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Honingkeuring – gezellig toch!

Van de voorzitter
De nieuwe bijenstal
De gemeente wil graag Park Cronesteyn herinrichten en een uitgebreid beheerplan is door de
gemeenteraad in april 2019 goedgekeurd.
Onderdeel van het plan is het reigersbos weer mens-luw maken, met als gevolg dat het pad dat
toegang geeft tot de bijenstal en de achteringang van de Tuin van de Smid afgesloten wordt en
omgeleid. In de tekening is te zien hoe de nieuwe situatie is.
Als vereniging staan wij positief tegenover dit plan. De consequentie is dat de huidige bijenstal moet
verdwijnen. De huidige ligging van de bijenstal laat weinig zon toe en is daardoor donker en vochtig.
In het beheerplan is deze wijziging opgenomen. Het plan behelst het hele Park Cronensteyn en raakt
dus aan veel weer zaken dan alleen de bijenstal. Zo zal er een hoogstam fruitbomen perceel aangelegd
worden zoals aangegeven in de tekening.
Concreet betekent dit dat wij als vereniging een plan gaan uitwerken voor een nieuwe bijenstal. We
hebben gekeken naar hergebruik van materialen maar de huidige stal is alweer heel wat jaren oud,
gespijkerd waardoor het los halen van planken veel schade zal geven. Verder is de stal te laag gebouwd,
waardoor de balken te kort zijn. En we willen de stal iets dieper maken zodat men elkaar makkelijker
kan passeren als de cursisten in de volken werken. Daarnaast willen we een lokaal erbij om droog les te
kunnen geven aan klassen en basis cursisten.
Al met al betekent dit een behoorlijke investering voor de nieuwe locatie.
De gemeente wil de aanbesteding in 2020 doen zodat de gekozen aannemer in 2021 kan beginnen.
Het grondwerk voor de nieuwe plek zal meegenomen worden in het bestek. Wij verwachten in het
najaar van 2021 aan de stal te kunnen beginnen.
Ondertussen zijn wij in gesprek met de gemeente om de regels en vergunningen te bespreken en te
bekijken hoe we de financiering rond krijgen.
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Honingkeuring
Op vrijdag 25 oktober jl zijn de officiële en inofficiële honingkeuringen van de vereniging gehouden,
De inofficiële honingkeuring
Maar liefst 37 potten honing werden gekeurd op geur, kleur en smaak. De honing wordt ingeleverd in
potten zonder etiket. De honing is afkomstig uit eigen volken, maar ook meegenomen uit bijvoorbeeld
Griekenland en Afrika. De opkomst was met ongeveer 40 leden ook erg groot. Na een paar uur proeven
en overleg kwamen de volgende winnaars uit de bus:
- Jaap van Vliet voor de honing met de beste geur
- Peter van Proosdij voor de honing met de beste kleur
- Frans Valentijn voor de honing met de beste smaak en hoogste score "overall" - beste honing
Alle honing van de winnaars was eigen honing. De poedelprijs was voor Peter Verbruggen met een pot
honing meegenomen uit het buitenland. De winnaars gefeliciteerd!

Na 37 potjes honing komt de sugar rush
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De officiële honingkeuring

…..werd door leden van de vereniging Boskoop verzorgd: Annet Künneke-Ruijg, Willy Bos-Slappendel en
Rolf Künneke. Het resultaat mag er zijn:
Paul van Dongen:
Peter Henneman:
Peter van Proosdij:
Frans Valentijn:
Marleen Vis:
Aad Wolvers:

9,2
8,9
9,7 - 9,5 - 9,4 - 9,5 - 9,3 - 9,8 - 9,7 - 9,7
9,1 - 8,3
9,2
8,0 - 7,0 - 8,1

Annet en Willy gaven aan dat zij het heel leuk hadden gevonden en graag komend jaar weer de keuring
doen.
De personen die wel potjes voor de officiële keuring hadden ingeleverd maar niet aan de eisen
voldeden zoals bijvoorbeeld een afwijkende pot anders dan 450gram rond en één potje met en één
zonder etiket werden wel gescoord maar kregen geen oorkonde.
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Inzendingen voor de officiele keuring kregen veel belangstelling

Leiden is 18 imkers rijker
De diploma-uitreiking van de basis-cursisten vond plaats tijdens de berekening van de scoren van de
proeverij. Iedereen heeft de cursus met goed gevolg afgerond en naast een diploma kregen zij een potje
honing met eigen geslingerde honing van de Park Cronensteyn.

Je doet het niet alleen voor een diploma, maar ….

Cursus
* Bijengezondheid en biodiversiteit: over o.a. hommels en solitaire bijen (van Pieter van Breugel: zie
boekrecensie onder). Lezingen op 5 zaterdagochtenden. Start datum: 11-01-2020, Plaats: bij Hilversum.
Meer info: https://www.bijenhouders.nl/cursussen/bijengezondheid-enbiodiversiteit/7Ht67KwNEz#info

Waarnemingen
1. Maandgemiddelde temperatuur, *C van KNMI
Normaal 2018 2019
September 14,5
14,8 14,5
Oktober 10,7
11,9 11,6

`
November 6,7
Gemiddeld 10,13

6,8 11,6
11,4 10,9

* Oktober 2019: was een zachte maand met (in De Bilt) een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C tegen
10,7 °C normaal. Een groot deel van de maand was het weer zeer wisselvallig met een komen en gaan
van storingen. Aan het einde van de maand stabiliseerde de atmosfeer, werd het overwegend droog en
was de zon vaak te zien.
* Vooruitzichten vrijdag 22 november tot en met vrijdag 29 november: Licht wisselvallig herfstweer. De
temperatuur komt waarschijnlijk (70% kans) rond of iets boven normaal te liggen.

Nieuw in de media:
Aanradertje van Greta Wassenaar

* Basisgids Wilde Bijen. Pieter van Breugel. 2019. 176 pp. KNNV Uitgeverij. € 22,95 (bij bol.com).
ISBN: 9789050116848.
•
•
•

133 soorten wilde bijen (van de 355 in NL) overzichtelijk bijeen
Gedetailleerde foto's per soort voor snelle herkenning
Determinatie, ecologie en voorkomen

Nederland heeft de dubieuze eer om koploper te zijn op het gebied van bedreigde bijensoorten. Wij weten inmiddels dat de
helft van wilde bijen in Nederland op de rode lijst staan: hoofdoorzaken zijn een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Wat ik
(red.) in het boek leuk vind zijn de tips over hoe je wilde bijen kan helpen. Steden en tuinen worden steeds belangrijker als
leefmilieu’s voor wilde bijen met det teloorgang van overige biotopen in Nederland. Men moet ervoor zorgen dat diversiteit op
de politieke agenda komt en blijft, gemeentes en bewonersorganisaties doen steeds meer, maar wat kan de individu doen?
Meer geschikte bloemen planten in de eigen omgeving, zeker, maar dan wilde bloemen, inheemse struiken en bomen die
afgesteld op de meestal kortere levenslopen van bijen die NIET honingbijen zijn. De bijenhotels die je in tuincentra ziet helpen
maar 20% van wilde bijen: de overige 70% zijn grondbewoners en hebben baat bij zonbeschenen vegetatie en humusarme
vlakke of hellende stukken grond of steile wandjes van zand of leem als nestplekken, met voldoende goede bloemen in de
beurt. Bestrating is meestal geen belemmering mits er toegankelijke voegen zijn met geel zand gevuld op en bed vam 30 cm
gele grond. Bij bijenhotels boor je de nestgangen dwaars op de draad van het hout, of gebruik rieten, bamboe of andere holle
stengels. Dieptes: minimaal 6 cm. Diameters: 3 tot 8 mm. Zet ze waar veel zon komt. En koop geen cocons met metselbijen:
bijen komen vanzelf als een biotoop geschikt is.

Wil je nieuws horen en meer komen te weten over (wilde) bijen in de omgeving van Leiden en zelf in
aktie komen, zie
* Nederland zoemt: https://www.nederlandzoemt.nl
* Menno Reemer: Bijen en zweefvliegen in de ecologische stadsstructuur van Leiden: nulmeting 20162017 (21 juni 2017)
https://www.eisnederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=7
55&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
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* Menno Reemer: De bijenfauna van Zuid-Holland. trends, prioritaire soorten en belangrijke gebieden
(mei 2017)
https://www.eisnederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=7
56&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
*** Zou jij ook een boek willen aanraden of recenseren, neem kontakt op met Julian Deahl (juliandeahl@gmail.com)***

* Europese winst in de strijd voor de bijen. 3 nov 2019. Radio rapportage over de versterkte Europese
richtlijnen omtrent de invoering van pesticiden, met als doel de bescherming van alle soorten bijen.
Invoering van oudere richtlijnen werd door (o.a. Nederlandse) lobbygroepen tegen gehouden en
verzwakt. https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/518458-europese-winst-in-de-strijdvoor-de-bijen
Maar zie ook
* Europees gifverbod goed voor de bij, maar nog niet zijn redding, 27 apr. 2018. https://nos.nl/artikel/2229363-europeesgifverbod-goed-voor-de-bij-maar-nog-niet-zijn-redding.html

Aziatische hornaar (ten overvloede) nu ook in Duitsland: “Imker schlagen Alarm: Asia-Hornisse frisst
unsere Bienen!” 25 okt 2019: https://www.youtube.com/watch?v=kLEwoVBxXus
BEEP base: crowdfunding startte 9 november: apparaatje zit onder jouw bijenkast, meet het gewicht,
de temperatuur en het geluid, en stuurt gegevens door naar jouw mobiel:
https://beep.nl/base/meetsysteem-old

Raar maar waar!
* Hoe maak je geld met imkeren: mede brouwen! 20 okt 2019. Britse imker met 130 volken maakt 2000
liter mede per maand. https://www.bbc.com/news/uk-wales-50069145
* Wijk in Hoensbroek in opstand tegen bijenpoep. 19 okt 2019. Klachten over 30 kasten binnen
bebouwde kom ingediend bij programma De Rijdende Rechter. “Niet mijn bijen” zegt imker. “Ieder
moet z'n hobby kunnen hebben, bovendien zijn bijen hartstikke goed voor ons." zegt Gemeente.
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4889366/last-van-bijenpoep-hoensbroek-imker-ontkentoverlast-kasten-de-tuin
*. Stadscentra zijn laatste toevluchtsoord voor bijen! 8 okt 2019. Maar er zijn in de steden gewoon te
veel imkers. https://www.francebleu.fr/infos/environnement/abeilles-domestiques-il-faut-limiter-lenombre-de-ruches-en-ville-1572938974

Internationaal
Met dank aan Jaap van Vliet (Engels verbeterd door JD).
(November 12th 2019)
BEEKEEPING SEASON IN ARGENTINA AT A GLANCE
* Beekeeping season in Argentina looks good. After a cool and dry October, that greatly reduced the
production of honey in the western Chaco forest region, in November moist and warmer air masses
dominate making for better blossom development.
* Honey crops in Chaco, North of Santa Fe, East of Santiago del Estero were well above average.
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Flooding along the coastal region (East-North-East of Argentina) are complicating beekeeping but signs
are encouraging. Finally the price of honey paid to the producer has kept up. The equivalent of US$1.60
per kg excl. taxes is being offered, with a tendency to rise.
HONEY: A CONFLICT OF NAMES
Honey fraud is producing ambiguities and problems of communication that cloud people’s norms and
ideas about honey-bee honey.
Three recent products are confusing the notion of what is honey in Argentina and further afield:
1.- "Honey for vegans." This is a widespread counterfeit product made from rice syrup.
2.- "Bee-free honey". A product processed using genetically modified bacteria which recently won
awards at an Israeli university. (red. http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/07/c_138537197.htm)
3.- " Yatei Honey". A product from a social insect (red. Tetragonisca fiebrigi) that is NOT Apis mellifera,
and whose physicochemical characteristics fall outside the ranges defined for honey in the Codex
Alimentariu - with a profile closer to a medicine than a food. In this case, to call this product "honey" is
likely to cheapen it and deny the richness of real and biological diversity.

Depot

Vooruit kijkend op de winter:
Nu weer volop in voorraad:
Suikerdeeg:
* Fondabee 2,5 Kg, € 4,10; Fondabee 1Kg, € 2,15.
Oxaalzuur in poedervorm, geschikt voor het bestrijden van de varroamijt (in dec/jan).
* potje 100 gr, € 3,75
Hiermee maak je een 3% oplossing met suikerwater (niet sterker) en druppelt het over de bezette straten
1000gram water = 1000ml = 1 liter water, dus daar hoort bij 30 gram oxaalzuur.
Proporties suiker / water / oxaalzuur , (gram)/ aantal volken;
1000 / 1000 / 60 / 30
600 / 600 / 35 / 20
300 / 300 / 18 / 10
150 / 150 / 9 / 5
Zorg wel bij het mengen dat de poeder niet rondvliegt en dat jij het niet inademt. Draag desnoods een masker. Druppelen is
wel veiliger en makkelijker dan verdampen.

* Cronesteijn honing, potje 450 gr. € 5,00
* Honingbier Neptunus, flesje € 2,50
Per 1 januari 2020 vervalt de toeslag voor transportkosten: er komt een prijstijging op alle produkten van 3%.
Er kan in het depot worden gepind (liefst zelf) – nu met verbeterde pinapparaat. We verkopen niet meer op rekening nu er
gepind kan worden – het achteraf verwerken van de betalingen (en opvolgen bij te laat betalen) is onnodig werk voor de depot
vrijwilligers en penningmeester.
En uiteraard kunnen jullie ook in de wintermaanden op imkeravonden bij het depot terecht voor het uitlenen van slingers,
wassmelters en waspersen. Of stuur een app aan Foke Deahl: 06-57583843.
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Agenda
Depot open
vrij 29 nov. 19.30-20.00 uur
Imkeravond: bijenstal & richting Imkers Leiden vrij 29 nov. 20.00-22.00 uur
Depot open
vrij 10 jan. 19.30-20.00 uur
Imkeravond: nieuwjaarsborrel
vrij 10 jan. 20.00-22.00 uur
P.M.
Alg. Leden Vergadering & loterij
Imkeravonden (n.t.b.)

vrij 17 apr. 20.00-22.00 uur
vrij 28 feb., 27 mrt., 29 mei, 20.00-22.00 uur

** Info voor volgende nieuwsbrief s.v.p. inleveren bij Julian Deahl (juliandeahl@gmail.com) vόόr
9.12.19.

