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Van de bestuurstafel
Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op:
team spirit. Voor u ligt dan het tweede nummer
van de nieuwe uitvoering van ons verenigingsblad
“De Bijenstal”. Een kwestie van team spirit met
dank aan de redactie en alle leden die een bijdrage hebben geleverd!
Het derde kwartaal is al weer voorbij, helaas. We
sluiten het imkerseizoen af. En een bijzondere
zomer was het zeker. Veel goede berichten over
mooie honingopbrengsten van prima kwaliteit. En
de Beemd (in Velp) heeft prachtig gebloeid!

Intussen hebben onze leden de zondagse diensten van het stalrooster voor seizoen 2013
in de stallen van het Openluchtmuseum en
Heuven vervuld: team spirit. De laatste bijpraatochtend in de stal op Heuven is op: zaterdagmorgen 28 september a.s. van 9.30 tot
11.00 uur. Aansluitend kan door liefhebbers
de Bijenmarkt in Eerbeek worden bezocht. Uw
deelname aan de uitgebreide activiteitenkalender 2013, die we weer met de collega’s van De
Liemers hebben uitgewerkt, wordt ook zeer op
prijs gesteld.
Meldt u aan bij henk.hoge@tiscali.nl.
Onze honingdepothouder, Pim Kempe kreeg
deze zomer goede aanleveringen van honing
door onze imkers. Wij zijn hen dankbaar dat
zij nog steeds bereid zijn om hun prima honing
tegen een eerlijke prijs aan het honingdepot te
blijven leveren: pimkempe@gmail.com
Met het Openluchtmuseum is meegewerkt aan
een grote manifestatie: “Landleven” vele leden
hebben hieraan hun spontane medewerking
verleend: team spirit!

Weinig ziektemeldingen gelukkig, althans binnen
onze vereniging. Wel een afscheid van ons oudste
lid Nanning Zeldenrust: hij overleed op 88 jarige
leeftijd: zie zijn in memoriam. Ook is ons ontvallen Casper van den Bos, die de theorielessen van
de basiscursus met zeer goed resultaat wist af te
sluiten. Wij gedenken deze collega’s met respect
en eerbied.
Voor onze bijenweide in het bijzondere park Angerenstein in Arnhem, hebben wij half juli jl. de definitieve omgevingsvergunning ontvangen. De financiering door middel van sponsoring is nagenoeg
rond; we hebben wel nog een tekort van ongeveer
€ 1000, - op de begroting. Daarvoor zullen we een
extra actie moeten ontketenen. Het bouwteam is
begonnen. Alle volken zijn in een grootse operatie
verhuisd naar een buitengebied van Arnhem. Een
kwestie van team spirit! De Wijkvereniging Angerenstein heeft ook een sponsor bedrag overgemaakt!

Op 14 en 21 september hebben alle 13 cursisten hun praktijk examen met (zeer) goed gevolg
afgelegd. Het bestuur doet opnieuw een oproep
aan ervaren imkers om in het komende seizoen
als mentor de nieuwe imkers te ondersteunen.
Meldt u aan bij Herman Radstake: h.radstake@
chello.nl
Mart Coemans en Piet van Schaik hebben een
cursus gevorderd imkeren ontwikkeld: zie elders in dit nummer.
Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun
familie een goede afsluiting van dit bijzondere
imkerseizoen van 2013. Het bestuur rekent
weer op uw steun met het doel om onze verenigingsactiviteiten, met team spirit in dit seizoen
verder te verbeteren.
Voorzitter: Arthur Ohm
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Van konijnen en bijen
We zijn eind juli in de namiddag neergestreken op
een zonnig terras aan de Markt van een Gelders
stadje. Harrie en ik, beiden onder andere ook
imker. Harrie meer; ik minder. Niet dat hij meer
volken en meer honing heeft dan ik maar hij is –
hoe zeg je dat – meer bij dan ik.
Bijen en mensen verschillen in Harrie’s visie niet
zo heel veel van elkaar. In ons beider hoedanigheid van opa hebben we het in eerste instantie
over onze kleinkinderen en over de gezinsplanning
die aan hun bestaan ten grondslag ligt. “Het is bij
de bijen af”, lanceert Harrie. Van huis uit schoolfrik zeg ik: “Harrie, je bedoelt te zeggen: “Bij de
konijnen af”. “Veel te banaal, echt veel te banaal”,
reageert Harrie heftig, “moderne mensen gaan
zich steeds minder als konijnen en steeds meer
als bijen gedragen in dit opzicht”. Hij legt uit: “Vóór
de anticonceptiva werden er nogal wat kinderen
geboren, in de dagen van de pil steeds minder, op
de dag van vandaag weer wat meer. Je hoort in
dit verband spreken over “de tweede leg”. Begint
je al wat te dagen, Rik?” ik houd naast bijen ook

kippen en dat houdt me vanwege die tweede leg
toch nog even bij de bijen vandaan. Harrie legt nu
alles uit: “Ik had lang geleden een bijenleraar met
een vooruitziende blik. Als het over voortplanting
bij bijen ging, zei hij: “Bijen planten zich op twee
wijzen voort: via huwelijk en via scheiding. En dat
zit zo: de koningin paart met een aantal darren en
sticht op grond daarvan een gezin, een groot gezin,
een volk. Als dat volk groot genoeg is, scheidt de
koningin van op zijn minst de helft van haar nakomelingen – ze gaat zwermen – en begint op een
andere plek een nieuw volk te ontwikkelen: een
tweede leg.” Harrie kijkt me verwachtingsvol aan.
Ik laat de afmaker aan hem. “Tegenwoordig worden uit een eerste huwelijk of relatie gemiddeld
twee kinderen geboren. Na de scheiding worden in
een tweede relatie nog eens twee kinderen geboren. Een verdubbeling! Zo gaat dat tegenwoordig”.
De ober komt zijn woorden met twee blonde biertjes onderstrepen. Ik neem mij voor even sprakeloos te zijn.
Rik Oldeven

De Beemd in bloei
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Vlechten in Dieren
De relaties tussen de imkers van Arnhem-Velp
en Dieren zijn zacht gezegd uitstekend. Afgelopen jaar konden wij mooi meeprofiteren van
het convenant dat Arnhem-Velp sloot met de
gemeenten Arnhem en Rheden, waardoor de
gemeente Rheden met grote voortvarendheid een
nieuwe locatie voor onze bijen wist aan te wijzen
en graag naar ons luisterde bij hun keuze van een
aantal struiken die daar aangeplant gaan worden.
Bovendien stond Klaas Poppinga dit jaar meteen
klaar om mijn bijtjes bij zijn stand in Rheden een
veilig heenkomen te bieden voor het wassende
water. Bedankt Klaas! Slingers en serpentines in
je witte Groningse baard!
Maar er is meer. Sinds jaar en dag zitten we in ons
verenigingsgebouwtje aan de Goudakkerstraat 46
in Dieren de hele winter lang korven te vlechten.
Aanvankelijk werd dat georganiseerd door Reinier
van Zadelhoff uit Ellecom. Ik nam de organisatie
van hem over. Langzaam maar zeker nam het
aantal vlechters toe. De aanwas kwam vooral voor
rekening van mensen van Arnhem-Velp. Afgelopen
jaar werd het voor het eerst sinds jaren behoorlijk
druk. Drie thermoskannen koffie, grote bergen
roggestro en beslagen ramen. Tsjonge, de sfeer
zat erin!
We beginnen dit jaar op 10 november. We zien wel
wanneer we stoppen, meestal half maart, als we
de voorjaarsinspectie voelen aankomen. We vlechten iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor 30
€ krijgt u van ons koffie, koek, een brandende kachel en roggestro. We hebben de prijs na vele jaren
wat verhoogd. Vlechtband kunt u aanvankelijk een
beetje gebruiken van ons, maar het is nadrukkelijk
de bedoeling dat u dat spoedig zelf gaat aanschaffen. De prijs daarvan is wegens een of andere handelsbeperking omhoog geschoten tot meer dan 20
€ voor een pond. Maar aan een pond heeft u voor
een seizoen meer dan genoeg. Vaak regelen we
de inkoop van vlechtband bij Mendel in Apeldoorn
centraal.
In eerste instantie hoeft u niet veel mee te nemen.
Om te kunnen vlechten is een platte schroevendraaier en een schaar of scherp tangetje genoeg.
Kijkt u vooral even een zaterdagje de kat uit de
boom, voordat u zelf gereedschap uit uw gereed-

schapskist en keukenla tevoorschijn haalt. Daar
komt bij dat er hier en daar tegenwoordig vlechtnaalden te koop zijn, maar dat zoek ik nog precies
voor u uit.
De imkers onder ons - ook niet-imkers vlechten
mee - beginnen meestal met een zwermkieps.
Meestal valt de kwaliteit van het eerste werkstuk
wat tegen, maar ja, vlechten moet je leren. Vaak
is het zo dat een winter voor de beginner te kort
is om een werkstuk af te krijgen. De vlechters die
werkstukken voltooien, vlechten vaak thuis verder.
De kunst van het roggestrovlechten is in principe
erg eenvoudig. Een van de aanwezige ervaren
vlechters zal het u gauw hebben uitgelegd. Het
komt vooral aan op geduld en vlijt.
Zien wij u in november? Gezelligheid en informatieverstrekking zijn trouwens ook prima argumenten om te leren vlechten, want u kunt zich wellicht
voorstellen wat ons favoriete gespreksonderwerp
is...
Bart de Coo
0313-427922
b.decoo@baudartius.nl

Roggestro dorsen in Oud-Zevenaar. Veel stro waarmee we
vlechten komt hier vandaan. De rest is afkomstig van een
IVN-terreintje in Arnhem, dat Wim Wienholts uit Zevenaar met
de zicht gemaaid heeft. Hoofdverantwoordelijke voor het terreintje is Ilse Vonder van de IVN, met wie ik dankzij leden van
Arnhem-Velp in contact kwam.
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De pijp van: Hans Holtjer
Mijn eerste ervaringen...
Als beginnend imker zal ik mezelf eerst even
voorstellen. Ik ben Hans Holtjer een vijftiger, die
sinds 1988 samen met mijn vrouw een familie
aannemersbedrijf uit 1926 runt.
Enkele jaren geleden heb ik tijdens een bijeenkomst van de imkervereniging het “Bijen-aaien”
bijgewoond en mijn interesse was gewekt. Later
ben ik benaderd door Artur Ohm met het verzoek
als bouwkundige een tekening te verzorgen voor
het uitbreiden van de stal op Heuven. De tekening
was nog niet klaar of Arthur vroeg al of ik ook de
uitbreiding van de stal wilde begeleiden. De werkzaamheden zouden in eigen beheer, dus met vele
vrijwilligers, uitgevoerd worden. Een bouwkundige
op de werkvloer zou zeer welkom zijn. Deze klus
kwam op dat moment niet uit, maar niet getreurd
in de familie was nog meer kennis aanwezig en ik
heb mijn broer Rieks gevraagd of hij dit op zich
wilde nemen. En zo geschiedde en het project is,
zoals jullie allen weten, inmiddels met succes afgerond.
Begin 2013 start de nieuwe imker cursus voor
beginners. Rieks en ik hebben ons samen met
nog 12 aspirant imkers opgegeven. De theorielessen waren heel inspirerend en werden met veel
enthousiasme gegeven door Frans Koops. Aan
het eind daarvan volgde er ook nog een examen.
Tjonge, dat viel tegen. De theorie tussen mijn
werkzaamheden door nog even eigen te maken en
vervolgens met een goed resultaat af te ronden.
Gelukkig was iedereen geslaagd! Diezelfde avond
begonnen we ook al met raten bouwen en bijgeleverd kunstraat insmelten.
Nou, laat die bijen maar komen. Wij weten alles..
Begin april staat onze eerste praktijkles op het
programma. Ik wist niet wat me te wachten stond,
dus heb ik mijn theorieboek meegenomen. Maar
ieder ander had zijn/haar imkerkap bij zich. Gelukkig lag er nog een reserve imkerkap in de stal.
Onze ervaren imkerleraar, Marcel Simon, brengt
met veel overgave de theorielessen in praktijk. Dat
bijen konden steken, hadden we wel begrepen en
6

menig cursist weet nu ook hoe dat voelt.
Tijdens de praktijklessen ervaren we dat de theorie niet helemaal overeenkomt met de praktijk.
Een bijenvolk bepaalt uiteindelijk zelf wat er gebeurt en waar het aan toe is.
De praktijk lessen zullen in september, wederom
met een examen, worden afgerond.
Al in het voorjaar ben ik begonnen met het samenstellen van 2 bijenkasten. Eerst hout verzameld, tekeningen gedownload, losse onderdelen
in het bijenhuis gekocht en vervolgens aan de
slag. In ons theorieboek stond iets over warme en
koude bouw. Dat ik uiteindelijk voor warmbouw
heb gekozen, heeft te maken met het feit dat ik
door mijn houding naast de kast de raten altijd op
dezelfde manier terugplaats en met een rechte
rug de raten uit de kast kan halen.
Ik heb de kasten vervolgens geel geschilderd. Ze
waren nog niet droog of onze voorzitter had 2 bijenvolken in de aanbieding, één voor mijn broer en
één voor mij. Beide volken zijn eerst op de stal in
Heuven geplaatst, dus had ik gelukkig nog wat tijd
om thuis een kleine stal op te zetten.
Begin juni kwam mijn volk thuis en begon het dus
echt. In de stal op Heuven had ik al een begin gemaakt met het bestrijden van de varroamijt met
de darrenraatmethode; dat krijgt hier thuis nu een
vervolg. Ook de gemerkte koningin al opgespoord
en het volk haalt voldoende. Alles gaat voorspoedig. Van Rieks hoor ik dat zijn volk aan het zwermen is geslagen. Ik heb nog niet eens doppen gespot.. ,maar zondag 16 juni zitten we samen met
Rieks en zijn vrouw rustig koffie te drinken. Opeens horen we gezoem, kijken naar de kast en het
is alsof alle bijen in één keer de kast uitkomen.
Vervolgens vliegen ze omhoog als een wervelwind
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net naast de kast. Wow, wat een fantastisch gezicht. Wat nu te doen?
Snel hebben we de imkerpakken aangetrokken en
hebben de zwerm gevolgd, deze streek neer in het
gemeenteparkje net voor ons huis. Met een net
gekregen kieps naar de tros bijen geslopen, die in

stuifmeel en honing aanwezig.
In juli toch maar op de geplande vakantie gegaan.
Bart zou een oogje in het zeil houden. Daar het
volk zich niet voldoende ontwikkelt heeft Bart in de
vakantie een zwerm samengevoegd met mijn volk.
Bij terugkomst heb ik dus een goed en ontwikkeld

een lage struik neergestreken is. Op dat moment
nog maar een klein trosje. Even wachten dus.
Terug naar de kast, waar een hoopje bijen op de
grond ligt. Opeens zie ik de gemerkte koningin
daar in het gras. Die was immers gemerkt, maar
ook geknipt. Voorzichtig heb ik dit hoopje bijen met
de koningin in een vooraf neergezette zesramer
laten lopen. Hierbij heb ik enkele raten met broed
en voer gezet en vervolgens het vlieggat dichtgemaakt, zodat de koningin niet weer kan weglopen.
De tros bijen in het gemeente parkje is uiteindelijk teruggevlogen naar de grote kast. ’s Avonds
was alles weer rustig en heb ik ineens 2 volken.
Eind juni de nieuwe jonge koningin gespot. Begin
juli samen met ervaren imker, Bart Riggeling, de
beide volken doorgelicht. De jonge koningin is nog
steeds niet aan de leg. Volgens Bart omdat er nog
broed is van de oude koningin. Wel is er voldoende

bijenvolk. Zelf wil ik natuurlijk ook kijken en met
eigen ogen zien hoe het volk ervoor staat en of het
voldoende haalt. Vaak zit de vliegplank vol met
bijen alsof ze in de zon aan het chillen zijn. Werken
en nectar ophalen is er dan niet bij !
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Al snel blijkt inderdaad dat de bijen weliswaar
voldoende binnenhalen, maar nog niet echt met
hun wintervoorraad bezig zijn. De honingkamer is
nog lang niet gevuld, of er dit jaar nog geslingerd
wordt hangt af van het weer. Ik geef ze nog tot
eind van de maand augustus de tijd ( zaterdag 7
september heb ik geslingerd). Daarna zal er toch
ingewinterd moeten worden en zullen ze hun eigen
honing kunnen aanvullen met suikerwater.
Sinds ik met het imkeren bezig ben en dat vertel
binnen mijn vrienden- en kennissenkring, valt
mij op dat een ieder geïnteresseerd is en meteen
vragen heeft. Tijdens die gesprekken laat ik dan
cijfers vallen over hoever en hoe vaak bijen vliegen voordat de gehaalde nectar uiteindelijk in een
potje als honing beland. Velen hebben hier totaal
geen notie van en tonen uiteindelijk veel respect
voor het bijenvolk. Tenslotte vinden ze allemaal
honing wel erg lekker.. Soms maakt belofte dan
schuld.
Nu nog de bijen in het gareel krijgen!
Hans Holtjer

Verspilling?
Heeft U dat ook wel, dat U, na het leeg maken van
een potje honing, denkt dat wat er in het potje
aan de wand en bodem achterblijft, nog heel wat
vlieguren aan de bijen heeft gekost? Want hoeveel gram zou dat bijelkaar nog zijn? Ik schat nog
wel een gram of tien.
Een bij kan in haar honingmaag gemiddeld 30 mg.
nectar meenemen en laten we aannemen dat een
bij per dag gemiddeld 5 vluchten uitvoert. Dan is
dat 150 mg.nectar. Daarvan gebruikt ze voor eigen
energie, natuurlijk afhankelijk van de afstand die
ze aflegt en van de temperatuur, ongeveer 20%
ofwel 30 mg. Blijft 120 mg. Uit een bepaalde hoeveelheid nectar blijft na indampen ongeveer half
zoveel honing over; blijft dus 60 mg.honing. Voor
die 10 gram (= 10.000 mg.) honing die in het potje
achterblijft, zou die arme bij dus ca. 160 dagen
lang 5 vluchten moeten uitvoeren. Maar die bij is
maar 3 weken, ofwel 21 dagen, vliegbij. En daarvan
8

is ze gemiddeld 15 dagen actief; het is tenslotte
niet elke dag vliegweer. Dus zouden er 10 bijen
hun hele leven als vliegbij elke dag dat ze actief
zijn, 5 vluchten moeten uitvoeren om die 10 gram,
die wij wegspoelen, te produceren. Gelukkig zijn
ze met zovelen ( een volk brengt in de loop van een
seizoen ongeveer 150.000 haalbijen voort) en worden de taken gezamenlijk uitgevoerd.
Maar toch iets om over na te denken.
Marcel Simon
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Boeiende wandelexcursie over
landgoed Heuven
Donderdagavond 22 augustus jl. hebben een 20tal imkers inclusief hun partners een geweldig
mooie, actieve avond beleefd onder de bezielende
en inspirerende leiding van André Hoedt, ecoloog
van Natuurmonumenten.
Hij wist ieders belandstelling vast te houden, ondanks dat de wandeling over “bergen en dalen”
voerde en wel bijna 2 uur duurde. André heeft een
luide en heldere stem zodat die overal goed te verstaan was. En met het gevolg dat zijn “kudde gasten” niet waagde af te dwalen over de glooiende
velden. We hebben de verschillen tussen wildwallen en grenswallen kunnen zien en de ijzerkuil
waar in het grijze verleden onze voorouders het
ruwe ijzer zo uit de aarde hebben gewonnen.
De natuur in haar vele gedaanten hebben we
kunnen bewonderen en ook de invloeden van het
menselijk ingrijpen op het landschap heeft André
helder uiteen gezet. Hoe getracht wordt heidegebieden aaneen te laten sluiten door gedeelten van
het bomenareaal te kappen. Maar ook hoe naar
gedeeltes met “groene” heide wordt gestreefd, zodat in het groen tussen het paars weer diersoorten
als de hagedis hun habitat vinden. Dat de paarden
in het gebied van belang zijn om de natuur in balans te houden. Te veel feiten en weetjes om hier
te kunnen reproduceren en niet ieder detail kan
genoemd worden zonder de context van de plaats
zelf. Het weer die avond was schitterend, met
een geweldig fijne temperatuur: zelfs een zwoele
avond waar menig natuurvorser jaloers op zou zijn.
Het zou de moeite waard zou zijn om volgend jaar
opnieuw een vervolg excursie te overwegen.
Ook in de tweede helft van augustus wanneer het
imker seizoen minder druk wordt en ook in de
avond.
Verder verwijs ik graag naar de foto serie in mijn
Picasa album. Daarvoor is een e-mail met link
naar alle deelnemers gestuurd door Henk Hoge.

Arthur Ohm
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De verhuizing van de Angelensteinse
volkeren
Dat stal Angelenstein een educatieve functie zou
moeten hebben, merken de imkers daar wel.
Regelmatig staan er mensen aan het hek om alles, maar dan ook alles te weten te komen over de
bijen en ook bij het scheppen van zwermen blijven
crossfietsers en hardlopers even stilstaan. Dat er
voor die functie ook een verbouwing nodig is, is
ook logisch.

Tijdens de bijpraatochtend in juli kwam er nog
een andere zorg bij: veel imkers van Angelenstein
hadden last van heel stekerige bijen. Gewoon even
werken in de volkjes kon nauwelijks: niet alleen
werden we voor ons gevoel sneller gestoken, het
leek er ook op alsof we veel vaker gestoken werden. Later zou blijken dat er toch wel veel honger
was in onze kasten.

Achter de kasten is geen ruimte om een complete
Julianaschoolklas te laten meekijken, laat staan
om ze zittend meer te vertellen over leven en welzijn van onze bijen.

De verhuizing verliep bijzonder vlot, naar mijn
idee. Heel veel voorwerk was namelijk al gedaan
door bijvoorbeeld Erik en Mart.

Maar bij het idee dat de volkjes vanwege die verbouwing naar de Rolbaan moesten, en dan nog
precies tijdens de varroabestrijding en de inwintering, kreeg ik de kriebels.
Dat komt ongetwijfeld door mijn ervaringen tijdens
de vorige verhuizing zo’n twee jaar geleden. Inmiddels heb ik geleerd dat je vlieggaten niet met
kranten, maar met schuimrubber moet sluiten, dat
je twee spanbanden per kast nodig hebt en dat je
geen kunststof gaas in je bodem moet hebben. Het
laat zich wel raden wat er de vorige keer allemaal
misging bij mij.
10

We hadden via de mail al een schriftelijke instructie gekregen (inclusief GPS-coördinaten van
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de Rolbanen), ruime aanhangwagens stonden al
klaar, alle kasten waren netjes lekvrij afgesloten.
Er waren heel veel helpers (wat een aardige collega’s hebben we!) en het paadje tussen de stal en
het verharde pad was, op één stronk na, vrij voor
ongehinderde doorloop. De toplattenkast, mijn
enige zorg, kreeg een ereplaats op een van de aanhangwagens. Niets dan lof voor iedereen die een
bijdrage geleverd heeft!

Op de Rolbaan lagen de smalle pallets al klaar en
zo konden vlot de stellages voor ongeveer twintig
kasten neergezet worden. De volkjes werden, door
sommigen met chirurgische precisie en volgens
een helder behandelingsplan, op de juiste plek gezet en al rap was het tijd voor koffie.

Toen de schuimrubbertjes uit de vlieggaten gehaald mochten worden, heb ik werkelijk een paar
keer geroepen en gevraagd of het écht mocht. Vanwege een klein lekje moest ik bij mijn meest fanatieke F16’s de reep wegnemen en direct was het
gedaan met de pret. Ik voelde me wel wat schuldig
toen ik de kaploze helpers in hun haren zag graaien. Zelfs bij de meest begripvolle imkers die vooraf
aangaven dat de stekerige bijtjes gewoon wat voer
nodig hadden, hoorde ik het woord ‘afzwavelen’……
Het probleem van het inwinteren en varroa bestrijden op vele kilometers van huis is door een flinke
samenwerking best goed opgelost. Via de mail zijn
afspraken gemaakt over het voeren van elkaars
volkjes en vooral Erwin heeft regelmatig via mail
en telefoon verslag gedaan van de stand van het
volk. Na elke scheut Trim o Bee kwam bovendien
meer rust in de volkjes. Gelukkig maar.
Inmiddels is er vrede op de Rolbaan. De bijen zijn
bijna allemaal ingewinterd en reageren niet meer
zo fel op bezoek. Heel af en toe heb je ook daar
aanspraak van wandelaars die razend geïnteresseerd zijn. Mijn enige schade, tijdens de rit bleken
drie raten van de toplatten van mijn kast te zijn
gescheurd, hebben de bijen zelf opgelost: gisteren
zag ik weer broed in nieuwe raten. Laat maar komen die winter!
Cefas van Rossum

11

de

Bijenstal
Katalepsie
Vol bewondering kijk ik toe wanneer een imker
met veel gevoel een koningin tussen duim en
wijsvinger neemt om er een merkje op te zetten.
Uit angst om haar te stevig vast te houden zou ik
haar waarschijnlijk juist laten ontsnappen.

Daarom volg ik de meer omslachtige methode van
het kokertje met netje en stamper. Wel moet dan
eerst nog de moer vanuit de clips in de koker verhuizen zonder tehulp geschoten bijen. Dit laatste
doe ik bij voorkeur in een afgesloten ruimte om
zeker te zijn dat je niet lastig gevallen wordt door
op de geur afkomende bijen en ook om te voorkomen dat ze er niet vandoorgaat. Op een stukje
verse was zet ik het geopende lijmflesje klaar, leg
de aangeslepen lucifer ernaast, evenals het opalietplaaje in de goede kleur.
Dan de moer in de koker, de stamper lichtjes aan-

drukken, zodat ze met haar rug tegen het netje
komt. Ik draai dan de stamper voorzichtig in de
hoop dat er een vleugel door het netje piept. Dan
met het ook klaarliggend schaartje een stukje van
de vleugel knippen en niet vergeten “sorry”te zeggen. Het borstschild moet dan voor een opening
in het netje komen (en blijven) om met de lucifer
een beetje lijm erop te brengen; met dezelfde lijm
nog aan de lucifer het opalietplaatje oppikken en
op het borstschild aanbrengen. Nog even met de
droge kant van de lucifer aandrukken.

De stamper dan meteen wat laten zakken, zodat
de moer zich kan bewegen en je kunt zien of het
merkje goed blijft plakken. Met de koker dan terug
naar het tijdelijk afgedekte volk, een beetje rook
blazen waar de moer teruggezet wordt om de mogelijke geur van de lijm wat te verdoezelen en haar
dan op een bovenlat loslaten.
En nu komt de titel van dit verhaaltje aan de beurt;
of eigenlijk liever niet. Het komt namelijk wel eens
voor dat de geknipt en geschoren koningin in een
soort van coma lijkt te zijn geraakt. Grote schrik en
mislukt, denk je dan. Maar vergis je niet.
Er is een toestand van katalepsie opgetreden. Een
plotselinge spierverstijving en bewusteloosheid.
Als dat al in de koker het geval is, houd haar dan
warm en breng haar eveneens in het volk terug.
Je zult dan zien dat ze omringd door haar bijen na
korte tijd weer bijkomt en zich tussen de raten in
veiligheid brengt. En ze zal al snel haar legactiviteit weer voortzetten.
Dit verschijnsel kan zich overigens evengoed voordoen wanneer de moer tussen duim en wijsvinger
wordt gehouden.
Marcel Simon
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Beestjes
Onder bijgaande titel ontvingen wij het bericht
dat ons medelid Piet Pietersen (zepworks.nl)
er op geheel eigen wijze in geslaagd is de beide
functies van de nieuwe fietstunnel in Arnhem te
verbeelden.
Vrolijke fantasiediertjes fietsen heen en weer over
de tunnelwanden en maken duidelijk dat het hier
gaat om een tunnel die niet alleen de fietsers een
kans geeft de spoordijk te slechten, maar ook de
bewoners van beide ecologische zones aan weerszijden van de dijk.
De tunnel in de spoordijk Arnhem-Nijmegen verbindt de Arnhemse wijken Schuytgraaf en Elderveld en is voor kleinere dieren een belangrijke link
tussen de twee leefgebieden. De opening vond
plaats op 22 augustus jl.
De afbeeldingen van Piet zijn uitgevoerd in een
kleurenpalet dat aansluit op het omringende landschap van groen en water en op de ecologische
functie van de tunnel.
Tot zover dit bericht.

Al eerder lieten wij in De Bijenstal van december
2012 een kunstwerk van Piet zien; de vrolijk versierde topbar-hive waarmee hij op het dak van
parkeergarage Langstraat deelnam aan het project “roofgarden”.
En nog onlangs leverde hij een bijdrage aan de
bouw van het enorme aardvarken dat door Burgers
Zoo aan Arnhem geschonken werd en inmiddels
onthuld is.
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Cursus gevorderd imker
De cursus gevorderd imker is uiteindelijk toch
van de grond gekomen. Piet van Schaik en Mart
Coemans hebben met behulp van het NBV format
een opzet gemaakt. De cursus gaat dieper in op
de materie van het imkeren. Zij biedt je de mogelijkheid om met deze kennis opbrengsten te
vergroten en de bijen zowel binnen als buiten de
kast een betere leefomgeving te bieden.
Welke onderdelen komen in de cursus aan bod:
- Leven en biologie van de honingbij;
- Basisprincipes van de diverse bedrijfmethoden;
o.a. zwermverhindering, inzet volken voor de
bestuiving en voorkomen van ziekten;
- Basisprincipes van de koninginnenteelt en ver
betering populatie op eigen stand;
- Bijengezondheid, herkenning van ziekten en de
bestrijdingsmethoden binnen de wettelijke kaders en de verplichtingen die hier uit voort
vloeien.
- Kennis van winning en verwerking van bijenproducten zoals honing, was, propolis en stuifmeel.
- Basiskennis inzet bijen voor de bestuiving van
gewassen en de economische aspecten van
het bijenhouden.
- De beginselen van de bloembiologie.
- Inzicht in het belang van bijen in relatie tot an
dere bestuivers.
Voornoemde theorie wordt in 6 lesavonden behandeld van 19.30 uur tot 22.00 uur. Hiervoor zijn de
volgende data gereserveerd 4 , 11 en 25 november
en 2 , 9 en 16 december 2013.
Locatie: het Natuur Centrum Presikhaaf te Arnhem (de Kinderboerderij).
De praktijklessen zullen plaats vinden in 4 dagdelen/momenten. Deze worden gehouden op de verenigingstal Op Heuven te Rheden in de periode mei
2014. De data worden op een later tijdstip bekend
gemaakt. In deze lessen worden het principe van
de koninginnenteelt, middels een Starter en overlarven, het inrichten van een bevruchtingskastje
en de invoer van een geteelde moer uitgevoerd. De
bevruchting van de geteelde moeren kan op eigen
stand plaatsvinden of elders.
14

Het geheel bestaat uit 10 lessen en de kosten voor
deze cursus zijn € 75,00 . Inbegrepen zijn koffie
of thee tijdens de lesavonden en het lesmateriaal
(naslagwerken).
Voor teelt-doppen en -latten wordt gezorgd maar
je moet zelf voor een bevruchtingskastje zorgen
als je een geteelde moer wilt gebruiken voor de
bevruchting.

Mart Coemans

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

de

Bijenstal

September 2013 | jaargang 38

“Het is maar een wasmotje”
Ik kan me nog goed herinneren wat mijn eerste
kennismaking met het wasmotje was. Jaren geleden toen ik onder begeleiding van mijn mentor
een wasmot ontdekte op een van de raten, werd
die gewoon van de raat geveegd met de opmerking: “Oh, dat is een wasmotje”
Binnen de voedselketen hebben ook wasmoten
hun functie. De larven worden zelfs special gekweekt voor vogel- en reptielenliefhebbers. Zij zijn
daar zeer gewenst omdat zij een vette en eiwitrijke voedselbron vormen voor deze dieren. Omdat
wasmotten zich voeden met alles wat in bebroede
raten zit kunnen zij ook een regelrechte bedreiging
zijn voor het bijenvolk. Veel imkers bergen daarom
‘gebruikte’ raten op in een ratenkast dat omgeven
is door vliegengaas. Ik niet, want mijn raten hangen of- in de bijenkast óf zijn voorzien met vers
raat. Voor een enkele uitzondering is het niet de
moeite om een ratenkast te bouwen. Die enkeling hangt dan tijdelijk even in mijn bijenstalletje.
Omdat ik overstap op Buckfast bijen heeft een
collega mijn laatste ‘niet’ Buckfast volk, van mijn
nieuwe Segeberger kast overgezet in een spaarkast en vervolgens twee maanden later opgehaald.
Mijn Buckfast volken staan tijdelijk elders en zo
ontsnapte de ‘onbewoonde’ Segeberger aan mijn
aandacht…wetende dat er toch niets meer in- of
uit zou vliegen. Door omstandigheden schoof het
moment om de bijenstal in de achtertuin ‘op te
frissen’ voor de komst van de volken, ook weer een
paar maanden op. De coniferenhaag moest nog
flink gesnoeid worden zodat de vliegplanken weer
in de zon zouden staan.

Tijdens het snoeien van de haag ontdekte ik de
‘lege’ Segeberger en besloot hem ook maar gelijk
onder handen te nemen. Misschien nog een likje
verf zo hier en daar ? Alles lekker fris vóórdat ik de
volken ophaal. Wat ik mij niet gerealiseerd had, dat
er (dan inmiddels vier maanden geleden) in de kast
nog een aantal raten waren achtergebleven. Wat ik
zag bij het openen van de kast was dermate weerzinwekkend dat ik het liefst onmiddellijk de hele
kast had verbrand. Niet alleen de raten maar ook
de Segeberger was door vraat van wasmot larven
totaal verwoest. Uiteraard is dit een samenloop van
ongunstige omstandigheden die waarschijnlijk zelden zal voor komen (De kast is wel ‘afgevoerd’ via
de vuilverbranding).
Met deze (akelige) ervaring wil ik toch nog een keer
onder de aandacht brengen dat de wasmot veel
schade kan veroorzaken. Dit zal waarschijnlijk niet
gebeuren in een ‘bewoonde’ bijenkast waar een
sterk volk in gehuisvest is. Maar ook hier is zeker
van belang om regelmatig de bodem schoon te maken en wasresten zo op te bergen dat wasmotten
hier geen eitjes op kunnen leggen. Een wasmot die
de kans krijgt legt al gauw 400 eitjes in kieren en
naden van een bijenkast.
Manieren om wasmot (eitjes/larven) doeltreffend te
bestrijden zijn koude behandeling -16 graden (in de
vriezer) of met ijsazijn*. Maar beter nog, voorkom
dat ze de kans krijgen !

Voor mij is zeker, dat ik nooit meer zal denken:
“Het is ‘maar’ een wasmotje”…
Lotty van den Bosch
* Bron: P. Elshout, Bijengezondheid (2001)
Wasmotten: leefwijze, schade, bestrijding

15

de

Bijenstal
Apicola
Ds. Klaas Eldering en zijn vrouw Ida zijn beide
met emeritaat en woonachtig in Velp. Hun belangstelling voor bijen stamt uit hun studietijd
in Cluj (Roemenië) en wordt in stand gehouden
doordat Arthur hun regelmatig een potje honing
verkoopt.
Zij stuurden ons onderstaand bericht. (Red.)
Mijn vrouw en ik studeerden van 1972-74 twee jaar
in Cluj (Roemenië). Daar bevindt zich de predikantsopleiding van de Hongaarstalige Református
kerk in Roemenië. In het westelijk deel van Roemenië (Transsylvanië) wonen 1,5 miljoen Hongaren, waarvan de helft protestants is.

kopen en andere op verzorging en gezondheid
gerichte producten. Die winkel was er 40 jaar geleden ook al.
Bij een bezoek aan de winkel in juni 2013 bleek
het interieur niet veranderd te zijn: zeer eenvoudig, alsof je teruggaat in de tijd. We kochten er
enkele producten en vroegen de vriendelijke, Engels sprekende verkoper of we wat foto’s mochten
maken. Dan kun je ook zien wat er te koop is, en
hoe het eruit ziet.

De theologische opleiding is in het centrum van de
universiteitsstad Cluj (350.000 inwoners) gevestigd,
in een soort seminarie. De meeste docenten en
studenten wonen daar intern. Daar worden ook de
colleges gegeven en daar bevindt zich de bibliotheek en ook de aula.

Er zijn imkerpakken, honingslingers, bijenkasten
etc. te koop

Aan weerskanten van de toegangspoort zijn enkele
kleine winkels. Rechts een koffiebar en een religieuze boekhandel, links een imkerwinkel. Naast
imkerbenodigdheden kun je daar ook propolis

De weegschaal lijkt een oude Berkel of Olland te
zijn. Achter de verkoper staan allerlei artikelen
die van honing zijn gemaakt en van was, of die
met propolis zijn bereid. Bekend is de gezichtscrème Apidermin.
In Roemenië is men zich zeer bewust van het belang en de waarde van de bijencultuur. Als grootste bijzonderheid noemde de verkoper de acaciahoning, dun vloeibaar en lichtgeel van kleur. Hij
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vertelde dat die honing komt uit acaciabossen aan
de Roemeens-Hongaarse grens. Dat was voor ons
geen verrassing, omdat een vriend van ons daar
ook een stukje bos heeft en ons altijd verblijdt met
een pot van die heerlijke acaciahoning.
Ds. Klaas en Ds. Ida Eldering-Jonker Nieboer

Afscheid van
Nanning Zeldenrust
Op 3 juli heeft een delegatie van onze vereniging afscheid genomen van de op 28 juni overleden Nanning Zeldenrust.
Dit gebeurde tijdens een indrukwekkende militaire ceremonie in
het Koninklijk Militair Tehuis Bronbeek, waar Nanning al lange tijd
woonde.
Het was nog maar een half jaar geleden dat hij geëerd werd met
het ereschildje van de NBV vanwege zijn langjarig lidmaatschap
(sinds 1945) en het was ruim een jaar geleden dat hij benoemd
werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens bijzondere verdiensten.
Bij beide feestelijke gelegenheden waren leden van onze vereniging aanwezig.Tot op het laatst was Nanning actief imker met drie
volken in park Angerenstein.
Wij zullen deze markante persoonlijkheid als mens, maar ook als
imker zeker missen.
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Prins Bernhard Cultuurfonds
bezoekt de bijenstal op Heuven
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en
op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen zij aan met financiële
bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door
actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen zij jaarlijks ruim 3.500 projecten en
personen ondersteunen. Dat maakt het PBC met
een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.
Een enorme organisatie, die door de verdeling in
provinciale afdelingen dicht bij de initiatiefnemers
staat aan wie zij financiële ondersteuning bieden
voor bijzondere projecten. De Imkervereniging
Arnhem-Velp e.o. mag het PBC inmiddels tot
vaste sponsor rekenen. Zo heeft het PBC ooit een
bijdrage geleverd in de aanschaf van de blokhut
op Angelenstein. Deze blokhut zal na de herinrichting van Angelenstein elders dienst gaan doen
als bijenstal, waarbij wij hopen dat dit in de wijk
Schuijtgraaf zal zijn. Ook voor de nieuwbouw van
de bijenstal op Angelenstein hebben zij een bijdrage geleverd. Deze nieuwe bijenstal zal ons extra
ruimte bieden voor de praktijklessen van de imkeropleiding en daarnaast kunnen de scholen rondom
het park, op afspraak bezoeken brengen aan deze
bijenstal, in het kader van natuureducatieve lessen. De prachtige panelen die in de bijenstal Op
Heuven zijn geplaatst werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het PBC.
Dit jaar heeft een aantal van onze leden voor het
eerst meegedaan aan de Anjeractie. Deze vindt
meestal plaats in mei of juli van elk jaar. Leden van
verenigingen die zich bezighouden met cultuur en
natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Motiverende insteek daarbij is dat een derde
van de opbrengst, de collecterende verenigingkas ten goede komt, voor ons was de opbrengst
€ 200,-. De overige tweederde komt ten goede aan
de vele culturele projecten in de provincie waar de
opbrengst is opgehaald.
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Dat PBC daadwerkelijk betrokken is bij de projecten die zij steunen mocht ‘duidelijk’ blijken door
het bezoek van 50 (vrijwillige) medewerkers, aan
de bijenstal Op Heuven. Er werden op die dag door
leden demonstraties gegeven en voordrachten gehouden aan deze groep bezoekers, die vele vragen
stelden en de antwoorden soms tot veel verbazing
en bewondering leidden. Dat er een democratische
stemming plaatsvindt binnen een bijenvolk voor de
komst van een nieuwe koningin werd door de toehoorders niet alleen als spectaculair ervaren maar
leidde natuurlijk ook tot hilarische vergelijking
met het politieke stelsel en de bezuinigingen. Het
honingslingeren in de nieuwe slingerruimte werd
met veel belangstelling gevolgd, waarbij de meeste bezoekers een geursensatie ondergingen bij het
betreden van de slingerruimte. Als afsluiting van
het bezoek kregen zij een klein potje honing mee
in de vorm van een ‘hartelijk’ aandenken aan de
bijenstal Op Heuven.

Voor leden die zich aankomend jaar willen inzetten
als collectant voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarbij tevens onze verenigingskas baat
heeft, kunnen zich aanmelden bij de secretaris:
henk.hoge@tiscali.nl. of telefoonnr.: 0316-529919.
De Anjeractie 2014 vind plaats in de week van 11
tot 17 mei.
Lotty van den Bosch
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Beleef Landleven
Dit jaar onze primeur met een kraam die, tijdens het drie dagen durende evenement ‘Beleef
Landleven’ in het Nederlands Openluchtmuseum,
werd bemand door twaalf leden waaronder ook
leden van afd. de Liemers. Twee bemanningsleden per dagdeel waren ingedeeld om geïnteresseerden te woord te staan.
Dit evenement werd afgesloten met een record
aantal van 25.300 bezoekers, een aanzienlijke
toename t.o.v. 2012 toen er 20.000 bezoekers zijn
geteld. De enorme belangstelling werd al duidelijk
bij het zoeken naar een parkeerplaats. Tot ver in
de omliggende wijken stonden de auto’s in bermen
geparkeerd. De combinatie Beleef Landleven en
het Openluchtmuseum blijkt een geweldig succes.
Alle lof voor de organisatoren! Iedere dag waren er
proeverijen, vele workshops, optredens van volksdans groepen uit verschillende provincies en van
muzikanten.
Een markt met maar liefst 150 kramen.

Zoals die met ‘vlindervoederplankjes’.

In de bloem zit een vingerdopje gevuld met suikerwater met het advies om in het huisje stukjes
fruit te leggen.
De dierenweide: met honden, schapen, ganzen,
konijnen, kippen, exclusieve insectenhuisjes en
natuurlijk de kraam van onze vereniging. Daarnaast een culinaire weide met een divers aanbod
van ambachtelijk vervaardigde lekkernijen. Voor
mij hierbij de ontdekking dat er ‘Liemerse Lummels’ bestaan.

Overigens waren er zeker nog 4 of 5 kramen waar ook honing werd aangeboden.
Onze kraam trok veel geïnteresseerden; tijdens
mijn dagdeel viel vooral op dat men graag in de
leskist wilde kijken en er veel vragen kwamen
over de kleine en de grote ‘lade’ (bk/hk). Bijzonder
ook een stel uit Raalte, dat zo geïnteresseerd was,
dat zij ‘apart’ met de twee bemanningsleden in
gesprek gingen. Meneer wilde graag bijen gaan
houden en mevrouw zag dat niet zo zitten ivm de
tijd die daaraan besteed moest worden. Jammer
dat je de verdere ontwikkeling niet kunt volgen…
want wat zou ik graag weten of meneer nu bijen
mag gaan houden.
Voor degenen die Beleef Landleven hebben gemist is volgend jaar een nieuwe kans. Zet dan alvast in de agenda: 19 t/m 21 september 2014.
Lotty van den Bosch
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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.

van Huit Financiële Diensten

Eindhovensingel 72 | 6844 CN Arnhem | Tel. 026-3830513 | Fax. 026-3811521
e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl
K.v.K. 09181885 | AFM 12018705

20

