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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
Onze imkeractiviteiten worden in toenemende
mate maatschappelijk als zeer relevant beschouwd. Dat blijkt o.a. uit de positieve reacties
van kennissen, vrienden en tijdens allerlei demonstraties. Dat geeft ons imkers veel voldoening en
een goed gevoel. Bijenhouden in het algemeen
staat in de belangstelling. Als ambassadeurs van
het milieu, stimuleert ons dat in het respectvol,
bescheiden en evenwichtig omgaan met de bijen.
Geheel in lijn hiermee hebben we tijdens de laatste
BIJ-praatochtend eind september Marcel Simon in
het zonnetje gezet door de bijenstal om te dopen
in: “Simonveste”. Ons lid Han Holdijk heeft een
fraaie keramische plaquette gemaakt. Deze zal
hopelijk binnenkort door de naamdrager kunnen
worden bevestigd aan de voorkant van deze fraaie
stal.
Als bestuur willen wij graag mevrouw Karin
Steijven, de nieuwe Lector Bijengezondheid aan de
Hogeschool Van Hall Larenstein in onze vereniging
welkom heten. Haar werk zal zich richten op de
“driehoek” onderwijs, onderzoek en praktijk van
het imkeren. Wij hadden de nieuwe Bijenlector uitgenodigd voor de feestelijke diplomering van onze
nieuwe imkers door de wethouder van Rheden, de
heer Ronald Haverkamp, op woensdagavond 11
november. Zij was van plan om die uitnodiging aan
te nemen maar was helaas op het laatste moment
verhinderd. De diplomering van bijna 20 nieuwe
imkers en een 6-tal gevorderden is een feestelijke gebeurtenis geworden en werd goed bezocht.
Dank is zeker op zijn plaats voor de inzet op vele
vrije zaterdagen door de vaste kern van docenten
en hun assistenten! Zonder hun trouwe en belangeloze medewerking zou het veel moeizamer zijn
om de opleiding van nieuwe imkers ieder jaar vol
te houden. Het honingkeuren diezelfde avond door
maar liefst 4 keurmeesters was weer een bijzondere ervaring. De aangeleverde partijen waren van
hoge kwaliteit. Dank aan de honingkeurmeesters
voor hun zorgvuldige werkwijze o.l.v. Lotty van den
Bosch.
Op 14 oktober hielden we weer de jaarlijkse
coördinatie en evaluatie bijeenkomst van bestuur
met een tiental actieve leden. Doel: het evalueren
4

en verbeteren van onze lopende activiteiten en
het voorbereiden van nieuwe acties. Alles met als
doel: dat onze leden vreugdevol kunnen imkeren
en genieten van een unieke, en voor onze leefomgeving heel belangrijke, boeiende hobby. Uw suggesties en voorstellen voor nieuwe ideeën zijn van
harte welkom.
Op verzoek van de directie van het Nederlands
Openluchtmuseum-NOM hebben we het afgelopen
seizoen de demonstraties op zondag uitgebreid van
9.40 (de briefing) tot ca. 17.00 uur. Dit heeft uiteraard nogal wat uitbreiding van het aantal demonstrateurs tot gevolg gehad. Een stevige puzzel voor
collega Herman Radstake. Met de leiding van het
NOM hebben we 3 december jl. een constructieve
bespreking gehouden waar ook afspraken voor het
nieuwe seizoen 2016 zijn gemaakt. Ook komen er
verbeteringen in het demonstratiemateriaal zoals
een nieuwe observatie- en demonstratiekast, en
op termijn ook nieuwe bijenkasten.
Met Natuurmonumenten (NM) zijn wij nog steeds
in overleg voor een nieuwe huurovereenkomst voor
Simonveste ( landgoed Heuven) voor 5 jaar. Hoewel
de besprekingen in goede sfeer verlopen, komen
we voor kostbare verrassingen te staan. Voor het
eerst in ca. ruim 40 jaar van samenwerken wil Natuurmonumenten ons een huur van € 150 per jaar
opleggen. Ook zullen we ons verbruik aan elektra
en water moeten gaan meten en betalen. De tijd
zal ons binnenkort leren hoe we hieruit komen: het
blijft spannend. In dit verband heeft de penningmeester de twee grote eigen stallen, Simonveste
en van Gastelhof, laten taxeren voor de nieuwe opstalverzekering. Die zijn intussen afgesloten maar
betekenen wel weer een financiële tegenslag. Ons
beleid is er nog steeds op gericht om het beheer
en onderhoud van beide verenigingsstallen kosten
neutraal uit te voeren. Daarvoor hebben we een
plan bedacht: het sponsoren van bijenkasten door
bevriende bedrijven en organisaties. Lotty en Bart
hebben hiervoor een speciale wervingsflyer ontworpen. De penningmeester heeft een eenvoudige
overeenkomst opgesteld en zal de contracten afsluiten en onder zijn beheer houden. Intussen hebben we al een vijftal sponsoren bereid gevonden,
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voor een periode van 3 jaar, jaarlijks een bedrag
per bijenkast bij te dragen. Hartelijk dank voor het
vertrouwen in onze vereniging en vooral in de kwaliteiten van onze imkers.

tussen tal van imkers met even zovele opvattingen
en adviezen. Verhalen doen daar de ronde die je
niet vooraf kunt bedenken. Het is een rijke oogst
waarmee je na afloop huiswaarts keert.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
de nieuw te bouwen bijenstal bij de boerderij De
Wolfskuil op landgoed Middachten is dankzij de tomeloze inzet van Arthur Ohm in oktober verleend.
Intussen hebben de imkers, eigenaren van deze
stal Bart en Rieks niet stil gezeten: de nieuwe stal
is een plaatje en vol verwachting wordt naar het
nieuwe seizoen uitgekeken.

Dit najaar zijn er twee excursies gehouden: in het
Arboretum en het Schip van Blaauw te Wageningen. De tweede op de begraafplaats Heiderust te
Rheden.
Graag nodigt het bestuur u hierbij uit voor de traditionele inwinteringsmaaltijd in de voetbalkantine
van de VV Rheden: maandagavond 28 december
aanstaande: het wordt oergezellig en genieten van
3 soorten stamppotten bereid door onze Chef-koks
Dion Wouters en Jacco Rozenberg van De Bilderberggroep. Aanvang rond 17.00 uur.
Onze onvermoeibare honingdepothouder, Pim
Kempe, heeft zich tot het uiterste ingespannen om
te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar
onze kwalitatief zeer goede honing. Deze honing
dient uiteraard vooraf goedgekeurd te zijn door de
honingkeurcommissie o.l.v. Marcel Simon.

De omgevingsvergunning voor een nieuwe bijenstal op begraafplaats Heiderust loopt nog.
De herbouw in de ECO zone Presikhaaf van de
oude bijenstal uit het van Gastelhof nadert (eindelijk) de voltooiing: wellicht nog dit jaar?

Ten slotte: wens ik u en uw volken een hele goede
afsluiting van het jaar 2015 en een spannend imkerseizoen 2016 en hoop ik dat het nieuwe jaar
voor u vreugdevol zal kunnen beginnen.
Arthur Ohm, voorzitter

Nadat de contacten met de betreffende wijken waren gelegd, hebben zich tot nu toe 6 deelnemers
opgegeven, voor het project “onderwijs” aan inwoners van een niet-Nederlandse herkomst, vooralsnog alleen uit Arnhem.
Bart Riggeling en Michael Luteijn werken hard aan
een nieuwe inrichting van onze website: het concept is op 14 oktober tijdens de coördinatiebijeenkomst gepresenteerd. Het is de bedoeling om een
interactieve website te maken. De eerste resultaten kunt u zelf beoordelen op www.debijenstal.nl
Onze maandelijkse BIJ-praatochtenden zijn in het
afgelopen seizoen weer goed bezocht en gewaardeerd en zijn een vorm van directe communicatie

Bestuur en redactie wensen
U prettige kerstdagen en een
voorspoedig imkerjaar 2016
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Van God, Darwin en de bijen
Na mijn misdienaarschap in het Limburgse ben
ik op de hoge leeftijd van 15 jaar van God afgestapt bij gebrek aan bewijs en gaan geloven in de
evolutietheorie waarvan op onze openbare school
sprake was. Het was daar alles Darwin wat de
klok sloeg. Ik hoorde elk kwartier. Toch bleef dat
christelijk paradijselijk verhaal mij parten spelen. Eigenlijk tot op de dag van vandaag.
Het heeft natuurlijk te maken met mijn lang geleden verleden, maar tot op dit moment ook met
mijn onvolprezen buurman: recht in de christelijke
leer en dus rechtschapen, vredelievend, hulpvaardig, beminnelijk en noem maar op. Hij is een
natuurliefhebber net als ik en draagt de bijen,
met name de mijne, een warm hart toe. Ik heb
het getroffen met mijn buurman. Soms praten wij
weleens mijn bijen voorbij en hebben het dan over
de inrichting van de natuur. “Kijk nou eens”, zegt
Harrie, “hoe alles in de natuur in elkaar steekt,
hoe het een het ander dient, hoe alles zich in stand
houdt. Dat gaat toch elk menselijk handelen ver te
boven. Hier is een Schepper van hemels formaat
aan het werk geweest!”
Sinds jaren organiseer ik met een maatje een imkerbeginnerscursus. Die bestaat uit een 6-tal lessen theorie en een 6-tal praktijklessen.

De theorielessen hebben plaats in een in januari
lekker verwarmd lokaal, gehuurd van de regionale
NME. Er is koffie, thee, een boek, een vademecum,
een vragenlijst, een overhead en noem maar op.
Hoe geweldig interessant steekt zo’n bijenvolk
toch in elkaar! Het lijkt wel gecreëerd. Hier komt
eigenlijk geen imker aan te pas. Die mag hooguit
participeren, er verslag van doen in bv. een beginnerscursus.
En dan is daar de praktijk: les 1 t/m 6. En daarmee komt Darwin om de hoek: “De strijd om het
bestaan, The struggle for life, Der Kampf ums
Daseins”. Bijen spreken alle talen. Althans in Europa, als het over overleven gaat. En dat blijkt al
meteen: bijen steken als men hen te na komt. Dat
hebben ze – bij wijze van spreken – van Darwin
geleerd: je moet vechten om te overleven. Zo paradijselijk is het dus allemaal niet. Er staan wachters
aan de poort om rovers tegen te houden. Wie in het
volk geen functie meer heeft, wordt eerst verwaarloosd, later geloosd en afgevoerd. Vreemdelingen
zijn alleen welkom als ze iets meebrengen. En
als de imkervader zich niet aan hun regels houdt,
wordt hem de oorlog verklaard. Niks God. Allemaal
Darwin. Heilig overtuigd.
Rik Oldeven

“Eindelijk rust voor de bijen!!!”door Erwin Prins
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28 december: Wegens groot succes is besloten ook dit jaar
de inwinteringsmaaltijd te organiseren.

13 en 14 februari: Apisticusdagen in Münster
17 Februari: Algemene Leden Vergadering

Bijen in de kunst
“De maker van bijgaande tekening, Redmer
Hoekstra uit Nieuw Balinge bij Hoogeveen, maakt
verbazingwekkende en vaak absurde tekeningen.
Zo waagde hij het om in het hoofd van oud-koningin Beatrix een stuk bijenraat te plaatsen.
Zijn werk was tentoongesteld in Museums Vledder (met een tweede “s”) in Drente. Het museum
toont collecties met glas, exposities als genoemd,
en valse kunst. Vooral het laatste onderdeel is met
een rondleiding de moeite van een bezoek waard”.
Marcel Simon
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Een Hof van Eden op de Wageningse
stuwwal
Blijkens een mail van Henk hadden zich 11 mensen aangemeld. Maar er stonden er die zaterdagochtend veel meer bij het nog gesloten hek van
Arboretum De Dreijen in Wageningen. Ook Het
Depot bleek nog gesloten. Arthur kroop meteen
in zijn telefoon. Zoals altijd kwam het ook nu allemaal op zijn pootjes terecht.
Na een korte wachttijd in de winkel (geen straf om
daar te vertoeven!) ging het terras open en konden
we in een heerlijk herfstzonnetje genieten van een
kopje koffie of thee.
Arthur geeft een toelichting: fabrikanten uit de
verpakkingsindustrie richtten een stichting op:
UTOPA . Deze stichting beheert de kunstcollecties
van Het Depot (vooral sculpturen van veelbelovende jonge beeldhouwers) én het Arboretum. Bovendien subsidieert Utopa allerlei maatschappelijk
initiatieven. Sinds vorig jaar is in samenwerking
met onze vereniging ook een bijenstal in het arboretum verrezen. Bart en John verzorgen de volken.
Na deze introductie worden we rondgeleid door het
Schip van Blaauw, een van de bijzondere gebouwen gelegen naast het Arboretum dat Utopa overnam van Wageningen Universiteit.

We treffen het: onze gids is super enthousiast! Hij
leert ons de stijlkenmerken van de Amsterdamse
8

School lezen: veel baksteen, rondingen, glas in
lood, gebruik van tegels etc. Het Schip blijkt een
heel bijzonder gebouw want het was bedoeld als
combinatie van woonhuis en locatie voor plantenonderzoek.

Er was dus veel licht nodig hetgeen om ingenieuze
oplossingen vroeg. Als echte rondleider weet de
gids te personaliseren.
We horen over een professor die als echte controlefreak de assistenten controleerde. Niks geen
koffiepauze en andere poespas. Ook zijn vrouw
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controleerde (op kousenvoeten ?) mee, reden
waarom de studenten haar als verjaardagscadeau
eens een paar klompen gaven! Een andere professor bleek niet alleen zijn bureau maar ook het
woonhuis, de trappen en de gangen vol te leggen
met stapels documenten en papieren waarin hij
alleen de weg wist. Hij maakte zijn vrouw en medewerkers dus stapelgek. Maar toch was vrouwlief
zo stapel op hem dat ze hem steeds weer vergaf, al
moest hij daarvoor soms wel op zijn knieën. Zo van
anekdote naar anekdote en van verrassing naar
verrassing doorkruisen we het hele gebouw van
hoog tot zeer laag in de kelder. Met pijn in het hart
geeft de gids ons over aan twee andere rondleiders
die met ons door het arboretum wandelen. In het
schitterend herfstweer bepaald geen straf.

De ah’s en de oh’s wisselen elkaar veelvuldig af
in deze bomentuin bovenop de Wageningse stuwwal. Hele oude bomen, een mammoetboom uit de
Himalaya, tot boom uitgegroeide palmheggen, een
vrouwelijke, vruchtdragende ginko, waarvan de
vruchten heel erg stinken, schitterende singels van
tientallen soorten hortensia’s, een rotstuin met
salamanders, kortom: teveel om op te noemen,
een echt eldorado!
En dankzij het geld van Utopa wordt er zelfs een
heel nieuw pinetum aangelegd. We doen ons best
ons voor te stellen hoe nog kleine aanplantingen
van allerlei aard en soort dennenachtigen, hier
over honderd jaar de volgende generatie imkers
zal imponeren.
En de bijen, die vliegen op deze herfstdag dat het

een lieve lust is. We staan bij de eenvoudige maar
degelijke stal die hier is opgetrokken.. En Arthur
maar foto’s maken! (ik denk dat hij werkt aan een
expositie van imkerportretten) Ook Bart staat er
stiekempjes een beetje trots te wezen.

Voor wie het heeft gemist: Het Depot en het arboretum zijn van do t/m zondag gratis toegankelijk!
Trek er echt een paar uur voor uit!
Gerard Beltman
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De Weissenseifener hangkorf
Wouter, een vriend van mij, laat op zijn telefoon
een aantal foto’s zien van de prachtige beplanting
in de tuinen van een Landgoed. Daarnaast had hij
daar een foto gemaakt van een biologisch-dynamische bijenkorf, een Weissenseifener hangkorf.
Hij vertelde dat hij via een wandelpad op het
Landgoed Kraaybeekerhof terecht was gekomen.
Volgens hem zeer aanbevelenswaard als uitje.
Maar ik werd vooral getriggerd door ‘hangkorf’.

Ik ben namelijk tamelijk sceptisch bij het horen van
‘hangkorf’ vanwege een ervaring uit het verleden,
waarbij ArtEZ studenten het ambitieuze plan hadden ‘een nieuw soort’ bijenbehuizing te ontwerpen,
die in het hedendaagse stadsbeeld zou passen.
Wij werden als imkervereniging benaderd omdat
men informatie over bijen nodig had en waren natuurlijk erg enthousiast door de aandacht die deze
studenten zouden gaan besteden aan deze materie. Marcel Simon had de studenten van alle benodigde informatie voorzien en daarna werd het voor
ons wachten…vooral veel geduld hebben. Het
heeft maanden geduurd voordat er een foto kwam
10

van een eerste ontwerp…en dat zit nog steeds
op mijn netvlies. Hoog boven in een lantaarnpaal hangende, van kunststof, knalrood, beplakt
met zwarte tapestrepen en ter grootte van een
luchtballon(netje). Het ontwerp heette: ‘hangkorf’.
Wouter was onder de indruk van de Weissenseifener hangkorf omdat de vorm aansluit op de
natuurlijke trosvorm van een bijenvolk. Al is hij
geen imker hij is wel zeer begaan met de natuur.
Op mijn vraag of de hangkorf ‘open’ kan, is zijn
antwoord ‘ik denk het eigenlijk niet maar ik weet
het niet zeker’. Hij stuurt mij de foto door, die ik
later nog eens bekijk en daarna nog eens. Het is
wel een behoorlijk bouwwerk waarin die Weissenseifener hangt !?. Als zoiets op een biologischdynamisch landgoed staat, zal de gedachte erachter toch wel een natuurlijke grondslag hebben. Op
een tweede foto die hij mij later toestuurt staat ook
een naam van de ontwerper: Günther Mancke.

En ja, daarop is ook te zien dat de hangkorf open
kan! Hij bestaat uit een bovenste en een onderste
deel in het midden met elkaar verbonden door
de horizontale plaat, waar het onderste deel ‘aan
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hangt’ en het bovenste ‘op rust’. Je kunt het volk
dus bekijken en zo nodig actie ondernemen als de
situatie erom vraagt (een geruststellende gedachte
voor mij). De raten zijn uitneembaar waardoor
deze korf zich onderscheidt van de oorspronkelijke
korven.
Op de site van de ‘Vereinigung für wesensgemässe Bienenhaltung’ vind ik een interview met
de ontwerper Mancke. Hij vertelt dat hij door het
bestuderen van 13-15 volken iets opmerkelijks
had ontdekt. Door dagenlang een ketting naast de
raten te houden zag hij dat het vrij (!) uitbouwen
van de raten altijd gebeurt in de vorm van een hangende ketting, die je aan twee uiteinden vasthoudt.
Waarna hem ook de overeenkomst duidelijk werd
met de werksterbijen die zich aan elkaar vast
houden ‘als in een ketting’ om de vorm aan te geven waarin de raat gebouwd moet worden. Na deze
ontdekking heeft Günther Mancke de Weissenseifener hangkorf ontworpen die eivormig is.
Wat een prachtige hangkorf die Weissenseifener !

Over de Weissenseifener hangkorf is veel te vinden
op het internet. Zo is er bijvoorbeeld een boekje
te bestellen met handleiding (bouwinstructies) en
exacte maten, voor het nabouwen van deze hangkorf.
Op www.debijenstal.nl zullen wij een aantal interessante links plaatsen.
*Het Landgoed Kraaybeekerhof is te vinden in
Driebergen en beschikt ook over een restaurant
waar je ‘kunt smullen van de oogst ‘uit eigen tuin’
en de smaken van het seizoen’ zoals zij zelf beschrijven.
Lotty van den Bosch
Voormalig bestuurslid, bijenteeltleraar en depothouder van onze vereniging Siep Fontein heeft de
laatste jaren van zijn leven op de Kraaybeekerhof
gewoond en daar ook les gegeven in BD bijenteelt. (Red.)

Onderhoud “van Gastelhof”
Van Mart Coemans kwam het volgende bericht.
Voor twee zaterdagen (21 en 28 november) had hij
de imkers met bijen op van Gastelhof gevraagd te
komen helpen met onderhoud aan stal en omgeving.
Hoewel er drie imkers op één van die dagen verhinderd waren, heeft Mart op de bewuste dagen
niemand zien opdagen.
Van te voren had Mart met de bosmaaier het onkruid langs de paden en op het terrein rond de stal
al gemaaid. Maar toen hij op de bewuste zaterdagen met koffie, thee en gereedschap naar de
stal kwam, bleek zijn enige gezelschap te bestaan
uit een roodborst op zoek naar insecten, en een
buizerd, slechts geïnteresseerd in wegvluchtende
muizen en kikkers.
In arren moede heeft hij toen maar het sedumdak
ontdaan van blad en takken, het terrein ontdaan
van maaisel, en bramen en andere begroeiing
langs het hek gesnoeid. Toen was de pijp leeg!
Maar koffie en thee te over….
Mogelijk was er sprake van een misverstand,

maar Mart wil nog eens benadrukken dat het
onze plicht is deze werkzaamheden gezamenlijk,tenminste met de imkers van “van Gastelhof”- ter
hand te nemen.
In het voorjaar zal de rest van het werk worden
uitgevoerd, hopelijk met meer belangstelling.
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Honingkeuring 2015 te Velp
De jaarlijkse honingkeuring van Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. en de Imkersvereniging de
Liemers werd gehouden op 11 november 2015 in
Velp. Volgens het wisselend schema had de gezamenlijke honingkeuring bij ‘de Liemers’ plaats
zullen vinden…maar bleek aldaar ergens ‘tussen
wal en schip’ te zijn beland. Vandaar dit jaar weer
in Velp.
Met ingang van 15 september j.l. is er een nieuw
keuringsreglement van kracht. Deze regels zijn
opgesteld door de ‘Nederlandse Commissie voor
Bijenproducten’ en gelden voor alle keuringen
in Nederland, zowel lokale als landelijke. In het
voorwoord staan enkele aanwijzingen voor de vele
veranderingen die het reglement heeft ondergaan.
Het is echter wel een hele studie om van alle wijzigingen kennis te nemen. Alle keuringsformulieren
zijn herzien en eerder verschenen versies zijn niet
meer bruikbaar. Met ingang van dit jaar zullen de
oorkondes weer onderdeel uitmaken van onze
honingkeuring. Deze oorkondes worden tijdens de
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keuring, ter plekke uitgeprint en aan het einde van
de bijeenkomst overhandigd.
Vermeldenswaard is dat er ook tijdens de keuring
een aangebroken pot honing werd aangeboden
voor controle door de Pollencommissie (Eric Blankert). Dit naar aanleiding van een klacht. Op het
etiket stond naast zomerhoning handmatig ‘LINDE’
vermeld. Deze honing is gecontroleerd op botanische herkomst en bleek voornamelijk Robinia of
pseudo Acacia pollen te bevatten.
De keuringscommissie bestaande uit Harm van
de Pas, Henk Hoge, Eric Blankert en Lotty van den
Bosch, heeft 12 partijen honing gekeurd, uit de
eerste 5 klassen. Naderhand bleken vier partijen
ten onrechte 3 aftrekpunten te hebben gekregen.
Met excuses door de keurcommissie zijn nieuwe
oorkondes gemaakt. Uiteindelijk hebben 6 van de
12 partijen honing de beoordeling uitmuntend gekregen !
Namens de keuringscommissie:
Lotty van den Bosch
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In onderstaande tabel een overzicht van de keuringsuitslagen.
Oorkonde
Edith Peters
Bart Riggeling

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Vloeibare honing

Kristalliserende
honing

Gekristalliseerde
honing

Crèmehoning

Heidehoning

uitstekend

uitmuntend

uitstekend
uitmuntend
voor 2 verschillende
partijen

T. Maartens

zeer goed

Arthur Ohm

uitstekend

Marcel Simon

uitmuntend

Mart Coemans

uitmuntend

Klaas Poppinga

uitstekend

uitmuntend

Henk Hoge

uitstekend

80-89 punten, zeer goed / 90-99 punten, uitstekend / 100 punten uitmuntend

Drone vervangt bij
In het “Technisch Weekblad” van 30 oktober j.l
(abonnement van mijn zoon) las ik bij toeval het
volgende artikeltje: “DRONE VERVANGT BIJ”
Harvard-onderzoekers hebben samen met NASA
een microdrone ontwikkeld van 100 mg die vliegt,
onder water duikt en kan zwemmen. Behalve de
gebruikelijke civiele en militaire toepassingen
noemen de onderzoekers de drone een mogelijke
vervanging voor de afnemende bijenpopulatie,
om de taak van het bestuiven van bloemen over te
nemen, een tegelijkertijd bizar en verontrustend
idee. Opvallend genoeg is de Engelse naam voor
een mannetjesbij (dar) ook drone. Het ontwerp van
de robotbij berust op dat van een ornithopter
(klapwiekvleugeltoestel) dat met een frequentie
van 120 Hz de vleugels op en neer slaat en onder
water met 9 Hz.”
Het lijkt me inderdaad bizar en hopelijk verre toekomst.
Ries van Dijk
15
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Bijengezondheidsdag
Op 24 oktober jl. vond een bijeenkomst van Bijengezondheidscoördinatoren (BGC’s) in Wageningen
plaats. Deze groep van imkers is ontstaan in 2003
in de periode, waarin ik als lid van het HB van de
NBV aan de oprichting ervan heb bijgedragen.
Met als doel in alle regio’s in ons land deskundigen op te leiden om imkers bij te staan in geval
van een uitbraak van Amerikaans Vuilbroed.
Daarvoor werd ook, in samenwerking met de
Voedsel- en Warenautoriteit en Bijen@wur, een
protocol opgesteld waarin alle stappen die bij zo’n
uitbraak genomen moeten worden stonden vermeld. De nascholing van deze BGC’s bleef echter
niet beperkt tot AVB. Meerdere facetten van bijengezondheid kwamen twee maal per jaar aan de
orde tijdens bijeenkomsten. Sinds ook Bijen@wur
in 2012 begon met een vergelijkbaar symposium in
het voorjaar, maar dan voor alle geïnteresseerde
imkers, is de BGC bijeenkomst beperkt tot een
maal per jaar in het najaar. Dit jaar waren als gastsprekers uitgenodigd Joachim Eberhardt uit Münster, Romée van der Zee en Mari van Iersel.
Eberhardt is werkzaam aan de “Agentur lernsite”,
een organisatie die via online cursussen kennis
overdraagt o.a. over bijenteelt. Het is de moeite
waard om eens te gaan naar www.die-honigmacher.de voor allerlei informatie, weliswaar in het
Duits. Eberhardts bijdrage drukte ons letterlijk
met de neus op de beelden van AVB en Varroa in
een bijenvolk. Heel verrassend waren de macro

Op de voorgrond de
varroamijt in het
nymphestadium bij een
popstadium van de bij.
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foto- en videobeelden van het gedrag van varroamijten op de bijen en in de cellen. Hoe mijten
zich verschuilen op de bij en zich uit de voeten maken wanneer een andere bij haar tracht te pakken.
En ook hoe de ontwikkeling van een mijten-eitje tot
volwassen exemplaar, inclusief de paring verloopt.
Zelfs de heel kleine witte uitwerpselen van de mijten aan de binnenwand van de cel werden getoond.
Romée van der Zee toonde resultaten van haar
monitoring van de wintersterfte 2014/2015.
Zij liet zien dat aan de hand van de gegevens van
14650 volken de sterfte op 18% uitkwam, inclusief
3,4% verlies door wat zij koninginneproblemen
noemt, zoals verloren gaan van de moer of darrenbroedige volken. Zij toonde ook regio verschillen
m.b.t. sterfte aan. In Groningen en Limburg meer
dan gemiddelde sterfte, op de Veluwe minder.
Ook hogere sterfte in gebieden waar aspergeteelt
plaats vond, vermoedelijk door gebruik van Dimethrin. Maar ook waar mais of bieten geteeld werden.
Mari van Iersel hield ons voor dat we bij de diagnose van de vitaliteit van bijenvolken heel goed op
ons tellen moeten passen. Letterlijk wel te verstaan. Door regelmatig mijten op de varroalade te
tellen is de vitaliteit van een volk, en daarmee de
behandeling ervan te bepalen.
We moeten ons liever door de natuurlijke gang van
zaken in een volk laten leiden dan door te “dokteren”. Eerder besluiten om een volk op te ruimen
dan af te wachten of het beter wordt. Selecteren op
varroaresistentie, welke volken ruimen beter op,
biedt een oplossing. Wel de voorgeschreven bestrijding blijven uitvoeren. Een mooie uitspraak van
Mari luidt: “Een imker kent een kunstje om bijen in
leven te houden, een goede imker ondersteunt de
bijenpopulatie door de vitaliteit ervan te bevorderen”. Tenslotte werden de ervaringen van de BGC
bij de laatste uitbraak van AVB in Limburg verteld
en werd de procedure bij een uitbraak nog eens
doorgenomen.
Marcel Simon
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Klungelen voor de keuring
Dit seizoen zal Edith Peters, cursiste van het jaar
2014, in de bijenstal verslag doen van haar ervaring als beginnend imker.
Zo’n eerste jaar imkeren, daar gaat nog wel eens
wat mis. Vorig jaar had ik totaal 4 potjes honing
geoogst, waar ik bijzonder trots op was! Nu had
ik in het vorige nummer nogal op zitten scheppen over de grote hoeveelheden honing die mijn
bijen dit jaar binnen brachten. Ik wilde graag de
honing laten keuren, maar in mijn enthousiasme
had ik alles weggegeven dan wel verkocht. Geen
3 potten meer over voor de keuring! Een teleurstelling.
Toen ik in de kelderkast zocht naar een potje appelmoes, kwam ik een schat tegen! 3 potten honing, zonder etiket, in oude recycle jampotjes,
maar gevuld met het heerlijke goud! Het werd een
heel project, waarvan ik de keuringscommissie
tevoren niet op de hoogte heb gebracht!
Ik heb het keuringsreglement erbij gezocht.
Schone potjes, daar begon het mee. Ze waren
wel schoon, maar niet gelijk en ook niet nieuw.
Daarbij waren ze goed gevuld, maar ook niet helemaal strak tot de lasnaad. Wat moest ik doen?
Een schepje van een andere slingerbeurt erdoor?
Nee, dat durfde ik niet aan, dat zou de smaak niet
ten goede komen leek me. Dus de potten op de
kop, niets knoeien, ieder druppeltje telt en hopen
dat ze niet te licht werden bevonden. Geklungel in
de keuken! Ze waren naar mijn idee niet helemaal
strak afgevuld, maar het kon ermee door.
Dan de nieuwe richtlijnen voor het etiket. De eerste vraag was, welke honing had ik hier? Niet de
lentehoning waar ik zelf helemaal verrukt van was.
Het zou de zomerhoning kunnen zijn, die ik zelf
lindehoning had genoemd omdat de raten tijdens
de bloeiperiode binnen 2 weken vol zaten. Maar ik
had het niet laten testen en het komt nogal precies
met de benaming. Het werd Nederlandse zomerhoning. Ik koos voor de veilige weg.
Honing in het midden van het etiket, gewicht ook
in het midden. Waarschuwing voor de kindertjes.
Lettergrootte. Herkomst. Vorig jaar schreef ik uit
eigen tuin, maar het moet bijna zoals we vroeger

ons adres schreven….Rijkerswoerd, Arnhem, Gelderland, Nederland, Europa, Wereld!
Op de grote dag van de keuring stonden de 3 potjes klaar. 1 met etiket, 2 zonder. Hoe vervoer je
zoiets rechtop? Ik zocht een koekblik, dat paste
mooi, beetje stutten en steunen met een lapje.
Mijn dochter reed me naar Velp, hupla, over de
drempels, op 2 wielen door de bochten. Voorzichtig riep ik nog, maar daar gingen mijn potjes! Ze
stuiterden in hun blikje…
Ik leverde ze af bij de keuringscommissie, op
hoop van zegen. Toen ik in de zaal over het laatste
avontuur vertelde, gaf mijn buurman de tip om
een schone deksel erop te draaien bij aankomst.
Te laat!
Tijdens de pauze zag ik de keuringscommissie
druk in de weer met lampjes, weegschalen en
ernstige blikken. Ik vond het spannend!
Tot mijn grote vreugde en trots bleek ik een uitstekende waardering, op een prachtige oorkonde,
te hebben gekregen. De enige puntenaftrek kreeg
ik voor….je raadt het al…. het druppeltje aan het
dekseltje! Dat gaan we volgend jaar anders doen.
Mijn eerste jaar imkeren zit erop. Ik ben beginnend imker af. Met heel veel plezier heb ik mijn
ervaringen beschreven voor De Bijenstal. Vanaf
het voorjaar zal een nieuwe beginnend imker zijn
of haar verslag gaan doen. Ik kijk er naar uit!
Edith Peters
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De nieuwe naam voor de rubriek waarin
een interview met een van onze leden is te
lezen, zal, zoals U ziet “D’r Bij” zijn.
Door te beschrijven wat een lid naast bijenhouden D’r Bij doet leren we onze leden
beter kennen.

Ik zet de tanden in de bijen!
Naam: Erwin Prins
Leeftijd: 51 jaar
Getrouwd met Rieneke, 2 volwassen kinderen.
Woont in centrum van Velp
Beroep: POH-GGZ ( Praktijkondersteuner bij huisarts voor mensen met psychische klachten)
In de aangebouwde, zelf ontworpen keuken, zitten
we aan de keukentafel, waar hij net nog bezig was
met het ontwerp van de bijenkalender. Een kalender, die de beginnende imker het jaar door kan
helpen. Met prachtige foto’s en teksten over wat te
doen in de betreffende maand. Hij werkt hier samen aan met Marcel Simon en Herman Radstake.
Hij haalt zijn informatie uit veel verschillende
bronnen; de blogger Ben Som de Cerff volgt hij op
internet. Verder gebruikt hij de informatie die hij
via de NBV krijgt, de adviezen van Ardine Korevaar
en Henk van de Scheer. Alles wordt verwerkt in de
bijenkalender, die overigens wel compact en handzaam moet blijven.
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“D’r Bij”
Erwin deed dit jaar zelf de imkercursus en mocht
zijn diploma in ontvangst nemen. Hij was één van
de cursisten die zelfs vorig jaar al even meekeek,
om alvast wat in de stemming te komen.
Erwin kennen we al een beetje van zijn cartoons,
waarvan er ook in deze Bijenstal weer een te vinden is. Via zijn zwager, biologisch boer, in Frankrijk, kwam hij in aanraking met de bijen. Aan de
rand van een enorm zonnebloemenveld stonden
altijd enkele torenhoge kasten. Het wekte zijn
nieuwsgierigheid. Hij vond het intrigerend. Hoe
werkt het, hoe zit dat met de bij in de natuur? Hij
schreef zich in voor de basiscursus, maar moest
een jaar wachten omdat deze net begonnen was.
Met veel plezier en enthousiasme heeft hij dit jaar
op Heuven de cursus gedaan. Ondertussen staan
er 3 kasten in zijn tuin. Het komende jaar ziet hij
met spanning tegemoet. Hoe zal het gaan met de
bijen in het centrum van Velp. De buren zijn ingelicht, hij wil zien te voorkomen dat er overlast komt
door zwermen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor
zijn volkjes en de buurt. Hij neemt zich voor de volken regelmatig onder controle te houden.
Observeren; dat leerde hij al als verpleegkundige.
Van de huisarts waar hij momenteel werkt, kreeg
hij voor zijn verjaardag een stethoscoop, zodat hij
van buitenaf naar de bijen kan luisteren.
Erwin heeft vanuit zijn praktijkervaring als POHGGZ een boekje ontwikkeld, waarin hij met treffende cartoons en een korte theoretische uitleg
inzichtelijk maakt hoe processen in mensen werken. Zo tekende hij bijvoorbeeld een cartoon over
draagkracht en draaglast. De balans daar tussen
moet in evenwicht blijven, als dit niet gebeurt,
krijgen mensen klachten. De ervaring van Erwin
is, dat een tekening als ondersteuning bij zijn gesprekken veel inzicht geeft en vaak meer zegt dan
woorden. Het boekje is door collega hulpverleners
zeer positief ontvangen en wordt veelvuldig gebruikt. Het poppetje dat hij tekent is geleidelijk
ontstaan. Geïnspireerd door andere cartoonisten,
die een sprekend doosje of boontje tekenden, gaf
hij zijn figuurtje wat menselijke vormen, een neus,
een paar spillebeentjes. Het poppetje heeft geen
naam en Erwin probeert met wat humor een beeld
treffend te tekenen. De redactie van de Bijenstal is
er enthousiast over!
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Ik vraag Erwin wat maakt dat hij zo productief is.
Het boekje, de kalender, waarom? Hij vertelt dat
hij zelf heel leergierig is. Als hij eenmaal gegrepen
is door een onderwerp, wil hij er alles van weten.
Deze zomer vonden zijn huisgenoten dat hij wel
erg veel tijd aan de bijen besteedde. Inderdaad,
zegt hij, soms moet ik mezelf bedwingen en zeggen dat het genoeg is geweest. Ik zet mijn tanden
in de bijen, zegt hij lachend.
Hij miste zelf een handzame, overzichtelijke uitleg
en begon op deze wijze met zijn cartoons in zijn
werk en later ook met de kalender voor de bijen.
Hij is een creatief man, graag bezig met vormgeven en wil zijn ervaringen en opgedane kennis delen met anderen, zodat zij hun voordeel daarmee
kunnen doen. Hij noemt zichzelf een beelddenker,
denkt in schema’s en is oprecht in zijn plannen
dit over te dragen aan andere beginnende imkers.
Innovatief in zijn werk, hij wil graag nieuwe hulpverleningsvormen, zoals e-health (internethulpverlening) implementeren en heeft hier ook veel
ervaring mee.

Een bescheiden man, maar ambitieus! Dat zie
ik als we samen zijn huiskamer door wandelen.
Hij schildert graag, met acrylverf, paletmes of
op terpentinebasis. Stillevens, natuurimpressies, zijn huiskamer is ermee gevuld. Hij is zelf
bewonderaar van Henk Helmantel en maakt zijn
stillevens in een zelfde stijl. Buiten laat hij trots
de zelfgebouwde (pizza) oven zien, met grote balken afkomstig uit een oude boerderij. In de tuin
ook kippen en natuurlijk de bijen. Langzaam wil
hij meer drachtplanten in zijn tuin gaan zetten, de
bestelling (biologische) krokussen zit inmiddels in
de grond.
Tot slot vertelt hij dat hij zoveel plezier beleeft aan
de bij-praatochtenden, de laatste zaterdag van de
maand. De bijeenkomst doet wat Frans aan, wat
keuvelen onder de grote boom. Hij geniet van de
gemoedelijke sfeer, van de humor, maar ook van
de kennisoverdracht. Jong en oud door elkaar,
enthousiast, maar ook geduldig, gemoedelijk en
dynamisch. Een fijne club om bij te horen!
Edith Peters
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Excursie begraafplaats Heiderust
in Rheden op 17 oktober
Een flink aantal deelnemers, zowel imkers als
IVNers, wilde de excursie naar Heiderust bijwonen. Waarom naar Heiderust? De aanleiding is
de wens van de beheerder van Heiderust en van
Jurgen Thijssen, de assistent beheerder begraafplaatsen van de gemeente Rheden, om op de
natuurbegraafplaats een bijenstal te bouwen.
Een bijenstal met vitale bijen, die op de “dodenakker” een deel van hun dracht moeten zoeken.
Het ging natuurlijk ook om een natuurwandeling
over de begraafplaats, waar Henk Godschalk
(seniormedewerker) en Jurgen Thijssen (assistentbeheerder) ons verwelkomden voor de rondleiding.
Deze begraafplaats uit 1913 ligt op een prachtig
natuurterrein, 24 hectare groot, heuvelachtig,
trapsgewijs, met natuurlijke begroeiing zoals het
oorspronkelijk voorkomt in dit gebied (niet zoals bij
Moscowa met bijzondere bomen). Er bevinden zich
ongeveer 5000 tot 6000 monumenten en er zijn
gemiddeld 2 begrafenissen per week.
Daar waar de oude graven nog traditioneel met
Belgisch hardsteen werden afgezet, zijn de graven
in de oorlog van beton gemaakt en de grafstenen
nog later van andere materialen zoals staal en
bijvoorbeeld glas. Zo zijn nu de diverse urnentuinen populair en is er een nieuwe mogelijkheid van
begraven, de natuurbegraafplaats. Natuurlijk moet
iedereen zelf weten waar de keus opvalt maar ik
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ben daar het meest gecharmeerd van. Je zoekt zelf
een mooie plek uit waar je al dan niet met je geliefde wenst te liggen (plek wordt d.m.v. GPS vastgelegd) en daar lig je dan, puur natuur in de grond,
slechts omwikkeld door doeken op een plank of in
een houten kist en je wordt vanzelf opgenomen in
de natuur. Voor de nabestaanden is er altijd een
plekje om naar toe te gaan, zonder onderhoudsverplichtingen en je hoeft nooit meer weg. Wat
een geruststellende gedachte. Een houten schijf
met naam, datum en andere mooie dichterlijke
teksten is het enige wat op de plek herinnert aan
jouw bestaan. In de nabijheid van dit gedeelte is
een prachtige ruimte in de natuur gecreëerd waar
je zittend op boomstammen de uitvaartdienst kunt
organiseren. Hoe mooi kan het zijn?

Op het hoogste plekje van het terrein ligt een vliegenier ( 25.5 m boven de ingang), speciaal voor
hem uitgezocht, hoe toepasselijk!
De ingang ligt op het laagste punt dus als je verdwaalt kun je gewoon naar het laagste punt lopen.
Bij die ingang bevinden zich de graven van vliegeniers, geallieerden neergestort in Velp 19431944, piloten zoals MC Leod die met Kerst naar
huis mocht maar wiens vliegtuig onderweg werd
neergehaald… Een stichting voor oorlogsgraven
doet het onderhoud van de stenen. Ook is er bij de
ingang een monument voor verzetsmensen die op
4 mei 1944 werden gefusilleerd. De gedenknaald
voor de soldaten ligt mooi centraal tussen enorme
rododendrons, die wel ooit aangeplant zijn.
Na al dat gepraat over graven, nog even iets over

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

de

Bijenstal

December2015 | jaargang 40

de natuurlijke omgeving.. Doordat het terrein
heuvelachtig is, is er veel ruimte tussen de grafgedeeltes en dat geeft je het gevoel in het bos te
zijn met hier en daar heide. Omdat er geen roundup meer wordt gebruikt ontstaat er onkruid op de
oude graven. De Amerikaanse eik is ooit aangeplant vanwege de mooie herfstkleuren maar zal
nu niet meer aangeplant worden. Wel de beuk,
berk en de kastanje. Natuurlijke begroeiing zoals
de digitalis (vingerhoedskruid) en varens zijn net
als andere inheemse planten wel welkom. Ook
willen ze stroken met bijenplanten (drachtplanten) aanleggen en lindes voor de bijen. De natuur
verandert, regen die vroeger op een hele dag viel,
valt nu in een uur dus ze hebben op verschillende
plaatsen infiltratieputten aangelegd om het water
op te vangen en af te voeren.
Het terrein is in principe afgesloten voor wild alhoewel er weleens een wild zwijn is doorgebroken
en ravage heeft aangericht. Ook kwamen we een
dassenburcht tegen, als er in de winter sneeuw is
kun je de sporen goed zien.
Dassen leggen dezelfde route af op Heiderust…

Dit was het dan, leerzaam, interessant, heerlijke
wandeling met leuke mensen. Zeker een aanrader
om ook eens mee te gaan! Doen hè?

Juul Hogeling
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Een Belgisch bijenparadijs
Van het één kwam het ander. Docenten Mart
Coemans en Piet van Schaik sloten hun cursus
voor gevorderden af met een bezoekje aan De
Bieenkorf, imkerij in Heersch, onder Luik, België. Op initiatief van student Theo Martens reden
medecursisten Anja Krol en Ton Sloof en de twee
docenten op woensdag 12 augustus ruim twee en
half uur richting het zuiden.
Imker Marc Missotten bleek tot hun verrassing
goed Nederlands te spreken. Ze troffen een zeer
gedreven man, met een passie voor zijn Buckfast
bijen. Hij werkte part time als betonconstructeur,
de andere helft als beroepsimker. Hij vertelde dat
het boerenbedrijf van zijn ouders niet werd voortgezet, de vrijgekomen grond, zo’n 5 hectare richtte
hij in als imkerij.
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Hij legde zich toe op de koninginneteelt; de Deense
lijn en Oostenrijk/ Duitse lijn.
Kenmerkend voor deze streek in Zuid Limburg zijn
de vruchtbare akkers, de gespreide bossen, de
holle veldwegen, weiden, boomgaarden, kasteelparken en lanen. Het aanbod aan drachtplanten is
heel gevarieerd, honing komt van koolzaad, fruit
(kers, appel, peer) esdoorn, acacia, kastanje, linde
en zomerbloemen. Deze regio, waar veel vreemde
bijenvolken voorkomen, is in theorie ongeschikt
voor de teelt van koninginnen. Om een raszuivere
koningin te kweken bedacht Marc een eigen methode. Zijn enorme bijenstal, met zeker 80 kasten,
heeft hij volledig onderkelderd. Zijn productie volken staan met de vliegopening op het oosten gericht. Overdag houdt hij in de kelder de bevruchtingskasten en darrenvolken gesloten. Tegen 18.00
uur worden de bevruchtingskasten en de darrenvolken naar boven gehaald. Aan de achterzijde,
de westzijde van de stal, worden de ongeveer 80
gemarkeerde bevruchtingskastjes met een onbe-
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vruchte koningin op schappen geplaatst.
Hij opent de bevruchtingskastjes en de darrenvolken en laat de bijen, koninginnen en darren uitvliegen. Hij verschuift de dagperiode op deze manier;
van de bijenvolken uit de omgeving zijn de darren
dan niet meer in actie. Dit ritueel herhaalt zich
ongeveer 4 of 5 dagen na elkaar. De koningin heeft
zo ruim de gelegenheid op bruidsvlucht te gaan.
Deze techniek gaat ervan uit dat koninginnen uit
andere bijenvolken al eerder op de dag uitvliegen
voor de bruidsvlucht en er geen darren meer in de
lucht zijn. Op deze manier houdt Marc zijn bijenras
zuiver.
De imker werkt in het groot, is begaan met zijn
bijen. De kunststof koninginnenkastjes met koninginnendop worden 1 week in broeding gehouden,
ze komen tot rust en lopen niet warm. Er gaat een
bekervol werkbijen bij, suikerdeeg en ongeveer 6
teeltlatten met kunstraat. Dan een week rust in
de koele kelder. De bevruchtingkastjes hebben
symbolen en kleuren, zodat de imker weet welke
koningin waarbij hoort en waar welke bevruchtingskastjes op een schap worden geplaatst. Elk

kastje dient elke dag op de zelfde plek te worden
geplaatst zodat de koningin zich niet vervliegt in
een verkeerd volkje.
In de enorme tuin waren veel drachtplanten aanwezig. Marc heeft boomgaarden, bijenbomen, bessenstruiken en veel kruiden in zijn tuin. Bevlogen
vertelde hij over het belang van drachtplanten in
het najaar, deze laatbloeiers waren in de tuin volop
aanwezig. Ook benadrukte hij de diversiteit, gevarieerde late stuifmeelplanten geven sterke volken. De imker deed er verschillende onderzoeken
naar. Ook ontwierp hij een eigen kast, de Bee plus,
waarin hij twee volken tegelijk kan houden. Op zijn
website www.bieenkorf.be staan onderzoeken en
ervaringen uitgebreid beschreven.
De bezoekers noemden het een bijenparadijs.
Ze konden zelf ronddolen in de tuin, picknicken,
proeven van de aanwezige bramen en frambozen.
Aangestoken door deze enthousiaste imker, gingen
ze met een paar emmers honing en een hoofd vol
verhalen weer naar huis.
Edith Peters
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Imkerij BijDaan:
Prinsenweide 62
7317 BC Apeldoorn
Tel.: 055-301 3893
Mail: info@bijdaan.nl

Openingstijden:

van 1 oktober t/m 15 februari

Prettige kerstdagen,

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Gesloten
Gesloten
09:00 - 13:00
09:00 - 17:00
09:00 - 16:00
09:00 - 13:00

Imkerij BijDaan
Depot Velp:
Talingsingel 40
6883 CW Velp
Tel.: 026 - 362 09 15
Mob.: 06 - 474 88 448
Mail: velp@bijdaan.nl

Afhaaltijden:

en een goed bijenjaar!

Woensdag:
Zaterdag :

@BijDaan

19:00 - 21:00
13:00 - 17:00

Bezo
ek
www onze we
b
.bijd
aans shop:
hop.
nl

facebook.com/ImkerijBijdaan
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