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AGENDA: 2016
Voorjaarsbijeenkomst
NBV afdeling Leeuwarden:
11 april 2017
Open dagen bijenstal
de Potmarge:
Laatste zaterdag
april t/m juli

Het is half februari als deze letters op mijn beeldscherm verschijnen en we hebben net met het bestuur even het afgelopen jaar beschouwd. Over het wel en
wee van de bijen gesproken en elke dwarsstraat die we in zo'n gesprek tegenkomen, slaan we dan ook vrolijk in. Af en toe is er iemand de de zaak even tot
orde roept. We dwalen makkelijk af. Maar ja, als het besturen niet meer inspanning kost dan 2 keer per jaar met elkaar om de tafel te zitten, valt er ook veel te
vertellen. Een belangrijk punt was vorig jaar de koninginnenteelt. Niet alleen de
volken van het bestuur lieten het afweten, maar op veel plaatsen waar je met
imkers sprak hoorde je hetzelfde. Of ze komen na de bruidsvlucht niet terug,
of ze zijn darrenbroedig en soms doen ze helemaal niets.
Een natuurlijk speculeren over de oorzaken. Was het de slechte kwaliteit van
de was die bij de NBV gekocht was? Waren het de zwaluwen die de koninginnen in tijd van voedselschaarste uit de lucht pikten? Het variabele weer kan ook
nog een oorzaak geweest zijn. Het blijft een beetje speculeren want imkeren is
iets anders als wetenschap bedrijven en het zal wel gissen blijven!
Zou het één met het ander te maken hebben? Hoe sterk komen we de winter
uit en hebben we op de juiste manier aan ziekte bestrijding gedaan?
Dit alles zal weer iets helderder worden op onze voorjaarsbijeenkomst waar
ieder zijn visie mag geven op de teelt en de uitwintering. We gaan dit alles beleven op dinsdag 11 april aanstaande bij Nordwin in de lerarenkamer.
Tot 11 april.
Namens het bestuur
Jos Heemstra, secretaris

Open imkerijdagen
9 en 10 juli

Nog even en we kunnen naar het fruit….
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Stalnieuws

Nordwin hartelijk dank!

Van de stallen

Het zal fietsers langs de Potmarge al opgevallen zijn: het bord ter hoogte van de bijenstal is
vervangen door een nieuw exemplaar. Het vorige bord was door vandalen dermate beschadigd dat vervanging noodzakelijk was. Johan Dalstra, werkzaam bij de Centrale dienst van
Nordwin en Johan Lautenbag van het reclamebureau Lautenbag Reclame hebben zich ingespannen voor een nieuw bord. De kosten voor het ontwerp en de installatie van het bord is
door Norwin gefinancierd. Marco Hoekstra en ik waren bezig met een ontwerp voor een
etiket voor de honing van de stal. Bij het zien van de mooie lay-out van het bord hebben we
gevraagd of we die misschien mochten gebruiken. Johan Dalstra heeft namens Nordwin
Lautenbag Reclame ingeschakeld om het etiket te ontwerpen.
Nordwin heeft de kosten van het reclamebureau vergoed en ons ook nog een mooie voorraad etiketten geschonken!!
Dat het nieuwe etiket in de smaak valt bij het publiek, bleek op de Landelijke Open Dag.
Er was nog honing op voorraad met een regulier etiket maar de Leeuwarder honing was binnen de kortste keren uitverkocht, we hebben mensen moeten teleurstellen. Het was voor
hen een schrale troost dat de honing in de andere potten ook van de stal was….
De belangstelling voor de open dagen neemt toe en we hebben zowaar een kleine klantenkring. Er zijn bezoekers die heel gericht langs komen om honing te kopen. In het voorjaar
kunnen we niet altijd aan alle vraag voldoen maar later in het seizoen is er meestal genoeg
honing op voorraad. Dank ook aan Gerrit en Bouwien dat ze nog steeds samen de honing
slingeren en de potten vullen, een tijdrovend werk. De honingverkoop vertaalt zich natuurlijk ook naar het mooie bedrag van ruim € 615 dat we dit jaar als opbrengst op de rekening
hebben kunnen bijschrijven. Er is nog honing op voorraad voor de Open Dag eind april
2017 of voor een eventuele andere PR activiteit.
Dank ook aan Hein als beheerder van de stal, want er kan wel dracht zijn, maar als de volken
niet sterk genoeg zijn wordt er niet gehaald. Er zijn 7 volken ingewinterd en op één daarvan
zit een nieuwe Schiermoer. We hebben afgesproken (om de nateelt van deze moer veilig te
stellen) dat dit volk buiten het gebruik voor de basiscursus 2017 zal vallen. Het streven is dat
aan het eind van het seizoen ieder volk een F1 moer heeft.
En tenslotte dank ook aan iedereen die vorig jaar weer meegeholpen heeft als gastheer of
gastvrouw tijdens de Open dagen. Het is soms zo druk dat er bijna geen tijd is om een
broodje te eten of een kop koffie te drinken. Maar de oprecht getoonde interesse en verwondering van de bezoekers voor en over het wel en wee van de bijen vergoeden alle ontberingen op zo’n dag!
Coby de Boer
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Stalnieuws

Zwerm scheppen in februari?
In de Huis aan Huis van eind februari troffen we het onderstaande artikel aan:
GROU – Nina Noordzij liep een paar dagen geleden op de Volmaweg in Grou en
zag daar enkele omgezaagde bomen liggen. Haar oog werd getrokken door wat
fraaie vormen en dichterbij gekomen zag zij honingraten met bijen.

Ook Warber

De holle boom bevatte een enorm nest bijen, levende bijen wel te verstaan. Nina aarzelde niet en ging op
zoek naar iemand die deze bijen zou kunnen redden.
De Nederlandse bijenvereniging gaf haar verschillende adressen van imkers in de buurt. De
heer Tinus Bijlsma
uit Wergea was meteen bereid te komen
nadat Nina haar gistermiddag telefonisch
sprak. Bijlsma heeft
bijna alle bijen meegenomen en hopelijk zit
de koningin daar bij.
Zo niet, verzekerde hij
Nina, zou hij ze samenvoegen met een
ander volk. Maar de
kans dat hij de koningin vindt is groot want
er zat al broed in en
dat is best bijzonder
voor deze tijd van het
jaar.
De kluit bijen betrof bij elkaar wel zo’n tienduizend in aantal. In de zomer kunnen dat er zo
wel zestigduizend zijn.
Nina: ,,Het gezoem was prachtig, allemaal levende bijen. Hopen maar dat ze het redden, ze
zijn immers enkele dagen aan de kou blootgesteld geweest. Jammer dat niemand – toen de
bomen werden omgezaagd – die bijen direct gered heeft. Bijen zijn voor ons allemaal heel
erg belangrijk. Veel dank aan de heer Bijlsma. Vastberaden en professioneel ging hij te
werk. Met rook en een beetje schudden in de opvang-emmer bleven de bijen rustig, waardoor hij ze goed kon vangen en ik de foto’s kon maken. De honing die er uit droop was
heerlijk, zoet en puur.”
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Voorjaars bijeenkomst dinsdag 11 april

Voorjaarsbijeenkomst
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Agenda voorjaarsbijeenkomst 11 april 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken mededelingen
Verslag vorige vergadering (zie onder)
Jaarverslag secretaris
Verslag penningmeester en kaskommissie
Bestuursverkiezing. Reglementair treden af Matthé en Jos. Ze zijn niet herkiesbaar. Bestuurskandidaten zijn Jacob Hein Faber en Pieter Vos. Meer kandidaten
kunnenzich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8.
Verslag stalbestuur
9.
NBV Mededelingen
10. Opleidingen in Fryslân
11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
12. Thema: Lezing over het burgerinitiatief Bijenflinterlint Leeuwarden-Sneek door
Margaretha en Marten. . Laat u verrassen!!
13. Sluiting. Om 22:00 uur moeten we het gebouw uit zijn.
Een verslag van de vorige voorjaarsvergadering komt niet meer in mijn archief voor. Ik
heb aantekeningen gemaakt en weet ook dat ik een enquête gehouden heb over de uitwintering die er vergeleken met landelijk niet erg goed uit kwam. We zullen het zonder
moeten doen. Excuses voor de nalatigheid: Tijd om van secretaris te veranderen:-).
Jos Heemstra Secretaris
INKOOP WINTERVOER.
Het blijkt in de praktijk aanzienlijk goedkoer gezamenlijk in te kopen. Het
scheelt al snel 2 euro per emmer wintervoer. Namens het bestuur coördineert
Germ Koopmans deze actie! Opgave voor belangstelling tijdens de vergadering
of telefonisch bij Germ!
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
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge

De afd. Leeuwarden e.o.

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

Aantal leden
Secretariaat
De Tsjerne 4
9051 HV Stiens

58*
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Kippen en bijen
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Een andere stal

Multifunctionele bijenstal.
De bijenstal is dertig jaar geleden gebouwd. Toen ik 10 jaar geleden ook kippen (Friese
kippen, goudpel) wilde gaan houden, heb ik er een nachthok ingebouwd en een ren er
omheen. De bijen storen zich in het geheel niet
aan de activiteiten van de kippen.
Alleen bij zwermverhindering (kunstzwermen maken en doppen breken) worden de kippen een paar uur opgehokt. Aan de andere kant van de heg is het trapveldje van een lagere
school die vorig jaar is afgebroken.
Het is een beuken heg die ideaal is
voor afscherming, omdat het blad
in de winter verkleurd maar niet
valt. Door de hoge heg hebben de
kinderen gedurende de dertig jaar
geen last van de bijen gehad. De
enkele zwerm die toch afkomt is
een hoogtepunt, waarbij de school
betrokken wordt.
Er is plaats voor 6 bijenkasten. De
uitvliegopening is op het oosten.
Op de eerste foto is nog net een
nestkast voor mezen in een kastanjeboom te zien. Mijn ervaring is dat
mezen soms - lang niet elk jaar- bij voedselgebrek de jongen bijvoeren met bijen. Ze vegen het achterlichaam met angel en gifklier af van het borststuk. Mijn waarneming is dat
dit altijd koolmezen zijn die dit doen. Pimpelmezen doen dit niet. Ik heb dan ook bewust
voor een pimpelmezen nestkast gekozen. De maximale maat
van het vlieggat moet dan 2,8 cm zijn.
Bij een gat van 3,0 cm kun je ook koolmezen verwachten. Verder is mij opgevallen dat de huiszwaluwen die op 15 m
afstand broeden geen enkele belangstelling hebben voor de
bijen. Op de poepplankjes is te zien dat
zij wel grote vergelijkbare insecten vangen. Zij kunnen dus al vliegend de bijen
van andere insecten onderscheiden.
Door geluid of vlieggedrag? Of gierzwaluwen en boerenzwaluwen hetzelfde gedrag vertonen weet ik niet.
Met vriendelijke groeten,
Matthé van Hout

Nog een stal
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Natuur en cultuurpark Vijversburg

Vijversburg

In het park is het goed toeven. Vermaak voor jong en oud, natuur en cultuur. Ook de
bijenstal trekt de nodige belangstelling, want ieder jaar mogen we weer diverse groepen
iets laten zien van de toch wel bijzondere wereld van de bijen. Als wij ons verhaal
doen gaan de monden vaak open van verbazing, want er is maar weinig kennis over de
bijen. Met de bijenstal hopen wij zo een bijdrage te leveren en jong en oud iets laten
ervaren van het werk van de imkers. Intussen is het buiten ook prima weer voor de
bijtjes. Ze komen al weer binnen met stuifmeel en zijn de winter goed doorgekomen.

We zijn benieuwd wat het nieuwe seizoen ons gaat brengen en welke gasten we mogen
ontvangen.
Pieter Vos
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Warbere Bijker
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In warber bijker:

In Warbere Bijker

BEANT BIJKER
Beant Bijker is in apart bijker, sels yn it bijkersfolk rint hy der út. Hy is gjin lid fan in bijkersferiening, hy is in swalker. Beant rint al tsjin de santich. Aldere bijkers kenne him
noch as de bijker mei de bakfyts. Hy giet al sùnt syn tweintichste mei bijen troch it libben.
Winterdeis is in stevige canvas-tinte op syn bakfyts syn ûnderkommen. Fan maart oant yn
de hjerst is der foar syn tinte gjin plak. Dan steane der seis bijekasten op de bakfyts en
húsmannet Beant, as it heal kin, yn de buert fan in goede dracht ûnder in provisoarysk
ôfdakje. Nei in libben lang wit hij better as honkfêste bijkers wêr't de bêste drachten te
finen binne. Nei de Phacelia kin hy de linedracht helendal meinimme, en op 7 augustus
fytst er nei de heidedracht.

Fytst altyd by nacht, of oerdeis as hy oanfielt dat it wol lang reine sil. Want in dei mei in
protte dracht wol Beant net misse, it is ommers syn ienichst ynkommen. Ferspraat oer de
hele provinsje hat hyin pear bijker-adressen wêr't hy de huningslinger ensa brûke mei en
wêr't syn folken oerwinterje kinne. Winterdeis fytst hy nei waarmer streken. Mar mids
maart is hy der wer, krek foar de wylgebloei. Beant kin amper lêze of skriuwe, nei skoalle
woe d'er net. Hy hat ek 'klikkaske' sa' hy in mobyltsje neamt. Waarberjochten, ho mar.
Dêr hat er ek net ferlet fan, hy fielt oan it wetter wol hoe't it komme sil. No't hy al sawat
fyftich jier bijket woene wy wolris wat mear fan Beant witte. Nei lang sykjen krigen wy
him yn De Lauwersmar te pakken, op de wettermunt. "Kearel, wat stjonkt dy huning, mar
it ferkeapet poerbêst" wie syn earste wurd. "Helpst efkes"? Syn bakfyts mei de swiere, iepen kasten wie yn de kliemske klaai fêstrekke. Wy krigen it spul in ein fjirder wer op de
dyk. By syn bijen is fan ferfleanen gjin sprake, Beant kin as tûk bijker syn bijen mei in
houten fluitsje fan ôfstân de wei nei de kasten wize. Promkjend fertelt er oer syn bijenwille, syn opfettings, syn apart soart swarte bijen, yn syn eagen in ras dat nimmen oars hat.
Nei al dy jierren mei skerpe seleksje swermje en stekke syn folken net mear en docht de
Varroa gjin kwea mear. Op de fraach hoe't er dat klear spile hat jout Beant gjin antwurd.
In foarstel om ris op in bijkersjûn oer syn handel en wandel te fertellen wiist hy ôf. " Tink
dy ris yn, dan moat ik myn folken hjir achter litte, nee, dat wurdt 'm net". Ek wegert hy in
foto by dit stikje, de lêzer moat it hjir mar mei dwaan. Jawis, in apart man, dy Beant Bijker..... Tjitte Piebenga

