Zomerbijeenkomst 2016
De zomerbijeenkomst van de
Imkervereniging Oegstgeest
vond dit jaar plaats in het
Nieuwe Bijenpark van
Amsterdam.
Het begon met een weinig
zomerse, maar kortdurende
hagel- en hoosbui op de
parkeerplaats van het Nieuwe
Bijenpark waar leden en
donateurs van onze vereniging
met vrienden en familie zich
verzamelden.

Het Nieuwe Bijenpark is één
van de twee parken die de
Stichting Bijenpark Amsterdam
(SBA) onder haar beheer heeft.
Beide parken zijn zo aangelegd
dat er een speels effect
ontstaat met laantjes en
bochtjes tussen de
volkstuintjes. Er wordt
ecologisch getuinierd en er
worden bijvriendelijke planten
aangelegd.
Bestaande uit tachtig
siertuinen en eenentwintig
imkertuinen is het Nieuwe
Bijenpark de grootste van de
twee parken.

Op het moment dat we het
museum uitstapten, werden
we verrast door een zwerm die
voor de voordeur van het
museum was neergestreken.
Met een 'sloothark' werd de
zwerm uit de boom gehaald en
opgevangen in een kieps. Voor
sommigen was dit een eerste
keer en dus een 'gratis les'.
In het centrum ervan staat het
bijenmuseum. Hier startte de
bijeenkomst met een
interessante lezing van Ko
Veltman over de geschiedenis
van de bijenteelt. Van
Klotzbeute via
Lüneburgerkorven naar de
bisschopsmuts en de boogkorf
en van daar ging de reis door
langs onder meer de WBC-kast
en de meer bekende
Langstroth en Dadant
varianten. We kregen verhalen
te horen over het uitpersen
van honing in een zak van
paardenhaar, het vervoer van
honderden bijenkasten per
trein of boot en het verdoven
van een volk met salpeter voor
de oogst (rond 1900). Veel
materiaal werd ook getoond;
het museum is weliswaar klein,
maar de moeite van het
bezoek zeker waard. Na de
lezing was er gelegenheid om
het museum te bekijken en de
imkertuinen te bezoeken.

Op de tuinen zagen we vooral
veel kasten, planten en bijen
maar ook imkers aan het werk
en bijzonderheden als de
hangende 'sun hives'.

Ter afsluiting was er een hapje
en een drankje in de zon; een
geslaagde excursie!

