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Van de bestuurstafel
Beste mede-imkers en andere bijenvrienden. Voor
mij is deze winterperiode er een van gemengde
gevoelens. Enerzijds kijk ik terug op een mooi,
actief en boeiend imkerseizoen. Anderzijds loop ik
met een soort leeg gevoel rond en rommel wat in
mijn imkerspullen, zonder iets echt aan te pakken:
opruimen, schoonmaken en/of repareren van mijn
materiaal. Het voelt dus voor mij een beetje ongemakkelijk die “winterzit”.
We kijken terug op de feestelijke diplomering op
16 november jl. van 13 ( van de 17, want 4 waren
helaas verhinderd) geslaagden voor de basiscursus imkeren seizoen 2016. Lies Simon had ook dit
jaar weer alle 17 diploma’s zorgvuldig eigenhandig
gekalligrafeerd: dank je wel! Wethouder, de heer
Ronald Haverkamp, van gemeente Rheden had
er een speciale inleiding voor over waaruit zijn
grote waardering voor en economisch belang van
ons imkers bleek. Hij beschouwt zich een echte
vriend voor de imkers en laat dat ook duidelijk
blijken in allerlei activiteiten: van de nieuwbouw
van bijenstallen in zijn gemeente tot en met het
vaste “ritueel” van het inzaaien van braak liggende percelen in het voorjaar etc. Na de pauze nam
collega imker Bart de Coo uit Dieren ons op een
luchtige en boeiende wijze bij de hand om het korfen lattenimkeren te promoten: ongelooflijk zo veel
praktijkkennis er in Bart schuilt! De beroemde
honingcake van Arlette Riggeling ontbrak ook deze
keer niet en vond gretig aftrek: dank daarvoor!
Herman Radstake meldde onlangs dat de nieuwe
basiscursus 2017 al weer volgeboekt is: de eerste
theorieles is op maandagavond 9 januari om 19.00
uur in Natuurcentrum Arnhem in Presikhaaf. Ook
zal er weer een cursus gevorderd imker in 2017
worden gehouden samen met De Liemers.
Een ander hoogtepunt hebben we beleefd op 3 november: met het ziekenhuis Rijnstate ondertekenden wij een langjarige samenwerking met als
hoofddoel het structureel verbeteren van de kwaliteit van de drachtplanten op het terrein in de
directe omgeving. Collega Leen van t Leven heeft
er twee van zijn bijenkasten op het met sedum
bedekte dak geplaatst en zal die volken met zijn
bekende zorg omringen. Wij hebben als eerste gebaar een 100-tal potjes honing aangeboden aan de

Vrienden van Rijstate,
die de geestelijke vader van
deze overeenkomst is. Wij verwachten
er veel goeds van.

In het najaar heeft een stevige ploeg onder de bezielende leiding van de naamgever Marcel Simon
de stal Simonveste aangepakt met als goed resultaat waar de stalcommissie trots op kan zijn. Voor
de stal Van Gastelhof zal ook een dergelijke aanpak binnenkort plaats vinden.
Met het Nederlands Openluchtmuseum hebben
intensieve en constructieve gesprekken plaats gevonden. Doel is het hervormen van de opzet, indeling en uitvoering van de demonstratiediensten die
door onze imkers ( en een aantal collega’s uit De
Liemers) sinds vele jaren worden uitgevoerd. Het
afgelopen seizoen ook op zaterdagen en zondagen
van mei t/m september. Een ingrijpende zaak is
ook de verhuizing van het imkermuseum en de
bijenstal naar een nieuwe plek nabij de kruidentuin
en de boerderij. De bijenvolken staan al een tijdje
in logeerstand op onze bijenstal Van Gastelhof.
Inmiddels ontving u een mailbericht voor de Varroa-behandeling met oxaalzuur, dat u gratis wordt
aangeboden in de stal Simonveste op Heuven.
Deze belangrijke winterbehandeling kan cruciaal
zijn voor uw bijenvolken.
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De besprekingen over een nieuwe huurovereenkomst met Natuurmonumenten voor onze bijenstal
Simonveste verkeert in een afrondende fase.
Het honingdepot te Rheden met Pim Kempe als
beheerder heeft een drukke maar succesvolle
periode achter de rug. Er zijn nieuwe afspraken
gemaakt om in het komende seizoen onduidelijkheden te voorkomen. Zo zal het bestuur de inkoopen verkoopprijzen van de honing, na overleg met
Pim, tijdig vaststellen.
Binnen het bestuur zorgt Lotty van den Bosch o.a.
voor een evenwichtig lezingen- programma voor
het nieuwe seizoen; een en ander in samenspraak
met De Liemers. Uit een eerste meningspeiling
per e-mail onder onze leden, blijkt er voldoende
belangstelling te zijn om een stallenboekje met
bijzondere bijenstallen samen te stellen. De idee
is ontstaan nadat wij als vereniging de laatste paar
jaar 5 á 6 nieuwe, geheel verschillende bijenstallen
hebben kunnen bouwen, ook bij derden. Maar ook
veel leden hebben zelf één of meer eigen stallen
onder beheer, die een bijzonder karakter hebben.
U hoort er binnenkort meer over.
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Het bestuur heeft een toekomstvisie voor onze
dynamische, snel groeiende imkervereniging ontwikkeld. Het concept is aan de deelnemers van
de Coördinatiegroep op 16 oktober in hoofdlijnen
gepresenteerd. Het aangepaste voorstel zal op de
Algemene Leden Vergadering-ALV van woensdag
22 februari 2017 worden behandeld en hopelijk
vastgesteld. Mocht u intussen kennis willen nemen
van het voorstel, meldt u dan even bij de
secretaris@debijenstal.nl
Tenslotte: dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter
voor deze rubriek. Want op de genoemde ALV zal
ik ook de voorzittershamer, na 12 jaar, overdragen
aan mijn opvolger. En dat mag en kan ik in het volste vertrouwen doen. Omdat Paula Swenker zich al
ruim een half jaar heeft warm gelopen door deel te
nemen aan de bestuursvergaderingen en andere
belangrijke activiteiten en vele BIJ-praatochtenden
heeft mee beleefd. Hiermee sluit ik een boeiende
periode af als bestuurslid, en mag ik terug kijken
op een prima samenwerking binnen ons bestuur
en met de vele andere actieve leden. En ik wens
mijn opvolger en haar collega’s het allerbeste toe
en veel plezier en inspiratie bij hun bestuurstaken.
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26 januari 2017, 20:00 uur Nieuw Schoonoord, Velp.
Lezing door Leen van’t Leven:
Drachtplanten in je omgeving
22 februari Algemene Leden Vergadering
30 maart 2017, 20:00 uur Nieuw Schoonoord, Velp
Lezing door Marcel Simon:
Bijengezondheid

Een gezond en goed imkerjaar 2017 gewenst.. door Erwin Prins

Uw voorzitter,
Arthur Ohm.

Bestuur en redactie wensen U prettige kerstdagen
en een voorspoedig imkerjaar 2017
4

5

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Floortje en de bij
Aan wat volgt ontbreekt het chauvinisme niet.
Evenmin het gezochte, het drammerige en gelijkhebberige. Een kritische lezer zou mij zomaar van
onzindelijk denken kunnen betichten. U bent dus
gewaarschuwd. Maar ik moet het kwijt ….
Vooraan beginnen: mijn lijfblad doet op gezag van
“Current Biology” van 12 september 2016 kond
van de ontdekking in Zuidwest Amerika van een
kleine wilde, solitaire bij. Zij leeft – tot voor kort
onopgemerkt – in een afgelegen steenwoestijn en
heeft daar met haar kaken een onderkomen in de
zandstenen rots gebouwd. Daar zijn na- maar ook
voordelen aan verbonden. Bij extreme weersomstandigheden kan ze in haar stenen huisje enkele
jaren in een soort van larvevorm overleven en haar
kinderen en kleinkinderen kunnen na haar dood
van haar huisje blijven profiteren.
Zo’n nieuw ontdekte bij moet natuurlijk een naam
hebben. Die zal ze onderwijl daar ter plaatse
ook wel gekregen hebben, maar er is nog geen
Nederlandse naam. Het voorstel is: de beitelbij.
Die naam sluit naadloos aan op reeds bestaande
wilde-bijen-namen, zoals de metselbij, de zijdebij, de bladsnijderbij. Daarbij gaat ons zonet ontdekte bijtje onder in de grote poel van haar voorgangsters.
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Cadeautips
Nou is het niet ongebruikelijk dat sommige planten naast hun familie- en soortnaam ook de naam
van hun ontdekker of manipulator krijgen toegevoegd. Zo bestaat de Magnolia “Kobus” en de
Malus “Liset”. Kobus en Liset hebben de soort
ontdekt of gecreëerd of ontwikkeld.
De voorlopige beitelbij heeft dus nog geen definitieve Nederlandse naam. Ik stel voor haar de
Floortje Dessing-bij te noemen. Niet omdat zij dit
bijtje ontdekt heeft maar omdat ze het ontdekt zou
kunnen hebben. Want Floortje komt op de meeste
afgelegen blinde vlekken op onze aardbol en doet
daar boeiend verslag van. En precies op zo’n plek
heeft zich de “beitelbij” gevestigd. Floortje heeft
onlangs de Televizierring 2016 gewonnen. Het is
een onooglijk dood ding, niet te dragen vanwege
het haakdragend karakter en is al lang niet meer
onderscheidend omdat Jan en Alleman hem – of
liever het – al eerder in de maag gesplitst kreeg.
Je naam daarentegen tot in lengte van jaren verbonden weten aan een zeldzaam voorkomend
bijtje, lijkt me van een hogere orde, van de hoogste
orde eigenlijk – de orde die ons nijvere, ver-vliegend Floortje toekomt. Ik zou het wel weten.
Rik Oldeven

Een nieuwe bundel Oldeven

Dichter bij
de bij

Tijdens de stamppotten-avond van 19
december werd de tweede bundel
imkermijmeringen van Ton Thissen
gepresenteerd. Ook dit keer in samenwerking
met Bart Riggeling uitgegeven.
Heet de eerste bundel “De bij nabij”, bij zijn tweede
lijkt Ton zich nog meer in de bijen verdiept te hebben, gezien de titel “Dichter bij de bij”.
Steeds weer weet Ton sociaal maatschappelijke
feiten verrassend te vergelijken met het leven van
bijen. De vele nieuwe mijmeringen maken het de
moeite waard deze bundel aan te schaffen.
De prijs van € 2,50 en voor een gesigneerd exemplaar € 3,00 kan daarvoor geen belemmering zijn.

Rik Oldeven

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl
Er tussen uit, voor een dagje Posbank met z’n tweeën of als groep
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, tandems,
ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters enz.
Bedrijfsuitjes - Familiedagen - Kinderfeestjes - Schoolsportdagen
Vrijgezellendagen - Diverse tochten & activiteiten
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Als je knijp zit, wil ik wel helpen!
Naam: Wil Berns
Leeftijd: 74 jaar
Woont: boven het winkelhart in Velp
Beroep: drukke pensionaris
Waar moet ik beginnen, vroeg ik me af toen ik Velp
uit reed. Wil Berns zat op de praatstoel! Deze man
doet er zoveel bij! Hij stelt zich altijd dienstbaar
op en heeft moeite met nee zeggen. Als je knijp
zit, zegt hij, dan wil ik wel helpen! Dat heeft hij van
huis uit meegekregen. Zijn ouders runden ‘De Torenhoek’, een pension met vaste gasten. Als Piem
( zo noemt Wil jonge jongens) leerde hij al netjes
en fatsoenlijk te zijn. Er moest aandacht gegeven
worden aan de gasten, hij liep al vroeg met volle
theebladen de trappen op en af.
Een sportieve man ook, vertelt hij. In zijn dienstplicht volgde hij de sportopleiding, moest dan ook
toezicht houden tijdens de sportlessen van de
militairen. Daarnaast kreeg hij een opleiding voor
administratief medewerker. Deze combinatie heeft
hij zijn leven lang volgehouden.
Hij werkte als badmeester in zwembad Beekhuizen. Na de zwemlessen spoedde hij zich naar de
afdeling sociale zaken, waar hij teamleider was.
Hij verzorgde de lessen lichamelijke opvoeding
voor de meisjes in het internaat van Larenstein,
toen nog een gesloten instelling, gerund door de
nonnen. Er zaten meisjes tussen 12 en 18 jaar die
niet wilden deugen. Wil vertelt dat het hem lukte
een vertrouwensband met ze op te bouwen, ze vertelden hem over wegloopplannen, drugsgebruik,
zwangerschap. Alles achter gesloten deuren.
Wil kreeg zelf 2 zonen, die net als hun vader sportief waren aangelegd. Bij VVO speelde de hele familie voetbal en papa Wil hielp met trainingen voor
jeugd en senioren. Nu nog steeds staat hij wekelijks op het voetbalveld als scheidsrechter en fluit
bij de D-jeugd. Hij gaat er met plezier heen, dwingt
op natuurlijke wijze respect af en krijgt vaak complimenten van spelers en ouders over zijn manier
van fluiten. Om in conditie te blijven, loopt Wil een
aantal keren per week hard. Intervalloop, maar
8

“D’r Bij”
ook duurloop van ongeveer 10 kilometer. Hij draaft
door de natuur, het Rozendaalse Veld voor de lange afstand, de Posbank voor interval.
Na een val met de mountainbike in 2004 heeft hij
hersenletsel opgelopen, hij is er wonderbaarlijk
van hersteld, maar merkt dat hij slecht tegen
drukte kan en vooral maar 1 ding tegelijk moet
doen. Hij maakt daar geen punt van, maar wordt
toch dagelijks met de gevolgen geconfronteerd.
Hij vertelt dat hij, als hij eenmaal een besluit heeft
genomen, niet meer zal terug kijken. Het is dan
klaar.
De natuur had zijn belangstelling, hij heeft jaren
in de vogelsport gezeten. Hij kweekte tropische
vogels, denk hierbij aan de Japanse meeuw, en
andere Australische vogels als de spitsstaart
amandine, gould amandine en diamant vink. Ik heb
ze even gegoogled, ze doen denken aan mijn zebravinken, maar dan met prachtige, felle kleuren.
Via de vogels leerde hij andere imkers kennen. De
stoffeerder van zijn ouders, Teun Roelofsen, had
ook bijen en wilde hem wel wat begeleiden met
zijn eerste volkjes. Eerst in zijn tuin, toen in de
pluktuin bij Overhage en later bij Angerenstein had
hij verschillende kasten. Hij noemt zichzelf een
echte praktijkman, al heeft hij later ook nog wel
wat theorielessen gevolgd.
De beheerder van Overhagen sliep niet meer, omdat ze bang was dat de imkers Jan Lijkendijk en
Wil het hek niet af zouden sluiten. Dat gaf veel
gedoe, niets voor Wil. Bij toeval kwam Arthur Ohm
op de markt op de Geitenkamp iemand tegen die
een stukje land met een wilde tuin had op Valkenhuizen. Hij tipte Wil. Zo gaat dat in de bijenwereld!
De bijen staan op dit moment op Valkenhuizen, hij
heeft 5 volken. De vorige winter zijn ze niet goed
uitgekomen, hij hoopt dat het dit jaar beter gaat.
Afhankelijk van het weer gaat hij 1 a 2 keer per
week naar de kasten.
Op zijn balkon, boven het winkelhart van Velp,
heeft hij een bordje met ‘Honing te koop’ hangen,
zo raakt hij wel door zijn voorraadje heen.
Bij zijn vriendin Wil op het balkon heeft hij ook
enige tijd een kast gehad, fascinerend vond zij dat,
die bezige bijtjes. Zij gaat graag mee naar verenigingsavonden, Wil en Wil zijn graag op pad.
Voor de bijenvereniging verzorgt Wil demonstraties
in de Simonveste en het NOM, met veel plezier
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vertelt hij over zijn 30 jaar ervaring met de bijen.
Op de laatste zaterdag van de maand moet VVO het
zonder scheidsrechter Wil doen, dan zit hij bij de
bijpraatochtend op Heuven.
Wil is actief voor de Zonnebloem, gaat als maatje
2 x per week biljarten.
Als het mooi weer is stapt hij op zijn Yamaha om
een toertochtje te maken. In de herfst helpt hij in
Angeren en Doornenburg met appels en peren
plukken, ook overgehouden vanaf de tijd dat hij
daar zijn kasten in de boomgaard plaatste.
Wil is een man die zoekt naar oplossingen en kijkt

naar mogelijkheden. Hij heeft in diverse besturen
gezeten, zaken aan de kaak gesteld, rechtgezet en
vlot getrokken. Hij is wars van regeltjes, een echte
aanpakker.
Vol enthousiasme vertelt hij dat kleinzoon Viktor
(7) interesse heeft voor de bijen. Toen opa Wil een
zwerm ging scheppen, regelde Viktor het passerende verkeer! Van wie zou hij dat nou hebben?
Edith Peters
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Mevrouw Sanders, een stukje
verenigings-geschiedenis
De leden van onze vereniging die haar kennen
werden onlangs opgeschrikt door een overlijdensadvertentie van mevrouw Sanders aan de
Parallelweg in Velp, maar gelukkig vergisten we
ons. Het was een andere Sanders, ook aan die
straat. Een goede reden om haar weer eens op te
zoeken. Voor hen die haar niet kennen, wie is zij?
Ons imkerwinkeltje bij Bart, bestaat pas sinds een
jaar of drie. Maar eerder in de geschiedenis van
onze vereniging waren er al winkeltjes.
Het begon met de winkel bij Fontein op het adres
waar nu Pim Kempe woont en waar het honingdepot is. Siep Fontein, tevens bestuurslid/stalcommissaris en leraar imkercursus, had een aardige
voorraad imkerspullen die hij inkocht bij een leverancier uit Friesland. Handig voor onze leden, want
je hoefde er niet ver voor weg. En online bestond
nog niet. Toen het hem teveel werd nam onze
toenmalige penningmeester Boukema het tijdelijk
over, maar zijn woning aan de Gasthuisbouwing
werd al snel te klein. En toen kwam Sanders. Een
grote woning met een soort van deel. De dochter
studeerde in Wageningen en had bijen, maar verhuisde naar Enkhuizen waar ze iets in veredeling
van bollen deed. Haar vader besloot een cursus te
volgen om met haar bijen door te gaan.
En dat kwam goed uit, want hij was ook bereid om
in een deel van zijn huis onze imkerwinkel onder
te brengen. Schuin tegenover waar nu de Lidl is in
Velp. Dat was in 1986. Een geweldig behulpzame
man was Henny Sanders. Hij liep wat moeilijk met
zijn kunstbeen, veroorzaakt door een kogel tijdens
zijn deelname aan het verzet in de oorlog.
Zijn bijen stonden achter in de tuin onder een afdak en er was nog plaats voor Theo Moorman die
er een paar volken had en tevens Sanders met zijn
bijen hielp.Niet alleen regelde Sanders ons winkeltje, maar ook konden we daar de jaarlijkse suikerleverantie onderbrengen. De 25 kg. zakken en
14 kg. containers konden daar door de leden worden opgehaald. Met een kruiwagen kon je ermee
naar de auto slepen. De boekhouding werd door
Sanders goed bijgehouden. En hij stelde er een eer
in om bij die firma in Friesland een zo hoog mo10

gelijke korting te bedingen, die dan de vereniging
ten goede kwam. Ook stond daar de slinger van de
vereniging, die je kon huren voor een rijksdaalder.
En toen kwam mevrouw Sanders in beeld. Toen
haar man ernstig ziek werd en lange tijd in een
herstellingsoord verbleef, was zij bereid voor hem
en ons in te springen. Ook nadat haar man overleed bleef zij haar woning voor de winkel beschikbaar stellen. Maar zij had het tij niet mee.
Juist in die jaren maakte de Varroa dat veel imkers
het bijenhouden eraan gaven. De belangstelling
voor aanschaf van materiaal nam daardoor af.
Het was niet haar taak om toch maar de inkoop
van spullen op peil te houden. En de Friese firma
kwam ook niet meer voor een kleine bestelling
naar Velp. Toch kwam het nog voor dat mevrouw
Sanders met de bus naar de bijenmarkt in Veenendaal ging om bijvoorbeeld een paar pakken was in
te kopen. Zo voelde zij zich bij de winkel betrokken.
Zij is nog altijd donateur en vindt het geweldig om
van het wel en wee van de vereniging te horen.
Zo liet ze me met trots de foto in de Regiobode van
de diploma uitreiking zien.
Een bezoekje van een van ons stelt zij zeer op prijs.
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Diploma uitreiking
Het was weer ouderwets gezellig op 16 november. Dertien van de zeventien cursisten kregen
via wethouder Haverkamp hun diploma. Daaronder een viertal met een niet-Nederlandse achtergrond, waarvoor Herman een aparte cursus
verzorgde.
Met een persoonlijk woordje door de docenten en
een drachtplantenboekje plus roos werden de gediplomeerden binnen de vereniging met applaus
ontvangen. In de hoop dat zij als lid binnen de
vereniging hun vaardigheid bij het imkeren zullen
opbouwen, maar ook een actieve bijdrage aan de
vereniging kunnen geven. Met een sprankelende
voordracht door Bart de Coo over met name korf
imkeren werd de avond besloten. Meenden wij te
weten dat het afkloppen van bijen uit een korf van
onder naar boven moest, Bart toonde hoe dat juist
beter gaat in omgekeerde zin. En het vinden van
de koningin in het afgeklopte volk is een fluitje van
een cent. Nou ja vooruit, een eurocent.
Marcel Simon
Over de tevens georganiseerde honingkeuring
wordt elders bericht.

Marcel Simon
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Rijnstate wordt het groenste ziekenhuis van Nederland
Begin november was het dan zover. Door de
officiële ondertekening van de overeenkomst
voor het project ‘Bijenkasten op het dak van Rijnstate’ werden de afspraken bevestigd tussen het
ziekenhuis en de imkervereniging.
Dit feestelijke moment, op de dag waarop Rijnstate
benoemd werd tot éérste Fair Trade Ziekenhuis
van Nederland, levert het ziekenhuis een onverwachte, tweede primeur op ! Zestig donateurs
hebben voor dit project door crowdfunding, via het
‘Vriendenfonds van Rijnstate’ een bedrag van
€ 2000,- bijeen gebracht om de plaatsing van
‘Bijenkasten op het dak van Rijnstate’ te kunnen
realiseren. In maart plaatsten wij al een foto van
het schitterende, met Sedum beplante dak van
Rijnstate. Helaas bleek dit dak , hoe fraai dan ook,
onvoldoende voedsel te bieden aan bijenvolken
voor een heel seizoen. Omgevingskenner Leen
van’t Leven weet wat er in deze buurt groeit. Welke bomen, struiken, planten en voorjaarsbloeiers
voor voedsel zorgen maar ook hoeveel bijenvolken
er in deze buurt staan en van deze drachtplanten
moeten leven. De bewustwording van voedseltekort heeft nogal voor ‘oponthoud’ gezorgd voor de
plaatsing van de bijenkasten. Ondanks de frustratie dat zo’n leuk plan ineens zo ingewikkeld en
lastig werd hield Rijnstate voet bij
stuk, de bijenkasten op het dak
zouden er ‘hoe dan ook’ komen.
Inmiddels was naast Marc Koster
ook Jan Willem Kessener van Rijnstate aangeschoven, beiden bezig
met milieu en duurzaamheid.
Jan Willem Kessener is sinds kort
ook imker. Samen met Liemers
Hendriks, het bedrijf dat de groenvoorzieningen rondom Rijnstate
verzorgt, werd het beplantingsplan
opnieuw bekeken. Op advies van de
imkervereniging zijn er een aantal
wijzigingen in dit beplantingsplan
aangebracht waardoor meer voedsel te vinden is voor de ’Bijenvolken op het dak van Rijnstate’.
14

Voor deze vorm van maatwerk heeft Rijnstate
de primeur te pakken binnen Nederland !*
Inmiddels is het initiatief “Bijenkasten op het dak
van Rijnstate” een feit ! Er zijn bijenvolken op het
dak van Rijnstate geplaatst, begin oktober. De donateurs van ‘Bijen op het dak van Rijnstate’ konden
op de Fair Trade Markt, als dank voor hun financiële steun een pot honing ophalen. Daarnaast wordt
aan donateurs de mogelijkheid geboden (kosteloos) lezingen bij te wonen die door de Imkervereniging worden georganiseerd. Voor iedereen die
dit project alsnog wil steunen kijk op:
www.rijnstatevriendenfonds.nl/bijen
Lotty van den Bosch
*Er zijn inmiddels meer ziekenhuizen in Nederland
(waaronder Radboud-UMC Nijmegen) die bijenkasten op het dak hebben geplaatst, maar (nog)
geen van deze ziekenhuizen heeft de beplanting
insecten- of bijenvriendelijk aangepast. Wij hebben
begrepen dat er wel het e.e.a. rondom Radboud
Nijmegen zal gaan gebeuren.
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‘De bij in de boekhouding’
‘De bij in de boekhouding’ zo kopte in de zomer
van dit jaar een artikel van Esther Bijlo in Trouw.
Natuurlijk kapitaal zoals grondstoffen, water,
land en dieren moeten een economische waarde
krijgen. Waarbij Bijlo zich afvraagt , of de werkzaamheden van insecten opgenomen zijn in het
bruto nationaal product ofwel waarom ‘de functie’ van bestuivers niet voorkomt in de boekhouding van bedrijven zoals bijvoorbeeld jam- fabrikanten.

teit, Ecosystemen & Economie
(Platform BEE). Dit platform is
opgericht door IUCN NL en
ondernemersorganisatie VNO-NCW met
steun van het Nederlandse ministerie
van Economische Zaken.
Lotty van den Bosch

De inhoud van het artikel is voor bijenhouders al
lang een heet hangijzer wat gepaard gaat met het
bewustzijn dat je er niet zomaar even een oplossing voor hebt gevonden. Binnen het NBV beleidsplan (2012) wordt ‘het’ bij de SWOT analyse onder
zwakke punten toegevoegd/benoemd als: ‘Er is
geen (financiële) waardering voor ecosysteemdiensten’. Je krijgt als bijenhouder bij het lezen
van dit punt toch een onbehagelijk gevoel.
Dat NBV een stem hierin heeft is, omdat zij met
7000 leden het overgrote deel van alle imkers in
Nederland vertegenwoordigt en daardoor een vuist
kan maken. Dit heeft blijkbaar ook het IUCN niet
onberoerd gelaten.
Dit mondiaal samenwerkingsverband van natuurbeschermers, bedrijven en overheden heeft zich
gebogen over de vraag hoe en op welke wijze ecosysteemdiensten financieel te waarderen zijn en
daarnaast hoe bedrijven dit kunnen implementeren in hun bedrijfsboekhouding. Mathew Parr van
het IUCN bericht hierover dat er inmiddels eerste
richtlijnen zijn ontwikkeld waarmee bedrijven een
houvast wordt geboden ‘hoe om te gaan met natuurlijk kapitaal’.
Deze richtlijnen opgesteld door de Natural Capital
Coalition, geven wereldwijd de koers aan voor een
nieuwe post in de bedrijfsboekhouding: Natuurlijk
kapitaal.
Voor Nederland is er een website gelanceerd met
de naam: Natuurlijk kapitaal.nl (http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl)
Inmiddels heeft in november de conferentie op
Terminal Fokker plaatsgevonden. Deze conferentie
werd georganiseerd door het Platform Biodiversi15
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Heidehoning persen

De laatste tik

Jullie kennen het gemartel om heidehoning te
slingeren. Na veel moeite met extra handelingen
zit er nog de helft van de honing in de raten. Daar
heb ik wat op gevonden.

De tijd nadert snel om de laatste tik uit te delen
aan onze plaaggeest Varroa Destructor.
Het nagerecht van het 3-gangen menu.

Ik beschik voor het persen van druiven voor de
wijnbereiding over een hydropers. Dat is een roestvrijstalen cilinder met gaatjes die verticaal op een
gietijzeren onderstel met een gootje staat. In het
midden is een rubberen balg die opgepompt wordt
met water en afgesloten wordt met een gietijzeren
deksel. Tussen de balg en de cilinder worden de
druiven gestort. Door de waterdruk zwelt de balg
en drukt de druiven tegen de cilinder. Zou dat ook
lukken met honingraten? Zo gezegd zo gedaan. De
raten werden uitgesneden en geperst. Ik heb de
pershoning vergeleken met geslingerde honing.
De smaak en structuur was precies gelijk maar de
slingerhoning was iets transparanter als je potten
tegen het licht houdt. De opbrengst is het dubbele. Er is één nadeel: je bent de uitgesneden raten
kwijt. Bij de pershoning in vroeger tijden, toen de
inhoud van de korven met heidehoning werd uitgesneden met een groot mes, werd de totale inhoud
met broed en stuifmeel geperst maar raten boven
het moerrooster bevatten alleen honing.
Ries van Dijk.

Bacterie die varroamijt bestrijdt
In het Technisch Weekblad (van mijn zoon) las ik
het volgende (door mij ingekorte) artikel.
Studententeams uit Wageningen en Delft zijn volop
in de prijzen gevallen in een competitie in Boston
in een internationale wedstrijd over synthetische
biologie. Het team uit Wageningen (tweede uit 300
deelnemers) werkte acht maanden aan een bacterie die specifiek de varroamijt kan bestrijden.
Carina Nieuwenweg: “Deze varroamijt parasiteert
op bijenkoloniën, een van de oorzaken van massale
bijensterfte. Onze bacterie verspreidt enkel gif als
hij deze mijt detecteert én als er genoeg bacteriën
aanwezig zijn.
16

Door specifieke receptoren is dit gif alleen schadelijk voor de mijt. De bacterie reguleert de gifproductie zelf, zodat de bijenhouder er minder omkijken naar heeft.”
Het artikel geeft helaas geen nadere details.
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Het voorgerecht valt goed in de smaak bij vogels
in de tuin als we het gesloten darrenbroed
inclusief varroamijten verwijderd hebben.
Het hoofdgerecht waarbij in het keuzemenu gekozen kon worden uit mierenzuur, thymovar,
of vergelijkbare ingrediënten.
En dan nu het nagerecht, waarbij, in een sausje
van suikerwater, oxaalzuur in druppelvorm wordt
aangeboden.
Dit laatste doen we in een broedloze periode,
wanneer de bijen dicht op elkaar op de tros
zitten. Bij voorkeur bij een temperatuur tussen
-5 en +5 graden C. Van het oxaalzuur (35 gram
op 1 liter suikeroplossing 1 op 1) wordt 5 ml. per
straatje bijen gedruppeld. Er is ook een klare
oplossing te koop, genaamd Oxuvar. Dat kost dan
natuurlijk wat meer. Het is de laatste mogelijkheid om het startpotentieel van varroamijten aan
het begin van het nieuwe seizoen te reduceren.
Bekend is dat er een toename van mijten tussen
februari en augustus met een factor 50 plaats
vindt. Als we bij dit nagerecht ca. 50 mijten kunnen doden, dan zou dat volgend jaar zo’n 3000
mijten kunnen schelen.
Gewoonlijk behandelen wij de volken bij Simonveste in zo’n koude periode tevens ter demonstratie voor geïnteresseerden. Dit wordt dan per
mail bekend gemaakt.
Marcel Simon

Ries van Dijk.
Een hoopvolle ontwikkeling. We wachten maar op
nadere gegevens. (Red.)

17

de

Bijenstal
Bijen in de kunst
Het is niet voor het eerst dat mijn dochter voor
mij objecten tegenkomt waarvan ik gebruik kan
maken voor deze rubriek.
Zo was zij onlangs in Hamburg waar een gebouw
staat waarin het “Patriotisch Gesellschaft” gevestigd is. Een Genootschap voor wetenschap, cultuur
en nijverheid, opgericht in 1765. Het viel haar op
dat op de gevel 2 ronde voorwerpen uitsteken
waarop geschilderde bijenkorven te zien zijn. Op
de foto van het gebouw alleen als lichtgele vlekken
te zien. Bij nader onderzoek bleek dat dit genootschap als logo een bijenkorf heeft en dat er ook
bijenvolken op het dak staan. De geoogste honing
wordt ook als “Patrioten Honig” verkocht.
Wat heeft dit Genootschap nu met bijen? Zoals zo
vaak worden ook hier de bijen symbolisch voor
het algemeen nut dienende wezens beschouwd,
waarbij natuurlijk hun ijver, samenwerking en opofferingsgezindheid voorop staan. Doelstelling van
deze organisatie. Als object voor deze rubriek gaat
dan hierbij de medaille die het Genootschap uitreikt aan personen die zich nuttig hebben gemaakt
voor kunst en cultuur.

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |
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Grote schoonmaak
Wat hebben de leden zich op 29 oktober van hun
beste kant getoond! De schoonmaak van Simonveste was daardoor in een ochtend gepiept. De
foto’s tonen deels wat er zoal gedaan is.
Klaas had het nodige materiaal aangevoerd en al
vooraf klaar gezet. Zo kon Bart Loman meteen het
dak op om met hulp van zijn zoontje takken en blad
eraf te halen en af te voeren.

Marcel Simon

Wil Berns nam de heggenschaar om de meidoornhaag te snoeien en hielp daarna Erwin Prins om de
aangewaaide laag beukennoten etc. van de basis
van de stal weg te harken. Ben Hasselbach nam
vervolgens de goot voor zijn rekening en heeft alle
plastic voerbakken gereinigd. De slingerruimte
kreeg intussen een grondige beurt. Klaas, Bart R.
en Lotty gingen de vloer te lijf met hogedrukspuit,
schrapers en Vim. Ja het intensieve gebruik had
zijn sporen nagelaten!
Maar ook de andere ruimtes werden niet vergeten.
Jacqueline van Peufflik, Liesbeth van der Velden,
en Manon Best ruimden op alsof ze thuis waren,
terwijl Juul Hogeling alle dekplanken en roosters
in de buitenkast op orde bracht, zoals nooit eerder
gebeurde.
18

De nog niet gereinigde broed- en honingkamers
waren intussen door Wil afgekrabd en met hulp
van Rieks werd op de zolder ruimte gemaakt voor
rondzwervende onderdelen van kasten. En de coördinator van de stalcommissie deed wat zijn functie
van hem vroeg: coördineren…..Intussen werd in de
wassmelter, die voor het gemak buiten was gezet,
de oude raat gesmolten. Dit trok nogal wat aandacht van de bijen, die toch al gebruik maakten van
het mooie weer om uit te vliegen. In de korte pauze
werd bij koffie en thee genoten van het bekende
honinggebak van Alette Riggeling.
Kortom een geslaagde actie. En mochten er namen genoemd zijn die niet bekend voorkomen, dan
zijn die van enthousiaste cursisten die nog maar
net de cursus afgesloten hebben en waarvan we
voor de toekomst vast nog wel meer steun bij verenigingsactiviteiten kunnen verwachten.
Marcel Simon
19
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En lekker dat die smaakte!
De jaarlijkse honingkeuring van de gezamenlijke
verenigingen Arnhem-Velp en De Liemers was
op 10 november in de Samen Op Weg Kapel in
Duiven .

vergist, ze had gedacht dat de keuring een week
later was: bij de diploma-uitreiking in Velp. Haar 2
partijen zijn later gekeurd en kregen een waardering van 9,7 voor de vloeibare honing en 9,5 voor de
gekristalliseerde. Met de uitdeling van zeer fraaie
oorkondes kwam een eind aan de interessante
avond ( tenminste wat de keuring betreft, de lezing
is door de keurmeesters gemist) in Duiven.

Op deze avond was er naast de honingkeuring ook
een lezing. Een impressie volgt hieronder. Vanaf
19.30 druppelden de imkers binnen, een redelijk
aantal had inderdaad potjes honing meegenomen
ter beoordeling.
Henk Hoge
Honingkeuring
2016
Bij het begin van de keuring bleek dat 7 imkers ( 4
van de Liemers en 3 van Arnhem-Velp) in totaal 16 Nr
Imker
honing klasse
aantal punten
1 Arthur Ohm
1
98
partijen ter keuring hadden meegenomen. De zeer
2 Arthur Ohm
2
87
3 Arthur Ohm
6
99
ervaren keurmeesters Eric Blankert en Harm van
4 Bart Riggeling
5
100
5 Bart Riggeling
1
100
de Pas begonnen samen met Lotty van den Bosch
6 Jos Eskes
5
95
7 Jos Eskes
1
100
en ondergetekende om 20.00 uur met de keuring.
8 Louis Janssen
5
100
Keurig in het wit gekleed werden de honing en de
9 Louis Janssen
3
94
10 Louis Janssen
1
100
verpakking in de hal van het gebouw beoordeeld.
11 Louis Janssen
5
100
12 Louis Janssen
1
100
In het voorbij gaan keken andere gasten van het
13 Piet van Schaik
1
100
14 Marcel Simon
1
100
gebouw naar dit ongewone gezelschap.
15 Marcel Simon
2
98
16 D de Loo
1
88 2 potjes met etiket
Getweeën werd de kleur, de geur, het uiterlijk en
1559
met veel genoegen de smaak van de verschillengemideld
97,4
de soorten beoordeeld. Dit geschiedde in blanco
Edth Peters
1
97
3
95
potjes. Ook werden deze en de geëtiketteerde
Het aanwezige publiek had echter de lezing van
pot goed bekeken zodat geen vingervlek, druppel
mevrouw Inez van den Broek niet gemist.
honing aan het deksel gemist werd. Al deze kenZij liet ons delen in haar grote kennis van het fenomerken leveren aftrekpunten op. Als laatste item
kwam het etiket aan de orde. Dit moet voldoen aan meen dat aardstralen en wateraders van invloed
zijn op ons welzijn. Diverse voorbeelden werden
diverse voorwaarden en moet mooi recht op de
aangehaald waarbij na ontstoring ervan een einde
pot zitten. Op het etiket moet staan: “Nederlandse
kwam aan psychische of lichamelijke klachten,
honing”, de naam en het adres van de imker, het
zoals bedplassen of migraine. Daarnaast bestaan
gewicht in g of gram, een partij nummer, houder zgn. Curry- en Hartmann lijnen, genoemd naar
baarheidsdatum en een waarschuwing dat honing
resp. een Amerikaanse en Duitse wetenschapper.
niet geschikt is voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Met een soort wichelroede kon zij aantonen hoe
Ook aan de lettergrootte worden specifieke eisen
Curry- en Hartmann lijnen lopen, en zelfs aangesteld.Bij de partijen waren er 8 met vloeibare
geven waar de straling onze zaal binnen kwam,
honing, 2 met kristalliserende, 1 met gekristalwaardoor sommige van ons zich wat ongemakkeliseerde, 4 met heide en 1 met heide-melange
honing. De algehele kwaliteit was zeer goed: maar lijk voelden. Bij de bouw van bijvoorbeeld kerken,
en ook bij de aanleg van wegen door de Romeiliefst 10 inzendingen kregen een waardering van
nen, werd wel rekening gehouden met deze lijnen.
10 punten en daarmee de kwalificatie uitmuntend.
Zo werd een kerk gebouwd op de plaats waar
Het gemiddelde cijfer was 9,7. Over de smaak van
lijnen elkaar kruisen. Ze lopen van Noordwest
de partij heidehoning van Bart Riggeling waren de
naar Zuidoost en van Noordoost naar Zuidwest en
keurmeesters zeer lovend, deze smaakte heel erg
vormen zo een netwerk.
lekker. Daarnaast viel op dat van de 5 partijen van
De invloed op bijen kwam nauwelijks aan de orde.
Louis Janssen er 4 waren met een 10, nu de laatste ook nog Louis!. Edith Peters had zich een week Wel zouden zij op hun vlucht de lijnen volgen.
20
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg
Dit seizoen zal Juul Hogeling, cursiste in 2015, in
de Bijenstal verslag doen van haar ervaringen als
beginnend imker.
Vorige keer vertelde ik over de orchideeën in de
tuin….de reuze springbalsemienen in de enigszins getemde wildernis van mijn bostuin… Nou,
de warme, droge nazomer veranderde deze bloemenpracht in een geplette warboel van stengels.
Zo prachtig en fier ze eerst statig rechtop bloeiden,
zo plat en droevig lagen ze nu op de grond alsof
er een bulldozer overheen was gewalst…. Ineengestort door de langdurige droogte. Deze planten
houden hier absoluut niet van en de vele sproeibeurten mochten niet baten.
Ondanks deze droogte vlogen de bijen vrolijk vanwege de warmte en er was nog genoeg te halen
zoals de heide en de klimop. Resultaat was 17 kilo
najaarshoning, een heel andere smaak dan de lente -en zomerhoning, deze honing is pittiger, dikker
en donkerder, maar heerlijk!

22

En dan? Tja, dan begint het inwinteren….beetje
saaie tijd voor mij als imker. Elk volk heeft 14 kilo
voer gekregen, welverdiend en vast hard nodig om
deze winter goed door te komen. De winterbijen
worden geboren en de volkjes worden kleiner…
Hierbij groeit ook mijn angst… Zullen ze goed overwinteren? Zijn ze sterk genoeg? Voor de zekerheid
heb ik in alle daken van de kasten nieuw dik piepschuim geklemd. Begin november werd het ineens
erg koud, zelfs lichte vorst en ik zag bij mijn controles (door de plastic afdekplaat) nauwelijks nog
bijen… Waar zitten ze toch? Ik wilde ze ook niet
teveel storen(kasten openmaken) want dan koelt
het weer te veel af, dat wil ik deze warmteminnende beestjes ook weer niet aandoen. Ik heb nu vier
volken, twee op twee broedkamers en twee op één
broedkamer. Gewoon met rust laten dan maar…?

En nu? De laatste dagen (eind november) geeft de
thermometer weer boven de 10 graden Celsius aan
en tot mijn blijdschap zag ik bij alle volkjes ( want
ze zijn nu klein) weer enkele bijtjes voorzichtig
rondvliegen..Gelukkig, ze leven nog…En nu maar
hopen dat het goed gaat. Varroa bestrijding moet
ik nog wel doen, wat is beter oxaalzuur of toch
maar Hive-clean? Daar moet ik nog een keuze in
maken. In ieder geval ga ik tussen Sinterklaas en
Kerst behandelen als al het broed is uitgelopen.
Ondertussen met in mijn achterhoofd de gedachte
aan de voorjaarszwermen volgend jaar, die ongetwijfeld wel weer zullen komen, ben ik begonnen
met het vlechten van een schepkorf onder begeleiding van Klaas en Bart (nee, niet Riggeling,
andere vereniging) in Dieren. Samen met Liesbeth
(zij heeft net haar diploma behaald) tuffen we om
de week op zaterdag naar Dieren waar we in een
gezellig soort blokhut uit stro en bies vormen proberen te creëren waar we straks vast erg trots op
zullen zijn. Zo eenvoudig is het nou ook weer niet
en best veel werk. Ondertussen gaan de gesprekken over en weer ….ja natuurlijk….over bijen… dat
blijft toch altijd interessant!
Wie weet lukt het ook nog om een echte bijenkorf
te maken, hoe leuk is dat? Een van de deelnemers
(Carla) maakt een vierkante korf door te vlechten
om een soort stalen karkas met als voordeel dat
je de raten er toch in en uit kunt halen, ook wel
een slim idee. Want dat blijkt lastig te zijn met een
gewone korf. Maar ja, eerst maar eens zien of ik de
schepkorf voor elkaar krijg!
En waarom een schepkorf? Is het niet veel makkelijker om een emmer te nemen bij het scheppen van zwermen? Nou, er is voor allebei iets te
zeggen, een emmer is glad en je kunt de bijen
dan makkelijker in bijvoorbeeld een zesramer
laten glijden, moet wel meteen… De schepkorf is
echter stroef en daar kunnen de bijen zich goed
aan vasthouden, je haalt de korf dan later op van
de zwermplek en schudt de bijen dan later in een
kast, ook een goede methode, toch? Ach, ik wil ze
gewoon allebei!
Nog een laatste dingetje of liever gezegd DING,
want ik zit er oprecht mee. Tot mijn verassing zijn
in twee dagen tijd alle wilde kastanjebomen aan

de Thomas a Kempislaan en in het verlengde de
Huyghenslaan omgehakt, wat een kaalslag! In het
voorjaar kleurde de straat felroze van de enorme
bloesems, zo prachtig!!

Natuurlijk weet ik ook wel dat er een ziekte heerst
onder de kastanjes maar was dit nu echt nodig?
Waarom is het beleid om alleen de zieke bomen te
vervangen van tafel? Bij het eerste pollenonderzoek van mijn lentehoning vond ik wilde kastanjepollen, zo’n mooie drachtplant, nu komen er eiken,
wat hebben de bijen daar nu aan? Jammer hè?
Juul Hogeling
23
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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 het verzorgen van:
Bedrijfsadministraties
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)
Particuliere belastingaangiftes
Eindhovensingel 72 | 6844 CN Arnhem| Tel. 026-3830513 |Fax. 026-3811521|

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