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Van het Bestuur 

Tijdens onze laatste imkersoos op zondagmorgen hebben we, de aanwezige leden en bestuur, besloten de 

verenigingsavonden op de tweede dinsdagavond van de maand te organiseren. De zondagmorgen bleek voor 

veel leden niet het  ideale moment om bijeen te komen. De volgende data hebben we gereserveerd: 

10 september honing 

17 september  examen Basiscursus Bijenteelt 2013 

24 september diploma uitreiking 

8 oktober  

12 november Carnicabijen 

10 december 

 

Basiscursus Bijenteelt 2013 

Tijdens de basiscursus kom je steeds weer voor 

verrassingen te staan. Moesten we ruim een 

maand geleden constateren dat de vegers ernstig 

voedsel gebrek hadden op 16 juli hing er een 

zwerm in een boom. Het voedselgebrek had te 

maken met de drachtloze periode. Deze treedt in 

nadat de meidoorn, als laatste drachtplant, is 

uitgebloeid. Mede door het slechte weer in die 

periode van ongeveer drie weken kregen de grote 

vegers voedseltekort met dramatische gevolgen. 

Op de 16
e
 hing er een zwerm. Na later bleek 

afkomstig uit een gele cursuskast. Jan Kees schepte 

de zwerm. Niet veel later bleek dat deze goed van 

pas kwam. Een hoofdvolk bleek moerloos te zijn. 

Daarop met de krantenmethode het moerloze 

hoofdvolk met de zwerm verenigd. In het 

afgezwermde volk hebben we na zes dagen de 

zwermcellen gebroken en de jonge koninginnen 

laten inlopen. 

 

Pieter Dhont 

 

 



 

 

Bijenstand Oostermoer  

Zoals wellicht bekend zijn Ton en ik beide buren 

van elkaar en zijn dan verleden jaar enthousiast 

gestart met elk een volkje van de cursus. En beleef 

je dan nog wat? vroeg een cursist op de soosdag 

(een erg gezellige bijeenkomst was dat). En wat 

een mooie volkstuin waar de hele natuur op 

barsten staat.  

Nou, het eerste wat ons verleden jaar overkwam 

was dat onze koningin erg voortvarend was en met 

haar volk op vlucht ging. Ik trof haar na thuiskomst 

voor de kast aan. Gelukkig hadden we haar 

geknipt, want wie weet bij wie het volk dan wel 

niet in de schoorsteen was gaan hangen.  Dan gaat 

het gezegde op dat een goede buur beter is dan 

een verre vriend. Dus gelijk actie, maar wat te 

doen? Toch zo’n momentje om Pieter dan maar te 

bellen. Net onder etenstijd, maar ja je wilt het toch 

goed doen. Ton had al van de ander buurvrouw 

van de zwerm gehoord.  

 
De buren waren vooral onder de indruk van het 

geluid dat de zwerm had voortgebracht. Hadden 

voor de zekerheid de hond en poezen binnen 

gehaald en voor de rest er van genoten. We zijn 

binnenkort uitgenodigd voor een 

verjaardagsfeestje, dus de verhoudingen zijn nog 

steeds goed.  

Advies van Pieter, probeer de koningin terug te 

laten lopen. Wij hare majesteit op de plank gezet, 

maar werd er weer even hard door twee van haar 

onderdanen vanaf gedragen. Pas later lees je dat 

dit dan ook alleen kans van slagen heeft met veel 

rook. Afijn, wat toen? 

Haar in een kast met enkele raten met afgeslagen 

bijen bij Ton in de tuin gezet (een veger van 

gemaakt). Nu hadden we beiden een volkje om 

goed voor te zorgen.  

Om nazwermen te voorkomen, hebben we in het 

bestaande volk alle doppen gebroken, behoudens 

1 dop. Hier hadden, na achteraf bleek, meer de 

natuur zelf haar gang moeten laten gaan, want de 

koningin bleek niet in staat om bevruchte eieren te 

leggen. Alleen darrenbroed viel ons ten deel, 

waarbij het volk steeds nijdiger werd. Om een lang 

verhaal kort te maken, dit volk hebben we 

uiteindelijk moeten afslaan.  

Gelukkig heeft Ton nog een volkje vanuit de cursus 

kunnen krijgen, en dat staat nu bij mij op de stand. 

Dat was verleden jaar, volgende bee-ezine volgt 

hoe het ons dit jaar is vergaan.  

 

Sint Jan  

 

Smart Beeing 

Stichting Smart Beeing staat voor een praktische, 

flexibele en zakelijke aanpak van de 

bijenproblematiek. Centraal staat de bouw en het 

beheer van bijenstallen waar de bijen zo veel 

mogelijk hun natuurlijke leven leiden en daarmee 

zichzelf weer versterken. Daarnaast werkt de 

stichting aan voorlichting en kennisoverdracht – 

heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld door 

scholen mee te laten bouwen aan bijenkasten. De 

initiatiefnemers doen een beroep op 

(maatschappelijke) ondernemers die op een of 

andere manier willen investeren in het behoud en 

de versterking van de bijenvolken. 
 



 

 

 

Eerste Bijenstal Smart Beeing een feit!  

Op 24 mei zijn de eerste 9 Smart Beeing 

Bijenkasten geplaatst op het terrein van 

Informatieboerderij Zorgvrij gelegen in het 

recreatiegebied Spaarnwoude (NH). Een unieke 

gebeurtenis! 9 volledig hand gemaakte bijenkasten 

van een bijzonder en kenmerkend ontwerp.  

Deze bijenkasten voorzien in de meest gunstige en 

bij- vriendelijke leefomgeving. 

 

http://www.smartbeeing.com 

 

Ton Rutten 

 

 
 

Ecologisch kunstproject Het Nieuwe Bijenmuseum | Kunstfort bij Vijfhuizen 

Het Nieuwe Bijenmuseum  is een ecologisch 

kunstproject op het terrein van het Kunstfort bij 

Vijfhuizen. Het is een project voor, door en over 

bijen én mensen, dat raakt aan de thema’s 

duurzaamheid, bijen- en bijensterfte, 

biodiversiteit, landschap & ecologie en het huidige 

landbouw- en voedselbeleid. 

Het Nieuwe Bijenmuseum is een groeiproject, en 

een vervolg op het tijdelijke kunstwerk Why we fly, 

why we die van Stadtimkerei Finger (DU). Dit werk 

was te zien tijdens de kunsttentoonstelling Dolly in 

2011. 

 
Het Nieuwe Bijenmuseum programma is veelzijdig. 

We hebben sinds twee maanden 1 en binnenkort 2 

bijenvolken op het terrein. De Kunstfort ‘huisimker' 

beheert in de weekenden de bijenvolken en het 

vaste team houdt de koningin, de vele vlijtige 

meisjes, en de kleine club darretjes…, goed in de 

smiezen, opdat ze geen bezoekers steken en zich 

voorbeeldig gedragen.  

In juli komt er een educatieve en eigenzinnige bijen 

kunstinstallatie op het terreplein van het Kunstfort, 

met daarin allerlei curiosa, kunst- en 

kunstnijverheidobjecten, wetenschappelijke 

inkijkjes en andere parafernalia omtrent de 

honingbij en de bijbehorende flora en fauna. 

We zijn bezig met het realiseren van diverse 

vrijwilligersreeksen waarbij we samen met 

buurtbewoners, geïnteresseerden en 

projectpartners zoals M.E.E.RGroen, NMCH, de 

Heimanshof, Gemeente Haarlemmermeer en 

Imkervereniging Haarlemmermeer biologische 

drachtplanten percelen en bloemenvelden 

aanleggen in de openbare ruimte (in een straal van 

maximaal 6 km van het Kunstfort). Binnenkort start 

een reeks in Schalkwijk (Haarlem) i.s.m. Landschap 

Noord-Holland en met een clubje van zo’n 10 

vrijwilligers hebben we een bijenbloemen veld 

aangelegd op 500 meter afstand van het Kunstfort 

terrein (op het voormalige spoortraject langs de 

Geniedijk). Deze reeks is gefinancierd door Groen 

& Doen en wordt gesponsord door Bolster zaden, 

biologisch zaadteelt bedrijf 

(http://www.bolster.nl/).  

Er is een ludiek en educatief programma met 

speurtocht en workshops voor (school) kinderen in 

de maak en in samenwerking met het 

Fortrestaurant en de vrijwilligers zijn 2 grote 

kruidenbakken aangelegd met diverse 

drachtkruiden waaronder salie, lavendel, 

marjolein, tijm, rozemarijn en wat incarnaatklaver 

voor de groenbemesting en de sier. De oogst is 

voor het restaurant, haar bezoekers én de 

foeragerende bijen. 

 

In 1 van de tentoonstellingsruimtes wordt een 

http://www.smartbeeing.com/
http://www.bolster.nl/
http://www.kunstfort.nl/media/k2/items/cache/1a9baee2108527eeffc063ebca11f242_XL.jpg


 

 

teaser van de inmiddels immens populaire 

documentaire More Than Honey (Markus Imhoof, 

2012) vertoond en in de winkel verkopen we de 

dvd tegen een spotprijsje. Verder komt bij de 

ingang van het Kunstfort een 3D kast te staan met 

daarin een serie dia’s die op poëtische en 

illustratieve wijze het verhaal van de honingbij 

vertelt.  

 
De honingopbrengst van de bijenvolken tot slot 

gaan we voor een prikkie verkopen als 

overheerlijke, lokaal geproduceerde en biologische 

Kunstforthoning. 

De specifieke (deel)thema’s van het project 

overkoepelend, wil het Kunstfort met Het Nieuwe 

Bijenmuseum vooral ook de aandacht vestigen op 

de schoonheid van de bijenwereld en de bezoeker 

door de aangeboden activiteiten ‘tot 

verwondering, fascinatie en bewustwording 

prikkelen’ (waarbij er met kennis van zaken op 

wordt toegezien dat de bijen niet u zullen 

prikken!). 

Mocht u meer willen weten neem dan contact op 

met projectcoördinator Mariken Straat, 

groeiproject@kunstfort.nl of bezoek onze blog 

http://bijenmuseum.kunstfort.nl/ 

 

Mariken Straat 

 

 

Zo zou de supermarkt eruitzien zonder bijen 

De Amerikaanse winkelketen Whole Foods Market is een campagne begonnen om de consument te wijzen op 

het belang van bijen. Onder de noemer 'Share the Buzz' toont het natuurvoedingsbedrijf hoe een supermarkt 

eruit zou zien als er geen bijen bestonden.  

 

©  

Volgens Whole Foods Market is een op elke drie happen voedsel direct of indirect afkomstig van planten die 

hun voortbestaan te danken hebben aan honingbijen en andere bestuivers. 'De grote dalingen in de 

bijenpopulatie bedreigen de beschikbaarheid van heel wat verse ingrediënten waar consumenten op rekenen 

voor hun goedgevulde eettafels.' 

Om het probleem te illustreren, verwijderde Whole Foods alle producten op basis van planten die afhankelijk 

zijn van bestuiving uit de winkelschappen. Het resultaat? 237 van de 453 producten waren verdwenen, ruim 52 

procent van de dagelijkse productenmix.  

 

mailto:groeiproject@kunstfort.nl
http://bijenmuseum.kunstfort.nl/
http://www.wholefoodsmarket.com/sharethebuzz


 

 

Monitor Uitwintering Bijenvolken 2013 

 

Beste imker, 

U hebt deelgenomen aan de Monitor Uitwintering 

Bijenvolken 2013. Over de uitkomst zal over enige 

tijd zoals gebruikelijk een rapport verschijnen. Ik 

wil u nu, evenals in voorgaande jaren, informeren 

over de mate van bijensterfte in de winter 2012-

2013. 

In totaal hebben 1630 imkers gegevens 

ingezonden. Imkers die wel een formulier 

instuurden, maar in oktober 2012 geen volken 

hadden, het aantal volken niet opgaven of 

anoniem invulden zijn niet meegerekend.  

Bij de sterftepercentages geven wij tussen haakjes 

nog 2 percentages. Deze vormen het 

betrouwbaarheids-interval (BI). De landelijke 

bijensterfte bevindt zich met 95% zekerheid tussen 

deze 2 percentages in.  

In totaal was na de afgelopen winter 13,71 % 

(12,84 - 14,62) van de ingewinterde volken dood.  

Verder werd 10,02 % (9,43 - 10,65) van de 

ingewinterde volken als zwak in het voorjaar 

aangeduid. 

Hoge sterfte werd opnieuw aangetroffen in de 

provincies Groningen en Limburg. Brabant als 

geheel ondervond nu een gemiddelde bijensterfte, 

maar Oost Brabant bleef problematisch. In Zeeland 

neemt de wintersterfte de laatste 2 jaar toe. Zuid 

Holland en Utrecht ondervonden een lage 

bijensterfte. 

Later deze maand zal ik u informeren over hoe de 

Nederlandse uitwintering van bijenvolken 2013 

zich verhoudt tot die in andere Europese landen. 

Heel interessant wat mij betreft. 

Met vriendelijke groet 

Romée van der Zee 

Nederlands Centrum Bijenonderzoek 

 

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  Uitsluitend Hillegom e.o. 
Elja van der Have  06-19533591   Haarlem, Ramplaankwartier 
Wil Maris  06-50410052  Haarlem Noord (NS-station tot Slaperdijk) 
Mathijs Wils  06-24629292  Haarlem Noord (NS-station tot slaperdijk) 
 
Algemene informatie 
Imkervereniging Haarlem en Omstreken 
Kamer van Koophandel: 40596998 
Bankrekening ‘Penningmeester’: ING 1215691 IMKERVERENIGING HAARLEM EO . 
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