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“BIJ”ZONDERE
HEERLIJKHEDEN BIJ
BILDERBERG RÉSIDENCE
GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen

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

www.bellmakelaardij.nl
Hertogstraat 31

Op zoek naar een woning?

6881 ML Velp

Uw woning verkopen?

Telefoon 026 4450818

Een taxatie nodig?

info@bellmakelaardij.nl

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

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
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Van de bestuurstafel
Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op:
duurzaamheid willen we allemaal. Voor u ligt al
weer het vierde en laatste nummer van de “De
Bijenstal” van dit jaar. En wat voor een jaar: bijzonder in menig opzicht: weinig tot geen sneeuw
of vorst. Een vroege start van het zachte voorjaar.
Dank ook aan de redactie en allen die weer een
bijdrage hebben geleverd! Een welkom aan de
nieuwe lezers zoals de nieuw gediplomeerde, enthousiaste imkers. Dit nummer biedt u weer een
ruime variatie aan acties en berichten aan waarbij wij als vereniging nadrukkelijk zijn betrokken.
We zijn al lang klaar met het inwinteren van onze
volken: we kijken uit naar onze eindejaarsBIJeenkomst: 29 december aanstaande. We gaan van
de zelf gemaakte stamppotten genieten: dat is
onze eigen inwinteringsmaaltijd. Een oude traditie
wordt weer in ere hersteld. En een goede gelegenheid om elkaar in een ongedwongen omgeving en
collegiale sfeer te ontmoeten en mogelijk eens
diep in de ogen te kijken. Ervaringen uit het voorbije seizoen worden uitgewisseld, sterke verhalen
doen de ronde. Wij rekenen op een grote opkomst
in de sportkantine van voetbalvereniging V V Rheden. Waar we dankzij bemiddeling van Klaas Poppinga, een welkome plek hebben gevonden.
Uw aandacht en actie wordt gevraagd voor de
oxaalzuurbehandeling als slot van de Varroa bestrijding!
De zeven Bijpraatochtenden bij de stal Heven werden dit seizoen weer redelijk goed bezocht. Het is
een beproefd middel voor een praktische vorm van
uitwisseling van ervaringen en kennis tussen onze
imkers, jong en oud, beginnend en ervaren.
De demonstraties in het Nederlands Openluchtmuseum-NOM worden in 2015 sterk uitgebreid.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de directie van
het NOM. Onze penningmeester is in nauw overleg met de beheerder van het NOM bezig om een
aangepast rooster op te stellen. In het afgelopen
seizoen hebben we voor het eerst ook honing uit
ons depot te koop aangeboden vanuit de stal. De
ervaringen zijn zodanig dat we dit komend jaar wil4

len voortzetten.
De demonstraties in stal Heuven zullen worden
aangepast aan de regelmatige speciale thematische activiteiten die daar door het jaar heen worden georganiseerd door partnerorganisaties zoals
het IVN, Natuurmonumenten, Peter Oversteegen,
de herderin van de Schaapskudde etc.

De feestelijke diplomering op donderdagavond
13 november jl. in de Aula van Nieuw Schoonoord
te Velp was een groot succes met ruim 60 deelnemers. De diploma’s werden uitgereikt door de
heer Ronald Haverkamp, wethouder van Rheden.
De honingkeuring, o.l.v. Harm van der Plas samen
met Lotty van den Bosch en Henk Hoge, voldeed
ruimschoots aan de verwachtingen. De hoeveelheid en de kwaliteit van de aangeboden honing
was prima, dus werden er hoge scores gehaald.
Het honingdepot o.l.v. Pim Kempe blijft goed lopen: dankzij voldoende aanbod van kwalitatief goede honing. Pim en de honingkeurmeesters o.l.v.
Marcel Simon beleefden drukke tijden.
Het bestuur is bezig met de uitwerking van het
project “Opleidingen imkers”; de financiering is
bijna rond. Wij danken de sponsoren: gemeenten
Arnhem en Rheden, Akzo Nobel Arnhem en de
Stichting Dr. Hoefnagels uit Nijmegen.
Bart Riggeling beheert het standaard promotiepakket. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld voor
ondersteuning van onze vele demonstraties tijdens
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de open dagen e.d. Hebt u een open dag waar imkers bij betrokken zijn: neem dan even contact op
met Bart.
Voor het personeel van het Depot en het Arboretum van de Stichting Utopa in Wageningen hebben
wij een speciale voordracht gegeven over het wonderbare leven van de honingbij. Een vervolg zal in
mei 2015 plaats vinden voor het gewone publiek.
Wij zijn in overleg met Akzo Nobel Arnhem en het
Landgoed “De Rennen Enk” ( waar Insula Dei is
gevestigd) om op hun terreinen een kleine nieuwe
bijenstal te realiseren. Doel is tweeledig: een goede plek voor bijenvolken van onze serieuze imkers
en een natuureducatieve functie voor het personeel en bewoners. Binnenkort zullen de aanvragen
voor de vergunning ingediend worden door de betrokken organisaties.
De gemeente Arnhem heeft na lange onderhandelingen de omgevingsvergunning verleend voor
de herplaatsing naar de ECO zone in Presikhaaf
van de oude bijenstal uit Angerenstein. Een kleine
werkgroep o.l.v. Erwin Wiggers is begonnen met
de voorbereiding van de uitvoering,
nog een beste klus.

projecten zijn afgesproken.
Binnen het bestuur staan op termijn twee wisselingen op stapel: de secretaris, Henk Hoge, zal
over ruim een jaar terugtreden. En ook uw voorzitter, Arthur Ohm, zal over twee jaar het stokje willen overdragen aan ..??. Beiden zijn niet herkiesbaar. Daarom kijken wij als bestuur met een aantal
trouwe leden naar oplossingen, bijvoorbeeld door
een andere invulling en/of opsplitsing van hun taken. Maar eenvoudig is dat niet.
Laat vooral ook uw suggesties s.v.p. doorkomen
naar het bestuur!
Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun
familie een mooie afsluiting van dit bijzondere imkerseizoen 2014 en straks een geduldige en hoopvolle winterzit. En alle goeds in 2015 gewenst voor
u en de uwen.
Het bestuur vertrouwt op uw steun met het doel
om onze verenigingsactiviteiten een nog duurzamer karakter te geven. We kijken uit naar wat het
komende seizoen ons en de “Immen” zal brengen.
Voorzitter: Arthur Ohm

Tijdens de 12 praktijklessen voor
de basiscursus deze zomer is het
gebruik als opleidingsstal in onze
“van Gastelhof” heel goed bevallen. Ondanks het relatief grote
aantal volken, zijn er geen al te
grote problemen geweest. Een enkele keer werden de bijen hinderlijk actief bij grote activiteiten van
onze imkers. Dit vraagt om een
verstandige aanpassing van ons
imkers. Juist daarvoor heeft het
bestuur met de stalcommissie een
nieuw stalreglement opgesteld
voor deze stal.
De samenwerking met de collega’s
van De Liemers blijft goed, evenals
die met de gemeenten Arnhem en
Rheden. Diverse samenwerkings5
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Puberen
De Woordenlijst Nederlandse taal – het zgn.
Groene boekje (1997) – vermeldt naast het lemma
“puberteit” ook de term “pubertijd”. In mijn puberteit – van pre tot post – ontbrak de vorm met
de lange ij in alle woordenboeken. Dat “pubertijd”
nu wel vermeld wordt, zegt mijns inziens iets
over de aandacht die dit verschijnsel de afgelopen
decennia naar zich toegetrokken heeft.
De puberteit wordt kennelijk steeds meer als een
lastige periode in de opvoeding ervaren. Niet zozeer voor de puber zelf – die heeft niets in de gaten – dan wel voor zijn directe omgeving. Ik hoorde
onlangs een stevig in zijn gympen staande puber
beweren: “Met mij is niets aan de hand, hoor, maar
mijn moeder doet de laatste tijd zo raar”. Die moeder zit vervolgens zo’n jaar of drie, vier te wachten
op zijn herstel en op haar eerherstel. Deze periode
wordt allerwegen als onaangenaam ervaren en
verdient derhalve een terechte vermelding in het
Groene boekje: pubertijd.
Hoe zit dat bij de bijen? Als het om voortplanting

gaat, wordt er natuurlijk ook bij de bijen gepaard.
Wel op zeer korte termijn en op meervoudige
schaal. Vervolgens is er sprake van bevruchting
en eilegging. Na het eistadium is daar de larve, de
baby zeg maar. Het knuffelen en het voeren ervan
komt na een dag of zes aan een eind: er kan aan
aandacht en aan spijs niks meer bij. En dan gaat
de zaak op slot. De poptijd – de pubertijd zeg maar
– telt wat het merendeel van het volk betreft – 12
dagen. In dit dozijn gaat “het kind” in alle stilte
over in een volwassen individu, dat dan ook onmiddellijk aan het werk slaat: niet lullen maar poetsen! Als je dit vergelijkt met de manier waarop
wij imkers (en natuurlijk ook alle andere mensen)
ons de puberteit/pubertijd van onze kinderen, onze
larven, op de hals halen, kun je niet anders concluderen dan dat onze bijen ons in dit opzicht toch
echt te slim af zijn. Niet omdat ze zouden kunnen
denken, maar omdat ze al zoveel miljoenen jaren
eerder dan wij de School der Evolutie bezochten.
Rik Oldeven

Nieuwe bijenstal in Schuytgraaf
In de buurt van de Amerikaanse wijk hebben wij
(Danny Bonte en Herman Radstake) de oude bijenstal verplaatst en 2 keer zo groot gemaakt.
De bijenstal is opgezet met steigermateriaal en
overdekt met golfplaten. De oude stal stond dicht
bij het volkstuincomplex en bezorgde soms overlast. In overleg met de gemeente hebben we de
stal een 50 meter verplaatst naar achter een bomenrij zodat er een natuurlijke barrière is tussen
stal en volkstuin. Op de foto staan er nu 6 volken
(2de van links is het geschepte volk van Presikhaaf
– zie ander artikel) en er is plaats voor een 8-tal
volken in de zomer. We hebben het idee dat het
een goed drachtgebied is; we staan er nu voor het
2de jaar.
Danny en Herman
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Bijen in de kunst
In de rubriek “ Bijen in de Kunst” dit keer een
schilderij van Lucas Cranach de Oude uit het begin
van de 16e eeuw. Het schilderij bevindt zich in het
Kröller-Müller Museum. Het stelt Venus voor met
naast haar Amor of Cupido als honingdief. Veel
werken uit het atelier van Cranach behandelen dit
thema: Amor met een honingraat, al of niet met
de Venusfiguur. Amor ziet klagelijk op naar zijn
moeder. Bijen zwermen om zijn hoofd. In de rechter hand houdt hij een honingraat, met de linker
tracht hij de bijen af te weren, die hem belagen.
Het schilderij is allegorisch bedoeld: Amor’s pijlen
steken niet minder dan de steken der bijen.
Marcel Simon
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Diploma-uitreiking, Sonsbeek-lezing
en Honingkeuring
Op donderdag 13 november organiseerde Imkersvereninging Arnhem-Velp e.o. een speciale
avond. Ikzelf ging er een beetje opgewonden naar
toe, vanavond zou ik het diploma van de basiscursus imkeren in ontvangst gaan nemen. Ik had
geen idee wie en wat ik er aan zou treffen, maar
was er vrij zeker van dat ik die avond zou vertrekken met een mooi papiertje. Graag schrijf ik een
verslagje over wie en wat ik er aan getroffen heb.
Eerst trof ik twee dames en een heer achter de
koffiebalie. Ik vroeg of zij ook een potje honing
hadden ingeleverd voor de keuring, maar daar bleven de antwoorden een beetje vaag. Maar 4 potjes,
niet de moeite waard. Ikzelf heb dit jaar ook mijn
eerste 4 potjes honing geoogst, ik ben er bijzonder
trots op, maar kon niet zo snel uit de reglementen
halen waaraan deze potjes moesten voldoen.
Daar kwam ik dan al snel achter, want de volgende
mensen die ik trof hadden een witte ‘dokters’ jas
aan, en stonden aan een tafel met lijsten en instrumenten. Lotty en Henk waren de nieuwbakken
keurmeesters en ze hadden er zin in. Een beetje
sneu voor de persoon die geen etiket op z’n potje
had geplakt; die viel al direct buiten de keuring,
vertelden ze me. Harm liep ook rond de keuringstafel en gaf hier en daar wat kennis en ervaring
door, hij ging aftreden als keurmeester. Onze keurmeesters liepen hun lijsten af en keurden voor 16
personen diverse soorten honing. Ik heb begrepen dat de kwaliteit bijzonder goed was dit jaar,
de minpunten werden gegeven vanwege potjes en
etiketten. In de aula van Nieuw-Schoonoord, waar
de volgende dag rustig een toneelvoorstelling, een
kerkdienst of een uitvaart plaats zou kunnen vinden, trof ik op de laatste rij een aantal bewoners
van het huis. Ik had het idee dat ze genoten van
de genoeglijkheid en de sfeer . Het was een gezellige ontmoeting, imkers van de eigen vereniging en
van de de Liemers, dan al die gediplomeerden en
wethouder Haverkamp van de gemeente Rheden.
Een hapje, een drankje, pianospel in de pauze door
imker Carel ter Horst. Aardige mensen, die imkers!
8

Iedere keer valt me de zorgvuldigheid op, waarmee het bestuur haar activiteiten voorbereidt.
Arthur opende als voorzitter de avond en hield de
vaart er in. Zoals we van hem gewend zijn, met
camera! Herman en de wethouder deelden maar
liefst 29 diploma’s uit; voor iedereen een persoonlijke noot. Zelfs de cijferlijst werd nog eens doorgenomen! En natuurlijk een groepsfoto, die vast in
‘de Bijenstal’ op zal duiken.
Na de pauze nam Jeroen Glissenaar ons mee Park
Sonsbeek in. Een fantastisch uitstapje, een bevlogen digitale wandeling uit het oude parkgidsenplan
van park Sonsbeek. Een rondje van ongeveer 3
kilometer met een schat aan informatie over de
(verdwenen) watermolens, mevrouw van Silfhout,
Baron van Heeckeren, het Bochtige smele beukenbos met wonderlijke schimmel, de verloren gewaande ijskelder, de fotogenieke watervallen, de
bloemenvelden en de gastvrijheid in de Witte Villa.
Jeroen woont zelf midden in Park Sonsbeek en ik
kreeg het gevoel dat hij zelf ook Park Sonsbeek is,
een verteller met veel kennis en bevlogenheid. Hij
vertelde dat zijn dochter hoopte op een potje honing van de vereniging als dank voor zijn presentatie; dat is helemaal goed gekomen!
Ik nam afscheid van mijn medecursisten, we komen elkaar vast weer tegen op de Bijpraatochtenden. Met een prachtig diploma en een mooie
pen vertrok ik. Het bestuur was verheugd over de
opkomst en de gezelligheid van deze avond hoorde
ik toen ik vertrok. Er was even een beetje oponthoud, want rond de keuringstafel was het dringen.
De potjes honing en de keuringslijsten werden opgehaald, er werd nog wat toelichting gegeven. Er
werd instemmend geknikt, geglimlacht, gelachen.
Aardige mensen, die imkers!

Edith Peters
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Hoe verzin je het om imker te worden
Vildan en Ragip Topuz
Hun namen doen vermoeden dat beiden een
‘andere’ culturele achtergrond hebben. Nieuwsgierig naar hun motivatie om bijenhouders te
worden maken wij op de avond van de diplomauitreiking een afspraak voor een interview. Gastvrij ontvangen in een zeer fraai ingericht huis,
worden mij bij de voordeur slippers aangeboden.
De heer des huizes heeft al een heerlijke thee
voorbereid.
Achtergrond: Ragip is duidelijk ‘de rust zelve’ in tegenstelling tot zijn gedreven en enthousiaste echtgenote. Beiden hebben hun roots in Turkije. Hun
gezin bestaat verder uit twee volwassen kinderen,
een dochter (inmiddels getrouwd) en een zoon die
op de achtergrond (met één oor…) ons gesprek
volgt. Vildan heeft al 18 jaar een functie in de multiculturele werksfeer en is als contactmedewerker
het aanspreekpunt bij problemen. Daarnaast geeft
zij voorlichting aan groepen. Ragip had ooit een
baan bij Akzo Nobel en toen zijn functie, door ‘de
crisis ingegeven’ verdween besloot hij voor zichzelf
te gaan beginnen. Hij opende een goed lopende
broodjeszaak op de Korenmarkt, ‘het’ uitgaanscentrum in Arnhem. Na jaren hard werken (van
11:00-5:00uur) maakten zij de balans op…Ragip
had geen tijd voor sociale contacten of hobby’s en
de extreem lange dagen wogen niet meer op tegen
de inkomsten. Hij besloot weer een gewone baan
te zoeken met ‘normale’ werktijden waardoor er
weer ruimte kwam.
Beiden zijn natuurliefhebbers en volgen geïnteresseerd diverse TV uitzendingen op zowel de
Nederlandse als Turkse zenders. Daaronder ook
programma’s over de slechte toestand rondom
bijen. Ragip vertelt dat hij erg onder de indruk is
door de theorie dat als er geen bijen meer zijn
ook mensen binnen 4 jaar uitsterven. Zowel hij als
Vildan zijn opgegroeid in een omgeving waar bijen
werden gehouden. Bij Vildan waren het diverse
buren die bijen hielden en bij Ragip waren het zijn
grootouders. Het idee om een cursus bijenhouden
te volgen kwam van Vildan.
Tussendoor krijg ik een stuk Baklava aangeboden,
bereid uit “uitsluitend biologische ingrediënten” zo
12

meldt Vildan. Ik moet toegeven dat het een heerlijk
stukje gebak is.
Tijdens de cursus heeft zij vaak haar nieuw verworven kennis gedeeld met vrienden en familieleden zowel in Nederland als in Turkije. Op mijn
vraag hoe hun omgeving heeft gereageerd op het
feit dat zij de cursus bijenhouden volgden vertelt
Vildan dat de meesten zeer verbaasd waren. “Hoe
verzin je dat om imker te worden” was vaak de
eerste reactie. Zulke reacties verbazen mij in eerste instantie niet omdat Vildan een vrouw is en er
nog steeds meer mannen zijn die bijen houden.
Maar ook voor Ragip was dit de meest gehoorde
reactie uit zijn omgeving. Toch best vreemd omdat
er veel honing wordt geconsumeerd in de bevolkingsgroep Turkse Nederlanders. Dan zou je verwachten dat men er een belang bij heeft om zelf
bijen te houden. Zij vertellen dat de honing vaak
mee wordt gebracht uit Turkije, ingekocht bij een
imker waarvan men zeker weet dat het ‘zuivere’
honing is. (Sommigen vermengen de honing wel
met suiker om aan het snelle geld te komen) Zij
waren dan ook zeer verrast toen zij deelgenoot
werden van onze honingkeuring op de avond van
de diplomering en ook door het feit dat onze verenigingshoning door honingkeurmeesters op kwaliteit wordt onderzocht.
Zij hebben zelf raathoning uit Turkije meegenomen en als keurmeester krijg ik een stuk van deze
raathoning mee ‘ter beoordeling’. De honing is afkomstig uit de omgeving van Yozgat (stad). Officieel
mag ik (waarschijnlijk) alleen Nederlandse honing
keuren, maar deze kans laat ik mij toch niet ontgaan om ook een keer Turkse honing te proeven.
Inmiddels kan ik melden dat deze honing erg lekker is. Hun toekomstplannen voor het imkeren in
Nederland zijn nog niet helemaal duidelijk maar
wij besluiten om nog een keer om tafel te gaan
zitten want Vildan overweegt haar communicatiekanalen in te schakelen om ook andere Turkse Nederlanders ‘te laten verzinnen’ hoe je imker kunt
worden in Nederland.

Lotty van den Bosch
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Zwermen in Oktober
Zomaar een mailtje van de secretaris: er hangt
een zwermpje in een boom in Presikhaaf, kan
iemand eens gaan kijken. Zwerm in Oktober,
dat kan toch niet, dacht ik nog. Herman: Ik moet
morgen toch op Presikhaaf zijn ,dus kijk ik wel
even. Ik zal voor de zekerheid wel een 3-ramertje
meenemen want het zal wel niet al te veel zijn.
De volgende morgen de plaats opgezocht, in de
kastanjeboom gekeken , maar ik zag niets, zie je
wel dacht ik nog . Ik stond op punt om weg te gaan,
toen er een bewoonster in pyjama naar buiten
kwam, en vroeg “zoek je soms de bijen” Ja maar
ik zie niets. “ Klopt” zei ze nog “je kijkt in de verkeerde boom, die daar staat moet je hebben”. Een
eindje verder stond nog zo’n boom. Ik weet nog dat
ik dacht, Tsjeeeeej of zoiets dergelijks, wat moet
ik hier mee. In de boom op een meter of drie hoog
zat een volk op een achttal uitgebouwde ramen,
die past niet in mijn 3-ramertje zei ik hardop pratend tegen mezelf.
Wat nu? Dit lukt me niet in mijn eentje, dus heb
ik Henk en Mart maar gebeld en verteld wat er
aan de hand was en gelukkig waren ze bereid om
te helpen. In de tijd welke me restte heb ik een
10-raams spaarkast in elkaar gezet van verschillende andere kasten. ‘S middags aan de slag met
ons drieën. Heel voorzichtig de raten weggesneden
en deze één voor één in de kast gedaan, het teveel
aan raat weggesneden en het overige voorzichtig
in de ramen gehangen en er stevige postelastieken
om gedaan zodat ze niet weg konden zakken.
Na een hele middag onder grote belangstelling
bezig te zijn geweest hadden we tegen een uur of
4 de klus geklaard en zeiden we tegen elkaar: “de
koningin zit in de kast want alle los vliegende bijen
gaan al naar de vliegopening toe. Dus boom leeg
en kast vol.
Henk en ik moesten die avond naar een bijeenkomst en we spraken af dat we het volk ‘s avonds
op zouden halen en mee zouden nemen. Daar opnieuw aangekomen zat er niets meer in de kast en
was alles weer terug gevlogen in de boom.
14

Dus kast leeg en boom weer vol.
Dan sta je wel even gek te kijken. Maar goed zei ik,
als jullie zo eigenwijs zijn om terug te gaan in de
boom, dan doe je dat maar, ik haal jullie morgen
wel naar beneden. “Krengen” dacht ik nog terwijl
ik mopperend weg liep.
De volgende ochtend zaten ze gelukkig nog in de
boom, we konden ze nu snel en makkelijk in een
emmer (welke we van te voren nat hadden gemaakt) afslaan en we konden ze rustig in de kast
laten glijden zonder dat er ook maar een enkele
bij wegvloog. Gelukkig waren de kinderen al naar
school en was het nog te vroeg (circa 9 uur) om (te)
veel belangstelling van de omwonenden te krijgen.
Dus boom leeg en kast weer vol.
Ik heb de vliegopening dichtgedaan en alles meegenomen naar Schuytgraaf waar ze nu staan en
het goed doen. Ik heb ze later nog in totaal zo’n
8 liter voer gegeven (kon prima vanwege de warme
oktoberdagen). Ze vliegen als gekken en halen nog
stuifmeel binnen (rond 28 Oktober!) die hardwerkende bruin - gele “ krengen”.
Mart, Henk en Herman
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Oxaalzuur gedruppeld
Zullen de bijen van onze stal op Heuven ook deze
winter het uitzicht krijgen dat op de omslagfoto is
te zien? In elk geval is het dan geen weer om uit
te vliegen. Liever binnen blijven en in de tros de
temperatuur op peil houden.
Op 6 december was er geen sneeuw en het vroor
ook niet, maar het was een week lang tegen het
vriespunt aan geweest. De bijen hadden zich zeker
op de tros teruggetrokken. Een goed moment om
oxaalzuur toe te passen. We gingen ervan uit dat
er geen broed meer zou zijn, want dat is een voorwaarde voor de werking van oxaalzuur. Puristen
onder de imkers willen dat kontroleren om zeker
te zijn, maar openen van de dekplank is toch al
een ingreep die je in de winter liever nalaat. Bij
aankomst op Heuven om 9.30 uur was het nog 3
graden, terwijl de zon ging schijnen. De oxaalzuuroplossing hebben we in de binnenruimte van de
stal nog even tot lauw opgewarmd. Tenslotte gaan
wij ook niet onder de koude douche staan. Terwijl
we begonnen te druppelen, druppelden ook de leden binnen die hun oxaalzuur voor het opgegeven
aantal volken kwamen ophalen. Een geste van de
vereniging! De bijen bleken in alle volken nog in
leven. Sommige zaten op 5, andere op 7 straatjes
en ze bleven keurig zitten onder de druppelende
douche. Na afloop was het 5 graden en dus waren
we net op tijd. Een temperatuur tussen +5 en -5
wordt geadviseerd. Op de varroalades was ook aan
de straatjes wasmul te zien waar ze zich in de kast
bevonden en tevens hoeveel van het voer ze hadden verbruikt. Dat laatste viel nog wel mee, gezien
de relatief lange herfstperiode dat ze nog gevlogen
hebben. Met een laatste groet en een hopelijk tot
ziens in het voorjaar lieten we de volken achter.
Marcel Simon.
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Inwinteren
Tijdens het symposium voor Bijengezondheidscoördinatoren was “inwinteren” een van de onderwerpen. Sjef van der Steen van Bijen@wur besprak daarbij met name welke wintervoeding en
in welke hoeveelheid geschikt is. Bijen hebben in
de winter koolhydraten nodig. Eiwitten vetten en
mineralen zijn al opgenomen in het larvale stadium en door jonge bijen. Daarom kan een suikeroplossing voldoen in plaats van honing.
Nog wat getallen. In diverse bijenboeken varieert
de hoeveelheid wintervoer van 10 tot 22 kg., in
een verhouding van 2 suiker op 1 water of ook wel
3 op 2. Natuurlijk is het ook afhankelijk van hoeveel honing we nog na het slingeren voor het volk
hebben overgelaten. Het suikerverbruik van een
wintervolk zonder broed wordt geraamd op 0.42 kg
per week, wat neerkomt op 11 kg in 26 weken. Met
broed zou zo’n volk het dubbele verbruiken. Met
het afgelopen najaar met hoge temperaturen, en
daardoor langer broed, zou er wel eens een hoger
verbruik geweest kunnen zijn. Siroop uit kristalsuiker, bevat 70% sucrose, waarvan ca. 35% fructose
en 29% glucose. Invertsuiker heeft ongeveer dezelfde samenstelling, maar de hoog fructose mais
suiker, (invertsuiker uit mais) bevat 40% fructose
en 30%glucose, en is daardoor zoeter en kristalliseert minder. De verschillen zijn echter maar klein
en de praktijk wijst uit dat het voor de bijen weinig
uitmaakt in welke vorm we de wintervoeding toepassen. Wat je niet moet doen is het voeren met
honing van onbekende oorsprong. Er zouden daar
sporen van AVB in kunnen voorkomen, terwijl er
ook een risico op HMF bestaat. Dit hydroxymethylfurfural is een voor bijen giftig omzettingsprodukt
van fructose in zuur milieu, dat ontstaat na verwarming. En evenals bij het opslaan van invertsuiker
op een warme locatie kan dit ongemerkt gevormd
zijn. Ook op suiker met onverteerbare stoffen,
zoals bruine suiker, moet niet ingewinterd worden.  We moeten ons ook afvragen of we zomer- of
winterbijen inwinteren. Belangrijk is wel dat voor
of tijdens de inwintering bijenbrood (stuifmeel)
aanwezig is om ook bij lage broedactiviteit in najaar en in voorjaar voedsel voor de voedsterbijen te
hebben. In de loop van september is het geen pro16

bleem om met grote doses suiker het broednest
te “verzuipen”. Het is namelijk niet nuttig om een
volk met drijfvoeren nog zolang mogelijk broed te
laten ontwikkelen. Dat gaat te koste van het vitellogeninegehalte in de voedsterbijen en daardoor
van de levensduur. Wij willen juist langlevende winterbijen hebben die in het vroege voorjaar in staat
zijn het nieuwe broed te voeden omdat ze nog over
veel vitellogenine beschikken. De transformatie
van zomer- naar wintervolken blijkt uit een onderzoek van Sjef van der Steen ook afhankelijk te zijn
van de kwaliteit van stuifmeel in de periode voor,
en misschien ook nog tijdens het inwinteren. Zo
bleek een locatie met grotere diversiteit aan stuifmeel betere wintervolken op te leveren dan op een
bijenstand waar vooral monofloraal stuifmeel in de
buurt was. Een voedsterbij gebruikt ongeveer 65
mg. stuifmeel. In het voorjaar is dan voor een volk
van 5000 bijen ca. 0,3 kg stuifmeel nodig, deels
verzameld in het najaar en deels al in het voorjaar.
Belangrijk is dan ook om in de omgeving van onze
bijenstand te zorgen voor divers stuifmeel, met
name aan het eind van de zomer.
Marcel Simon
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Honingborstplaatramen
Zijn banketbakkers vak verloochent Han Holdijk
nooit. Al eerder publiceerden we zijn recept voor
honingborstplaat, waarbij hij de temperatuurschaal van Réaumur(!) gebruikt.
Verrassend is in dit bericht dat Han de honingborstplaat aan de bijen aanbiedt in het kader van
een broedkamerraam. Als voorbereiding heeft hij
de schone bespannen ramen op bakpapier op een
marmeren plaat gelegd. Dan het materiaal afwegen, inkoken en tableren om de juiste kristallisatie
te verkrijgen. De tijd voor het maken van de

honingborstplaat inclusief het uitgieten is ca. 30
minuten. Voor het precieze recept moet men Han
maar vragen. Om de ramen in de broedkamer te
hangen heeft hij ze deels in plastic verpakt, aan
een kant gedeeltelijk afgedekt met hardboard en
aan de andere zijde met perforaties.
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Goede honing heeft een goed etiket
‘verdiend’ !
Als nieuwe honingkeurmeester moet mij iets van
mijn hart...
Tijdens de verenigingsavond hebben wij een officiële honingkeuring gedaan. Zulke honingkeuringen vinden volgens een vastgelegd protocol
plaats. De keurmeesters dienen er in ieder geval
voor te zorgen dat zij (zelf) tijdens de keuring
geen nadelige invloed hebben op de honing. Vandaar dat de keurmeesters in witte jassen (gestoken) werken en bij ontvangst van de potjes handschoenen dragen, wat in het verlengde ligt van
de hygiënenorm waarmee de imkers de honing
hebben verwerkt.

De imkers leveren de honing in drie dezelfde potten aan…Twee potten zonder etiket en een pot mét
etiket. De twee potten zonder etiket zijn voor het
‘blind’ keuren op kwaliteit. Dit om niet beïnvloed te
raken door vooroordelen ten aanzien van de aanbieder (imker). Pas als de kwaliteit en de ‘verpakking’ is beoordeelt wordt gekeken naar het etiket.
Waar wij naar kijken bij de kwaliteit van de honing, die per soort aan verschillende criteria moet
voldoen is de kleur, de smaak en consistentie. Zo
wordt er ook gekeken naar de grootte van de luchtbelletjes bij heidehoning. Uiteraard mogen in geen
van de soorten honing vuiltjes zitten, hoe ‘natuurlijk’ dit ook mag lijken. Anderzijds beoordelen wij
de zorgvuldigheid waarmee de honing is ‘verpakt’.
18

De potten moeten (ook) van de buitenkant schoon
zijn (zelfs geen vingerafdrukken), de deksels mogen niet beschadigd zijn van de binnenkant. Hierop
moet je letten als je potten ‘hergebruikt’. Voor hergebruik van potten is in het kader van duurzaamheid iets te zeggen maar controleer de deksels wel
goed op beschadiging. Ook mag aan de binnenkant
van de deksel geen honing zitten. Tip: neem altijd
schone deksels mee naar de keuring en draai die
erop voordat je de potten inlevert.
Als keurmeester ben je blij als de honing voldoet
aan de kwaliteitscriteria. Natuurlijk mag je dit verwachten van de honing die ter keuring wordt aangeboden maar met trots te kunnen bevestigen dat
deze imkers kwalitatief zeer goede honing hebben
geleverd, is toch wel geweldig.
Hoe zonde is het dan als je aftrekpunten moet
geven voor het etiket. Want de honing zelf verdient
(eigenlijk) vaak gewoon 100 punten. Bij het ontwerpen van een etiket zijn er een aantal zaken waar je
rekening mee moet houden. Deze zijn vastgelegd
in het Warenwetbesluit honing en vallen onder
de etikettering van levensmiddelen. Als je daarbij
bedenkt dat deze wetten in het leven zijn geroepen
om consumenten te beschermen wordt het al een
stuk inzichtelijker.
Zo mag je niets vermelden dat twijfel oproept bij
de consument: een inhoudsaanduiding waar ‘circa’
of de afkorting daarvan ‘ca’ voorstaat, laat de consument twijfelen aan de juiste inhoud m.a.w. ‘krijgt
hij voldoende waar voor zijn geld ?’. Dat mag dus
niet. Zet dus gewoon 450g of 450gram
De afkorting voor gram is internationaal vastgelegd op g. De afkorting gr. is niet toegestaan. Voor
alles gaat het om duidelijkheid ofwel eenduidige
niet voor twijfel vatbare informatie.
Dat het om ‘inhoud’ gaat is duidelijk dus dat hoeft
er niet voor te staan...laat de rest dus dan gewoon
weg. Nog een voorbeeld van die strekking, een
vermelding zoals ‘Bijenhoning’. Deze mag ook niet,
want een consument zou zich dan kunnen afvragen
of er ook honing is die niet afkomstig is van bijen.
Honing is per definitie van bijen. Dit product mag
namelijk zelfs geen honing heten als er iets aan
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toe is gevoegd wat er van nature niet in hoort.
Zo wordt al snel duidelijk dat niet toegestane aanduidingen zijn:
Bijenhoning - Echte honing - Imkershoning - Honing van de imker - Natuurzuivere honing
Koud geslingerd - Honing is een natuurproduct 100% natuurlijke honing - 100% zuivere honing.
Ook ongewenst de aanduidingen Melangehoning/
honingmelange of crème-melange-honing. Noem
het bloemenhoning of crème honing.
Medicinale of op de gezondheid gerichte aanduidingen zijn eveneens niet toegestaan, zoals:
‘Uitstekend tegen verkoudheid’ of ‘honing bevat
vitamine c, eiwitten etc.’
Wat moet er op het etiket staan volgens het warenwetbesluit etikettering voor levensmiddelen:
1. Naam en adres van de imker. Een uitzondering
hierbij als je bij de KvK ingeschreven staat, zoals
de Imkervereniging Arnhem-Velp e.o., dan volstaat
de naam van de organisatie en de vestigingsplaats
waarop je ingeschreven staat bij de KvK.
2. Nederland. Ofwel het land van herkomst. Voorbeelden: Nederlandse honing, Honing uit Nederland, Nederlandse bloemenhoning, Nederlandse

zomerhoning, Nederlandse lindehoning. Allemaal
goed als er maar wel Nederland bij staat. Arnhemse honing / honing uit Arnhem mag ook als
er ergens anders op het etiket óók Nederlandse
honing staat.
3. Gewichtsaanduiding. de inhoud vermelden als:
450 g of 450 gram
4. Houdbaarheid. Ten minste houdbaar tot moet
voluit op het etiket staan. Afkortingen zijn niet toegestaan. De datum vermelden waarbij de maand
voluit geschreven of als afkorting. Kies je voor
cijfers dan moet de maand altijd uit twee cijfers
bestaan. Voorbeeld:
Ten minste houdbaar tot einde: 08-2015 / 08-15 /
augustus 2015 / aug.15
5. Een productiecode. Aan de hand van deze code
moet de imker, bij controle van de VWA kunnen
aantonen van welke partij de pot afkomstig is.
Deze code kun je zelf bepalen. Het is daarbij niet
nodig om er productiecode of code bij te zetten.
Het mag wel.
Houd bij het ontwerpen van een nieuw etiket dit
lijstje bij de hand en bedenk daarbij dat goede honing een goed etiket heeft verdiend.
Lotty van den Bosch
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