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Bevoorrecht

Wij zijn toch maar bevoorrecht dat we ons met bijen bezig mogen houden. Bijen hebben toch iets mythisch voor veel mensen en een directe relatie met de
natuur. Heel anders dan bijvoorbeeld oude auto's of de duiven club. Sommigen
van ons zijn nog eens extra bevoorrecht, zoals Tinus die met een oude 4x4
Volvo zijn bijen mag vervoeren of Jos die zijn bijen gewoon in de voortuin van
zijn woning midden in Stiens heeft. Maar ook Germ en Coby die de natuur
mogen proberen te verbeteren in Schiermonnikoog. Een kansloze missie trouwens vindt Jacob Hein die voor biologisch dynamisch gaat. Uw voorzitter is
natuurlijk ook bevoorrecht, want zeg nu zelf wie heeft er nu zoveel drachtplanten en bomen op zijn eigen erf?
Bevoorrecht ook omdat alle imkers op hun eigen wijze en naar eigen inzicht
bijen houden. Niks regels, oormerken, quota, rechten of certificaten. Vrijheid
blijheid. Zoveel imkers, zoveel verschillende methoden, kasten en meningen,
met eigenlijk maar een ding gemeen: Bijen zijn hun lijntje met de natuur. Een
lijntje dat we bij ons verdere bestaan een beetje zijn kwijt geraakt.
Maar dat zelfde lijntje met de natuur maakt ook dat we verantwoord met onze
bijen moeten blijven omgaan. We kunnen niet achterover leunen en denken dat
alles blijft zoals het was. We zullen ons moeten blijven verdiepen in de kansen
en bedreigingen voor onze bijen, want anders halen varoa, kleine kastkever of
Aziatische hoornaar of gewoon een volstrekt verarmd bijenmilieu, ons zomaar
in. De natuur is nu eenmaal nooit stabiel er verandert altijd wel wat en wij zullen moeten blijven mee veranderen.
We zullen moeten blijven leren, een leven lang. Best wel lastig voor zo,n groepje eigenwijze en soms ook wat traditioneel denkende hobbyisten.
Maar het is ook een voorrecht dat je nooit te oud bent om te leren. Het is dus
ook een voorrecht om op 13 november op onze vergadering weer aanwezig te
zijn om je eigen eigenwijze opvattingen en inzichten te delen met de spreker,
bijenteeltleraar Emmo Koster en alle andere aanwezige eigenwijze clubgenoten.

willem voorthuijsen

Klaar voor de winter
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Iets veranderd is deze rubriek en wellicht ook interessant. Eens te horen hoe het op de stal
van de collega imkers uit de vereniging gaat. Soms met een foto-tje erbij. Maar ook vragen
(en oplossingen) kunnen hier aan de orde komen.

Van je eigen stal

Een ervaring rijker
Een prachtige dracht. Daar had een boer voor gezorgd, uiteraard tegen het genot van een
leuke subsidie werd er 9 hectare akker ingezaaid met een mengsel van haver, zonnebloem,
phacelia, luzerne, boekweit, korenbloem en een aantal soorten die ik wel van gezicht, maar
niet van naam ken. Een prachtig mengsel waar ze de hele zomer naar hartenlust op konden
foerageren en ook nog een mooie honing brachten.
Zo af en toe moet een imker eens even in zijn volken kijken en omdat er 12 kasten op een
rijtje stonden was een collega imker wel even bereid te helpen. Daar hebben we elkaar voor,
nietwaar.
En aldus geschiede.
Alles werd klaargezet en de eerste kast werd geopend. De kast waar eerst gemoedelijke en
lieve carnica’s in zaten, was veranderd in een behuizing voor killer-bees. Als door F-16’s
werd ik bestookt met een mitrailleurvuur van angels. Door het pak en door de handschoenen staken ze. Ook mijn bereidwillige hulp werd belaagd en ook hij had plotseling handschoenen nodig die een maat of zes groter moesten zijn.
Het meest vervelende was dat ook de hond van de helper het slachtoffer werd. De bijen
pakten alles wat bewoog of warmte gaf. De imkers kwamen er vrij snel weer bovenop maar
de hond belandde trillend bij de dierenarts en heeft 3 dagen aan het infuus gelegen. Pas na
een week of drie is ze weer de oude.
Wat is hier nu de oorzaak van?
Even met de boer gesproken, en wat bleek: Hij had de uien op het naastliggende perceel
behandeld met een groei-remmend middel, tegen het uitlopen van de plant in de winter.
Het etiket vermeldde dat het bij vriendelijk was en geen insecticide bevatte.
Het middel had echter een sterke geur, hetgeen vermoedelijk de oorzaak van de agressie is
geweest.
Ik had het wel even gehad met de bijen.
Een paar weken later waren het gewoon weer de bijen die ik gewend was, of waren ze toch
een tikkeltje pittiger geworden?
Moraal: houdt steeds contact met de boer(en) in de omgeving en vraag gewoon even of er
“bijzonderheden” zijn. Een paar potten honing is voorts goed voor de relatie.
Jos
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Van je eigen stal

De Potmarge
De voeremmers zijn leeg en de voerbakken schoongemaakt, het bijenseizoen zit erop.
We gaan met 6 volken van de bijenstal Potmarge de winter in. Na de mierenzuurbehandeling hebben we gecontroleerd of de moer nog aanwezig was. We hebben geen
uitgebreide inspectie meer uitgevoerd, de waarneming van staande eitjes was voldoende om een volk als “moergoed” te kwalificeren. Een stille moerwisseling valt natuurlijk
niet uit te sluiten, dat heb ik dit jaar voor het eerst sinds ik bijen houd meegemaakt.
Een jonge gemerkte F1 moer zat in de onderbak en een jonge ongemerkte moer in de
bovenbak. Gelukkig had ik de moer gemerkt, anders was het me niet opgevallen!
We hebben een Schiermoer van 2016, zij is inmiddels een ‘grand old lady’ maar ze
heeft het dit jaar nog prima gedaan. Hein heeft enkele F1 moertjes van haar na geteeld
en die zijn in volken ingevoerd om een F2 moer te vervangen. We streven ernaar dat
ieder volk een F1 moer heeft maar een mooie F2 moer met een zachtaardig volk houden we ook aan.
Dit jaar hebben 7 cursisten in de volken gewerkt om zich vaardigheden voor de basiscursus eigen te maken. We hebben de afspraak gemaakt dat het volk met een Schiermoer niet voor de cursus gebruikt wordt. Het maken van een aflegger is uiteraard een
onderdeel van de cursus en het is mooi dat de afleggers tijdelijk bij Hein op zijn stal bij
Jelsum geplaatst kunnen worden. De broedloze afleggers worden behandeld met
oxaalzuur en door een cursist regelmatig een beetje bijgevoerd.
En ook niet onbelangrijk: de cursisten volgen deze volkjes in hun ontwikkeling.
Als die volkjes weer naar de stal verhuizen is het altijd een gepuzzel wie met wie verenigd moet worden en welke moer aangehouden wordt. De bewoners in de flat tegenover de ingang van de stal zullen zich wel eens afvragen wat we in de avonduren allemaal uitspoken als ze ons door het hek zien gaan. Maar het voeren of verenigen van
volken zijn werkzaamheden die we in de avonduren uitgevoerd moeten worden, niet
overdag.
De belangstelling voor onze Open Dagen was dit jaar ook prima, op de Landelijke
Open Dag op 14 juli hebben we ruim 90 bezoekers op de stal ontvangen. De klantenkring voor onze honing breidt zich gestaag uit, gelukkig hebben we voor de eerste
Open Dag in 2019 nog een aantal potten op voorraad.
Namens het bestuur van de Potmarge wil ik iedereen, die zich het afgelopen
jaar op wat voor manier dan ook ingezet heeft voor het reilen en zeilen van de
stal, heel hartelijk bedanken voor de hulp! En we hopen dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie kunnen doen…
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Kunst….

Kunst

Op een elektriciteitskastje op de Groentemarkt in Leeuwarden, trof Anna Christina het bovenstaande kunstwerk aan. Ze maakte er een foto van.
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Najaarsbijeenkomst dinsdag 13 nov 2018

Najaarsbijeenkomst
Uitnodiging voor najaarsbijeenkomst
Je bent van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op dinsdag 13 november
2018 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

Emmo Koster, docent van de bijencursus, vertelt over de
praktische kanten van het imker-zijn. Deze zomer was uitzonderlijk warm en droog – zijn er gevolgen van deze hogere temperaturen voor onze bijen en voor ons als imker? Zijn er aanbevelingen voor de imkerij als we meer van dit soort zomers
krijgen? Het wordt zeer op prijs gesteld je eigen praktijkervaringen, vragen, onmogelijke kwesties etc. aan de orde te stellen!!!

20.45 – 21.30 uur

nazit

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, 905
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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Van de redactie
Redactielid gezocht!

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

Van de redactie

Carnicateelt Station Schiermonnikoog
We hebben op Schier een ingewikkeld bijenjaar achter de rug. Jullie hebben ongetwijfeld via diverse media gehoord dat er in de afgelopen winter veel volken ter ziele zijn
gegaan. Een ernstige varroa besmetting en aanverwante virussen hebben de volken dermate verzwakt dat ze de winter niet door gekomen zijn. In april hebben we de balans
opgemaakt: een aantal volkjes waren groot genoeg om op de stal te blijven staan. Een 5
-tal moeren zijn om ze van meer bijen te voorzien, aan de wal ingevoerd in broedloze
F1 carnica volkjes om ze ‘op te peppen’.
Gelukkig hebben een aantal imkers gehoor gegeven aan de oproep om een volk met
een zuivere Schiermoer af te staan voor de doorstart van het teeltstation. Woensdag 16
mei zijn de gedoneerde volken van de imkers en de ‘opgepepte’ volken op een kar naar
het eiland gebracht.
Er zijn begin juni 16 drie-ramers met onbevruchte moeren (nateelt Schiermoer) naar
Schier gebracht. Helaas viel het resultaat van de bevruchting van die moeren wat tegen:
8 moeren zijn uiteindelijk overgebleven. Mogelijk was het weer niet optimaal tijdens de
bruiloftsvluchten. Maar wat ook opviel was dat de uitval vooral kastjes betrof die aan de
zijkant van de stal opgesteld stonden. De bomen die daar voor staan zijn de afgelopen
jaren fors gegroeid, misschien hebben de moertjes zich niet goed kunnen oriënteren.
Op 11 juli zijn er weer bijen naar het eiland vervoerd, 14 zes-ramers (door Gerrit
Freije georganiseerd) om de 3-ramers met bevruchte moeren en een paar andere volken
te versterken.
En dat die versterking effect had, hebben we gemerkt: dit jaar waren de omstandigheden gunstig voor een goede dracht op de lamsoor. Klaas Sluiman heeft ongeveer 350 kg
honing kunnen slingeren.
De verkoop ervan is natuurlijk een mooie financiële impuls voor de Stichting, zeker nu
we dit jaar geen moertjes hebben kunnen verkopen. Maar de doelstelling van het Station is het telen van Carnica Schiermoeren en ik hoop van harte dat we met de 25 volken die nu op de stal staan een aanzet voor een goede doorstart hebben gegeven. Ik
verwijs naar een artikel van Marie José Duchateau in Bijenhouden (nr. 5) waarin ze
e.e.a. toelicht over teelt en varroabestrijding.
Coby
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Beste Imkers,
Een tijd geleden vroeg Willem mij of ik eens een berichtje wilde maken over de Biodynamische manier van imkeren en met vooral daarin; wat,
daar dan de voordelen van zouden zijn.
Ik heb gezegd, dat ik dat zal proberen. En tegelijkertijd heb ik het gevoel, dat ik bij de reguliere imkers dan aan het vloeken ben in de kerk.
Als ik het probeer uit te leggen aan mensen, neem ik vaak de tegenstelling tussen de biologische/biodynamische manier en de reguliere manier van
om gaan met koeien: Daarbij ga ik ervan uit dat jullie dat verschil heel goed zelf weten en hoef dat dus niet uit te leggen. Bij beide manieren van
“boeren” kun je zeggen dat boeren van hun dieren houden, toch denk ik dat er verschil zal zijn tussen een boer, die 50 koeien verzorgt een boer,
die 200 koeien verzorgt.
Om niet in de val te trappen van “zullie tegen hullie”, wil ik het anders formuleren. Heb je wel eens nagedacht over het volgende:
Waarom hebben de bijen in het wild een raat afstand van 35 mm en de imkers in de kasten een raatafstand van 38,5 mm?
Waarom besteedt een bijenvolk zo ongelofelijk veel energie in het grootbrengen en verzorgen van darren?
Waarom bouwen bijen naar beneden, terwijl ze toch zouden moeten weten, dat een imker de volgende bak erboven op doet?
Waarom kunstraat aanbieden, terwijl de bijen uitstekend zelf hun raten kunnen bouwen (op hun eigen wijze)?
Is zwermen alleen maar lastig of iets wat we anderen ook mee willen laten maken?
Ga je bij het nemen van beslissingen uit van de bij(en) of van je eigen gemak?
Zo zijn natuurlijk nog wel meer zaken waar iets dieper over nagedacht zou kunnen worden.
Binnen de BD imkerij is een publicatie serie uitgegeven en één daarvan luidt:
“Omschakeling van gangbaar imkeren naar bijenwaardig imkeren”. {Publicatie 1}
Daar staan deze zaken mooi in omschreven en toegelicht. Deze publicatie kost 6 euro, is op A5 formaat en is bij mij verkrijgbaar.
Mensen die daar weleens over van gedachten willen wisselen nodig ik van harte uit om dat eens samen met mij of een andere imker te doen.
Jacob Hein Faber.

Nog een speelse samenvatting uit Publicatie 3: “Vrije raatbouw in het bijenvolk”
Raten bouw ik graag zelf
En kijk eens naar die golvende structuur van de cellen en tussen de raten
Dode en vaak vervuilde was van andere volken is een ballast en zelfs gevaarlijk voor mij
Mijn moer bepaalt zelf wel met welke darren ze wil paren
Ik bouw van boven naar beneden
Mijn raatafstand van hart-tot-hart is 35 mm
Een goede warmtehuishouding is de uiting van mijn vitaliteit
Ik realiseer precies de juiste verhouding tussen darren en werksters
Mijn ontwikkeling verloopt passend bij de omstandigheden
Het aantal moerdoppen is daarbij precies goed
Het zwermmoment wordt overeenkomstig mijn eigen ritme gekozen
Ik zoek dan een optimale, vaak sfeervolle plek
Ik wil geen metaaldraad door mijn raten ter versteviging
Reizen doe ik niet aan
Voor de Varroa ben ik eigenlijk niet bang meer
Verenigen? Komt niet in me op
Ik heb wel voldoende nectar en honing nodig!
Maar ook water en mineralen …..waar is de mestvaalt gebleven?
En voldoende propolis
En stuifmeel in alle mogelijke kleuren en kwaliteiten
Hou al dat gif toch verre van mij!
Op zoek naar inlevende imme -vrienden en -vriendinnen
alleen dán kan ik optimaal het landschap verzorgen
en de mens tot voorbeeld zijn
is getekend,

Ik, de Imme

