
Notulen ALV De inheemse zwarte bij, voorheen ’t Landras 
Deventer 28-4-2018 
 
Aanwezig: Maarten Snijders (voorzitter), Herman Offerhaus (secretaris) Lutwich Asbreuk 
(penningmeester), Dick Kuper, Wim Wilmink, Jelle de Heer, Jos Peeters, Bé van der Wal 
 
1. Opening. Om 14:00 opent Maarten Snijders de vergadering 

2. Agenda vaststellen, de punten “Notulen” en “financiën” ontbreken, die worden meteen even 

afgehandeld. Daarnaast wordt het punt “privacy wetgeving” ingelast voor de Wvttk. De notulen 

worden kort doorgenomen. Over de financiën kan Lutwich melden dat er € 454 in kas is maar 

dat er nog behoorlijk wat contributie mist. Er waren bijna geen uitgaven het afgelopen jaar. Bij 

de mail met de notulen zal er nog eens gevraagd worden om achterstallige betalingen te 

voldoen. 

3. Mededelingen. Lindy van der Meulen heeft het penningmeesterschap teruggegeven. Ze blijft 

wel graag verbonden met de vereniging maar heeft het op dit moment te druk op de boerderij. 

Lutwich is zo vriendelijk om het penningmeesterschap te blijven doen.  

4. Onderzoek bestaande volken.  

a. Van de oorspronkelijke volken van Lenferink is helaas niets over. De laatsten zijn afgelopen 

najaar leeggeroofd op de hei. Bij Dick Kuper staat nu nog wel een F1 volk zwarte bijen uit 

Staverhult (Zweden, via Duitsland). Dick zal 25 bijen van zijn volk opsturen naar Herman om 

de vleugels te fotograferen en dan te (laten) analyseren door Henk. 

b. Henk Kok heeft een analyse gedaan van 2 volken van Maarten en 2 van Lutwich. Daarbij 

bleek dat één volk van Maarten als zwart kan worden geclassificeerd terwijl het andere op 

de rand zit. Van de volkenb van Lutwich zat er één op de rand en de ander erbuiten. Dit alles 

geeft aan dat de oorspronkelijke lijn van Lenferink over de jaren is verlopen en niet meer als 

100% zwart kan worden aangemerkt. Het ene volk van Maarten is wel bruikbaar voor 

bevruchting, net als het F1 volk van Dick. 

5. Stand van zaken Harderwijk 

a. Maarten vertelt dat hij met de boswachter ecologie Noord-West Veluwe van 

natuurmonumenten (Remco van Rosmalen) heeft kunnen afspreken om een paar kasten 

neer te mogen zetten tussen Harderwijk, Nunspeet en Elspeet. De dichtstbijzijnde andere 

imker staat dan op 4.5km dus dat lijkt een zeer mooie plek. Omdat Maarten maar 1 volk 

heeft, dat nu als zwart kan worden aangemerkt, zou het mooi zijn als we nog een volk 

kunnen plaatsen. We zullen daarvoor de Duurzame Bij benaderen. Die hebben eerder 

interesse getoond in het hebben van een bevruchtingsplek die wat meer centraal ligt dan 

Neeltje Jans. 

6. Activiteiten 2018 

a. Samenwerkingen, Bé heeft met de boswachter van een terrein bij Westerbork gesproken en 

daar leek ook wel mogelijk ruimte te zijn voor het opstellen van inheems bijen. Aangezien 

we nu nog niet iemand hebben om daar een plek te bemannen kunnen we daar nu nog niet 

iets mee maar we zullen het voorleggen aan de Duurzame Bij om te zien of zij wel iemand in 

die buurt willen inzetten. 

Maarten heeft gesproken met een imker van Terschelling (Bart-Jan Fernhout?) en daarbij 

bleek dat de imkers op Terschelling inderdaad gezamenlijk willen overgaan op zwarte bijen, 

ism Arista Bee (club voor Varroa-resistente bijen). 



Naar aanleiding van de Varroa-resistentie komen we op “de kleine zwarte bij”, een website 

van een groep in Brabant (voorzitter Egbert Touw, zit ook bij de duurzame bij) die werken 

met zwarte bijen in kleinere cellen en met kleinere afstand tussen de raten. 

(https://www.kleinezwartebij.nl/). Wim vraagt zich af of de andere ervaring hebben met het 

bijhouden van de richting van de raten (of de Y die je ziet op de bodem van de raten rechtop 

staat of ondersteboven). Herman, Lutwich en Dick hebben het ooit geprobeerd en geen 

duidelijk verschil gezien, maar Jos heeft het ook geprobeerd en wel gezien dat ramen die 

verkeerd om stonden soms niet belegd werden. Maarten werkt al 3 jaar op deze manier, 

maar ziet geen verschil. 

Naar aanleiding daarvan gaat het ook nog even over de voorzitter van Nunspeet (Jacob 

Bouw, http://www.nunspeter-bijenvereniging.nl/) die de zwarte bij uit Belgisch Limburg naar 

Nederland brengt. 

In het kader van mogelijk samenwerkingen en uitbreiding van de mogelijkheden tot 

bevruchten met zwarte bijen noemt Jelle dat Romee van der Zee dicht bij hem in de buurt 

woont aan het Sneekermeer en dat hij begrepen had, dat daar ook een behoorlijk groot 

gebeid is, dat mogelijk alleen zwarte bijen bevat. Jelle zal een contact opnemen met Romee 

om te zien of daar ook bevrucht zou kunnen worden. 

b. Overlarven. 

Op 10 mei wordt er overgelarfd bij de duurzame bij. Aangezien wij nu geen duidelijk zwarte 

volken hebben om uit te overlarven, lijkt dat in eerste instantie de beste optie (neem contact 

op met Marleen Boerjan (voorzitter@deduurzamebij) voor de details). Jos gaat overlarven 

bij Mathijs Herremans. Hij heeft zwarte bijen uit Tessenderlo (België) en wil daarna graag 

bevruchten bij Harderwijk. Jos vertelt dat hij graag een aantal zwarte afleggers had willen 

overnemen van Auke Vonk maar dat ging uiteindelijk niet door omdat die niet kon leveren. 

c. Bevruchten. Als we uitgaan van 10 mei voor het overlarven dan zijn de jonge moeren er op 

23/24 mei. Dan lijkt het handig om af te spreken dat de moeren op  

vrijdag 25 mei worden gebracht bij Maarten (voor bevruchting bij Harderwijk) of Lutwich 

(voor bevruchting op de plek bij Dick). Dan kunnen de bijen op  

9 juni weer worden opgehaald en kan zou een volgende set worden neergezet. Op 

23 juni kunnen die worden opgehaald en kan zou eventueel nog een laatste ronde worden 

gedaan. 

d. Afleggers 

Bé wil graag een volkje overnemen, ook als dat niet helemaal zwart is en Maarten kan dat 

wel regelen. 

7. Vereniging oprichten. De vraag is of wij een vereniging willen oprichten of niet. Voordeel is de 

toegang tot subsidies, nadeel zijn de kosten die verbonden zijn aan de oprichting. Na enige 

discussie besluiten we om gewoon als club (zonder wettelijke status) door te gaan met als naam 

“De inheemse zwarte bij”. Herman zal de domeinnaam “inheemsezwartebij.nl” reserveren. 

a. Kiezen bestuur  

b. Statuten en Huishoudelijk regelement 

8. Wvttk, Privacy wetgeving. Vanwege de nieuwe privacywet is het nodig om een aantal dingen 

vast te leggen (in tijdens de ALV) over het gebruik van persoonsgegevens. We besluiten dat de 

vereniging een database bijhoudt met de persoonsgegevens van de leden; dat die database 

alleen op lokale computers staat van de bestuursleden en dat die database alleen wordt 

gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, contributieverzoeken en andere reguliere 
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verenigingszaken en in geen geval wordt verkocht aan derden. Mails zullen voortaan zo 

verstuurd worden dat de adressen van andere geadresseerden niet zichtbaar zijn (BCC). 

9. Rondvraag. 

a. Wim vraagt naar de administratie van de bevruchtingen, of traceerbaar is welke koninginnen 

gebruikt worden en hoe die het doen? Voorlopig is het nog niet haalbaar om die vergelijking 

dit echt systematisch te doen maar we zullen wel noteren wie deelneemt aan de 

bevruchting en later vragen of mensen willen doorgeven hoe het daarna is verlopen. 

b. Wim wijst ook nog op de Europese resolutie (EU2017/2155(INI) on prospects and challenges 

for the EU apiculture sector, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-

0057&language=EN&ring=A8-2018-0014) met in het bijzonder lid 20/21 waarin de lidstaten 

worden opgeroepen om hun lokale en regionale bijensoorten te beschermen zowel tegen 

parasieten als tegen verspreiding van genaturaliseerde of invasieve soorten. Dit kan als 

argument dienen bij staatsbosbeheer en natuurmonumenten e.d. 

c. Lutwich stipt het probleem aan van genetische patenten waarbij grote bedrijven zich 

bepaalde genetische kenmerken toe-eigenen en vraagt zich af of wij niet de inheemse bij 

moeten patenteren voor onszelf. Maarten zal eens nagaan bij zijn neef of zoiets haalbaar zou 

zijn voor de zwarte bij en wat daarbij zou komen kijken. Het is nu nog niet heel duidelijk wat 

we dan precies willen beschermen. Het lijkt er wel op dat er in Zwitserland/Nordbiene een 

poging wordt ondernomen om de zwarte bij genetische te definiëren, maar op het moment 

lijkt er alleen een morfologische definitie te zijn. 

d. Jos vertelt over het werk van Piet Nibbeling. Die wil overgaan op boogsnedes in de hoop 

daar betere koninginnencellen mee te krijgen. Hij kan dan eventueel het overschot 

overnemen. 

e. Jos geeft ook aan dat er nog steeds niet veel op internet te vinden is voor mensen die naar 

zwarte bijen zoeken. Hij raadt aan het “zwarte bij” deel van de naam te promoten en meer 

dingen op de website te zetten zoals de data van het overlarven e.d. Ook een mogelijkheid 

tot donaties zou erop moeten staan. Er is veel interesse voor (zwarte) bijen; Mathijs 

Herremans heeft met een crowd-funding actie ruim 4000 opgehaald en ook bij de EU zijn er 

veel subsidies op dit gebied. Voor dat laatste moet je waarschijnlijk een stichting zijn maar 

Bé vult aan dat hij ooit bij Univé 2000 heeft opgehaald met een club die ook geen 

stichting/vereniging was. 

f. Bé vraagt welke markten binnenkort op de agenda staan. Die zijn te vinden op de site van de 

NBV: https://www.bijenhouders.nl/agenda. Het bijenhuis is daar niet meer maar op: 

https://www.bijenhuis.nl/). 

10.  Sluiting 
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