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Van de bestuurstafel
Bestuur
Paula Swenker (voorzitter)                  
0317-314260
voorzitter@debijenstal.nl     

Michael Luteijn (secretaris)       
secretaris@debijenstal.nl      

John van Huit (penningmeester)
026-3830513 
penningmeester@debijenstal.nl            
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.  
te Arnhem

Eddie van der Ham (pr en voorlichting)  
communicatie@debijenstal.nl     

Herman Radstake (opleidingen)
06-36196269 opleiding@debijenstal.nl

Arthur Ohm (adviseur)
026-3635697 a.ohm@debijenstal.nl

Margreet van Gastel (adviseur)
026-4454966 c.vangastel@debijenstal.nl

Mart Coemans  (adviseur)
026-4451195 mcoemans@debijenstal.nl

Redactie
Marcel Simon   026-4425514
redactie@debijenstal.nl

Lotty van den Bosch   06-15823804
redactie@debijenstal.nl

Edith Peters   06-22462909
redactie@debijenstal.nl

Contactpersoon bijenziekten
Marcel Simon  026-4425514
Erwin Prins  026-3612698

Stal Simonveste
Marcel Simon (voorzitter)   026-4425514 
Klaas Poppinga   026-4952164
Erwin Prins  026-3612698
Rieks Holtjer   026-3615500
Rik Nieuwhof  026-8480570
 
Stal Openluchtmuseum
John van Huit (voorzitter)   06-57502037
Ben Hasselbach   06-28822380 / 026-4421560
Kristof de Ridder  06-38543453
  
Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter)   026-4451195
Erik Dubelaar   026-3645025
Ineke Wesseling   026-4437471

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven   026-4462588

Honingdepot
Vacature

Postadres vereniging:
Oranjeweg 131  6991 WL Rheden

De winterperiode loopt langzaam ten einde, ondanks 
de lage temperaturen in de tweede helft van februari. 
Ik hoop dat iedereen met zijn volken de winter goed 
is doorgekomen! Ons smaakte de stamppotmaaltijd 
in december afgelopen jaar in ieder geval heel goed 
Het blijft een goede manier om onszelf ook geza-
menlijk in te winteren, maar in tegenstelling tot onze 
volken rusten wij niet maar hebben we interessante 
lezingen, een film en scholen we ons een beetje bij.

Op 23 januari hadden we de één na laatste lezing 
van het winter seizoen, en wel een zeer interessant 
verhaal van Arie Kreike, die voor de NBV deelneemt 
in een werkgroep van de Europese Unie. Interessant 
om te horen dat er zich “boven onze hoofden” van 
de dagelijkse zorg voor bijen veel afspeelt dat ons 
allen kan raken. Uiteraard is het moeilijk en stroperig 
om met 27 landen het eens te worden, dat er kwa-
liteitscriteria aan bijvoorbeeld honing en kunstraat 
gesteld zouden moeten worden, zodat we niet meer 
bang hoeven te zijn voor sjoemelwas. Maar het is wel 
ploeteren voor Arie en de zijnen. Wist u trouwens 
dat de chinezen in het laboratorium honing kunnen 
maken waarvan het nauwelijks mogelijk is deze van 
echte bijenhoning te onderscheiden. Als rechtgeaar-
de Nederlandse imker zou ik zeggen “grenzen dicht” 
hiervoor. Maar ja, zoiets kan alleen Europa besluiten. 
Maar het is ook goed dat het oprukken (vanuit Italië) 
van de bijenkastkever en de Aziatische hoornaar 
wordt gevolgd in de hoop dat er iets gevonden wordt 
waardoor onze bijen er niet al te veel last van gaan 
krijgen. En hij had nog veel meer te vertellen. Kortom 
veel belangwekkende zaken die zich in de Europese 
Unie afspelen, ook al lijkt het “ver van ons bed”, dat 
is het vaak beslist niet.

Op 21 maart zal Peter Linnartz de laatste lezing van 
dit seizoen houden over duurzaam imkeren.  Op de 
website / activiteiten kalender vindt u dit allemaal en 
ook de lezingen die door de Korenbloem van Ren-
kum/ Oosterbeek worden gegeven.

De algemene ledenvergadering heb ik ervaren als 
een plezierige bijeenkomst. Lotty heeft afscheid ge-
nomen als bestuurslid en haar opvolger is Eddie van 
der Ham. Een herschikking van de taken binnen het 
bestuur moet nog besproken worden.
Niet alleen is onze dank aan Lotty groot voor al het 

werk dat ze heeft verricht in de afgelopen jaren, 
maar het bestuur is ook erg blij dat ze een aantal ac-
tiviteiten nog wil voortzetten zoals haar werk voor de 
drachtplanten commissie, de organisatie in verband 
met “NL doet” en het organiseren van de lezingen in 
de winterperiode. Nogmaals Lotty: dank!

Maar we moeten ook weer aan de slag. Bloemenran-
den inzaaien. Op 9 en 10 maart waren de “NL doet 
dagen”. We hebben voor 7 inzaai velden in Arnhem, 
Velp en Rheden subsidie aangevraagd.

Nog even en de zwermen komen er weer aan. Ook dit 
jaar maken we gebruik van de zwermen-app waarbij 
iedereen die een zwerm ziet het telefoonnummer 
kan gebruiken. Maar zoals altijd binnen een groep 
vindt de ene helft het interessant of leerzaam uitge-
breide informatie te ontvangen over alles wat er zich 
afspeelt terwijl anderen juist om die reden afhaken.
Dus splitsen we de app. Eén app voor de mededeling 
dat er een zwerm is aangetroffen met het dringende 
verzoek alleen weer de hoogst noodzakelijke mede-
delingen via deze app te communiceren. Het telefoon 
nummer wordt aan instanties, gemeenten, op de 
website etc. openbaar gemaakt. 
Daarnaast lijkt mij een andere app zinvol, de BBB-
app (bijenbabbelbox) een uitstekend middel om de 
leden met elkaar te laten communiceren en informa-
tie uit te wisselen. Wie zich het meest geroepen voelt 
kan zo’n app aanmaken en iedereen die wil kan zich 
daarbij aansluiten. Dit alles in de hoop dat iedereen 
nu iets van zijn gading vindt.



5

deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   Maart 2017   |  jaargang 43

deBijenstal

44

Maart 
Woensdag 21 maart, aanvang 20:00 uur. Lezing Peter Linnartz:  
Hij laat zien dat bijenvolken op geheel natuurlijke wijze te  
manipuleren zijn en dat het streven van een imker veel  
honing te oogsten niet in strijd hoeft te zijn met het belang  
van het bijenvolk zelf. Hierbij gaat Peter Linnartz uit van zijn  
40-jarige ervaring en laat hij zich inspireren door de nieuwste  
inzichten op het gebied van verantwoord duurzaam imkeren.  
Locatie: Nieuw Schoonoord te Velp

Zondag 25 maart Lammetjes dag bij de Schaapskooi in Rheden 

Dinsdag 27 maart 20:00 uur Lezing  ‘Angelloze-bijen’ door  
Saskia van Orsel en Leen van’t Leven. Zij was in Zuid-Amerika en heeft  
daar met deze bijen kennis gemaakt en gewerkt.  
Locatie: Paasbergflat, Overzicht 90, 6862 CT  Oosterbeek

Zaterdag 31 maart, 10:00 uur eerste bijpraatochtend  op Simonveste 

April 
Donderdag 12 april, 20:00 uur. Bijscholings-/thema-avond. Locatie SOW kapel, Rijksweg 
56B 6921 AJ Duiven. Ingang aan de achterkant van het gemeentehuis. Parkeerterrein 
aan de Kastanjelaan. Aanmelden bij Herman Radstake: opleiding@debijenstal.nl   

Zaterdag 29 april, 10:00 uur bijpraatochtend  op Simonveste 

Mei 
Begin mei  gaan de demonstraties weer van start, tot eind september :

Demonstraties op NOM elke zaterdag en zondag van 9:30-17:00 uur

Demonstraties op  stal Simonveste elke zondag van 12:00-16:00 uur 

Zaterdag 12 mei, excursie naar EcoPoll in Geffen, met rondleiding en een lezing in de 
ochtend. Na de lunch een bezoek aan de grote kerk en/of molen in de middag. 
Voor meer informatie / aanmelding   Jos Eskes:   jos@eskesmanagement.nl

Zaterdag 26 mei, 10:00 uur bijpraatochtend op stal  Simonveste 

Juni 
Zaterdag 30 juni, 10:00 uur bijpraatochtend op stal Simonveste 

Zaterdag 30 juni, ‘s middags BBQ op de Paardenmaat , ook partners en kinderen 
zijn welkom. Aanmelden bij Michael Luteijn: secretaris@debijenstal.nl     

5

Ook de “slingerruimte” in Simonveste zal weer ter 
beschikking van de leden staan om te smelten, slin-
geren, was te gieten en het kolbapparaat voor de 
heidehoning te gebruiken. De ruimten zien er weer 
prachtig uit na de schoonmaak in november jl. en het 
nieuwe keukenblad is door Klaas en Rieks vakkundig 
aangebracht. Vorig jaar ging het wasgietapparaat 
kapot en het was een reparatie van honderden eu-
ro’s. Het bestuur realiseerde zich toen dat het geen 
financiële voorziening had getroffen voor reparaties 
of vervanging van deze apparaten. Zoals ik al eerder 
heb verteld is, na wikken en wegen, besloten om een 
kleine bijdrage te vragen. € 2,- voor was smelten en 
slingeren en € 5,- voor gebruik van het wasgietap-
paraat en het kolbapparaat. Op de website komt 
een schema te staan waar leden zich op kunnen in-
schrijven voor een dagdeel en tevens direct kunnen 
betalen. Ik geef toe, het zal even wennen zijn, maar 
iedereen kan nu alles zelf regelen, zonder anderen te 
hoeven vragen wanneer de slingerruimte “vrij” is. 

Jammer dat Bart afscheid heeft genomen van deel-
name aan de stalcommissie, waarvan wij sinds 1995 
dankbaar gebruik hebben gemaakt. Dat betrof niet 
alleen het onderhoud van de stal en de verzorging 
van de bijenvolken, maar ook zijn hulp bij de bouw 

van onze nieuwe stal in 1999. Ook past hier een 
woord van dank voor zijn bereidwilligheid voor de 
vele andere werkzaamheden die hij in de afgelopen 
tijd heeft verricht.

Een ander punt van aandacht is de aangepaste wet-
geving met betrekking tot de privacy, die eraan komt 
in mei. Bij ons gaat het dan om de privacy van de ge-
gevens van de leden. Wat mag wel, wat mag niet. Met 
name omdat er van een aantal leden een vraag is 
naar een “smoelenboek” van de leden van de vereni-
ging. Het gaat daarbij niet alleen om de gewone ge-
gevens, zoals mailadres en telefoonnummer, maar 
ook om welke talenten, kennis of deskundigheden 
iemand heeft. Het ziet ernaar uit dat ieder lid moet 
gaan beslissen of hij zijn eigen gegevens wil delen 
met collega leden van de verenging en of hij met 
openbaar maken van zijn gegevens deel wil nemen 
aan de collectieve acties als het gaat om potten en 
voedersuiker. En of je gegevens ter beschikking ko-
men van contractuele partners, zoals bijvoorbeeld de 
drukker van “De Bijenstal”. Het bestuur is bezig dit 
uit te zoeken en nadere informatie volgt dus nog.
Maar, zoals gezegd, nu weer aan de slag: De eerste 
bijpraat ochtend is op 31 maart. Noteer het! 
 
Paula Swenker

Eindelijk lente....... door Erwin Prins
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Over wonderen gesproken....

Laat ons eerst maar eens kennisnemen van wat 
er in de boeken over het verschijnsel wonder ge-
schreven staat. Het komt woordenboekig neer op 
1) handeling, situatie die de natuurkrachten te 
boven gaat 2) iets buitengewoons. In het eerste 
geval kun je maar beter religieus zijn; in het twee-
de geval lijkt realiteitszin een vereiste. Je zou ook 
van respectievelijk een voor- en van een nadenker 
kunnen spreken. Gelovige mensen denken meestal 
vooruit. Ze hanteren veronderstellingen, vooruit-
zichten, idealen; ze vertrouwen blijmoedig op de 
toekomst. Niet-gelovigen houden zich bij voorkeur 
bezig met het nu en met het verleden dat tot dit nu 
heeft geleid. 
Het zijn niet altijd vrolijke gasten.

Het huidige Nederlandse imkersvolkje bestaat, 
meen ik te mogen veronderstellen, voor een deel 
uit voordenkers en voor een steeds groter part na-
denkers. De voordenkers interpreteren bij voorkeur 
de wonderlijke wereld van de bijen als het resul-
taat van de wijze waarop de Schepper hen gescha-
pen heeft. Als imker staan ze daar voortdurend en 
terecht versteld van: “Goed van God!” Bovendien 
brengen die bijen ook nog het een en ander aan 

contanten op. Wat wil je nog meer? 
De nadenkers zijn in dezelfde zin natuurlijk ook 
profiteurs. Ze willen weten en meten hoe de ho-
ningbij tot een nog grotere productiviteit gebracht 
kan worden: het ene onderzoek na het andere. In 
tegenstelling tot de vooruitdenkende bewonde-
raars doen zij zich na hun research onder de vlag 
“Goed van de Science” niet zelden voor als gelijk-
hebbers, soms als betweters. 

Intermezzo: nadenkend over het een en ander las 
ik ergens: “Wonderen zijn niet in tegenspraak met 
de natuur, maar met wat wij van de natuur weten”. 
En op een andere plek: “Als je al een dier, bv. een 
leeuw tot menselijke taal zou kunnen brengen, zou 
je met hem/haar toch niet kunnen communice-
ren”. Het zijn uitspraken van gerenommeerde bio-
logen en filosofen, zoals bv. Ludwig Wittgenstein. 

Mijn achterstallige bijenbladen in deze winter-
maanden doornemend, kom ik tot de conclusie dat 
het ene blad, het landelijk “Bijenhouden” vijf arti-
kelen vergezeld laat gaan van een opsomming aan 
referenties, bronnen die men heeft geraadpleegd. 
Hier zijn heel duidelijk de nadenkers aan het 
woord, de onderzoekers, gelijkhebbers en betwe-
ters. In het verenigingsblad “de Bijenstal” van de 
afdeling Arnhem-Velp en omstreken dacht ik het 
“Goed van God” aan te treffen. Na lezing kwam ik 
tot de conclusie dat het hier eerder het “Goed van 
ons” als perfect georganiseerde vereniging betreft. 
In beide gevallen ontbreekt steeds meer het won-
der van de honingbij. Jammer. Hoewel niet gelovig 
geef mij toch maar: Goed van God”. 

Rik Oldeven

              “D’r Bij”

Als je twee imkers hebt en ze hebben dezelfde 
mening, dan kijken ze in de spiegel! 

Vincent Diesveld
Leeftijd: 49 jaar
Getrouwd en twee dochters van 12 en 9 jaar
Woont in Huissen
Docent biologie en ICT op MBO school

Frans Koops
Leeftijd: 80 jaar
Getrouwd en 2 uitwonende kinderen
Woont in Arnhem Noord
Voormalig docent biologie  en medewerker 
milieuonderzoek KEMA

Vandaag spreek ik Frans en Vincent voor een 
dubbelgesprek. De één komt, de ander gaat, als 
docent voor de basiscursus Imkeren van onze 
verenging. Frans heeft deze cursus 12 jaar lang 
gegeven. Vincent zat in 2010 bij hem in de les-
groep, ik was cursist in 2014. Ik heb Frans leren 
kennen als een bevlogen docent, die vol enthousi-
asme en met gemak een avond vol praatte over de 
bij en het imkeren. Mijn zwakke plek, zegt hij zelf, 
was dat ik niet te stoppen ben. Ik praat maar door.                
Ik weet nog wel dat ik me wel eens zorgen maak-
te over zijn uithoudingsvermogen, 2 uur non stop 
praten baarde mij toen al zorgen. Hij lacht het weg, 
ik hou ervan om te praten over de natuur.
Frans en Vincent kennen elkaar van het IVN. Een 
wereld op zich, waar meer imkers bij betrokken 
zijn. Als IVN gids volg je 1,5 jaar een cursus, be-
staande uit 2 wekelijkse cursusavonden, excursies, 
veldwerk en het volgen van een eigen specialiteit. 
In een dagboek beschrijft de cursist hoe de natuur 
zich ontwikkelt. Frans was de mentor van Vincent. 
Beiden zijn docent biologie (geweest) en toen de 
opvolging van Frans aan de orde kwam, was de 
stap richting Vincent erg logisch. 
Vincent vertelt dat hij sinds 2010 een eigen bijen-
volkje heeft. Hij werkte toen op een middelbare 
school in Lent en wilde de natuur graag meer in 
de klas hebben. Hij kreeg toestemming om in de 
schooltuin een volk te plaatsen. Hij schreef een 
onderwijsplan en paste het imkeren erin. Met veel 
plezier liet hij de leerlingen kennis maken met het 
leven van de honingbij. Op open dagen werden er 
potjes honing uitgedeeld. 
Toen hij van baan veranderde en bij  ROC Het 
Graafschap College terecht kwam, konden zijn 
bijen niet in de schooltuin blijven. Vincent zocht 
via Marktplaats een nieuwe plek, in een straal van 
10 km vanaf Huissen. Hij vond een hobby boer in 
Ressen met een boomgaard. Hierin stonden peren, 
appels, kersen en pruimen. De kasten werden 
op schragen gezet en hij breidde zijn stal uit tot 4 
kasten. Het spijt hem wel dat hij het imkeren niet 
meer in het lesprogramma heeft.

Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze 
leden beter kennen
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Frans vertelt dat hij een bijzondere bijendocent is, 
hij houdt zelf in het geheel niet van honing! Maar 
is gefascineerd door het leven van de bij. Hij vond 
dat er meer lesstof in de basiscursus moest en zo 
werd de avond wat langer. Hij wilde meer aandacht 
besteden aan de communicatie tussen de bijen. 
Het belangrijkste wat hij aan de cursist over wilde 
brengen, is het begrip voor hoe het systeem van de 
bij draait. Dus niet alleen de technische vaardighe-
den, maar vooral het inzicht in de ecologie van de 
bij. 
Aan Vincent vraag ik of er veranderingen zijn te 
verwachten, nu hij de cursus gaat geven.Dat zou 
niet logisch zijn vertelt hij, Frans heeft het draai-
boek met zorg in elkaar gezet, daar ga ik op verder. 
De onderwerpen worden aangehouden, hij heeft 
wel een nieuwe presentatie gemaakt. Vervolgens 
heeft hij  nog weer naar de presentatie van Frans 
gekeken en zaken toegevoegd. Hij zal wat meer 
gebruik maken van filmpjes van het internet. 
Vincent volgt enkele blogs en vertelt daar soms 
heel bruikbaar lesmateriaal uit te kunnen halen. 
Beter kun je het niet uitleggen; beelden zeggen 
vaak meer dan woorden.
Frans vertelt dat het onderzoek naar het gedrag 
van bijen nog steeds nieuwe inzichten oplevert. 
Zo werd bijvoorbeeld in recent onderzoek met 
behulp van minichipjes, die op de bijen zijn ge-
plakt, de plaats in de bijenkast vastgesteld waar 
de bijendans, belangrijk  voor de communicatie 
tussen de bijen, plaatsvindt. Via Bijen@wur en het 
volgen van diverse fora blijven Vincent en Frans 
goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. 
Ze praten elkaar meteen even bij, over de haalbij 
die terug kan evolueren naar een huisbij als het 
systeem verstoord raakt. Of over de nieuwe inzich-
ten betreffend feromonen; de geur blijkt bepalend 
voor de communicatie. Ze zijn aan elkaar gewaagd, 
deze mannen.
Aan Frans vraag ik of hij nog een leuke anekdote 
heeft uit de 12 jaar lesgeven. Hij begint te glimla-
chen en vertelt dat de cursus in de avonden werd 
gegeven bij de Stadsboerderij in Presikhaaf. Een 
beetje donker en afgelegen. Bij aankomst op de 
eerste cursusavond stond er een negroïde man te 
wachten bij het hek, hij kwam voor de basiscursus. 
Eenmaal binnen, bij het licht, bleek deze man niet 

negroïde, maar een volledig getatoeëerd gezicht te 
hebben! Hij heeft de cursus met succes afgerond 
en is een boerderij in Hongarije begonnen. 
Frans is veel in Frankrijk, waar hij een huis heeft. 
Om die reden is het er ook nooit van gekomen om 
eens bij de praktijklessen te komen kijken op een 
zaterdag.
Dat is Vincent wel van plan, maar ook hij heeft 
naast deze interesse nog veel andere hobby’s. 
Zo loopt hij al jaren de Nijmeegse 4 daagse, daar 
moet natuurlijk voor getraind worden. Daarnaast 
houdt hij erg van lezen en is hij een verwoed verza-
melaar, vooral van natuurboeken, daarvoor struint 
hij Marktplaats af. Hij heeft een mooie collectie van 
de verzamelde werken van Jac P. Thijsse, en zeker 
als hij begint te vertellen over handgeschreven 
brieven en 1e drukken, raakt hij bevlogen!
In deze winter zullen weer 19 nieuwe cursisten 
worden ingewijd in de geheimen van het bijenvolk. 
Ik schuif aan bij een les en merk het verschil bij 
4 jaar geleden. De cursisten blijken leergierig en 
hebben zich goed voorbereid, met name via inter-
net. De mobieltjes liggen op tafel, van document-
jes worden foto’s gemaakt, wetenswaardigheden 
of onduidelijkheden worden snel even nagezocht. 
Vincent is thuis in de lesstof, geeft regelmatig 
praktische adviezen en maakt veel gebruik van 
korte, sprekende filmpjes, om zijn verhaal te ver-
duidelijken. Ook hoor ik hem regelmatig zeggen 
dat hij linkjes door zal sturen naar de cursisten. 
Het tempo zit er flink in, er komen veel vragen 
uit de groep. De docent en de cursisten spreken 
elkaars taal, dat belooft wat!  
 
Edith Peters
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Het verbaast me vaak dat collega imkers exact 
weten hoe de situatie van hun afzonderlijke  vol-
ken ervoor staat. Ook zonder dat ze daarvoor hun 
al dan niet gebruikte notities nakijken.Ik heb daar 
altijd mijn kastkaarten voor nodig om bijvoor-
beeld te checken welke koningin het ook alweer 
is en van welk volk het ook alweer de aflegger is. 

En met name nu aan het begin van het nieuwe 
seizoen. Ik had daarvoor al in de winter de kast-
kaarten doorgelezen om in samenvatting van elk 
volk de essentiële punten te noteren. Want ik moet 
zeker een paar volken verenigen om weer plaats 
te hebben voor afleggers. Ik zag toen ook weer dat 
er vorig seizoen maar van enkele volken vegers 
gemaakt zijn. En zal dat dit seizoen anders zijn? 
Kortom je moet met kastkaarten werken. Die zijn 
verkrijgbaar met voorgedrukte details van aller-
lei naar mijn mening overbodige zaken. Het moet 
overzichtelijk blijven en snel herkenbaar. 
Op mijn kaart, een blanco vel stevig papier, schrijf 
ik het nummer van de kast om verwisseling te 
voorkomen, en natuurlijk het jaar van de moer en 
de kleur of het nummer van het merkje. En ook 
wel of ze geknipt is. En als ik haar daarnet gezien 
heb, noteer ik dat ook. Daarna op datum de voor-
naamste bevindingen, zoals broed, eitjes, open 
broed of Brias( Broed In Alle Stadia) wanneer er 
ook gesloten broed is, maar ook darrenbroed en 
(speel)dopjes. De laatste twee om aan te geven 
of zwemplannen in de maak zijn. De hoeveelheid 
stuifmeel en honing (voer) noteer ik ook. En in de 
slingerperiode hoe het verzegelen ervoor staat en 
na het slingeren hoeveel ramen geslingerd zijn.  
Je moet noteren wat nodig is om in een oogopslag 
de situatie te weten voor je de kast openmaakt. 
Daarom schrijf ik ook wel in hoofdletters ergens 
op de kaart DEFENSIEF als het een onrustig volk 
betreft. Dan ben ik al gewaarschuwd voor ik eraan 
begin. 
Een aparte notitie kan betrekking hebben op de 
conditie van het volk. Is er verdenking van ziekte-
verschijnselen? 
Is er veel of weinig Varroa en zijn er bijen met 
verkreukelde vleugels? Of is er verdenking van een 

broedziekte. Hagelschot of ingedeukte dekseltjes 
en soms ook een wat zurige geur. Zijn er bestrij-
dingsmiddelen gebruikt en wanneer? 
Het gebruik van afkortingen beperkt de ruimte en 
bevordert het snel lezen. Kortingen zoals KR> 
kunstraat, BK > broedkamer en BBK of OBK> 
bovenste of onderste broedkamer, HK> honingka-
mer etc. Dit kan ieder voor zich bedenken. 
Wel komt het voor dat collega imkers soms voor 
elkaar inspringen en deze moeten dan ook op de 
hoogte van de “geheim”taal zijn.  
Tenslotte is het verstandig om de kaart in een 
plastic hoes op de dekplank te bewaren om vochtig 
worden te voorkomen, maar ook omdat soms bijen 
op de dekplank terecht komen bij niet sluitende 
onderdelen in de kast, en dan de kaart uitgebreid 
gaan lezen.   
Het zou me trouwens niet verbazen wanneer colle-
ga’s de inhoud van de kastkaart in hun smartphone 
opslaan, zoals sommige ook tuten en kwaken als 
beltoon hebben.
 
Marcel Simon

Kastkaartpraatje
Enigszins zenuwachtig maar ook wel vol ver-
trouwen begonnen de 16 cursisten -1 cursist 
was ziek-  aan het door Herman samengestelde 
examen in het. gebouw van het Natuurcentrum 
Arnhem. 

De cursisten maakten tijdens de lessen een se-
rieuze indruk; dikwijls vragen tussendoor en het 
internet werd regelmatig geraadpleegd om onder-
werpen nader te bestuderen en misschien wel om 
de docent, Vincent  Diesveld, te controleren. Deze 
inzet bleek tot resultaat te leiden: alle cursisten 
zijn geslaagd en wel met hoge cijfers. 
Er waren zelfs 2 tienen bij. Ook een succes voor 
Vincent natuurlijk. Tijdens het nakijken van de 
examens direct na afloop  en in afwachting van de 
uitslag, kregen de cursisten traditioneel onderricht 
in het timmeren van raampjes. 
Meestertimmerman Mart Coemans deed het voor 
en begeleidde hen toen ze zelf aan de slag gingen. 
Ieder maakte een broed- en een honingkamer-
raampje. 

Herman had voor ieder het splinternieuwe cur-
suswerkboek van de Commissie Onderwijs van de 
NBV meegenomen, dat zij voor een kleine vergoe-
ding konden afnemen.  
En nu maar afwachten hoe het bij de praktijk zal 
gaan. 
Het belooft in elk geval veel

Marcel Simon

Theorielessen afgesloten

11
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Arnhem – Bloemenvelden in Monnikenhuizen, zaterdag 10 

maart van 10:00 -13:00uur Zaterdag 10 maart, zijn de groenstro-

ken gelegen aan de Pastoor van de Loolaan, Savornin Lohman-

laan, Doctor Nolenslaan, Cort van der Lindenlaan en Treublaan 

ingezaaid met  70 vrijwilligers (buurtbewoners in deze straten). 

Velp – Bloemenheuvel in het Geërfdenpark,  zaterdag 10 maart 

van 10:00-12:00uur Zaterdag 10 maart, is de Bloemenheuvel 

ingezaaid met de hulp van vrijwilligers waaronder ook het  Wijk-

platform Velp Zuid. Projectbegeleiding door Youssef El Messaoudi 

i.s.m. Groenbeheer van de Gemeente Rheden

Velp - Bloemenveld in het Geërfdenpark , vrijdag 9 maart van 

10:00-13:00 uur.  Vrijdag 9 maart, is het Bloemenveld ingezaaid 

met de hulp van 30 vrijwilligers waaronder een aantal leerlingen 

en 20 personeelsleden van Supply Value. 

Projectbegeleiding door Eddie van den Ham i.s.m. 

Groenbeheer van de Gemeente Rheden  

Velp-Bloemenveld Reigerstraat, april 2018 

Er wordt ingezaaid met 45 vrijwilligers waaronder 41 leerlingen 

van groep 7/8 van de Prins Bernhard school. De actiedag is ver-

schoven naar begin april i.v.m. uitlopende sloopwerkzaamheden.   

Projectbegeleiding door Jan Lijkendijk i.s.m. Groenbeheer van de 

gemeente Rheden

Velp- De Beemd in bloei, woensdag 14 maart van 9:00-13:00uur

Woensdag 14 maart, zijn de groenstroken en percelen ingezaaid 

met behulp van 55 vrijwilligers, waaronder 48 leerlingen van 

vmbo/mbo Aeres-Velp. De actiedag is daarvoor aangepast aan het 

lesrooster van de leerlingen.

Projectbegeleiding door Edith Peters, Marcel Simon en Wil Berns 

i.s.m. Groenbeheer van de Gemeente Rheden 

Rheden – Groenstroken aan de Parallelweg zaterdag 10 maart 

van 10:00-12:00uur zijn de Groenstroken ingezaaid met de hulp 

van 13 vrijwilligers o.a. bewoners langs de Parallelweg.  

Projectbegeleiding door Klaas Poppinga en Lotty van den Bosch 

i.s.m. Groenbeheer van de Gemeente Rheden

Rheden - Inzaaien bij het Pomphuisje, vrijdag 16 maart van 

10:00-12:00 uur

Vrijdag 16 maart, is ingezaaid met 30 leerlingen van groep 7/8 

van de Rheder Enk school. De actiedag is daarvoor aangepast 

aan het lesrooster van de leerlingen.

Projectbegeleiding door Klaas Poppinga i.s.m. Groenbeheer 

12 13

Projectbegeleiding door Dorothé Vriezen en Leen van’t Leven 

i.s.m. Stadsdeelmanager en de Wijkopzichter, Arnhem. 1

2

3

4

Arnhem – Bloemenweide Moscowa zaterdag, 17 maart van 10:00-

12:00 uur Zaterdag 17 maart zijn de groenstroken langs wandel-

paden op Moscowa ingezaaid. Het inzaaien van deze groenstroken 

is uitgelopen naar 17 maart i.v.m. uitstel van de grondbewerking. 

Het initiatief voor dit inzaai project is genomen door Han en Corry 

Geltink. Projectbegeleiding door Henk Hoge/Lotty van den Bosch 

en Arthur Ohm i.s.m. groenbeheer Moscowa en de toezichthouder 

Parken/Bossen Arnhem.   
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Drachtplanten

1414 15

Het heeft de aandacht !

Het is maart, een van de mooiste maanden van 
het jaar waarin menig imkerhart wat sneller 
gaat kloppen; het bijenseizoen begint. 

Al konden wij in de afgelopen maanden zo nu en 
dan onze bijen al zien vliegen, vanaf nu zal de 
bedrijvigheid rondom de kasten zeker weer gaan 
toenemen. De spannendste dagen door heftige 
stormen, strenge vorst met wel -20 graden (ge-
voels-) temperatuur of een flink sneeuwpak op de 
bijenkasten, zijn grotendeels achter de rug. In de 
maanden maart / april is het ook de tijd om aan-
dacht te besteden aan voedselverbetering voor 
insecten. Dat de noodzaak van voedselverbete-
ring de aandacht heeft is inmiddels een feit. 
Vele partijen hebben door ondertekening van de 
‘Nationale Bijenstrategie’ de eerste stappen ge-
zet, om door samenwerking de leefsituatie voor 
insecten te verbeteren. 

Uit de ‘Highlights Workshops’* in dit kader:   
Partners stellen vast dat ‘samen met andere 
partijen’ de initiatieven en projecten nog verder 
versterkt kunnen worden. Wij zijn dus niet klaar 
met ‘alleen’ de ondertekening van de Nationale 
Bijenstrategie.  We gaan nu aan de slag met de 
concrete acties en initiatieven, zoeken de verbin-
ding met elkaar en spreken elkaar (aan) op de 
vorderingen op 20 september 2018. Een ‘witte 
vlek’ – ondanks alle mooie initiatieven – is wel-
licht een samenhangend, gecoördineerd monito-
ringssysteem voor (wilde)bijen. 

Een van de workshops werd gevormd door 
‘Nederland Zoemt’; en richt zich op Groenbeheer-
ders van Gemeenten met het doel Nederlandse 
gemeenten bijenvriendelijk te maken door te zor-
gen voor meer nestelgelegenheden en voedsel-
verbetering. Het ‘in kaart’ brengen van vele initia-
tieven waar drachtverbetering plaatsvindt, en het 
creëren van nestelgelegenheden voor wilde bijen 
zijn daaruit voortvloeiende actiepunten 
Binnen onze vereniging organiseren wij elk jaar 
(vanaf 2010) inzaai projecten tijdens de ‘NLdoet 
dagen’ om de voedselschaarste onder de (maat-
schappelijke) aandacht te brengen. Daarbij is, 
door goede contacten met- en  de ondersteuning 
van wethouders, beleidsadviseurs en groenbe-

heerders van doorslag gevend belang geweest, 
om drachtverbetering mogelijk te maken. 
Een vertaling van deze aanpak, naar landelijke 
ambities juichen wij dan ook zeer van harte toe. 
Om daarbij (waarschijnlijk niet geheel willekeu-
rig gekozen) 9 en 10 maart óók uit te roepen als 
‘Bijenwerkdagen’ tijdens de NLdoet dagen, zou 
versterkend kunnen werken.
Binnen ‘onze’ regio hebben wij nu (!) een 8-tal 
inzaai locaties waaraan vele vrijwilligers mee-
werken aan de drachtverbetering in kader van 
NLdoet. Want daarnaast is vanuit de gemeente 
Arnhem aangegeven dat er nog veel meer moge-
lijkheden in beeld zijn….     
   
De locaties worden ingezaaid met een bijenwei-
demengsel bestaande uit meer dan 40 verschil-
lende soorten drachtplanten. De leverancier van 
deze zaden is PVM (Pelgrum Vink Materialen B.V.) 
Een groothandelsbedrijf dat zich bezighoudt met 
toelevering van materialen voor de groensector. 
PVM BV is in 1989 opgericht door Gerard Pel-
grum en Johan Vink en heeft zich in de afgelopen 
decennia o.a. gespecialiseerd in gras-, wilde 
bloemenzaden en wildakkermengsels, ofwel 
zaden voor de agrarische sector, mengsels voor 
akkerranden en inrichting van landschapsele-
menten. Twee andere productgroepen van dit 
bedrijf zijn boomzaden en materialen voor bos 
en landschapsbouw. Gerwen Pelgrum zal dit jaar 
het stokje van vader Pelgrum overnemen. Bij een 
bezoek aan het bedrijf neemt Gerwen Pelgrum 
de tijd om, niet geheel zonder trots, het bedrijf 
te laten zien. Behoorlijk onder de indruk van een 
enorme hal (magazijn) die vol staat met grote 
zakken zaden en de koelcel met bomenzaden, 
horen wij van Pelgrum dat de ‘standaard zaden-
mengsels’ die direct geleverd moeten kunnen 
worden, uit voorraad worden gemengd. Hij voegt 
daar onmiddellijk aan toe dat elke andere samen-
stelling van gewenste mengsels mogelijk is. Le-
vertijd: 5-7 dagen. Aan het einde van dit gesprek 
meldt hij dat net de bestelling bij hem binnen is 
gekomen van onze Groenbeheerders uit Rheden. 

Lotty van den Bosch 

*www.rijksoverheid.nl/documenten/rappor-
ten/2018/02/26/nationale-bijenstrategie---high-
lights-workshops

1 2

2

2

3

3

4

4

1

1



17

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   Maart 2018   |  jaargang 43
deBijenstal

16

Bijenstalde

Bijen in de kunst
Al heel wat keren heb ik het toepassen van bijen 
op kunstwerken laten zien. Meestal dienen die 
bijen, of ook wel bijenkorven, om het nut van 
bijen overdrachtelijk bij de voorstelling van het 
kunstwerk te tonen. 

Soms gaat het om het nut voor bijvoorbeeld land- 
en tuinbouw, of ook wel om de bedrijvigheid van 
bijen, die dan af moet stralen op de uitgebeelde 
persoon  of industrie. Tijdens mijn reis naar Nieuw 
Zeeland ontmoette ik in een galerie in Napier de 
eigenaar, Boyd Dunlop, tevens kunstschilder. 

Hij paste met een heel ander oogmerk bijen toe in 
zijn schilderijen..
In zijn wereldbeeld laat hij bijen optrekken tegen 
oorlogszuchtige volken of individuen. Toen ik hem 
vroeg waarom hij de militairen op zijn schilderij 

als plastic soldaten schilderde, antwoordde hij dat 
hij de strijd tegen de milieuverontreiniging door 
plastic ook maar symbolisch door de bijen wilde 
uitbeelden. Twee vliegen in één klap. Je kunt je 
twijfel hebben over zijn denkbeelden, zeker is dat 
zijn kunstwerken zeer kleurrijk en decoratief zijn.

Marcel Simon

Ook een manier om aandacht voor de bijen te 
vragen. Maar wie is in staat om dit van boven te 
bekijken?
Toch alle lof voor het prachtig uitgevoerde idee.

Het heidekenmerk vanuit de lucht. 
Landschap Overijssel heeft op de Lemelerberg bij 
Ommen een stuk heide geplagd in de vorm van een 
bij. Voor zover bekend is het voor het eerst dat er 
een afbeelding in een heideterrein wordt aange-
bracht. 
Met de actie wil Landschap Overijssel aandacht 
vragen voor de afnemende biodiversiteit. Dieren 
als bijen hebben hebben het steeds moeilijker, on-
der meer door de klimaatverandering.
De afbeelding van de bij is 130 bij 150 meter en 
door medewerkers van Landschap Overijssel zelf 
in het landschap aangebracht. Dat is gebeurd door 
de heide te plaggen en stukken heide te maaien. 

Een opmerkelijk bericht van RTV-Oost

Foto: Landschap Overijssel / Hans Kamerling
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schillen in de temperatuur, omvang, vorm en 
plaats binnen de kast van de trossen. 
Ondanks dat de 4 hoofdvolken in exact hetdezelfde 
type Spaarkast zitten en op dezelfde locatie van 
het landgoed staan.
De temperatuur verloopt van 19,8 via 18,1 naar 
17,0 oC dus een verschil van nog geen 3 oC over de 
gehele wintertros.
Eén volk toont een hoogst gemeten temperatuur 
van maar liefst 27,1 oC. Zou hier de moer al aan de 
leg kunnen zijn?

Bijenstal Ohms Immenhof op begraafplaats 
Heiderust in Rheden.
Eén foto biedt het frontaanzicht van de bijenstal in 
IR. In één oogopslag vallen de verschillen in warm-
tehuishouding van de diverse kasten op.
Temperatuurverschillen in de wintertros: zijn ook 
hier relatief gering.
Eén waarneming geeft een bijna modelvorm van 
een ideale wintertros: nagenoeg bolvormig.

Algemene conclusie
De Infraroodcamera kan een nuttig en eenvoudig 
hulpmiddel zijn om gedurende de winterperiode de 
bijenvolken van tijd-tot-tijd te onderzoeken op de 
staat van de wintertros. 
Onze experimenten met deze geavanceerde IR-ca-
mera leren verder dat:
Er grote verschillen zijn in type, vorm, plaats en 
temperatuur van de wintertrossen van de verschil-
lende volken; ook als die op dezelfde stand staan 
en onder ogenschijnlijk gelijke omgevingsfactoren 
leven. Het temperatuurverval vanaf het centrum 
naar de buitenkant van de tros is gering: 2 á 3 oC. 
De temperatuur in het centrum bedraagt meestal 
18 á 21 oC.

deBijenstal
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Experimenten met Infrarood camera
Inleiding
Door omstandigheden konden we een professio-
nele Infraroodcamera voor een weekeinde lenen. 
Dit om een lang gekoesterde wens, namelijk het 
“doormeten” van de temperatuur in de wintertros 
in de bijenkast of korf zonder dat er sprake is van 
enige verstoring. 
Juist deze tijd, eind januari, wanneer de wintertros 
tegen het minimum qua omvang aanloopt is inte-
ressant genoeg om een serieuze poging te wagen.

Met Bart Riggeling en Erwin Prins hebben we in 
het weekeinde van 27/28 en 29 en 30 januari met 
de IR FlexCam Thermal Manager van Fluke kun-
nen “spelen”. Deze camera is in gebruik bij een 
professionele organisatie. Dus het was even wen-
nen en zoeken naar de gebruiksmogelijkheden.

Resultaten
We hebben vele bijenstallen en ca. 50 volken be-
zocht en van twee stallen rapporteren we in het 
kort de resultaten. Alle cijfers geven de tempera-
tuur in oC. 
Als volgt gerubriceerd:
Bijenstal op landgoed Rennen Enk te Arnhem.

Hier staan 4 hoofdvolken en 2 6-ramers in het 
open veld midden op het fraaie terrein. Deze stal is 
nu twee jaar in gebruik en blijkt een gunstige loca-
tie te zijn gezien de royale dracht en de opbrengs-
ten aan honing (eigendom van Rennen Enk) tot nu 
toe.
De foto’s geven een overzicht van de grote ver-

De hoogste temperatuur is gemeten in een nage-
noeg ideale bolvormige, grote tros: 27 oC.
De beste observaties kunnen gemaakt worden bij 
kasten waarbij onder de dekplank een kunststof-
folie is geplaatst. Na verwijdering van de dek plank 
kan eenvoudig door de folie de tros worden gefoto-
grafeerd, de omvang, de plaats en de temperatuur 
worden gemeten.

Aanbevelingen
Bespreek in onze vereniging of en hoe er van dit 
stuk gereedschap meer gebruik kan worden ge-
maakt.
Overweeg eventueel een gezamenlijke aanschaf 
van een eenvoudiger, goedkoper alternatief van 
IR-camera voor dit gebruik.
Het kan een actief beleid en een eenvoudige prak-
tijk van het in de wintertijd “doormeten” van de 
bijenvolken betekenen. 
Een gezamenlijke activiteit kan de onderlinge bin-
ding van de leden bevorderen.
Onderzoek de mogelijkheden van fondsenwerving 
voor de aanschaf van een verenigingscamera; wel 
één met een mogelijkheid om direct de tempera-
tuur in de wintertros te kunnen meten.

Velp, februari 2018. 
Arthur Ohm, Erwin Prins en Bart Riggeling



21

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   Maart 2018   |  jaargang 43
deBijenstal

deBijenstal

20

Manuka honing
Opnieuw heb ik mij verbaasd over de hype t.a.v. 
Manuka honing in Nieuw Zeeland. Elk jaar wordt 
de promotie ervan groter.

Natuurlijk het is een speciale honingsoort, gewon-
nen van de Manukastruiken (Leptospermum sco-
parrum), die alleen in Nieuw Zeeland en Australië 
voorkomen.
In de bloeitijd, ze bloeien ongeveer 6 weken, zien 
ze er in het landschap uit als bij ons de bloeiende 
sleedoorn of meidoorn, maar dan massaler en de 
struik een flinke maat groter. 
Nog afgezien van de fijne smaak van die honing, 
is ’t de component Methylglyoxal (MGO)die de ho-
ning haar faam bezorgt. Het is aangetoond dat  de 
mate van vóórkomen ervan bepaalt in hoeverre 
de honing antibacteriële eigenschappen bezit. En 
dan met name tegen infectie door de Heliobacter 
pylori in het maagslijmvlies. Het gaat hier dus 
niet om de vorming van waterstofperoxide, zoals 
dat ook in andere honing gevormd wordt door het 
door de bijen gevormd enzym glucose-oxidase dat 
glucose omzet in gluconzuur en waterstofperoxide. 
Dit laatste werkt o.a. bij de genezing van (brand)
wonden. 
Maar om weer terug te komen op de grote aan-
dacht voor Manukahoning, het is in Nieuw Zeeland 
te koop in drogisterijen, souvenirshops, super-
markten enz. voor naar mijn mening exorbitante 
prijzen. Ik kocht een plastic potje van 250 gram 
voor 30 NZ dollar, = € 18.-. En dan doen wij moei-
lijk als een potje honing van 450 gram bij ons 5 of 
6 euro kost. Er is wel een strenge controle op de 
kwaliteit ervan. De aanwezigheid van Methylgly-
oxal wordt aangegeven volgens een UMF (Unique 
Manuka Factor) standaard. Hoe meer Methylgly-
oxal hoe duurder. Mijn potje had een UMF factor 
5. Bij een winkel op het vliegveld vond ik een pot 
van 500 gram met UMF 15 voor 150 dollar. Een pot 
met UMF 25 (het maximum) voor zelfs 280 dollar. 
(foto 1) Een prachtige stand met honing en andere 
bijenproducten doet het voorkomen als een hoog-
waardige apotheek. (foto 2) Dit gaat natuurlijk alle 
perken te buiten. Maar het wordt verkocht. De ex-
port is ook omvangrijk. Het meest naar Engeland 
(1557 ton), Amerika (1260 ton) , en China (823 ton). 
 

In Australië vechten de honingmakers tegen de 
Engelse autoriteit om specifiek aan in Nieuw Zee-
land gewonnen manukahoning het geregistreerde 
handelsmerk “Manuka-honing” toe te kennen. 
Men beweert daar dat  van dezelfde planten ook 
in Australië honing wordt gewonnen, maar onder 
een andere naam omdat de plant daar anders ge-
noemd wordt. Manuka is een door de Maori’s ge-
bruikte naam voor de plant. 
Dat er in de wereld ook veel nep manukahoning 
wordt verkocht blijkt o.a. uit het feit dat er meer 
van wordt verkocht dan dat er door Nieuw Zeel-
and van wordt geëxporteerd.. Dat blijkt ook uit in 
Nederland verkochte zogenaamde manukahoning 
die niet voldoet aan de eraan toegeschreven eigen-
schappen.
 
Marcel Simon 

foto 1

  foto 2

Het was tijdens een lezing door Arthur Ohm voor 
een Rhedens gezelschap (Rheejes Proat), dat 
iemand uit de zaal hem erop wees dat de naar 
Arthur genoemde bijenstal op begraafplaats Hei-
derust niet de eerste bijenstal daar is.
 
Reeds in 1936 stond daar de bijenstal van Gerrit 
Bosman zoals op bijgaande foto. Deze Bosman 
staat al vermeld bij de oprichtingsvergadering van 
de imkervereniging Velp e.o. in 1930. De vereniging 
die in 2001 fuseerde met imkervereniging Arnhem 
tot Arnhem-Velp e.o. 
De kwekerij Bosman aan de Biesdelselaan was in 
het Velpse bekend, en toen de redactie van de 
Bijenstal in mei 1975 (het was de eerste uitgave 
van ons verenigingsblad met de naam Bijenstal!) 

bij Bosman op bezoek ging, was deze juist bezig 
een bed violen te (s)temmen, zoals de redactie 
destijds schreef. Toen stopten de bezigheden, 
want het gesprek ging natuurlijk over bijen. In de 
bloembak gezeten zegde Bosman het volgende 
vers voor ons op: 
Wind uit het noorden    zal de volken vermoorden 
Wind uit het oosten         geeft grote kroosten 
Wind uit het zuiden         geeft dracht in de kruiden 
Wind uit het westen        is voor de bijen het beste.
 
De heer Bosman overleed in 1984. De foto van de 
bijenstal is van de heer Engel Kersten. 
 
Marcel Simon 

Oude bijenstal op Heiderust
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg, park

Bijen houden niet van kou en dat geldt ook voor 
ons. Want zoals ieder jaar in de winter vertrekken 
wij voor een paar weken naar de verre tropen in 
Zuid- Amerika, Afrika of Azië. Dit jaar ging de reis 
naar een paar eilandjes in Thailand. Honing vind 
je overal maar waren daar ook imkers?

Allereerst zou ik graag iets vertellen over mijn ei-
gen volkjes maar ik heb geen idee hoe het nu met 
ze gaat…Voor mijn vakantie zag ik bij alle kasten 
nog bijen vliegen. Toen ik thuis kwam was het 
berekoud. Natuurlijk ga ik direct na de heftige Si-
berische kou die ons land nu beheerst een snelle 
inspectie uitvoeren. Dus volgende keer meer hier-
over. Wel ga ik alvast mijn overige kasten, raampjes 
etc. checken, eventueel schoonmaken en verven. 
Tenminste dat ben ik van plan als de ergste kou 
voorbij is.  
Ondertussen ben ik gestart met de cursus “prak-
tisch imkeren” door Mart Coemans en Piet van 
Schaik. Lesboeken vol feiten en informatie (moeten 
we dat allemaal weten? pfff..) maar de verhalen 
die Mart en Piet vertellen, daar kom ik voor, zo 
interessant! In de laatste les spraken we over ‘de 
Renson methode” voor zwermverhindering. Bij 
deze methode gaat het om broedbeperking tijdens 
het drachtseizoen. Door het broednest te beperken 
wordt een groot deel van de bijen niet belast met 
voeden, omdat er minder larven te verzorgen zijn. 
Zij slaan de voedsterperiode over en worden snel-
ler haalbij. Hun levensduur wordt dan met ca. 100% 
verlengd! De werkwijze is als volgt: op de BK een 
koninginnenrooster, daarop nog een BK met konin-
gin en weer een koninginnenrooster, dan een HK 
en eventueel nog een HK. Doordat je de koningin 
opsluit kan ze niet gaan zwermen en je kunt meer 
honing verwachten omdat er meer haalbijen zijn! 
Deze methode is geschikt als je de volkjes niet wilt 
vermeerderen. Aangezien Eddie van de Ham en ik 
voldoende volkjes hebben zijn we van plan om deze 
methode zeker uit te proberen! Ik hou jullie op de 
hoogte…

Dan nu Thailand. Wij reisden van Bangkok naar 
Trat en toen door met de boot naar Kho Chang. 
Een paradijselijk eiland met tropisch regenwoud in 
het binnenland. Na veel rondvragen of er ook im-
kers waren kwamen we uiteindelijk terecht bij een 
jongen werkzaam in een tempel die vertelde dat hij 
honing haalde bij wilde honingbijen uit holle bo-
men. Na een droogteperiode ging hij op zoek naar 
watertjes waar de bijen komen drinken. Vervolgens 
volgt hij deze bijen en komt zo bij het volk, meestal 
in een holle boom. Hij haalt de honingraten eruit 
en laat het broednest zitten. Zo oogsten ze honing 
van deze jungle bijen.
Daarna met de boot naar een nog mooier eilandje 

Kho Kood ( ook wel 
Ko Kut genoemd..), 
nog meer Bounty 
strandjes en ook met 
ondoordringbare 
jungle, 500 jaar oude 
oerbomen en water-
vallen. Daar troffen we 
na veel gedoe, rond-
vragen en zoeken en 
toeren op de scooter 
ergens in het oerwoud 
bij een verlaten huis 

allemaal bijenkastjes aan. Ja, bijenkastjes want ze 
waren heel erg klein en bij de vliegopeningen zag 

je waarom. Het leken wel kleine vliegjes! Er ston-
den wel zeker 50 kastjes! Natuurlijk wilde ik graag 
de imker zelf ontmoeten en een blik in een van de 
kastjes werpen… Tot drie keer toe reden we naar 
hem toe om hem te ontmoeten en ja hoor eindelijk 
was hij er… een tandeloos vriendelijk klein manne-
tje met viezige kleren ontving ons hartelijk. Alleen 
hij sprak geen Engels alleen maar Thais, dus in 
gebarentaal probeerde ik met hem te praten en 
informatie los te krijgen. Hij heeft een kast voor 
me opengemaakt en ik zag door de plastic plaat de 
kleine ini-mini bijtjes druk in de weer. Verder ging 
hij niet want deze bijtjes steken niet ( de zgn. ange-
loze bij) maar bijten! Hij heeft ons de honing laten 
proeven, smaakte een beetje wijnachtig, stroperig, 
niet zo lekker als onze honing… Ook heeft hij zijn 
imkerpak laten zien en toen waren we eigenlijk 
snel uitgepraat in het niet-Engels.
En zo gek, er is nauwelijks informatie te vinden 
over deze ini-mini bijtjes op bv internet…
Onze wereld zit nog vol verrassingen….

Juul Hogeling

Klarendal en in Thailand 

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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Onze specialiteit: klassieke woningen 

www.bellmakelaardij.nl 
Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

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

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

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

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

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

 brood met smaak...

Hoofdstraat 94     • 6994 AK De Steeg   •  T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem  •  T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81  • 6828 CG Arnhem •  T 026 - 303 23 57

www.bakkerijtomvanotterloo.nl


