!
Tagearre mei Tinus Bijlsma, Harry Wesseling
en Sjouke Touber is Jos mei Carnica-teelt
dwaande. Jonge moeren geane dan nei
Flylân. Dit jier wie de befruchting net in grut
sukses, mar takom’ jier better! Syktebestriding giet mei mieresoer en oksaalsoer. Yn al
dy jierren mar ien kear in folk kwytrekke, it
wie ferhongere. Dit jier binne se frij swak út
de winter kommen. De minne risseltaten
sjogge jo dan it hiele jier troch.
Jos is net in man dy’t op syn hannen sitten
bliuwt en rekket dan ek al gau yn in bestjoer,
lyk as dat fan de groep Fryslân. Troch gebrek Jos Heemstra, diz’kear mei de rêch nei syn bijestâl, thús yn Stiens.
oan draachflak moasten de twa oerbleaune
bestjoersleden de groep koartlyn stillizze….Nei 15 jier wol hy no graach as sekretaris fan de ôfdeling plak meitsje foar in jongere bijker. Hy fynt it spitich dat bijkers min te rissen binne foar bestjoerlik wurk, faak fiersten te min ynset toane. Op termyn is dat heel bedriigjend foar it bijkjen,
fynt hy. Sa binne der ek te min trochsetters dy’t nei de kursussen troch geane. Ek it tekoart oan
mentoaren lit him sterk fiele, bijkers doare it net gau oan, bliuwe faak hingjen yn lyts gepiel. Foar
himséls is Jos bliid dat syn bestjoerlike wurk him altyd, yn gearhing mei it bijkjen, in protte wille
en útdaging jûn hat. Wy meie ferwachtsje dat dat sa bliuwt.
Tjitte Piebenga

