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Muziekstukken Singers Vrouwen Kleinkoor 

 
 

 

FAIR PHYLLIS 
Een lied over een herder en een herderin. Lekker buiten in de natuur. 
 
HET JAAR HEEFT ZIJN JAS NIET MEER AAN 
Een lied over de lente. Alles ontluikt, de vogeltjes zingen weer en de bijtjes beginnen 
te zoemen. Hoera! Het imkerseizoen begint weer... 
 
ABENDRUHE 
De zon gaat onder en de avond valt. De natuur komt tot rust. Ook de vliegbijen 
komen thuis na een dag hard werken... 
 
AH, HEAR THE WIND BLOW 
De herfst doet zijn intrede. De wind waait om het huis en de vrolijke geluiden in de 
natuur verstommen...Waar zijn de bijen gebleven? 
 
EVENING 
De zon is onder de horizon verdwenen. De natuur is in rust. De imme gonst in haar 
korf... 
 
OF ALL THE BIRDS... 
Een spannende afsluiter voor de pauze begint. Een lied over een speciale vogel... 
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Symposium 90 jaar Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 

Laren-Blaricum 

 

Datum: Zaterdag 22 november 2014 

Tijd: van 12.30-17.30 

Locatie: Brinkhuis, Laren 

 

Programma: 

12:30  Inloop met koffie/thee met koek. Registratie deelnemers symposium 

Het programma van de presentaties wordt gelardeerd met zang verzorgd door het Singers 

Vrouwen Kleinkoor 

13.00 Welkom door voorzitter van de VBBN Laren-Blaricum Johan Calis 

13.05 Opening symposium door burgemeester Elbert Roest van Laren 

13.15 90 jaar VBBN: Als je geschiedenis schrijft, wat schrijf je dan op? 

Bart Vos 

13.35 Imkerij in de 19e eeuw: De relatie van ‘t Gooi en de bijenmarkt van Veenendaal is de teelt van 

boekweit Henk Kok 

13.50 Bijensterfte in historisch perspectief: Zin en onzin van de hedendaagse media-hype over 

bijensterfte Bram Cornelissen 

14.10 50 jaar Gooische bijen in ’t Goy: De geschiedenis van fruitteeltbedrijf Vernooij, waarbij de 

bijen van de VBBN voor de bestuiving van de fruitbloesem hebben gezorgd Petra Vernooij 

14.40 Beroepsimkerij in Laren: Van slingerhulpje tot beroepsimker:1977-heden Johan Calis 

 

15.00 Interactieve pauze en presentaties 

Tussen 14.30 en 15.30 uur worden de bezoekers gevraagd om hun steentje bij te dragen aan 

de keuze van “de lekkerste” honing van het Gooi, door middel van een smaaktest van de 

inzendingen voor de jaarlijkse honingkeuring. De uitslag is mede bepalend voor de 

toekenning van de Bep Vos Wisselbeker. 

Het pauzegedeelte zal opgeluisterd worden met presentaties en bijdragen van Stichting Oude 

Landbouwgewassen Laren (SOLL), imkerij de Horstermeer, de Historische Kring Laren, de 

Larense boekhandel en de VBBN Laren Blaricum. 

Deze presentatie/pauze is openbaar en andere belangstellenden zijn uiteraard van harte 

welkom. 

 

16.00 Invulling convenant bijvriendelijk handelen: Bijvriendelijk groenbeheer in de gemeente 

Hilversum Bianca Verweij 

16.20 Hoe bloemenaanbod te verbeteren Arie Koster 

16.40 Werkgroep Vitale Bijen VBBN Laren/Blaricum: Vitale bijen hebben de toekomst Pam van 

Stratum 

17.00 Forumdiscussie:  

Afsluiting en uitreiking Wisselbeker 

17.10 Uitslag honingkeuring 2014 bekendmaking publieksfavoriet en uitreiking Bep Vos 

Wisselbeker 

17.20-18.30 Aansluitend een hapje en een drankje.  
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Voorwoord 
 
Geachte gasten, 
 
Welkom in het Brinkhuis, in het hart van Laren, op het jubileumsymposium van de Vereniging tot 
Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren
Een presentatie van de imkervereniging voor de omringende dorpsgemeenschappen en personen die 
raken aan de imkerij met het thema: “Het gaat héél goed met onze bijen
van wat de maatschappij onze bijen te bieden heeft
 
Bijenhouden is niet alleen een plezierige en boeiende bezigheid vanwege de bijen
omdat er zoveel meer bij komt kijken en er zoveel raakvlakken zijn met andere aspecten in de 
omgeving: het weer, bloemen en planten, (natuurbehoud)organisaties, tuinders, de overheid en 
natuurlijk andere imkers. De VBBN Laren
bijen en imkerij geïnteresseerd is bij dit jubileum betrekken.
 
Het programma is een terugblik op de afgelopen negentig jaar VBBN 
vooruitblik op de komende tien jaar op weg naar de echte mijlpaal.
 
Ik wens u allen een leerzaam, inspirerend en gezellig symposium toe! 
 
Johan Calis 
 
Voorzitter Vereniging tot Bevordering de
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Welkom in het Brinkhuis, in het hart van Laren, op het jubileumsymposium van de Vereniging tot 
Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum ter gelegenheid van ons 90

imkervereniging voor de omringende dorpsgemeenschappen en personen die 
raken aan de imkerij met het thema: “Het gaat héél goed met onze bijen, maar we zijn wel afhankelijk 
van wat de maatschappij onze bijen te bieden heeft!” 

plezierige en boeiende bezigheid vanwege de bijen
omdat er zoveel meer bij komt kijken en er zoveel raakvlakken zijn met andere aspecten in de 
omgeving: het weer, bloemen en planten, (natuurbehoud)organisaties, tuinders, de overheid en 

jk andere imkers. De VBBN Laren-Blaricum bestaat 90 jaar en wil daarom iedereen die in de 
bijen en imkerij geïnteresseerd is bij dit jubileum betrekken. 

een terugblik op de afgelopen negentig jaar VBBN Laren-Blaricum 
vooruitblik op de komende tien jaar op weg naar de echte mijlpaal. 

Ik wens u allen een leerzaam, inspirerend en gezellig symposium toe!  

Voorzitter Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum 
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ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de  

Vereniging tot Bevordering 

der Bijenteelt in Nederland 

Welkom in het Brinkhuis, in het hart van Laren, op het jubileumsymposium van de Vereniging tot 
Blaricum ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan. 

imkervereniging voor de omringende dorpsgemeenschappen en personen die 
maar we zijn wel afhankelijk 

plezierige en boeiende bezigheid vanwege de bijen, maar vooral ook 
omdat er zoveel meer bij komt kijken en er zoveel raakvlakken zijn met andere aspecten in de 
omgeving: het weer, bloemen en planten, (natuurbehoud)organisaties, tuinders, de overheid en 

Blaricum bestaat 90 jaar en wil daarom iedereen die in de 

Blaricum en een 
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Inleiding 
 

Vandaag is het een mooi moment om onze imkervereniging en onze raakvlakken met de 

maatschappij te presenteren aan de ons omringende dorpsgemeenschappen, boeren, burgers en 

buitenlui! Het thema van ons symposium is: “Het gaat héél goed met onze bijen, maar we zijn wél 

afhankelijk van wat de maatschappij onze bijen te bieden heeft” 

 

In Nederland zijn honingbijen inheemse dieren, terwijl het voorkomen in de natuur door onze 

maatschappij vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. De natuurlijke nestplek; de holle boom, wordt 

bijvoorkeur afgezaagd en opgeruimd vanwege gevaar voor de maatschappij. In de natuur moet de 

imme op de rode lijst. De imme, het superorganisme dat vergelijkbaar is met één van de ´Big Five´ in 

Zuidelijk Afrika, moet zijn toevlucht zoeken in de bijenwoningen van de imker. Gelukkig gaat dat heel 

goed. Hoewel de imme altijd de touwtjes in handen houdt, kan de imker geregeld bijenproducten 

oogsten. Tijdens dit symposium presenteren we u een historisch beeld van de imkerij in de 19e eeuw, 

een terugblik op de afgelopen negentig jaar VBBN Laren Blaricum, de maatschappelijke verdiensten 

van honingbijen in het heden, de afhankelijkheid van de maatschappij in het heden en de toekomst en 

een uitweg uit het varroa-dilemma met behoud van biodiversiteit van de honingbij. 

 

Gedurende het symposium nemen we u mee vanaf de imkerij die voorafging aan de oprichting van de 

landelijke Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, via onze recente geschiedenis, naar 

de hedendaagse imkerij en een toekomstperspectief van vitale bijen in evenwicht met hun bloemrijke 

omgeving. 

 

In de tweede wereldoorlog zijn stukken van de vereniging verloren gegaan, zo ook de 

oprichtingsdatum. Na de oorlog werd deze vastgesteld op 28 november 1924. Bart Vos heeft zich 

verdiept in de recente geschiedenis van onze vereniging en zal de spits afbijten door enige highlights 

in onze geschiedenis de revue laten passeren.  

 

Voorafgaand aan de oprichting van de vereniging ging de tijd van de transitie van honing naar 

bietsuiker als belangrijkste zoetstof. Van grootschalige teelt en distributie van bijenvolken, naar een 

hobby imkerij. De oprichting van de landelijke VBBN werd mede-ingegeven door het belang van de 

honingbijen als bestuivers in de land- en tuinbouw. Henk Kok zal u vertellen over de teelt van 

boekweit als de relatie tussen het Gooi en de bijenmarkt van Veenendaal in de 19
e
 eeuw. 

 

Recentelijk is er veel aandacht in de media voor de bijenteelt en dan met name de hoge mate van 

wintersterfte gedurende voorgaande jaren. Bram Cornelissen heeft zich verdiept in oorzaken van 

wintersterfte en zal u een historisch overzicht hiervan presenteren. Hierna kunnen we de media-hype 

over wintersterfte ontkrachten en weer met beide benen op de grond staan. 

 

Terwijl de natuurlijke flora voor een groot deel rekent op bestuiving door insecten, heeft ook de rol van 

onze bijen als bestuivers van voedselgewassen, nooit aan actualiteit ingeboet. Imkers van onze 

vereniging verzorgen met hun volken sinds jaar en dag de bestuiving van het fruit op het 

fruitteeltbedrijf Vernooij in ‘t ( andere) Goy. Petra Vernooij zal ons meenemen in de geschiedenis van 

het fruitteeltbedrijf. 

 

Is de fruitteelt vooral het terrein van de hobby-imkerij, dan is de teelt van groentezaden en 

snijvruchten onder glas vooral het terrein van de beroepsimkerij. Johan Calis zal u vertellen over zijn 

persoonlijke geschiedenis van 16 jarig slingerhulpje tot 53 jarige beroepsimker.  

 

Elke zand of kleikorrel van Groningen tot Maastricht en van Zierikzee tot Enschede is vele malen door 

de mens beroerd. Onze natuur- en cultuurlandschappen zijn door mensenhanden gemaakt en 

worden door mensenhanden beheerd. Natuurlijke nestplekken voor honingbijen, zoals holle bomen, 
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zijn hierdoor zeldzaam. Terwijl imkers honingbijen huisvesten, kunnen landschapbeheerders 

insectenvriendelijk groenbeheer toepassen om de leefomgeving van honingbijen en andere 

bloembezoekende insecten te verbeteren. Bianca Verweij verteld over de inspanningen van de 

gemeente Hilversum in het openbaar groen na het aannemen van het convenant bijvriendelijk 

handelen en Arie Koster inspireert gemeente- bestuurders en beheerders van het openbaar groen 

om een insectenvriendelijk beheer toe te passen. 

 

Door globalisering van onze maatschappij komen exoten vaker voor. Voor de bijenteelt is de 

varroamijt een voorbeeld van een schadelijke exoot. De imkerij in Nederland is geplaatst voor een 

bijzonder dilemma: Zonder bestrijding van deze mijt zullen de meeste bijenvolken binnen enkele jaren 

sterven; terwijl bestrijding van de mijt niet tot mijt-resistente volken kan leiden. De werkgroep Vitale 

Bijen van onze vereniging heeft zojuist het eerste lustrum van een teeltprogramma zonder 

mijtbestrijding gevierd. Pam van Stratum deelt haar ervaringen. Van enorme uitval van volken op 

weg naar een duurzame imkerij met vitale volken. 
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90 jaar VBBN Laren-Blaricum: Als je geschiedenis schrijft, wat 
Bart Vos 
VBBN Laren-Blaricum (secretaris)
Over negentig jaar imkers in Laren en Blaricum zou het een en ander te vertellen moeten zijn. Een 
poging van leken-historicus Bart Vos: Twee opmerkelijke periodes zijn beschreven in het 
Kwartaalbericht van de Historische Kring Laren, te weten de oorlogsjaren en de jaren vijftig. Maar 
daarnaast zijn er nog enkele andere kleine pareltjes te bewonderen.
 
Imkerij in de 19e eeuw 
Henk Kok 
Voorafgaand aan de oprichting van de vereniging ging de tijd van 
bietsuiker als belangrijkste zoetstof. Van grootschalige teelt en distributie van bijenvolken
bijenmarkt in Veenendaal, naar een 
ingegeven door het belang van de honingbijen als bestuivers in de land
vertellen over de teelt van boekweit als de relatie tussen het Gooi en de bijenmarkt van Veenendaal.
 

Een historisch perspectief op wintersterfte en het bije

Bram Cornelissen 
Bijen@wur 
 “Het gaat slecht met de bijen”, is een veel gehoorde uitspraak. Maar, is dat wel zo? Er wordt 
gesproken over abnormale sterfte van bijenvolken. Sterker nog, er wordt gerept over uitsterven. Maar 
wat is abnormaal? En als het nu zo slecht gesteld is met de bijen, hoe goed moet het dan ooit 
geweest zijn? Bronnen uit het verleden kunnen ons meer context geven van de bijenhouderij van dit 
moment. In deze lezing gaan we
Nederlanden grote wintersterfte plaatsvond. Er wordt stil gestaan bij andere factoren die van invloed 
zijn op de bijenpopulaties. Door de tijd zijn met name sociaal
bijenhouderij geweest. Zo hebben de crisisjaren van de jaren 30 gezorgd voor een enorme toename 
van het aantal bijenvolken en bijenhouders. Een rijk verleden dus, dat de huidige situatie een breder 
en misschien wel positief perspectief geeft.

Bart Vos 

 
50 jaar Gooische bijen in ’t Goy
Petra Vernooij 
Fruitteeltbedrijf Vernooij 
Terwijl de natuurlijke flora voor een groot deel rekent op bestuiving door insecten, heeft ook de rol van 
onze bijen als bestuivers van voedselgewassen, nooit aan actualiteit ingeboet. Imkers van onze 
vereniging verzorgen met hun volken sinds jaar en dag de bestuiving van het fruit op het 
fruitteeltbedrijf Vernooij in ‘t ( andere) Goy. Petra Vernooij zal ons meenemen in de geschiedenis van
het fruitteeltbedrijf.  
 
Beroepsimkerij in Laren: Van slingerhulpje tot beroepsimker:
Johan Calis 
Imkersbedrijf Inbuzz¸ VBBN Laren
Is de fruitteelt vooral het terrein van de hobby
snijvruchten onder glas vooral het terrein van de beroepsimkerij. Johan Calis zal u vertellen over zijn 
persoonlijke geschiedenis van 16 jarig slingerhulpje tot 53 jarige beroepsimker.

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren

Symposium presentaties 

 
: Als je geschiedenis schrijft, wat schrijf je dan op?

Blaricum (secretaris) 
Over negentig jaar imkers in Laren en Blaricum zou het een en ander te vertellen moeten zijn. Een 

historicus Bart Vos: Twee opmerkelijke periodes zijn beschreven in het 
ericht van de Historische Kring Laren, te weten de oorlogsjaren en de jaren vijftig. Maar 

daarnaast zijn er nog enkele andere kleine pareltjes te bewonderen. 

Voorafgaand aan de oprichting van de vereniging ging de tijd van de transitie van honing naar 
bietsuiker als belangrijkste zoetstof. Van grootschalige teelt en distributie van bijenvolken

, naar een hobby imkerij. De oprichting van de landelijke VBBN werd mede
de honingbijen als bestuivers in de land- en tuinbouw. Henk Kok zal u 

teelt van boekweit als de relatie tussen het Gooi en de bijenmarkt van Veenendaal.

Een historisch perspectief op wintersterfte en het bijenbestand in de laatste 200 j

“Het gaat slecht met de bijen”, is een veel gehoorde uitspraak. Maar, is dat wel zo? Er wordt 
gesproken over abnormale sterfte van bijenvolken. Sterker nog, er wordt gerept over uitsterven. Maar 

nu zo slecht gesteld is met de bijen, hoe goed moet het dan ooit 
geweest zijn? Bronnen uit het verleden kunnen ons meer context geven van de bijenhouderij van dit 

ment. In deze lezing gaan we terug tot het begin van de 19de eeuw, toen in het zuiden van de 
Nederlanden grote wintersterfte plaatsvond. Er wordt stil gestaan bij andere factoren die van invloed 
zijn op de bijenpopulaties. Door de tijd zijn met name sociaal-economische factoren van i
bijenhouderij geweest. Zo hebben de crisisjaren van de jaren 30 gezorgd voor een enorme toename 
van het aantal bijenvolken en bijenhouders. Een rijk verleden dus, dat de huidige situatie een breder 
en misschien wel positief perspectief geeft. 

  
Henk Kok 

t Goy 

Terwijl de natuurlijke flora voor een groot deel rekent op bestuiving door insecten, heeft ook de rol van 
voedselgewassen, nooit aan actualiteit ingeboet. Imkers van onze 

vereniging verzorgen met hun volken sinds jaar en dag de bestuiving van het fruit op het 
fruitteeltbedrijf Vernooij in ‘t ( andere) Goy. Petra Vernooij zal ons meenemen in de geschiedenis van

Beroepsimkerij in Laren: Van slingerhulpje tot beroepsimker: 1977-Heden  

VBBN Laren-Blaricum (voorzitter) 
Is de fruitteelt vooral het terrein van de hobby-imkerij, dan is de teelt van groentezaden
snijvruchten onder glas vooral het terrein van de beroepsimkerij. Johan Calis zal u vertellen over zijn 
persoonlijke geschiedenis van 16 jarig slingerhulpje tot 53 jarige beroepsimker. 
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schrijf je dan op? 

Over negentig jaar imkers in Laren en Blaricum zou het een en ander te vertellen moeten zijn. Een 
historicus Bart Vos: Twee opmerkelijke periodes zijn beschreven in het 

ericht van de Historische Kring Laren, te weten de oorlogsjaren en de jaren vijftig. Maar 

de transitie van honing naar 
bietsuiker als belangrijkste zoetstof. Van grootschalige teelt en distributie van bijenvolken via de 

imkerij. De oprichting van de landelijke VBBN werd mede-
en tuinbouw. Henk Kok zal u 

teelt van boekweit als de relatie tussen het Gooi en de bijenmarkt van Veenendaal. 

nbestand in de laatste 200 jaar 

“Het gaat slecht met de bijen”, is een veel gehoorde uitspraak. Maar, is dat wel zo? Er wordt 
gesproken over abnormale sterfte van bijenvolken. Sterker nog, er wordt gerept over uitsterven. Maar 

nu zo slecht gesteld is met de bijen, hoe goed moet het dan ooit 
geweest zijn? Bronnen uit het verleden kunnen ons meer context geven van de bijenhouderij van dit 

terug tot het begin van de 19de eeuw, toen in het zuiden van de 
Nederlanden grote wintersterfte plaatsvond. Er wordt stil gestaan bij andere factoren die van invloed 

economische factoren van invloed op de 
bijenhouderij geweest. Zo hebben de crisisjaren van de jaren 30 gezorgd voor een enorme toename 
van het aantal bijenvolken en bijenhouders. Een rijk verleden dus, dat de huidige situatie een breder 

 
Bram 

Cornelissen 

Terwijl de natuurlijke flora voor een groot deel rekent op bestuiving door insecten, heeft ook de rol van 
voedselgewassen, nooit aan actualiteit ingeboet. Imkers van onze 

vereniging verzorgen met hun volken sinds jaar en dag de bestuiving van het fruit op het 
fruitteeltbedrijf Vernooij in ‘t ( andere) Goy. Petra Vernooij zal ons meenemen in de geschiedenis van 

imkerij, dan is de teelt van groentezaden en 
snijvruchten onder glas vooral het terrein van de beroepsimkerij. Johan Calis zal u vertellen over zijn 
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Petra Vernooij
 

Invulling convenant bijvriendelijk handelen: Bijvriendelijk groenbeheer in de gemeente 
Hilversum  
Bianca Verweij 
SP Hilversum 
De inspanningen van de gemeente Hilversum 
convenant bijvriendelijk handelen
 
Hoe bloemenaanbod te verbeteren
Arie Koster 
Stadsecoloog, bioloog en imker en expert op gebied van bijvriendelijke inrichting van openbaar groen
Arie Koster inspireert gemeentebestuurders en
tuinliefhebbers om een insectenvriendelijk beheer toe te passen
 
Werkgroep Vitale Bijen VBBN Laren
Pam van Stratum 
Werkgroep Vitale Bijen VBBN Laren/Blaricum
De mijt Varroa destructor is voor onze bijen een vreemde, exotische parasiet.
mijt om zo hun volken te beschermen. 
bomen) bestaat nauwelijks in ons aangehar
blijven bestrijden zullen de bijen no
blootstelling aan deze mijten, zullen volken die er wel goed mee om kunnen gaan overleven en 
deelnemen aan de volgende generatie, terwijl volken die dat niet kunnen zullen uitste
heet natuurlijke selectie. Dat is waar wij met onze werkgroep “Vitale bijen” mee bezig zijn. In juni 2009 
zijn we gestart met 9 volken van de deelnemende imkers. We hebben 
bestreden om alle volken qua besmetting gel
te bieden. De mijt doet zijn naam eer aan en 
mijt, willen we de bijen niet helemaal aan hun lot over laten. 
we onze bijen helpen om met de selectiedruk van mijten om te gaan. Dat noemen we geleide 
natuurlijke selectie. Alsof dat nog niet genoeg is, willen we ook nog onze manier van imkeren zo 
inrichten en beschrijven dat elke willekeurige imker of groep van imk
van natuurlijke selectie zit hem in genetische variatie. Het selecteren van bijen op bepaalde 
eigenschappen is zo oud als de weg naar Rome. Maar als iemand een bijenstam zou hebben 
gekweekt die resistent is tegen de varroami
lopen we het risico dat we de genetische variatie van lokale bijen kwijt raken. Onze methode gaat juist 
uit van het werken met lokale bijen, opdat we de genetische variatie kunnen behouden. 
Samengevat: met onze werkgroep willen we door geleide natuurlijke selectie een varroamijt tolerante 
populatie ontwikkelen, waarbij we uitgaan van de genetische variatie van lokale bijen. Daarbij 
gebruiken we een voor iedereen toepasbare methode.
geleden begonnen met dit experiment en we hebben nog steeds mooie volken.
 
P.S. Op deze dag verkopen we honing verzameld door onze Vitale Bijen. Met de aankoop van deze 
honing geniet u van een geweldig streekproduct én ondersteund u 
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Petra Vernooij Johan Calis

Invulling convenant bijvriendelijk handelen: Bijvriendelijk groenbeheer in de gemeente 

e inspanningen van de gemeente Hilversum in het openbaar groen na het aannemen van het 
convenant bijvriendelijk handelen. 

oemenaanbod te verbeteren 

Stadsecoloog, bioloog en imker en expert op gebied van bijvriendelijke inrichting van openbaar groen
entebestuurders en beheerders van het openbaar groen 

insectenvriendelijk beheer toe te passen. 

ijen VBBN Laren-Blaricum: Vitale bijen hebben de toekomst

Werkgroep Vitale Bijen VBBN Laren/Blaricum 
is voor onze bijen een vreemde, exotische parasiet. Imkers bestrijden deze 

mijt om zo hun volken te beschermen. Een natuurlijke bijenpopulatie (in schoorstenen en in holle 
nauwelijks in ons aangeharkte landje; bijna alle bijen wonen bij imkers. Als imkers 

blijven bestrijden zullen de bijen nooit zelf leren om met de varroamijt om te gaan. Juist door 
blootstelling aan deze mijten, zullen volken die er wel goed mee om kunnen gaan overleven en 
deelnemen aan de volgende generatie, terwijl volken die dat niet kunnen zullen uitste

at is waar wij met onze werkgroep “Vitale bijen” mee bezig zijn. In juni 2009 
zijn we gestart met 9 volken van de deelnemende imkers. We hebben de varroamijt nog 1 keer 
bestreden om alle volken qua besmetting gelijk te maken en ze zo een gelijke initiële overlevingskans 
te bieden. De mijt doet zijn naam eer aan en hoewel we onze bijen wel willen blootstellen aan deze 

we de bijen niet helemaal aan hun lot over laten. Door onze manier van imkeren kunnen
onze bijen helpen om met de selectiedruk van mijten om te gaan. Dat noemen we geleide 

lsof dat nog niet genoeg is, willen we ook nog onze manier van imkeren zo 
inrichten en beschrijven dat elke willekeurige imker of groep van imkers dit ook kan doen. De kracht 
van natuurlijke selectie zit hem in genetische variatie. Het selecteren van bijen op bepaalde 
eigenschappen is zo oud als de weg naar Rome. Maar als iemand een bijenstam zou hebben 
gekweekt die resistent is tegen de varroamijt, en imkers massaal zouden werken met deze stam, 
lopen we het risico dat we de genetische variatie van lokale bijen kwijt raken. Onze methode gaat juist 
uit van het werken met lokale bijen, opdat we de genetische variatie kunnen behouden. 

t onze werkgroep willen we door geleide natuurlijke selectie een varroamijt tolerante 
populatie ontwikkelen, waarbij we uitgaan van de genetische variatie van lokale bijen. Daarbij 
gebruiken we een voor iedereen toepasbare methode. Tot slot een tip van de sluier: we zijn 6 jaar 
geleden begonnen met dit experiment en we hebben nog steeds mooie volken. 

P.S. Op deze dag verkopen we honing verzameld door onze Vitale Bijen. Met de aankoop van deze 
honing geniet u van een geweldig streekproduct én ondersteund u ons project. 
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Johan Calis 

Invulling convenant bijvriendelijk handelen: Bijvriendelijk groenbeheer in de gemeente 

na het aannemen van het 

Stadsecoloog, bioloog en imker en expert op gebied van bijvriendelijke inrichting van openbaar groen. 
beheerders van het openbaar groen én 

Vitale bijen hebben de toekomst 

Imkers bestrijden deze 
en natuurlijke bijenpopulatie (in schoorstenen en in holle 

ijna alle bijen wonen bij imkers. Als imkers 
mijt om te gaan. Juist door 

blootstelling aan deze mijten, zullen volken die er wel goed mee om kunnen gaan overleven en 
deelnemen aan de volgende generatie, terwijl volken die dat niet kunnen zullen uitsterven. Dit proces 

at is waar wij met onze werkgroep “Vitale bijen” mee bezig zijn. In juni 2009 
mijt nog 1 keer 

ijk te maken en ze zo een gelijke initiële overlevingskans 
blootstellen aan deze 

oor onze manier van imkeren kunnen 
onze bijen helpen om met de selectiedruk van mijten om te gaan. Dat noemen we geleide 

lsof dat nog niet genoeg is, willen we ook nog onze manier van imkeren zo 
ers dit ook kan doen. De kracht 

van natuurlijke selectie zit hem in genetische variatie. Het selecteren van bijen op bepaalde 
eigenschappen is zo oud als de weg naar Rome. Maar als iemand een bijenstam zou hebben 

jt, en imkers massaal zouden werken met deze stam, 
lopen we het risico dat we de genetische variatie van lokale bijen kwijt raken. Onze methode gaat juist 
uit van het werken met lokale bijen, opdat we de genetische variatie kunnen behouden.  

t onze werkgroep willen we door geleide natuurlijke selectie een varroamijt tolerante 
populatie ontwikkelen, waarbij we uitgaan van de genetische variatie van lokale bijen. Daarbij 

sluier: we zijn 6 jaar 

P.S. Op deze dag verkopen we honing verzameld door onze Vitale Bijen. Met de aankoop van deze 
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Bianca Verweij Arie Koster Pam van Stratum, 

 

Presentaties Pauze Programma 
Imkerij De Horstermeer: Gespecialiseerd in "exotische" honing smaken. Bert Jan van Wichen wil 
graag de diverse smaken laten proeven, uit de diverse windstreken, naast de superlocale smaken, en 
zo de geïnteresseerde honing proevers ook de exotische smaken laten proeven. Deze 100 % Organic 
Honey is te koop bij Imkerij de Horstermeer en op de 22e tijdens de jubileumdag. Door een 
afzetkanaal te bieden aan imkers in ontwikkelingslanden, worden deze ondersteund. In plaats van 
subsidie maakt een gezonde handel een gezonde sector! 

 

 
Larense Boekhandel: Presenteert een geweldige boeken collectie! 
 
Stichting Historische Kring Laren: Thijmen van der Zwaan: De Historische Kring Laren bestudeert 
én etaleert de geschiedenis van Laren! 
 
Stichting Oude Landbouwgewassen Laren: Madeleen Peters presenteert de stichting en enkele 
streekprodukten waarin soll-grondstoffen zijn verwerkt, zoals de jongste aanwinst; Larense mosterd 
(bereidt met Larense honing). Sinds 1994 zet Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L) 
zich in om restanten van de oorspronkelijke engen weer te gebruiken, waarvoor deze vroeger 
bedoeld waren. Het totale oppervlak van de te beheren engrestanten is gegroeid tot meer dan 10 ha! 
 
Werkgroep Vitale Bijen VBBN Laren-Blaricum: Joke Witte presenteert de werkgroep en verkoopt 
honing van de Vitale Bijen van de werkgroep van het afgelopen seizoen. 
 

   
Soll Historische 

Kring 
Werkgroep Vitale Bijen 
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Dit symposium wordt 

 

Met de winkelwagen aan huis brengen
wij de boodschappen bij u thuis !
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symposium wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van:
 

 

Alalena, 

Mediaprodukties 

Imkerij de Horstermeer 

Inbuzz Imkersbedrijf, 

Boot en Calis  

Kerkhof Laren 

Leo Vos Tuinspecialist 

WGM van Dorst, 

Huisarts 

Zuivelhandel Zwanikken 
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