
 

 

                    

Nieuwsbrief van de Imkervereniging Haarlem e.o.    november 2013  

 

Van het Bestuur 
Komende soosavonden: 

Dinsdag 12 november;  top bar hive  de ervaringen van Albert Knol  

Dinsdag 10 december;  De bijenleskist van het Natuur en Milieu Educatiecentrum Ter Kleef. Ter bezichtiging 

met uitleg en hoe kunnen we die gebruiken (De kist kunnen we in de winter goed lenen, in het voorjaar zijn ze 

vaak uitgeleend aan scholen) eventueel aangevuld met markt ervaringen 2014. 

Dinsdag 11 februari; algemene leden vergadering 2014.   

 

Diploma-uitreiking Basiscursus Bijenteelt 2013 

Dinsdagavond 24 sept. Om 19.30 uur. 

Deze avond vond plaats in Stay Okay aan het Jan 

Gijzenpad in Haarlem, op uitnodiging van Falco 

Bloemendal, een van de cursisten. 

Feestelijke ontvangst met bubbels en knabbels. 

Alle 18 kandidaten  geslaagd! Een mooie 

versterking van de imkergelederen. 

Diploma’s werden uitgereikt; Pieter werd bedankt 

voor de geweldige cursus die hij heeft gegeven; 

ook de mentoren, die assisteerden bij de 

praktijklessen werden niet vergeten. 

Allen  kregen heerlijke flesjes bereid met hop of 

honing ; En  DVD’s  voor Pieter en Rieks (meer dan 

honing) en toen aan de koffie of fris. 

Pieter’s vrouw had twee Arabische honingkoeken  

gebakken met een topping van honing en 

geroosterde amandelen (zie recept); helemaal in 

stijl en verrukkelijk. 

 
Het werd een gezellige avond. 

Tenslotte reikte Elja nog een kruiswoordpuzzel aan 

iedereen uit met in te vullen woorden die op de 

bijen en het bijenleven betrekking hebben. Alles bij 

elkaar een prima avond. 

G.Botman 

 

 

De Bijenkoningin 
Het portret De Bijenkoningi is vervaardigd van de 
overblijfselen van de behuizing van een bijenvolk 
dat in september 2012 is doodgegaan. De maker 
van het beeld, Karola Veldkamp, die behalve 
beeldend kunstenaar ook imker is, gebruikte 
bijenwas (gesmolten bijenraten) voor het gezicht 

en de oorspronkelijke bijenraten voor het haar van 
de bijenkoningin. In bijenraten slaan bijen hun 
voedsel op, zoals stuifmeel en honing, maar 
bovendien leggen zij er hun eitjes in, waaruit de 
bijenlarven worden geboren die uitgroeien tot 
nieuwe bijen. De zeshoekige raten hebben dus 
zowel de functie van voedselkamers als van 
broedkamers. 



 

 

 
Het portret De Bijenkoningin heeft een krachtige 
verschijningsvorm en bepaalt niet alleen door haar 
fysieke aanwezigheid de atmosfeer van de ruimte 
waarin zij zich bevindt, maar ook door haar geur. 
De vrouw heeft een sterk gezicht en draagt met 
een zekere trots haar kapsel van bijenraten. Karola 
Veldkamp beschouwt dit beeld als een ode aan de 
bijenvolken, die overal ter wereld ernstig in hun 

bestaan worden bedreigd. Het dode volk, waarvan 
de restanten zijn gebruikt voor dit beeld, is daarom 
in haar ogen niet voor niets gestorven.  
 
Het kapsel van De Bijenkoningin, de bijenraten, 
vertellen een verhaal over de geschiedenis van dit 
bijenvolk. Het was een erg werkzaam volk. De 
kleuren van de raten variëren van licht goudgeel 
naar donkerbruin. In de donkergekleurde delen 
hadden de bijen hun broednesten en in de 
lichtgekleurde delen bewaarden de bijen de 
honing. Alle honing is door de darren opgegeten. In 
een aantal raten zien we zogenaamde 
‘koninginnendoppen’, stille getuigen van de 
pogingen die de bijen hebben ondernomen om een 
nieuwe koningin te maken. Hier en daar treffen we 
in een enkele honingraat een verdroogde bij aan.  
 

Karola  

 

Recept Arabische honingkoek 
Ingrediënten:  

75 g margarine, 3 eieren, 125 g suiker, 1 zakje 

vanillesuiker, 3 eetl. slagroom, 150 gr bloem, ½ 

zakje bakpoeder.  

toplaag: 100 gr margarine, 80 gr suiker, 80 gr 

honing, 2 eetl slagroom, 150 gr amandelschaafsel, 

¾ theel gemalen kaneel, geraspte schil van ½ 

sinaasappel. Voor de vorm: margarine. 

 

 

Vet een springvorm van 28 cm doorsnede in met 

margarine. Verwarm de oven voor op 200
0
C. Smelt 

de margarine. Klop de eieren schuimig met de 

suiker en de vanillesuiker. Roer de afgekoelde 

margarine en de slagroom door de schuimige 

eiermassa. Zeef de bloem met het bakpoeder 

erboven en schep het erdoorheen. Doe het deeg in 

de springvorm, strijk de bovenkant glad en bak het 

10-12 minuten op de tweede richel van onderaf.  

 

toplaag: 

Smelt de margarine in de pan, voeg de suiker, de 

honing, de slagroom, het amandelschaafsel, de 

kaneel en de sinaasappelschil toe, roer alles door 

elkaar en laat het aan de kook komen. Haal de 

bodem uit de oven, strijk er de vulling overheen en 

bak hem nog eens 12-15 minuten. Haal de koek uit 

de vorm en laat hem op het taartrooster afkoelen. 

 

Pieter Dhont 

Uit:het grote boek met de heerlijkste 

BAKRECEPTEN, 1983,  isbn 9021013886.

 

Eerste pot Catshuishoning 
Minister-president Rutte ontvangt uit handen van onze imker Pim Lemmers de eerste pot Catshuis-honing. 

Sinds mei van dit jaar staat er in de tuin van het Catshuis een bijenkast. Tijdens het Jaar van de Bij in 2012 werd 

via allerlei acties aandacht gevraagd voor de grote bijensterfte in Nederland. In datzelfde jaar werd in de 

Tweede Kamer een motie aangenomen om imkers de gelegenheid te geven om hun bijenkasten op daken en in 



 

 

tuinen van overheidsgebouwen te plaatsen. Het bijenvolk op het Catshuis telt ongeveer 35.000 bijen. Voor een 

pot honing vliegt één bij zo’n 60.000 uur. (26 augustus 2013). 

 

                             
 

De Aziatische hoornaar 
Tijdens mijn vacante op Corsica vond ik het tijdschrift Stantari, histoire naturelle & culturelle de la Corse met op 

de voorpagina de vraag Le frelon asiatique menace-t-il la Corse ( bedreigt de Aziatische hoornaar Corsica)? 

 
Verspreiding van Vespa velutina in Europa tussen 2004 en 2012 (bron: INPN 2013, Rome et al. 2013)   

 

De imkers op Corsica maken zich zorgen over de komst van de Aziatische hoornaar. In korte tijd heeft deze 

hoornaar zich over 50% van Frankrijk verspreid en heeft zich ook al in noord Spanje gevestigd. De hoornaar 

verspreid zich met een snelheid van circa 100 km per jaar. Het Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

houdt de ontwikkeling bij (http://inpn.mnhn.fr).  

 

 

http://inpn.mnhn.fr/


 

 

Dit succes is te danken aan twee eigenschappen 

van deze soort, t.w. de sociale volksstructuur en 

het enorme  vermogen zich te vermenigvuldigen. 

 
Het aantal individuen in een gemiddeld volk wordt 

geschat op ongeveer 6.000 individuen. Maar een 

groot volk, met een kolonie met een hoogte van 1 

meter en een diameter van circa 80 cm kunnen tot 

15.000 individuen bevatten. Deze volken 

produceren aan het eind van het seizoen enige 

honderden jonge koninginnen die overwinteren in . 

Deze volken hebben een enorme eetlust. 

Onderzoek in Frankrijk toonde aan dat de prooi 

voor ongeveer ⅓ uit tweevleugeligen ( 

vliegensoorten) en voor ⅔ uit Vliesvleugeligen 

bestaat (⅔ honingbijen en ⅓ gewone wespen). 

Doordat onze honingbij voor zo’n 60% op het 

menu staat, is de Aziatische hoornaar een 

bedreiging voor onze bijenvolken. 

 
Naast de verspreiding door vervliegen, verspreidt 

de hoornaar zich ook door mee te liften in en op 

(internationale) transportmiddelen. 

Voor Corsica is de Middellandse zee nog een 

natuurlijke barrière, maar realiseert u zich wel dat 

voor het personenvervoer Bastia, de tweede plaats 

van Frankrijk inneemt. Daarnaast is het de meest 

bezochte haven van de Middellandse zee. 

Voldoende gelegenheid voor de Aziatische 

hoornaar om een keer mee te liften. 

 

Pieter  

 

Op vakantie in Hongarije 

Bijenkorven in hun stalletje in Hongarije, zoals dit 

voorkwam in de eerste helft van de vorige eeuw en 

soms daarna ook nog wel. 

Bijna alle boerderijen hadden zo’n bijenstal en van 

oudsher werd de honing niet alleen als zoetmiddel 

gebruikt maar ook werd de geneeskracht ervan op 

grote schaal toegepast. Evenals  die van stuifmeel 

en propolis en niet te vergeten koniginnegelei. Dat 

was trouwens in heel Oost-Europa het gevbal. 

Een bekende schrijver hierover was Paul Uccisic 

met zijn boek ‘De geneeskracht van bijen – 

bijenproducten en hun toepassing. Vanuit het Duits 

naar het Nederlands vertaald door Moontje 

Reitsma. In 1983 uitgegeven door J.H.Gottmer, 

Haarlem. Is soms nog wel tweedehands te koop.  

 

 
 

Rectificatie 
in een e-mail betreffende de soos avond van 8 oktober over de carnica bijen is de naam van Jelle Kampen 

helaas verkeerd vermeld geweest, hier staat het correct. 

 

  

 



 

 

Biologisch Dynamisch  Imkeren 
Vrijdag 25 oktober is de eerste regiobijeenkomst voor BD imkers Haarlem geweest.  (BD = biologisch 

dynamisch). 

Een bijeenkomst waar 23 mensen naar toe gekomen waren en waar Ferry Schutselaars en Theo Georgiades 

een toelichting gaven op het biologisch of biologisch dynamisch imkeren in Nederland.  Noord Holland heeft 

inmiddels 200 biologisch, of biologisch dynamisch imkers. 

Verzoek aan de aanwezigen was om na te denken wat zij van de regionale groep verwachten.  Wil je aan het 

werk (met werkgroepen), is het vooral een sociaal bijeenkomen of ben je juist opzoek naar informatie en 

kennis over bd imkeren.   

 

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  
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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