
 

 

                    

In memoriam 

Donderdag 7 maart ontvingen wij het droeve bericht dat Daan de Wilde op woensdag 6 maart was overleden. 

Hij overleed aan een niet te overwinnen ziekte. Daan was vanaf het moment dat hij zich als donateur bij de 

Vereniging aanmeldde lid van het zwermteam. Hij was een trouw bezoeker van onze verenigingsavonden. 

Belangeloos stelde Daan kastmateriaal beschikbaar voor onze cursusvolken. Wij verliezen in hem een zeer 

betrokken imker.  

Van het Bestuur 

We zijn op zoek naar imkers die willen deelnemen 

aan het zwermschepteam. Pim Lemmers zegde zijn 

deelname op vanwege drukke werkzaamheden. 

Omdat hij een groot werkgebied bestreek is er een 

leemte ontstaan. We zoeken imkers  die 

bijvoorbeeld per plaats of per wijk/postcodegebied 

zwermen willen scheppen. 

 

Ook willen wij vraag en aanbod van bijenvolken 

(zwermen) in kaart brengen. Een (virtuele) plek 

waar de behoefte aan volken en het aanbod 

(vegers, afleggers, zwermen) elkaar ontmoeten. 

 

Deelname en ideeën voor deze onderwerpen graag 

bij de voorzitter.

Soos 

Zondagmorgen 5 mei a.s. aanvang 10.00 uur organiseren onze leden Elja tvan der Have, Ton Rutten en Sint Jan 

Tiesma onze eerste imkersoos.  Het thema van deze bijeenkomst is bijenplanten. Eerst houden Sint Jan en 

Pieter Dhont eeen inleiding over drachtplanten, aansluitend gevolgd door een excursie door het 

volkstuincomplex Eigen Tuin e.o.  Verzamelen om 10.00 uur in het verenigingsgebouw van Eigen Tuin, 

Boerhavelaan 41, 2035 RB Haarlem/Schalkwijk. 

Dinsdagavond 24 september is er een Verenigingsavond. Op deze avond vindt in elk geval de diploma-uitreiking 

plaats aan de cursisten van de Basiscursus Bijenteelt 2013.  

 



 

 

Basiscursus Bijenteelt 2013 

De negentien cursisten hebben inmiddels de  vijf 

theorielessen gevolgd. Ook hebben ze al  drie 

praktijklessen  gevolgd. Dat was een bijzondere 

ervaring ,  al die friemelende beestjes over je 

vingers en de eerste steek. Door het tegenvallende 

koude weer kon niet optimaal in de volken worden 

gekeken. Het broed mocht niet teveel afkoelen. 

Toch kon op zaterdag 20 april beter in het volk 

worden gekeken. Er werd broed in alle stadia 

gezien. Slechts in drie van de acht volken werd de 

koningin gevonden en geel  gemerkt. Alle acht 

volken staan nu op twee broedkamers en 

beschikken over zeven ramen kunstraat en een 

bouwraam. De verschillen tussen de volken zijn vrij 

groot. Enkele volken bouwen al stevig uit in de 

bovenkamer, andere volken huizen nog in de 

onderbak.  

 

Verloren gewaand bijenvolk 

Najaar 2012 vertelde de hoofdgreenkeeper van het 

golfterrein bij Spaarnwoude Ton Rutten dat er op 

het terrein een verwaarloosde bijenstand aanwezig 

was. Hij was van plan om een en ander in de 

afvalbak te stoppen.  Daarop overlegde Ton met 

Pieter Dhont.  De voormalige eigenaar wisten we 

nog te achterhalen, maar deze had er geen 

belangstelling meer voor.    

 

We telden zo’n vijf kasten, waarvan één nog met 

een bijenvolk. We hebben de stand ontruimd en 

dat ene volk laten staan. Het was loodzwaar.  Dit 

voorjaar hebben we de kast leeggemaakt en het 

volk in een schone behuizing geplaatst. 

  

Het bijzondere was dat in de oude kast de 

vliegopening  zich in de dakrand bevond. 

Vermoedelijk een  spechtengat. In de nieuwe 

behuizing moesten de bijen wennen aan  de 

gewenste vliegspleet (zie foto).  

 

vlieggat 



 

 

 

Het volk was gezond. In het darrenraat vonden we 

weinig mijten. De voedselvoorraad was meer dan 

voldoende.   

Het volk staat nu op één BK met het broed in oude 

raten, één BK met kunstraat en een HK met volle 

ramen voer. 

We zijn razend benieuwd hoe dit volk zich gaat 

ontwikkelen. 

Ton Rutten en Pieter Dhont 

Bijen@wur heeft een nieuwe website 

Op de nieuwe website zijn alle onderwerpen van de oude website terug te vinden, maar in een nieuw jasje. 

Ook zijn er wat nieuwe onderwerpen en onderzoeken bijgekomen. Achtergronddocumenten zijn op de 

verschillende pagina’s te downloaden of te openen.  www.wageningenur.nl/bijen/ 

Vondst bijenkorven in verwoeste stad. 

 In 2010 werd in het NRC melding gemaakt van 

Opgravingen in Noord Israel – Jordaanvallei. 

Daar werd een stad opgegraven bij Tel  Rehov.  Een 

welvarende stad sinds 1200 voor Christus; rond het 

jaar 900 v.C . verwoest; waarschijnlijk door een 

oorlog. 

In de overblijfselen van die stad zijn 30 bijenkorven 

gevonden. 

De cilindervormige korven van ongebakken klei  

werden liggend gestapeld. De korven werden  

gevonden op de restanten van een ingestorte 

binnenplaats. In twee korven zijn overblijfselen 

gevonden van verbrande honingraten met nog een 

groot aantal bijenresten erin: werksters, darren, 

larven en poppen, maar geen koningin. 

De vondst vormt het oudste directe bewijs voor 

bijenteelt, schrijven Israëlische archeologen in een 

artikel in de Proceedings of the National Academy.  

Er zijn oudere Egyptische tekeningen en teksten 

bekend die waarschijnlijk maken dat daar al 2500 

jaar voor Christus bijen werden gehouden. Maar 

de hier beschreven korven zijn zo goed bewaard 

gebleven dat zelfs vrij  nauwkeurig kan worden 

vastgesteld om welke bijensoort het gaat. 

 

Uit analyse van zeventien vleugels en ruim twintig 

pootjes blijkt dat het gaat om een Anatolische 

ondersoort, en niet een van de lokale 

ondersoorten uit de Levant. De meest lokale 

ondersoorten zijn wegens de grote agressiviteit 

ook weinig geschikt voor bijenteelt. De Anatolische 

variant staat nog altijd gunstig bekend. De 

uitheemse herkomst maakt het aannemelijk dat er 

jaarlijks nieuwe koninginnen uit Anatolë zijn 

geïmporteerd om de lijn zuiver te houden. Uit het 

feit dat de bijenkolonies zorgvuldig op een goed 

beschermde binnenplaats werden bewaard, leiden 

de archeologen af dat de korven zeer kostbaar 

http://mailing.wageningenur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D3134360D3134330D36353137340D36310D300D38424131363632460D310D0D300D31300D372E332E312E363037330D34


 

 

waren. Via de deksels aan de achterzijde werd de 

honing geoogst. De vliegopeningen zaten aan de 

andere kant. Zie de tekening.  

We hebben de regio bezocht. Een prachtig gebied 

met genoeg water en  vruchtbare grond. Half 

maart een zee van bloemen. Rehov lag op een 

kruispunt van handelswegen.  

Gonneke Botman. 

 

 

Bijenpaleis voor Westerpark Amsterdam (24-04-2013) 

Architectenbureau ORGA heeft het initiatief 

genomen voor een bijenpaleis in het Amsterdamse 

Westerpark. Het bouwwerk wordt via 

crowdfunding gefinancierd. 

  

De gemeente Amsterdam heeft een plek ter 

beschikking gesteld voor het bijenpaleis, naast de 

natuurtuin in het Westerpark.  

Versterken van de bij 

Het bijenpaleis is volledig ingericht op het 

versterken van de bij. In speciale kasten mogen ze 

hun eigen raten bouwen, hun eigen koningin 

uitzoeken en de honing mogen ze zelf houden.  

Tevens worden imkers biodynamisch opgeleid, 

krijgen scholen lespakketten aangeboden en 

worden er bijvriendelijke zaadzakjes uitgedeeld. 

Zichtbaar voor iedereen 

Door de bijen midden in het park te huisvesten, 

worden ze zichtbaar voor iedereen.  

Zo leren mensen ze beter kennen en waarderen. 

Ook leren mensen wat wel en niet goed voor ze is. 

De gemeente zal anders gaan zaaien, maaien en 

spuiten in het park. 

Alsnog Europees moratorium neonicotinoïden 

Een meerderheid van de Europese Commissie 

heeft alsnog ingestemd met een tijdelijk verbod op 

het gebruik van neonicotinoïden.  

  

De toelating van de betreffende insecticiden wordt 

voor twee jaar stopgezet. Bij een eerdere 

stemming in maart was er nog geen meerderheid. 

Het moratorium geldt niet voor alle middelen uit 

deze groep, maar alleen voor de werkzame stoffen 

imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. 

 

Zaadtoepassingen 

Niet alle toepassingen met deze werkzame stof 

zullen worden stopgezet. Het gaat met name om 

zaadtoepassingen van de insecticiden in door bijen 

bevlogen gewassen. Gebruik in de glastuinbouw 

krijgt waarschijnlijk een uitzondering.  

 

Eerder is afgesproken dat een dergelijk 

moratorium in juni van kracht zou worden. Het is 

nog onduidelijk of deze ingangsperiode wordt 

gehandhaafd. 

Bron: De Boomkwekerij    29-04-2013 

http://www.orga-architect.nl/project2/bijenstal.html
http://www.deboomkwekerij.nl/


 

 

Colofon 

Contact en informatie 
Bestuur 
Voorzitter:  P.W. Dhont (Pieter), Rockaertsduinweg 1,  
2042 DA Zandvoort,  
06-11456855 / 023-5242599,  p.w.dhont@hetnet.nl  
Secretaris: mevr.B.H.M.Botman-Robert (Gonneke),  
Herenweg 207,  
2106 MJ Heemstede,  
023-5284862,  
Herenweg@online.nl  
Penningmeester: T.H.Bulthuis (Rieks), Lorentzstraat 175,  
2041 RC Zantvoort,  
023-5734983 / 06-17125983, rieksbulthuis@gmail.com     
 
Redactieteam 
Pieter Dhont 
Vacatures 
 
Zwermschepteam 
Hans Spijker 06-51420418  Hillegom e.o. 
Elja van der Have 06-19533591 Haarlem / Ramplaankwartier. 
 
Algemene informatie 
Imkervereniging Haarlem en Omstreken 
Kamer van Koophandel: 40596998 
Bankrekening ‘Penningmeester’: ING 1215691 IMKERVERENIGING HAARLEM EO  
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