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LET OP DE ALGEME LEDENVERGADERING 
IS OP 13 FEBRUARI

Bestuur
Arthur Ohm (voorzitter)
Daalhuizerweg 6a,  6881 NZ Velp                       
026-3635697      

Henk Hoge (secretaris)
Roodwilligen 125, 6903 TC Zevenaar
0316-529919            
e-mail: henk.hoge@tiscali.nl               

Mart Coemans (penningmeester)
Obrechtstraat 60, 6815 BS Arnhem                 
026-4451195              
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.  
te Arnhem

Lotty van den Bosch (pr en voorlichting) 
Beatrixlaan 6, 6991 XN Rheden
026-4955231, 06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@hetnet.nl      

Paul van den Beld (evenementen)
Heideweg 16, 6823 JV Arnhem
026-3516610

Herman Radstake (opleidingen)
Oldorphof 11, 6835 BA Arnhem
06-36196269

Redactie
Marcel Simon  026-4425514
email: m.simon@chello.nl

Bart Riggeling  026-3620915
e-mail: b.riggeling@upcmail.nl

Lotty van den Bosch, 06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@ hetnet.nl
 

Stal Op Heuven
Marcel Simon (voorzitter)  026-4425514 
Klaas Poppinga  026-4952164
Bart Riggeling  026-3620915
Rieks Holtjer  026-3615500
Rik Nieuwhof  026-8480570

Stal Openluchtmuseum
Arthur Ohm, voorzitter  06-53803136
Catherine Strumphler  06-22876996
Ben Hasselbach  06-28822380 / 026-4421560
Saskia Tim-Sonnenberg  06-34318317 
026-4430645

N.O.M. contact: Rob Plomp  06-53692757   

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven  026-4462588

Bijentuin Angelenstein
Erik Dubelaar  026-3645025
Ineke Wesseling  026-4437471

Honingdepot De Heurne
Pim Kempe
Schietbergseweg 22  6991 JD Rheden
Tel: 026-4955350  

Contactpersoon bijenziekten
Mart Coemans  026-4451195

kijk op www.debijenstal.nl 
voor de activiteiten en de 
ledenagenda
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leveren hebben deze ervaren docenten vooraf 
heel veel inspiratie en transpiratie moeten 
doormaken. De 15 enthousiaste cursisten heb-
ben een idee kunnen krijgen van de bijzondere 
leefwereld van de honingbij, in al haar facetten. 

De volgende cursus beginnend imker zal star-
ten op maandagavond 13 januari 2014 om 
19.30 uur in het Natuurcentrum Presikhaaf 
te Arnhem. Zoals alle voorgaande jaren heeft 
het bestuur ook dit keer Frans Koops bereid ge-
vonden om deze mooie klus te klaren: met veel 
inspiratie en veel transpiratie ( bij de cursis-
ten)! Op dit moment hebben zich al 16 cursisten 
aangemeld, het maximum dat we kunnen ac-
cepteren in verband met de beperkte ruimte in 
de stallen voor de praktijklessen. In het voor-
jaar van 2014 hopen we ook de nieuwe bijenstal 
in Angerenstein hiervoor te kunnen gebruiken. 
Nieuwe cursisten kunnen zich aanmelden voor 
de wachtlijst: bij h.radstake@chello.nl Dit met 
het oog op mogelijke afvallers...

Met onze honingdepothouder, Pim Kempe, 
heeft het bestuur een aangepaste regeling af-
gesproken voor de leden die hun prima honing 
tegen een eerlijke prijs aan het honingdepot 
willen blijven leveren: pimkempe@gmail.com 

Op 19 december jl. hebben we tijdens de einde-
jaarsbijeenkomst een feestelijke diplomering 
van een 12-tal nieuwe imkers mogen beleven. 
De wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare 
Ruimte en Milieu van gemeente Arnhem, mw. 
Van Gastel, was bereid om dit keer de fel be-
geerde NBV diploma’s uit te reiken. De heer 
Jeroen Glissenaar, beheerder Monumentale 
Parken in Arnhem heeft een bevlogen verhaal 
over Groene Waarden in Arnhem gehouden. 

Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun 
familie een voorspoedig 2014. Het bestuur re-
kent weer op uw steun met het doel om onze 
verenigingsactiviteiten, met veel inspiratie en 
genoeg transpiratie in dit nieuwe imkersei-
zoen verder te verbeteren. 

Voorzitter: Arthur Ohm

Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op: 
inspiratie en transpiratie. Voor u ligt al weer 
het derde nummer van de nieuwe uitvoering van 
ons verenigingsblad “De Bijenstal”. Een kwestie 
van inspiratie en vooral transpiratie met dank 
aan de redactie en alle leden die opnieuw een 
bijdrage hebben geleverd! 

Het vierde kwartaal spoedt zich ten einde. We 
sluiten het kalenderjaar af en kijken reikhalzend 
uit naar het nieuwe imkerseizoen. Maar eerst 
moeten onze volken goed de winter door zien te 
komen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we tijdig 
de genadeklap toebrengen aan de Varroamijt door 
de oxaalzuurbehandeling. Hopelijk heeft deze toe-
passing nog vóór het verschijnen van dit nummer 
plaats kunnen vinden!

Op 16 oktober heeft het bestuur met de groep 
van actieve leden de jaarlijkse afstemmings- en 
evaluatiebijeenkomst gehouden. Daar zijn de vele 
activiteiten die onze vereniging ontplooit tegen het 
licht gehouden en openhartig besproken. De no-
dige afspraken zijn gemaakt met het doel in 2014 
ons voordeel te halen uit deze verbeteracties. Dus 
weer veel inspiratie opdat we in het nieuwe sei-
zoen de transpiratie binnen de perken kunnen 
houden.

Wij zijn zeer goed gevorderd met de bouwactivi-
teiten van de nieuwe bijenstal in het monumen-
tale park Angerenstein in Arnhem. De betonnen 
fundering is medio oktober gestort. Het houten 
raamwerk staat en recentelijk zijn de zeer zware 
dragende balken geplaatst: al met al veel tran-
spiratie en op tijd de nodige inspiratie. Dit alles 
onder de bezielende leiding van de gebroeders 
Hans en Rieks Holtjer: chapeau! Deze constructie 
is zo zwaar omdat die het hele gewicht van het 
sedumdak moet kunnen dragen. Intussen zijn er 
drie digitale nieuwsbrieven naar alle belangheb-
benden en onze sponsoren gestuurd. Die staan ook 
op onze website. Zie elders in dit nummer een foto 
impressie met korte toelichting.

Intussen hebben Mart Coemans en Piet van Schaik 
de vier theorielessen verzorgd van de cursus 
gevorderd imker. Om deze prestatie te kunnen 

Van de bestuurstafel
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ten wat kasten worden geopend en ze moesten 
een oordeel geven over wat ze op de vliegplank, 
varroa-lade en in de kast zagen. En soms werd ook 
een advies over de situatie gevraagd. Dat vroeg 
nogal wat tijd waardoor het examen wat uit liep. 
Geen probleem, de examinatoren waren flexibel 
en kundig genoeg om toch tot een goed oordeel te 
komen. Naast het openen van kasten waren er ook 
enkele vragen waarbij je gereedschappen, honing 
en raampjes moest beoordelen. Er werd ook ge-
bruik gemaakt van de mooie afbeeldingen welke in 
de stal aan de wanden hangen en ook , oogluikend 
toegestaan door de secretaris, van een heel kleine 
afbeelding waarop de kleuren voor het merken van 
de koningin waren te zien. 

Herman,wat moet ik me toch voorstellen bij zo’n 
praktijkexamen over bijen? Zoiets werd me re-
gelmatig gevraagd naarmate het examen dich-
terbij kwam. Wat denk je, zei ik dan, het is net 
zoiets als het praktijkexamen bij autorijden. Oh, 
van jou word ik ook niet veel wijzer, hoorde ik ze 
dan mompelen. Wat dacht je dan, ik ga jullie toch 
niet alles vertellen. Je moet het tenslotte ook een 
beetje spannend houden.

Op 25 maart hadden alle cursisten het theorie- 
examen gedaan met heel goed resultaat. Frans 
moet wel een prima docent zijn als de cursisten 
zulke hoge punten halen.

Na alle praktijklessen in het NOM en op Heuven 
werd op 14 en 21 september het praktijk examen 
afgenomen. De examinatoren waren al vroeg op 
Heuven om te zien of we de kasten open konden 
maken. Het weer zat op de 14de niet mee, de 21ste 
was beter. Toch maar besloten om de kasten te 
openen al kon het niet zo uitgebreid als de bedoe-
ling was.

De cursisten vonden het spannend want ze wisten 
niet precies wat hun te wachten stond. Er moes-

Praktijk Examen Basiscursus Imkeren 
2013
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Soms vroeg ik me af wie eigenlijk het examen 
deed, want de examinatoren waren weer goed op 
dreef en gaven soms zelf de antwoorden op de 
vragen. Als ik dan meeluisterde moest ik wel eens 
mijn wenkbrauwen fronsen en streng kijken. Niet 
dat dat veel hielp want een imker praat nu een-
maal graag over zijn hobby.
Na een kleine 2,5 uur waren de cursisten klaar en 
gingen de examinatoren in overleg met elkaar over 
de beoordeling. Zij kwamen er snel uit en de voor-
zitter kon aan alle cursisten vertellen dat ze ge-
slaagd waren. Een luid applaus klonk op en er kon 
worden gekust. “Zo dit heb ik mooi binnen” hoorde 
ik iemand zeggen, “op naar de diploma- uitreiking 
en naar de vervolgcursus”.

Herman Radstake
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Herfstfair in Velp
Het moet een gezellige bedoening zijn geweest 
tijdens de Herfstfair in Velp op 9 november.
Gezien bijgaande foto’s konden Manon Best met 
de EKO-bollen van haar bedrijf Bij Best, en Theo 
Tolhuizen en Wil Berns, namens onze vereniging, 
het goed met elkaar vinden. 

Manon liet al eerder weten dat zij het jammer vond 
dat de door de NBV gepropageerde bollen niet ge-
garandeerd biologisch waren; vandaar haar actie. 
En ze had er blijkbaar succes mee.
Met de vele evenementen waar wij als vereniging 
aan deelnemen, mogen we blij zijn daar steeds 
weer leden toe bereid te vinden om zich in te zet-
ten. Dat er dan wel eens discussie ontstaat over 
wiens honing er aangeboden wordt, is er een beet-
je inherent aan.
Wel zou het principe moeten zijn dat in een vereni-
gingsstand honing vanuit ons depot verkocht wordt 
wanneer die beschikbaar is.
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Een mooi initiatief

Een uitvloeisel van de herfstfair was het planten 
van de overgebleven EKO bollen in een groenstrook 
bij de rotonde hoek Rozendaalselaan/Ringallee in 
Rozendaal. 
Manon Best en Dorine Bierbooms namen het ini-
tiatief om de Gemeente Rozendaal te vragen of zij 
bereid was de ca. 300 bollen over te nemen en te 
laten planten op genoemde locatie.
De Gemeente Rozendaal stemde ermee in, en op 2 
december om 10 uur ’s morgens werd de daad bij 
het woord gevoegd.
Na verwijderen van een flinke hoeveelheid honden-
poep ging de spa in de grond en werden groepjes 
bollen, onder toezicht van onze voorzitter, verdeeld 
over de groenstrook.
En nu maar ongeduldig wachten tot het voorjaar.

Marcel Simon

 “Elke keer dat u iets biologisch koopt, heeft dat 
nog veel meer effect. Als er meer biologische pro-
ducten worden gekocht, wordt er meer onderzoek 
gedaan en meer ervaring opgedaan. Die ervaring 
is natuurlijk van groot belang voor de biologische 
teelt en zelfs ook voor de gangbare teelt. Want hoe 
meer er bekend wordt over de natuurlijke wijze 
waarop planten groeien, hoe beter en schoner 
ook de gangbare teelt kan worden. En dat is goed 
voor elk levend wezen op onze aardbol! “, aldus 
Wilbrord Braakman van Natural Bulbs uit Scha-
gen. Wilbrord is naast Eco-bulbs en Biobol een 
van de weinige telers van biologische bloembollen. 
De bloembollenteelt is een erg ziektegevoelige 
teelt. Aaltjes in de grond, schimmels en sten-
gelrot liggen op de loer en kunnen een jaarteelt 
te gronde doen gaan. Het vereist dus wel wat lef 
om je boterham te willen verdienen met de teelt 
van EKO-bloembollen. De kunst bij het biologisch 
kweken is om de groeiomstandigheden zo opti-
maal mogelijk te maken, waardoor de gifspuit 
overbodig wordt. Dat betekent dat het bodemleven 
gestimuleerd wordt met organische mest. Door 
een goed bodemleven krijgen aaltjes en schim-
mels in de grond natuurlijke vijanden. Ontsmetten 
met metam-natrium is dan niet nodig. In Zembla 
van 21 november jl.  was te zien welke invloed dit 
middel op de gezondheid van omwonenden van 
lelievelden heeft. Je vraagt je na deze uitzending 
af of onze kleine bijen dit ooit overleven.In de bi-
ologische teelt krijgen de bollen de ruimte en tijd 
om zich te ontwikkelen en wordt onkruid  voor-
namelijk handmatig bestreden. Een EKO-bol is 
daarom wat duurder dan de gangbare, maar met 
het oog op de toekomst ben je goedkoop uit, want 
men voorspelt al dat drinkwater in de toekomst 
flink duurder wordt. Dat komt doordat het steeds 
meer moeite kost om oppervlaktewater te reinigen 
van bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden 
en uitgespoelde kunstmestresten uit de gangbare 
bloembollenteelt.
Kortom, ik raad iedereen aan om gewoon nu alvast 
voor EKO te kiezen. 

Manon Best
P.S. EKO-bollen zijn o.a. te koop bij natuurvoe-
dingswinkels, biologische markten en op Kweek-
land in Arnhem.

EKO-bloembollen,  een echte aanrader
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De betweter
Een raar woord. Vond ik heel vroeger al: het 
kwam maar zelden voor en je wist er – als je het 
las – geen raad mee. Je dacht aan een schrijf- of 
typefout. U en ik weten nu dat je moet lezen
bet-weter. En bet is dan de afkorting – de afko – 
van beter.

We hebben met iemand te maken die het beter 
weet. Een raar verschijnsel ook. Dat je iets beter 
weet dan een ander, geeft je natuurlijk een goed 
gevoel: je gaat aan kop. Tot je wordt ingehaald 
door een nog beterweter. De betweter, zou men 
kunnen zeggen, is steeds van voorbijgaande aard. 
En tegelijk steeds een gangbaar verschijnsel zo-
lang zich het geheim niet prijsgeeft. 
Als leraar basiscursus imkeren heb je op betwe-
terniveau het hoogste woord en op grond daarvan 
ook het grootste psychisch inkomen. Niemand 
weet het in dit gezelschap van beginners beter 
dan jij. Niemand haalt het in zijn hersens je tegen 
te spreken. Op het peil van de cursus voor gevor-
derden loop je als docent de kans tegen een opge-
stoken hand van een leerling aan te kijken die je 
vraagt waar je de door jou gedebiteerde wijsheid 
vandaan hebt: uit welk boek, van welke site. Een 
betweter in spe heeft zich aangediend. Het wemelt 
van de betweters op de jaarlijkse bijeenkomst 
van bijenteeltleraren. Het zijn er alles bij elkaar 

zo’n 60. Ze zitten ongemakkelijk op stoeltjes aan 
tafeltjes en kijken allemaal in dezelfde richting. 
Vroeger was daar het zwarte bord, nu het witte 
scherm. De eerste spreker weet ongestoord 10 
minuten indruk te maken. Dan komen de vragen, 
aanvankelijk sympathiek, gaandeweg kritischer. 
Ook wordt het rumoeriger in het zaaltje. Aan een 
paar tafeltjes achterin is een onderlinge discussie 
gaande. Er wordt door de leiding om stilte ver-
zocht. Het helpt, even. De tweede spreker vergaat 
het niet veel beter. Na de pauze gaat de club uiteen 
in groepen van 5. In mijn groepje zijn er 2 met een 
blocnote en een pen. Een van hen blijkt na verloop 
van enige tijd en strijd de betweter. Hij noteert wat 
vooral hijzelf te berde brengt en zal namens onze 
groep het woord voeren bij de evaluatie. Die wordt 
geleid door de overkoepelende betweter…

Een dag later sta ik over de ramen van een nogal 
problematisch volk gebogen. Het blijkt niet zo 
lastig als gewoonlijk. Integendeel. Het is rustig en 
vriendelijk. Zouden ze – de bijen van kast 4 – nu al 
aan mij hebben gemerkt dat ik definitief afscheid 
heb genomen van de betwetende imkerij en mij 
vanaf nu onderwerp aan de wetten van het bijen-
volk, hoe onnaspeurlijk en uitdagend ook?

Rik Oldeven

Dat honingbijen ook cultuurhistorisch van bete-
kenis zijn, blijkt uit bijgaande foto van een moza-
iek in de vloer van de hal bij de eregalerij in het 
Rijksmuseum.

Leuk om bij een bezoek aan het museum deze bij-
enkorf eens te gaan zoeken. 
De vloer is met terrazzowerk gereconstrueerd 
naar de situatie van 1850.
 
Marcel Simon
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Als verrassing vereerde ook de 
Kerstman ons nog met een be-
zoek, hoewel zijn naam Klaas 
is. Als cadeautje voor de gedi-
plomeerden deelde hij prachtig 
gevormde bijenwaskaarsen 
uit, waarvan Theo Tolhuizen de 
maker was. Daarna volgde een 
veiling van imkerlectuur, be-
schikbaar gesteld door Leen van 
’t Leven. Interessante jaargan-
gen van het Maandschrift voor 
de Bijenteelt uit de tijd van de 
1e Wereldoorlog en uit 1953, het 
jaar van de watersnoodramp, 
waarbij Leen zijn eerste bijenvolken verloren zag 
gaan. Op deze jaargang wist de wethouder beslag  
te leggen. Zij kwam ook uit het rampgebied. Er 
waren ook boeken over drachtplanten en een jaar-
gang van de Zwitserse Bienenvater, een gerenom-
meerd tijdschrift. Op menig “kavel” werd geboden 
en de opbrengst was voor de penningmeester. 

Na de pauze met oliebollen en Bisschopswijn werd 
een voordracht gehouden door Jeroen Glissenaar, 
beheerder van de Monumentale Parken van Arn-
hem. 

Met interessante beelden en soms grappige anek-
dotes wist hij het belang van het Arnhemse Groen 
voor economie, gezondheid en sociale beleving 
over te brengen. De natuur- en cultuurwaarde van 
het groen moet je vertellen om Arnhem als stad te 
promoten. 

Marcel Simon

Wat vroeger dan normaal en in een andere locatie 
dan we sinds lang gewend waren, werd op 19 de-
cember het oudjaar voor onze vereniging gevierd.
Voorzitter Arthur Ohm verwelkomde de gasten 
en bracht nog even het overlijden van Nanning 
Zeldenrust in herinnering.

De ALV is naar 13 februari verplaatst en dus wer-
den nu de diploma’s aan de geslaagde cursisten/
beginnend imkers uitgereikt. Met deze uitreiking 
door wethouder van Milieu van Gemeente Arn-
hem, Margreet van Gastel, werd er een officieel 
tintje aan gegeven en de persoonlijke woorden van 
Herman Radstake gaven er een hilarisch aspect 
aan. De wethouder bleek niet geheel onbekend 
met bijen te zijn. Haar vader hield bijen en zij gaf 
toe daar nogal eens een steek aan overgehouden 
te hebben. Niet in de laatste plaats omdat zij het 
interessant vond om de bijen naar buiten te lok-
ken door appeltjes tegen de kasten te gooien. In 
zijn toespraakjes aan de gediplomeerden toonde 
Herman aan een echte schoolmeester te zijn ge-
weest. Soms een waardering met examencijfers en 
al, soms ook een “blijf je best doen”. Voor de man 
met toch al 2 rechterhanden, Rieks Holtjer, had 
Herman nog een enorme bos wortels met hand-
vormige uitwassen meegenomen.

Ook maakte hij er gebruik van om de wethouder 
een uitspraak te ontlokken over faciliteiten voor 
het imkeren in Schuytgraaf. Hij zegde daarbij toe 
de mooiste nieuwe jonge moer uit zijn volk Mar-
greet te zullen noemen.

Oudejaarsbijeenkomst
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GEDIPLOMEERDE IMKERS CURSUSJAAR 2013



11

deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   December 2013  |  jaargang 38GEDIPLOMEERDE IMKERS CURSUSJAAR 2013



deBijenstal

12

“De pijp van…”, het verhaal van 
Dorine Bierbooms.

Geranium’ Rozanne’ (vroeger ‘Jolly Bee’, de naam zegt het al, 
een super goede bijenplant), verkrijgbaar bij De Hessenhof in 
Ede, mijn lievelingskwekerij. ‘Rozanne’ bloeit 4 a 5 maanden 
overvloedig en na een paar jaar is hij 1 m2 groot. 

Nu was het tijd voor mij om te gaan imkeren. An-
derhalf jaar geleden meldde ik me aan, maar toen 
was de cursus al bezig. In 2013 jaar kon ik geluk-
kig wel meedoen. Leuk en interessant die theorie. 
Maar toen we praktijklessen kregen vond ik het 
toch wel spannend allemaal. Daarbij viel het me 
tegen hoe ver weg die theorie is als je lichtelijk 
gestrest boven een bijenkast hangt. Toch  werd ik 
hoe langer hoe enthousiaster, het was prachtig 
om zo bij die zoemende gemeenschap te kun-
nen komen met al hun geheimen! Iedere bij die 
precies weet wat hij moet doen. De natuur blijft 
verwonderen. 

Ik knapte een oude bijenkast op en toen hij klaar 
was deed ik een mailtje rond of iemand een volkje 
voor me had. De volgende dag al belde Han Hol-
dijk dat hij een zwerm had en ik ging hem zo te-
gen schemering halen.  Met een kieps met bijen 
in de auto naar huis....  Kieps op zijn kop in de tuin 
gezet en de bijen de volgende dag in de kast. En 
dan kijken maar. Ik liep er wel honderd keer per 
dag naartoe. Ik had een broedkamer en een ho-
ningkamer op elkaar gezet. Later hoorde ik dat je 

Ca. 11 jaar geleden zag ik in het Stadsblad van 
Amsterdam waar ik toen woonde dat er een 
cursus ‘bijenhouden in de stad’ werd gegeven. 
Dat leek mij heel leuk en ik haalde mijn man over 
om samen te gaan. Uiteindelijk bleek ik niet te 
kunnen op de dagen waarop de cursus gegeven 
werd en ging mijn man alleen. Zo gaan die dingen 
soms....

Bijenhouden in de stad bleek voor ons niet haal-
baar, maar we hadden wel een huisje in Noord-
Frankrijk waar dat prima kon. Mijn man kreeg een 
volkje met bijen in een kastje met een plexiglas 
deksel met ingeboorde gaatjes en daarmee togen 
wij in de auto naar Frankrijk. Aan mij de taak om 
regelmatig met de plantenspuit de bijen vochtig te 
houden, die dan heel hard begonnen te zoemen. Ik 
had van te voren bange dromen van een troep bijen 
die door de auto vloog terwijl wij op de snelweg 
reden, maar alles ging gelukkig goed.

Een jaar of zes hadden wij bijen in de tuin daar. We 
waren er eens in de maand een paar dagen. Altijd 
te laat om de zwermen te verhinderen. Soms hing 
er eentje als we er net waren en belden we de 
eigenaar van het bijenmuseum in de buurt die ze 
dan voor ons ving. We hebben vele potten honing 
gegeten van de bijen en hoewel het meer mijn 
mans ding was vond ik het altijd erg leuk om ze in 
de tuin te hebben. In een goed jaar haalden we 40 
kilo honing uit 1 kast. Onze oude buurvrouw Olga 
uit het Franse dorp waar ons huisje stond, vertelde 
ons keer op keer hetzelfde verhaal. Als je vroeger 
een zwerm bijen zag hangen en je legde je zakdoek 
eronder, dan had je hem zeg maar gereserveerd. 
Kon je thuis even een emmer o.i.d. gaan halen, 
maar les abelles (ze sprak plat Frans) waren van 
jou. 

Het huisje in Frankrijk is alweer jaren geleden ver-
kocht. Inmiddels wonen wij in Rozendaal en heb-
ben een grote tuin. Ik hou erg van tuinieren en kies 
altijd planten voor de tuin die veel bijen en vlinders 
trekken. 
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ze veel krapper moet zetten in het begin... 
Han kwam regelmatig langs om te helpen en ad-
vies te geven. Dat is toch wel fijn zo’n mentor. Ik 
dacht aan mijn man die het allemaal in zijn eentje 
moest doen in Frankrijk.....Een paar weken later 
gingen wij op vakantie en had ik met Manon Best 
afgesproken dat zij ook een kast neer zou zetten in 
onze tuin. Zij zou ook mijn bijen in de gaten hou-
den. Toen ik thuis kwam had zij nog twee bijenkas-
ten neergezet, leuk. Hieronder staan ze.

De bijenkasten  met daarachter Helianthus ‘Lemon Queen’ en 
witte Aster novae-angliae ‘Herbstschnee’, ook goede bijen-
planten!

Afijn, ik bleek heel zachtaardige bijtjes te hebben, 
maar het volkje groeide toch niet zo hard. Op een 
gegeven moment merkte ik dat ik geen open broed 
meer had en zag een aantal koninginnendop-
pen.  Een dag later was ik op de bijpraatochtend 
en hoorde van Mart dat als je koninginnendop-
pen had je rond 16.00-17.00 uur bij de kast moest 
luisteren of er getuut of gekwaakt werd. Ik had het 
idee dat dat nog wel even zou duren, maar luis-
terde diezelfde middag toch vast maar even. En 
ja hoor, ik hoorde een geluid alsof er een bij klem 
zat. Rennen naar de computer, You-tube opgestart 
voor een filmpje over tuten en kwaken. Nou dat 
was krek het geluid dat ik had gehoord. Kast open 
rond een uur of acht (heerlijk die lange lichte zo-
meravonden) en de doppen opengebroken. Geen 
zwermen de volgende dagen, dus geen boze buren 
en na een tijdje bleek de nieuwe koningin geluk-
kig keurig aan de leg. Maar toch, het volkje bleef 

een beetje mat, ook voor de kast was het minder 
druk dan bij die van Manon. En hard groeien deed 
het ook niet. Er was te weinig honing om te slinge-
ren. En ik had van Herman Radstake nog wel zo’n 
prachtige slingermachine gekregen!

We hebben de varroabehandeling met mierenzuur 
gedaan, maar begin oktober zag ik een paar bijen 
met misvormde vleugeltjes op de plank! Ik heb 
nog een keer behandeld met Apiguard, helaas 
was het de tweede week van de behandeling vrij 
koud buiten en is het niet goed verdampt vrees ik. 
Honderden mijten op de bodem. Maar ook nu nog 
eind oktober, begin november liggen er wel 20 per 
dag onderop.  We gaan het afwachten, maar ik 
weet niet of ik volgend voorjaar nog wel bijen heb. 
Ik hou me in ieder geval aanbevolen voor nieuwe 
volkjes volgend jaar, want ik wil graag gaan uit-
breiden. Als je wat meer kasten hebt dan heb je 
ook meer kans dat een aantal volken het overleeft. 
Toch wel jammer dat ze het dit jaar niet zo goed 
deden. En met al die suiker in de kast werden ze 
trouwens een stuk stekeliger!

Ik gebruik altijd mijn mouwen als handschoenen, ziet er niet 
uit, maar voor mij werkt het

Naast de drachtplanten op de foto’s heb ik nog een 
paar heel goede drachtplanten in mijn tuin, nl.: 
Agastache, ik heb zelfgezaaide Agastache mexica-
na en de donkerder bloeiende Agastache ‘Blackad-
der’die geen zaad maakt, maar daardoor eindeloos 
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doorbloeit. Zelfgezaaide enkelbloemige Dahlia’s: 
Dahlia coccinea. Persicaria amplexicaulis, een wit-
te variant, maar ze zijn allen super drachtplanten 
en bloeien van juli tot de herfst.   Solidago speciosa 
var. rigidiuscula, mooie vaasvormige bloemen die 
pas heel laat bloeien t/m oktober. Diverse Salvia 
soorten en diverse Scabiosa soorten. Succisella 
inflexa ‘Frosted Pearls’ , ook zo’n lange door-
bloeier, mooie lila bolletjes op hoge stelen. Zaait 
zich lekker uit, ik krijg er steeds meer in mijn tuin! 
En natuurlijk zijn de bijen ook blij met mijn klim-
opstruiken en hoop ik dat volgend jaar de klimop-
planten rondom onze fietsenschuur gaan bloeien. 
Eerst klimmen ze en als ze ‘volwassen / ouder’ zijn 
krijgen ze bovenaan een nietklimmende bloeiende 
vorm. En zoals de meeste imkers wel weten is dat 
een superstuifmeelleverancier voor de bijen in ok-
tober.

Maar mijn trots is toch wel de Tetradium Daniel-
lii, ofwel bijenboom, die ik 4 jaar geleden per sé 
wilde hebben omdat ik had gelezen dat hij met zijn 
zomerbloei (bloeiende bomen heb je niet veel in 
juli-augustus) enorm veel bijen trekt en de bijen 
genarcotiseerd, zeg maar ‘stoned’ onder de boom 
liggen. Dit jaar bloeide hij voor het eerst en het 
zoemde dat het een lieve lust was, ook allerlei 
soorten hommels kwamen er op af. Gedrogeerde 
bijen heb ik niet onder de boom gevonden.... Maar 
hij gaf na de bloei wel nog leuke besjes.

Volgens de Hessenhof is de Solidaster x luteus 
‘Greenfinch’  een bijentrekker van de eerste orde; 
die staat nog op mijn verlanglijstje. Je kunt daar 
niet altijd alles krijgen, ik wacht mijn kans af... Nog 
twee die als superbijenplanten  worden bezongen 
en die ik volgend jaar zeker ga aanschaffen zijn 
Thalictrum lucidum en de Teucrium chamaedrys 
‘Album’. Ik vind de Hessenhof een fantastische 
kwekerij, ik breng er zo een halve dag door, meest-
al belt mijn man mij na een paar uur waar ik blijf. 
Daarom maak ik graag een beetje reclame voor 
deze biologische kwekerij.
Over biologisch gesproken: Die bolletjes die ik 
lekker goedkoop bij de Action heb gekocht heb 
ik maar weer weggedaan toen ik hoorde hoeveel 
gif ze gebruiken bij de bollenkweek. Daar wordt 
je echt niet goed van. Gelukkig heb ik biologische 

bolletjes van krokus thomasinianus, boerenkrokus 
te pakken kunnen krijgen. Die zaaien zich met een 
beetje geluk uit, zodat het er steeds meer worden.

Dorine Bierbooms
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Nieuwe feiten over het nut van bijen
Opnieuw werden gegevens bekend die nog eens 
aantonen hoe nuttig onze bijen zijn. Zowel in 
maatschappelijk als economisch opzicht.
In medisch opzicht weten we natuurlijk al dat 
honing een goed werkend middel kan zijn om 
wonden te genezen en dat propolis in de home-
opathie in diverse vorm (tablet, tinctuur of zalf) 
wordt toegepast, maar het blijkt nu ook dat van 
het reukvermogen van honingbijen gebruik wordt 
gemaakt bij het detecteren van bepaalde ziektes.

Wetenschappers toonden aan dat het geweldige 
reukvermogen van bijen een bepaald molecuul kan 
detecteren ook al is er daarvan maar één op een 
triljoen moleculen aanwezig. Zo kunnen bijen in 
de uitgeblazen adem van patiënten de geurstoffen 
ruiken die bijvoorbeeld voorkomen bij tbc, diabe-
tes of sommige vormen van kanker. Het aanleren 
van bijen om een bepaalde stof te ruiken kan in 10 
minuten gebeuren. De bij wordt een geur voorge-
houden en direct erna beloond met suikerwater. Dit 
hoeft maar een paar keer gedaan te worden. Als 
middel om dit te testen werd door een ontwerp-
ster, Susana Soares, een glazen bol ontworpen 
waarin de bijen zitten, en waarbinnen zich een 
tweede, kleinere glazen ruimte bevindt, waar de 
proefpersoon in blaast. De bijen zullen dan vanuit 
hun ruimte naar de kleinere ruimte gaan als zij 

de aangeleerde geur daarin herkennen. Zo kun je 
dus zien wat de door de bijen gestelde diagnose 
is. Op een ander gebied wordt zo ook gebruik ge-
maakt van het reukvermogen van de bij. Geplaatst 
in een houder, waar de bij met de kop naar buiten 
steekt, worden geuren aangeleerd, zoals boven, 
maar dan van drugs of springstoffen. En U begrijpt 
al dat hiervan door bijvoorbeeld douanepersoneel 
op vliegvelden gebruik wordt gemaakt. Een aantal 
houders, met elk een bij, wordt in een grotere unit 
geplaatst, waarmee langs bagagestukken wordt 
gegaan. De bijen zullen dan bij het ruiken van de 
specifiek aangeleerde geur de zgn. Proboscis Ex-
tension Reflex (PER) tonen; de tong wordt uitge-
stoken op zoek naar de zoetstof die de bij gewend 
was in combinatie met die geur te krijgen. De tong 
stuit dan tegen een sensor, waarvan een reactie is 
af te lezen. Bijvoorbeeld doordat een rood vlakje 
oplicht in plaats van groen als er geen tong wordt 
uitgestoken. Het blijkt ook dat bijen veel sneller 
hierop te trainen zijn dan honden, die voor dit doel 
gewoonlijk gebruikt worden. Naast bovenstaande 
toepassing van bijen met maatschappelijk belang, 
kennen we natuurlijk het economische belang van 
bijen in de land- en tuinbouw. Een nieuw onder-
zoek aan de Universiteit van Göttingen (Duitsland) 
toonde aan dat de bestuiving van aardbeien door 
bijen rodere, zwaardere en steviger vruchten ople-
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verde dan wanneer er zelfbestuiving of bestuiving 
door de wind plaats vond. Bovendien bleken die 
aardbeien ook langer houdbaar te zijn. Voor dit on-
derzoek werden negen soorten aardbei geplant op 
een proefveld. Een deel ervan werd zodanig afge-
dekt, dat de bijen er niet bij konden, maar wind- en 
zelfbestuiving wel kon plaats vinden. Het andere 
deel was wel door bijen te bestuiven. Het bleek 
vervolgens dat van zeven soorten de aardbeien 
roder, steviger en zwaarder waren, na bestuiving 
door bijen. Van de 1,5 miljoen ton aardbeien op de 

Europese markt zou door bestuiving door bijen het 
bederf ervan met 11% of 236 miljoen euro per jaar 
verminderen.

Marcel Simon

Nieuwe bijenstal in park Angerenstein: 
een groot project met allure!
Op 18 februari 2013 hebben onze architecten 
Spel&Spel uit Arnhem, namens onze imkerver-
eniging Arnhem-Velp e.o. de aanvraag ingediend 
voor de omgevingsvergunning voor de nieuw-
bouw van een bijenstal in het historische monu-
mentale park Angerenstein in Arnhem. Op 31 juli 
2013 heeft de gemeente de omgevingsvergunning 
definitief verleend. Pas nadat de financiering van 
dit voor ons imkers bijzondere en grote project 
ook sluitend was, is het bouwteam van onze im-
kers samen met de beide architecten aan de slag 
gegaan. 

Historie
De bijentuin in park Angerenstein is voortgekomen 
uit een schooltuinencomplex dat in de jaren zeven-
tig is opgezet door het Centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie(CNME). De activiteiten bestonden 
niet alleen uit het aanleggen en onderhouden van 
tuintjes maar ook uit het houden van bijen. Naast 
een klein gebouwtje, dat diende voor de opslag 
van tuingereedschappen, werd een kleine bijenstal 
voor acht bijenkasten gebouwd. Na beëindiging 
van de tuinactiviteiten in de jaren negentig is het 
gebruik van de tuin, inclusief het gebouwtje voor 
de opslag van tuingereedschappen, overgenomen 
door de toenmalige Imkervereniging Arnhem. 

Ontwerp bijenstal
In plaats van de traditionele rechthoekige platte-
grond voor de bijenstal is gekozen voor een bijzon-

dere driehoekige vorm. Deze is meer geschikt voor 
het ontvangen van groepen en voor het informe-
rende en educatieve karakter.

Aan de langste zijde van de stal bevinden zich de 
bijenkasten zodat hierdoor de meeste kasten ge-
plaatst kunnen worden. Deze gevelzijde is open 
en tevens georiënteerd op het zuidoosten waar 
zich de aanvliegroutes van de bijen bevinden. Ook 
is de zonnewarmte gunstig voor het microklimaat 
in de bijenkasten zelf.Aan de andere lange zijde is 
ruimte voor het plaatsen van hoogwaardige infor-
matie panelen. In de hoek is een afgesloten kleine 
opslagruimte aanwezig voor meer breekbare en 
waardevolle materialen.
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wensen voor de natuureducatieve functie van deze 
bijenstal een krachtige stimulans geven.Ook wil-
len wij ons als imkervereniging nog meer richten 
op de jeugd en de bewoners van de prachtige wijk 
Angerenstein. De leerlingen van beide nabij gele-
gen basisscholen en het Beekdallyceum willen wij 
hierbij nadrukkelijk betrekken.

Werk in uitvoering
Wij zijn bij de uitvoering van de bouwwerkzaamhe-
den uiteraard sterk afhankelijk van de beschikbare 
menskracht die onze imkers vrijwillig aanbieden 
en niet te vergeten van het weer! Tot nu toe hebben 
de weergoden zich wel van hun positieve kant laten 
zien! De collega imkers, Hans en Rieks Holtjer, zijn 
voor de uitvoering onmisbaar met hun professio-
nele gereedschappen en vakkundige werkmetho-
den: wij zijn hen veel dank verschuldigd.
U kunt op de hoogte blijven van het werk met foto’s 
en digitale nieuwsbrieven: www.debijenstal.nl 
Mocht u om de een of andere reden de toezending 
van de nieuwsbrief op prijs stellen, laat het ons 
dan weten met een mail aan de secretaris: Henk 
Hoge: henk.hoge@telfort.nl 

Het bestuur van Imkervereniging 
Arnhem-Velp e.o.

De entree bevindt zich aan de korte zijde van het 
gebouw. De bijenkasten dienen van achteren be-
naderd te worden zodat de aanvliegroutes van de 
bijen zelf niet verstoord worden.

Het dak is lager bij de berging en voegt zich meer 
in het landschap en is hoger bij de entree om dit te 
benadrukken. Het dak heeft aan twee zijden over-
stek zodat de bijenkasten droog kunnen staan.
De gevel is boven de entree en de achterzijde open 
gehouden voor zoveel mogelijk lichttoetreding en 
ventilatie. Hierdoor ontstaat er een ruimte met 
een prettig binnenklimaat. Door te kiezen voor een 
sedumdak en houten geveldelen van Plato hout 
(thermisch verduurzaamd hout uit Arnhem) wordt 
het groene karakter benadrukt, en voegt de stal 
zich in het parklandschap. Een bijzonder, functio-
neel en aangenaam gebouw dat een meerwaarde 
zal brengen voor zowel de vereniging als ook het 
park Angerenstein en omgeving. Aangetekend 
moet worden dat het al bestaande gesloten ge-
bouwtje voor de opslag van grotere materialen nog 
prima zou voldoen.

Toekomst
Met een geheel nieuwe bijenstal kunnen we onze 
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Wat moeten Nederlandse imkers daar nu zo nodig 
gaan vertellen? Bijenhouders daar hebben allen 
internet. Weten ze al niet alles? 
De trainingen behandelden vier facetten. Bijenge-
zondheid, Ecologisch verantwoord bestrijden van 
ziekten en plagen, Honing kwaliteit en Vermarkten 
van de producten. De trainingen werden gegeven 
door Leen van ’t Leven en Jeroen Vorstman. Om de 
training wat meer diepgang te geven was eerder al 
de WUR brochure over varroabestrijding vertaald 
in een Slavische taal (Kroatisch) en vermenigvul-
digd om uit te reiken aan de imkers.

Het belangrijkste punt ging over de lessen die de 
natuur kan geven aan de imker. Om zichzelf, zon-
der de imker, gezond en productief te houden heeft 
de honingbij twee dingen nodig. Schone raat en 
het hele seizoen voldoende te eten.
Het is bewezen dat de zwerm heel weinig ziek-
tekiemen en parasieten met zich meeneemt. Ze 
bouwen op de nieuwe plek nieuwe raat en kunnen 
daar verder mee. De jonge koningin blijft achter in 
een positie met parasieten en mogelijk ziektekie-
men. Als zij niet in staat is een volk te ontwikkelen 
om zich te vermenigvuldigen zal onder natuurlijke 
omstandigheden het volk vertrekken en elders 
proberen een nieuw ratennest op te bouwen. Het 
oude ratennest wordt direct door wasmotten afge-
broken waarmee de plek gereinigd wordt. De les 

Bijenhouders in Bosnië-Herzegovina
Vorig jaar schreef ik in dit blad hoe de NBV, be-
geleid door Agriterra, een samenwerking startte 
met de bijenhouders in Bosnië-Herzegovina. In 
het kader van deze samenwerking zijn er dit jaar 
in oktober op zes plaatsen in Bosnië trainingen 
gegeven voor provinciale imkerverenigingen. 

Bijenhouders in Bosnië-Herzegovina zijn over het 
algemeen geen hobby imkers. Zelfs als ze dat wel 
zijn hebben ze al gauw meer dan 50 volken. Moge-
lijk is daar de subsidie van de overheid van 3 euro 
per volk, tussen 50 en 300 volken, op van invloed. 
Het gaat dus om grootschalige imkerij uitgevoerd 
door bijenhouders die naar drachten reizen en er 
soms ook van moeten leven. Vaak ook bijenhou-
ders die het vak leerden van vader en grootvader. 
Het houden van bijen staat er nationaal in groot 
aanzien. Een prachtig land met veel ongerepte 
ruimte en niet te veel mensen erin. Uitgestrekte 
bossen van acacia en tamme kastanje. Maar ook 
beren en wolven. Een bijenhouder moest zijn vaste 
winterstand verdedigen tegen beren met schrik-
draad. Toen dat niet afdoende bleek heeft hij er 
een grote hond bij genomen. Samen was het af-
doende. Wat de wolven betreft niet veel goede be-
richten. Ze zoeken de mensen op. Schapen of gei-
ten moeten ‘s nachts in dichte stallen overnachten. 
Overdag met herder en hond. Nooit alleen in een 
wei. Bij één plaats waren dit jaar al tien honden 
door wolven geveld.

Bijenstal ommuurd tegen beren en andere lastige bezoekers

Honderden volken in Herzegovina provincie vlakbij Montenegro
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aan de imker:“laat de bijen nieuwe raat bouwen”.
Een productief bijenvolk heeft van vroeg in het 
voorjaar tot in het najaar voldoende pollen nodig. 
Meer dan veertig kilo zegt de literatuur. Als er in 
een periode te weinig pollen verzameld kunnen 
worden moeten de larven met minder voer groot 
worden. De daaruit komende jonge bijen kunnen 
minder goed de larven voeren en leven ook korter. 
Het volk kan verzwakken en mogelijk een dracht-
loze periode niet overleven. Onder natuurlijke om-
standigheden zal een volk, dat zich onvoldoende 
kan ontwikkelen, vertrekken en een nieuwe plaats 
opzoeken waar wel voldoende dracht is. Daarom 
zullen er in een natuurlijke biotoop niet gauw te 
veel bijenvolken zijn die de draagkracht te boven 
gaan. De les aan de imker:“zorg dat er nooit te 
veel bijenvolken op korte afstand van elkaar 
staan”. Natuurlijk gelden deze twee lessen van de 
natuur aan de imker ook voor ons als kleine hobby 
imkers in stedelijke omgevingen.
Iedere dag twee afgelegen bijenstanden bezoeken 
en een drie uur durende training in een andere 
stad. Veel kilometers tussendoor met vier man in 
de auto plus bagage maakte de tocht zwaar. Ook 
realiseerde ik me dat het de eerste missie was 
waar ik met drie reisgenoten op pad was die de 
leeftijd van mijn kinderen hadden. Tegenwoordig 
geeft de KPN op je mobiel door wanneer zij menen 
dat je een grens passeert en er mogelijk andere 
tarieven gelden. Kroatië -Bosnië-Kroatië-Bosnië-
Servië-Bosnië-Servië-Bosnië-Montenegro-Bosnië-
Montenegro-Bosnië-Kroatië, de signalen hielden 
niet op. De trainingen werden door ruim 250 bijen-
houders gevolgd. 

Arnhem, oktober 2013.
Leen van ’t Leven.
Foto’s Jeroen Vorstman

Carnica koninginnen teelt
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Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

van Huit Financiële Diensten 
Voor al uw verzekeringen, pensioensadviezen, 

hypotheken en overige financieringen.
Voor leden van de Imkersvereniging 

Arnhem-Velp e.o. hebben wij een  
kortingsregeling, oplopend tot 50%.

Vraag om de voorwaarden.

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

 e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl 

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een 
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie 
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de 
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing 
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons, 
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon. 

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop 
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen 
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van 
Chef Jacco Rozenberg.

Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen! 
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

www.bellmakelaardij.nl 

Onze specialiteit: klassieke woningen 


