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Bijenstal

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

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.

Voor al uw verzekeringen, pensioensadviezen, 
hypotheken en overige financieringen.

Voor leden van de Imkersvereniging 
Arnhem-Velp e.o. hebben wij een  

kortingsregeling, oplopend tot 50%.
Vraag om de voorwaarden.

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

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

van Huit Financiële Diensten 
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Zwarte bijen uit 
België zijn er 
eindelijk!Ω

Bestuur
Arthur Ohm (voorzitter)
Daalhuizerweg 6a   6881 NZ Velp                       
026-3635697      

Henk Hoge (secretaris)
Roodwilligen 125   6903 TC Zevenaar
0316-529919            
e-mail: henk.hoge@tiscali.nl               

John van Huit (penningmeester)
Eindhovensingel 72   6844 CN Arnhem
Tel:026 3830513             
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.  
te Arnhem

Lotty van den Bosch (pr en voorlichting) 
Beatrixlaan 6   6991 XN Rheden
026-4955231   06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@hetnet.nl      

Bart Riggeling (evenementen) a.i.
Talingsingel 40   6883 Cw Velp 
026-3620915

Herman Radstake (opleidingen)
Oldorphof 11   6835 BA Arnhem
06-36196269

Margreet van Gastel (adviseur)
Van Heemstralaan 53   6814 KC Arnhem
026-4454966
e-mail: c.vangastel@chello.nl

Redactie
Marcel Simon   026-4425514
e-mail: m.simon@chello.nl

Bart Riggeling   026-3620915
e-mail: b.riggeling@upcmail.nl

Lotty van den Bosch   06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@ hetnet.nl

Stal Op Heuven
Marcel Simon (voorzitter)   026-4425514 
Klaas Poppinga   026-4952164
Bart Riggeling   026-3620915
Rieks Holtjer   026-3615500
Rik Nieuwhof   026-8480570

Stal Openluchtmuseum
Arthur Ohm  (voorzitter)   06-53803136
Catherine Strumphler   06-22876996
Ben Hasselbach   06-28822380 / 026-4421560
Saskia Tim-Sonnenberg   06-34318317 
026-4430645

N.O.M. contact: Rob Plomp   06-53692757   

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven   026-4462588

Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter)   026-4451195
Erik Dubelaar   026-3645025
Ineke Wesseling   026-4437471

Honingdepot De Heurne
Pim Kempe
Schietbergseweg 22   6991 JD Rheden
Tel: 026-4955350  

Contactpersoon bijenziekten
Mart Coemans   026-4451195

kijk op www.debijenstal.nl 
voor de activiteiten en de 

ledenagenda
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Van de bestuurstafel
Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op: 
onverwachte kansen. Voor u ligt dan al weer 
het zesde nummer van de nieuwe uitvoering van 
ons verenigingsblad “De Bijenstal. Met dank aan 
de redactie en allen die weer een bijdrage heb-
ben geleverd! Een welkom aan de nieuwe lezers 
zoals de nieuw aangetreden wethouders uit onze 
drie gemeenten. Het imkerseizoen snelt helaas 
al weer ten einde: veel imkers zijn al geruime 
tijd bezig, of zelfs klaar met het inwinteren. In 
dit nummer treft u weer een royale variatie aan 
activiteiten en berichten aan.

Weer uw attentie gevraagd voor de consequente 
Varroa bestrijding! 

We hebben al weer de zesde goed bezochte BIJ-
praatochtend bij de stal Heuven beleefd: een prak-
tische vorm van uitwisseling van ervaringen en 
kennis voor onze imkers, jong en oud, beginnend 
en ervaren. De volgende en laatste BIJeenkomst 
van dit seizoen, is zaterdag 27 september van 
10.00 tot 12.00 uur.

De nieuwe demonstratiekast voor de stal van Heu-
ven is een grote aanwinst en heeft nu een sterk 
volk in huis, wat het publiek steeds weer boeit.
De demonstraties in het Nederlands Openlucht-
museum en op Heuven op respectievelijk zon-
dagmorgen en –middag, lopen met dank aan de 
tientallen vrijwilligers over het algemeen redelijk 
tot goed. Met dank aan de imkers voor hun per-
soonlijke en enthousiaste verhalen aan de vele 
bezoekers!

De praktijklessen van de basiscursus zijn succes-
vol voltooid en succesvol afgesloten op 23 augus-
tus met het praktijkexamen: alle 13 deelnemende 
kandidaten zijn geslaagd. Drie cursisten, die ver-
hinderd waren, krijgen binnenkort nog de kans om 
hun examen te doen. Zodat we dit jaar maar liefst 
16 nieuwe imkers kunnen gaan begroeten. De 
feestelijke diplomering zal zijn op donderdagavond 
13 november a.s. in de Aula van Nieuw Schoonoord 
te Velp. De partners zijn ook van harte welkom. 
Ook kunnen we dan de 10 geslaagden voor de cur-
sus gevorderd imker in het zonnetje zetten.

We hebben weer een nieuwe groep gasten mogen 
ontvangen in de stal “Van Gastelhof”: een 8-tal 
jongeren die in hun zomervakantie allerlei natuur-
opdrachten uit moeten uitvoeren o.l.v. volwassen 
vrijwilligers.

Het honingdepot o.l.v. Pim Kempe loopt zeer goed: 
dankzij een ruim aanbod van kwalitatief prima ho-
ning. Het zijn drukke tijden voor Pim en de honing-
keurmeesters o.l.v. Marcel Simon.

Het project “Opleidingen imkers”: na de vakantie 
zal het bestuur de projectorganisatie uitwerken 
met de partners, nu de financiering bijna rond is. 
Met dank aan de sponsoren: gemeenten Arnhem 
en Rheden en Akzo Nobel Arnhem en St. Dr. Hoef-
nagels.
Het standaard promotiepakket dat speciaal ont-
wikkeld is ter ondersteuning van onze vele demon-
straties tijdens de open dagen wordt “gretig” ge-
bruikt.  Bart Riggeling zorgt voor het beheer ervan: 
heeft u een open dag waar imkers bij betrokken 
zijn: neem dan even contact op met Bart. 
 
En nu ik het toch over Bart heb, kan ik melden dat 
Bart een samenwerking heeft gezocht met BIJ-
Daan met als resultaat dat Bart per september 
een depot heeft geopend. Zie zijn email hierover. 
Vanaf nu kunnen imkers uit onze directe omgeving, 
ook die uit de Liemers, voor hun imkerspullen 
dichtbij terecht. Een mooie service. Bart, veel suc-
ces!
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De nieuwe bijenstal in het Arboretum te Wagenin-
gen met nieuwe kasten en een Uddeler korf met 
Buckfast volken (door Jan Keemink geleverd) is in 
gebruik genomen. Bart Riggeling en John van Huit 
zijn de verantwoordelijke imkers namens onze ver-
eniging.

Zaterdag 23 augustus hebben onze collega’s uit 
De Liemers hun nieuwe efficiënte bijenstal aan de 
rand van Duiven feestelijk met echte champagne in 
gebruik genomen: proficiat en vele mooie imkerja-
ren gewenst.

Onlangs hebben Herman Radstake en ik de bijzon-
dere heemtuin in Heumen bezocht: een prachtig 
stuk rustige natuur, dat met liefde wordt onder-
houden door toegewijde vrijwilligers. De aanleiding 
voor ons bezoek was dat de imkers daar ook een 
nieuwe bijenstal gaan bouwen en zij deze zomer 
bij onze stal “van Gastelhof” een kijkje kwamen 
nemen. Voor deze stal heeft het bestuur met de 
stalcommissie een nieuw stalreglement opgesteld. 
Dit is onlangs met de betrokken imkers besproken 
en vastgesteld, en wordt nu ingevoerd.

Wij hebben kennis gemaakt met twee wethouders, 
die voor onze imkers van belang en tot steun kun-
nen zijn: de heer Henk Kok, wethouder van Arn-
hem. En de heer Ronald Haverkamp, wethouder 
van Rheden. Met beiden heeft een bestuursde-
legatie onlangs een overleg gevoerd. Daarbij zijn 
in beide gemeenten het convenant “verbetering 
drachtplanten”, uit 2010, geëvalueerd en herbe-

vestigd. Beide partijen ervaren dat de resultaten in 
de praktijk, die soms weerbarstig is, toch zeer de 
moeite waard zijn. 

Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun 
familie een goede voortzetting van deze mooie na-
zomer en een mooie afsluiting van dit bijzondere 
imkerseizoen 2014. Het bestuur rekent weer op uw 
steun met het doel om onze verenigingsactiviteiten 
met onverwachte kansen in het komende seizoen 
verder te verbeteren. 

Voorzitter: Arthur Ohm

Bijenzwerm aan getroffen 
door parkbeheerder vlak 
bij onze bijenstal van 
Gastelhof
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Bijenuurtje
Elke imkervereniging beschikt wel over een 
verenigingsstal. Om de contacten tussen de leden 
te bevorderen wordt die stal – bij voorkeur op de 
zondagmorgen – ook benut voor het uitwisselen 
van min of meer persoonlijke imkerinformatie. 
Het gaat dan – veilig achter de kasten – over het 
aantal kilo’s dat men tot nu toe geslingerd heeft, 
de zwermen die men geschept heeft, de vegers, 
vliegers, afleggers die men gemaakt heeft en – 
op hoger niveau - over de plussen en minnen van 
de teelt in dit imkerjaar. 

Niet zelden heeft de voorzitter er ook bij de 10 
cursisten van dit jaar op aangedrongen vooral 
deze voor hen zeer informatieve bijenuurtjes mee 
te maken: “Je krijgt wat je weten wilt vers uit de 
praktijk van ervaren imkers”. 
Ik kan me voorstellen dat cursusleiders daar wat 
genuanceerder over denken. Wie ooit  zwemmen 
heeft geleerd, weet dat je begint in het ondiepe. 
Wat er ook gebeurt, je hebt altijd grond onder de 
voeten. Zo verloopt ook min of meer, 6 avonden 
lang, het theoretisch deel van de jaarlijkse begin-
nerscursus in bv. een lekker verwarmd leslokaal 
van het regionale NME-gebouw. Wat de leraar zegt 
is onbetwistbaar waar. In zwembadverband gaat 
het dan over bv. drijven en de eerste beginselen 
van de schoolslag.  
Met de praktijklessen van de cursus kom je in het 
diepe terecht. Nu zijn ook de bijen erbij. Dat is an-
dere koek, want ze zijn heel nadrukkelijk van de 
partij, van hun eigen partij die om onze medewer-
king nooit gevraagd heeft. Als je als cursist tijdens 
de eerste praktijkles de indruk krijgt dat de grond 
onder je voeten gaandeweg verdwijnt, is dat niet 
ongewoon. Het heeft allemaal te maken met het 
feit dat wij – de huidige mensheid – nog lang niet 
alles omtrent de honigbij weten. Laten we zeggen 
de helft. Over die helft gaan vooral de “interes-
sante en motiverende” lessen theorie in het klas-
lokaal. Van de andere helft denken we tengevolge 
van schade en schande het een en ander gaande-
weg in mondjesmaat te hebben opgestoken. Maar 
of dat allemaal waar is? 
Op de uiterst serieuze vraag van een van mijn cur-
sisten tijdens een bijenuurtje aan een groepje van 

6 ervaren imkers waarom haar (eerste) bijenvolk 
ondanks haar aandacht en goede zorgen zo intens 
lastig was dat ze overweegt het bijltje erbij neer te 
leggen, kwamen 6 stellige maar zeer verschillende 
antwoorden. Het kwam eigenlijk neer op: in het 
land der blinden is eenoog koning. 
Ik adviseer mijn cursisten: bezoek de bijenuurtjes, 
vraag die ervaren imkers het hemd van hun lijf, 
maar neem hun goedbedoelde antwoorden eerst 
met een korreltje zout en pas dan met een schepje 
honing.

Rik Oldeven
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Bijen in de kunst
In deze rubriek dit keer een zwerm als kunst-
werk uitgevoerd.  In 1994 werd het kunstwerk 
“Domein van de zwerm” van de inmiddels over-
leden kunstenaar Herman Makkink geplaatst bij 
het gemeentehuis in Heteren.

Hij wilde daarmee de samenwerking van de ge-
meente en de omliggende dorpen uitdrukken. Na 
de gemeentelijke fusie met Over-Betuwe kreeg 
het stadhuis een andere functie en verdween de 
zwerm naar de gemeentewerf. Maar recent, nu 4 
jaar later, is het kunstwerk weer zichtbaar in een 
klein parkje op de hoek Kamperfoeliestraat en 
Rauwendaal.  Bij mijn zoektocht naar deze locatie 
werd me uit opmerkingen van inwoners duidelijk 
dat men er geen hoge dunk van had, want in de 
volksmond heeft het de naam “Drol van Heteren”.  

Marcel Simon
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Bijenstal
Zwarte bijen uit België zijn er eindelijk!
Al jaren ben ik een liefhebber van zwarte bijen. 
Sieb Fontijn was mijn leermeester in de jaren 80 
van de vorige eeuw en hij was voorstander van 
het kweken van inheemse bijen (= de zwarte bij).
Hij was de oprichter van de “Stichting tot behoud 
van de Nederlandse Bij”. Ik was toen  penning-
meester van die stichting.

Vanaf 1990 tot 2009 heb ik geen bijen gehouden. 
De boerderij waar ik leefde, lag in een voor bijen 
leeg gebied: alleen maar weilanden. Inmiddels 
is dat veranderd door aanleg van de wijk Rijkers-
woerd en verandering van het landschap op de 
boerderij zelf, waardoor zich een geweldig dracht-
gebied ontwikkeld heeft.
Omdat ik regelmatig in het buitenland ben, twijfel-
de ik of ik weer aan bijen zou beginnen. Maar toen 
kwam ik Ralph van Laar tegen. Hij vond het idee 
om samen met mij met bijen iets te gaan doen wel 
leuk. Dus kwam er weer ruimte voor bijen. Geluk-
kig had ik al mijn imkerspullen bewaard en ben ik 
samen met Ralph weer begonnen.
We hebben toen een paar bijenvolken op de kop 
getikt en de start was gemaakt.
Maar natuurlijk moesten we iets met zwarte bijen 
en, toeval bestaat niet, via via hoorde ik dat er in 
de buurt van Hilversum twee raszuivere zwarte 
moeren waren. Het lukte om ze te traceren en we 
konden ze voor niets ophalen!
Die twee volken ontwikkelden zich zo voorbeeldig 
en waren zo zachtaardig dat ik meer wilde weten 
over de herkomst van die moeren.
Het bleek dat ze uit Chimay kwamen. Dat is een 
gemeente in België aan de Franse grens waar vol-
gens een plaatselijke verordening je alléén maar 
zwarte bijen mag houden. De initiatiefnemer daar 
is Hubert Guirriat (http://www.zwartebij.be).
We zijn toen op 19 juni 2011 naar de open dag ge-
gaan en waren zeer onder de indruk van de profes-
sionaliteit van de aanpak daar, maar vooral dat met 
60 mensen kris kras door de bijentuin met hon-
derden kasten en kastjes liepen zonder dat er ook 
maar iemand gestoken werd! Het werd mij weer 
eens te meer duidelijk dat je op  zachtaardigheid 
kunt selecteren!

We hebben toen 6 moeren besteld. Hubert gaf aan 
dat hij voor 2012 al helemaal vol geboekt stond 
en dat we ze zouden krijgen in 2013 en dat dat 
de laatste keer zou zijn dat hij moeren naar Ne-
derland zou sturen, omdat hij in het Franstalige 
gebied al zoveel vraag had dat hij een nog groter 
gebied niet aan kon. Maar de belofte stond!
Na twee jaar ongeduldig wachten heb ik in mei een 
mail gestuurd met de vraag wanneer onze konink-
lijke hoogheden zouden komen. Het antwoord was: 
HELEMAAL NIET!!! Door de slechte weersomstan-
digheden verliep het kweekseizoen heel slecht!
*@@$!%**¶øöµñ©ææ%&@_+=~~~!!!!!!  (deze 
uitspraak van mij behoeft geen verdere toelichting)
NOG een jaar van ongeduldig wachten!!!!
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Ergens in mei dit jaar (met lood in de schoenen en 
in het toetsenbord) weer een mail gestuurd en de 
reactie was dat de Dames op 23 juni opgestuurd 
zouden worden.
Opgestuurd? Opgestuurd? Ik wilde ze gaan halen, 
maar dat kon niet. Hoe gaat dat? OPSTUREN? In 
een doos? Pakketje? Het wachten begon. 24 juni: 
niks, 25 juni: niks. 26 juni s ‘morgens niks, maar s 
’middags Ja, in een envelop met een paar gaatjes, 
daar waren ze. Twee dagen voor mijn vertrek naar 
Finland. Ik kan je wel vertellen dat deze drie dagen 
langer hebben geduurd dat die drie jaar!!! 
 
We waren zeer verbaasd hoe vitaal de 6 moeren (in 
een kooitje met 5 a 6 werksters) waren na 3,5 dag 
in een envelop vanuit Chimay naar Arnhem. 
Vijf ervan hebben we hier op de Paardenmaat in 
zesramers gedaan met ongeveer 1 liter jonge bij-
en. Dit naar voorbeeld van de Belgen. Eén hebben 
we meegegeven aan Herman Radstake. 
Door roverij op de stand heeft Ralph (ik zat al in 
Finland) de zesramers naar Arnhem- Noord ge-
bracht en nu maar afwachten hoe het zich zou 
ontwikkelen. Na 2 spannende weken was het ein-
delijk zover dat Ralph kon gaan kijken en het bleek 
dat 4 van de 5 prima aan de leg waren en er was 
gesloten broed. In 1 kast zat wel broed, maar geen 
moer. Dus doppen. 
De moer van Herman heeft het niet gered.  
Lang leve Skype! Ralph en ik hebben de ervaringen 
uitgebreid kunnen doorspreken. En toen kwam er 
een storm. Heftige regen en zware windstoten. 
De vader van Ralph (in zijn tuin staan de zesra-
mers) belde om te vertellen hoe hard het regende 
en waaide. Ralph vroeg: hoe is het met de zesra-
mers? Pa ging kijken en vertelde dat ze alle 5 om-
lagen. Paniek!!! Ralph er naartoe. Het duurde an-
derhalf uur voordat hij van zuid naar noord kwam! 
toen duurde het nog eens anderhalf uur voordat de 
regen zoveel minder was dat ze naar buiten kon-
den om alles weer recht te zetten. Gelukkig had Pa 
er wel een zeil overheen kunnen leggen. Wij waren 
zwaar in mineur: na 3 jaar en 3,5 dagen wachten 
eindelijk zwarte moeren en dan dit. 
 
Na 3 dagen heeft Ralph de kasten gecontroleerd 
en, hoera!!!, alle 4 de moeren nog steeds aanwezig 
en aan de leg!!! 

Wat zijn de bijen toch taai!!!
Nu zijn we begonnen met de zesramers te vereni-
gen met de volken hier in zuid. Dat doen we 2 per 
keer.   
Die ene waar de doppen in zaten kunnen we deze 
week nakijken. Er wordt goed stuifmeel gehaald, 
dus we verwachten dat het goed gaat. 
Dat is dus geen zuiver zwart volk meer, maar de 
darren die uit deze koningin geboren worden zijn 
dat wel! Dat wordt dus ons darrenvolk. 
Nog meer goed nieuws: 
We hebben een nieuw contact gevonden in België 
voor het leveren van zwarte moeren! We kunnen 
dus meer moeren gaan bestellen! De man die dit 
doet, vindt het erg leuk om ons aan zwarte bijen te 
helpen. Hij kan per jaar tussen de 100 en 150 moe-
ren telen. En hij gaf aan dat hij voor 2015 nog geen 
bestellingen binnen had en dat de Belgen dat na 1 
januari  gaan doen. Als we er vroeg bij zijn, kunnen 
we er vrij zeker van zijn (afhankelijk van het weer 
natuurlijk) dat we nog meer zwarte bijen terug 
brengen naar Nederland. 
De kosten voor die moeren bedragen €30,00 per 
stuk. 
Als er mensen geïnteresseerd zijn, hoor ik dat 
graag: depaardenmaat@hetnet.nl. 
Eind goed al goed? Volgend jaar weten we meer!!  

Piet Nibbelink 
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Iedereen is ooit begonnen. Weet je het nog, je 
eerste volk, je eerste kast? De eerste keer is 
altijd spannend! 
Voor mij was het een avontuur. Ik verbaasde ie-
dereen met mijn cursus imkeren. Toch merkte ik 
dat mensen zeer belangstellend zijn.

De middag voor het theorie examen moest ik nog 
een doktersbezoekje doen. Onze dokter neemt de 
tijd en tijdens het wachten kon ik nog eens bestu-
deren hoe bijenhouders het doen. Eenmaal aan 
de beurt, ging het gesprek over de bijen en kwam 
mijn kwaal nauwelijks aan bod. Zo is het vaak ge-
gaan, mensen zijn geïnteresseerd. Behalve van 
Henk Hoge, kreeg ik ook van collega’s en buren 
artikeltjes doorgestuurd over bijen.
Voor mijn theorie examen slaagde ik met vlag en 
wimpel, ik verheugde me op de lessen op Heuven. 
Ik hield mezelf voor, eerst maar eens te ervaren 
hoe het me zou bevallen. Al die nieuwe begrippen; 
moest ik vegen, moest ik zwermen, moest ik slin-
geren? Het duizelde me af en toe. Maar de bijen in-
trigeerden me, wat een slimme en ijverig beestjes. 
Ondertussen deed zich wel een probleempje voor, 
een bijensteek bezorgt me aardig wat ellende. Ik 
zwel  lichtelijk op van een steek en heb, ondanks 
de anti hystaminica, enkele dagen last.
De lente was uitbundig begonnen en ik begreep  
dat er actie moest worden ondernomen, wilde 
ik dit seizoen nog een eigen volk gaan houden. 
Even twijfelde ik, binnen twee weken zou ik alles 
geregeld moeten hebben. Er moest opeens veel: 
een kast, een plaats, een volk. Mijn idee was nog 
steeds om in mijn achtertuin in Rijkerswoerd een 
kast te plaatsen. Ik ben bij John van Huit in de tuin 
gaan kijken en zag hoe de bijen probleemloos af en 
aan vlogen. Hij raadde me een Buckfast volk aan, 
een vriendelijk volk vertelde hij. Vervolgens heb ik 
een simplexkast gekocht, daarmee was ik  bekend 
vanuit de les. De kast moest natuurlijk in de beits, 
maar welke kleur? Zijn daar regels voor? Het werd 
uiteindelijk een frisse kast, met groen en appel-
groen! 
Inmiddels had ik regelmatig werkoverleg met Bart 
Riggeling. Hij vindt het leuk om de beginnende 
imker op weg te helpen, al begrijp ik nu dat hij ook 

gevorderde imkers graag de helpende hand biedt. 
Bart wist wel een adres in Den Bosch, waar ik een 
Buckfast volk kon kopen. Desgevraagd instrueerde 
hij me: de kast moet mee, een spanband en enkele 
broedramen.
Op donderdag 26 juni meldde ik me bij Bart. Ik had 
er zin in, ik zou mijn eigen volk krijgen. Bart deed 
verbaasd open: ‘Hou je dat aan?’ vroeg hij wijzend 
op mijn zomerjurkje en pumps. ‘Tja, stamelde ik, 
ik dacht dat die man die bijen wel in de kast zou 
hangen. Of moet ik naar huis om wat anders aan 
te trekken?’ Bart schudde meewarig zijn hoofd, de 
goedzak, nee, dat hoefde niet en anders zou hij wel 
even helpen met overzetten. Hij schoot naar boven 
om zijn bijen-outfit mee te nemen. 
In Den Bosch kwamen we in een oerwoud op een 
volkstuinencomplex aan de snelweg. Bart stapte 
watertandend uit;  er hing een enorme zwerm in 
de boom. Helaas voor hem op een onmogelijke 
plek, dus uiteindelijk gingen we alleen met mijn 
volkje naar huis. De eerlijkheid gebiedt dus te zeg-
gen dat ik de mannen het werk heb laten doen!                                                                                            
Ondertussen heeft de kast een maand in mijn ach-
tertuin gestaan. De bijen doen het geweldig. Er blij-
ken hier veel lindebomen te staan, dus ze hadden 
een goede start. Het terras zit ongeveer 2,5 meter 
van de kast, niemand is nog gestoken. Tijdens mijn 
vakantie stuurde een dochter een bezorgd app-je 
met foto “Is dit normaal er zitten echt vet veel op 
die bak”.                                                        
Gisteren is mijn volk verhuisd, de komende maand 
leven ze op stand in Rozendaal, op de hei. Mijn eer-
ste kast, mijn eerste volk, dat had ik een maand 
geleden niet durven dromen! 

Edith Peters

De eerste keer
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Mededeling van het honingdepot
Als imkers weten wij dat de kwaliteit van ge-
kristalliseerde honing niet minder is dan die van 
vloeibare honing. Eventueel licht verwarmen, 
bijvoorbeeld au bain-marie, en klaar is Kees. 

Het blijkt echter steeds weer dat consumenten de 
voorkeur geven aan vloeibare honing.  Het honing-
depot wil daarom bij voorkeur vloeibare honing 
verkopen aan de afnemers, zoals Natuurmonu-
menten.  Onlangs bleek dat een partij aangekochte 
gekristalliseerde honing na verwarming door de 
depothouder zoveel schuim vertoonde dat de potjes 
naar de mening van de keurcommissie niet ver-
koopbaar waren.  Veel werk voor Pim Kempe om of 
van alle potjes het schuim te verwijderen of door de 
honing uit de potjes in een vat te gieten, weer af te 
schuimen etc. en opnieuw potjes te vullen. In beide 
gevallen is er dan ook nog een verlies van één of 
twee potjes. Dit is dan ook de reden voor Pim om 
de aanbieders van honing te vragen om de honing 
in vloeibare vorm te leveren. Dat maakt ook de keu-
ring ervan gemakkelijker. 

Marcel Simon  
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Op 19 augustus, na dagen vol stortbuien durfden 
toch een kleine 40 imkers, inclusief familie en 
vrienden, de wandeling o.l.v. de ecoloog van Na-
tuurmonumenten aan. We liepen 2 uur door het 
bos, ook buiten de paden, maar dàt mocht alleen 
op deze ene dinsdagavond.
 
Onderweg leerden we veel over de ontstaansge-
schiedenis van het terrein en vertelde André over 
sporen van de ijstijd, van landgoederen en waarom 
bouwland op bepaalde plekken wel en op andere 
plekken niet te vinden is. Ook over de Natuurvisie 
Veluwezoom, met o.a. de problematiek rond het 
kappen van bomen, kregen we uitleg. 
Ik vond het interessant, maar voor mijn kleinkin-
deren hoefde al dat gepraat niet zo. Daarom was 
het des te leuker, dat drie reeën zich even kwamen 

Wandelen met ecoloog André ten 
Hoedt 

laten bewonderen en zijzelf ook nog een wild zwijn 
ontdekten. 
Al met al werd het een wandeling van prettig stevig 
doorstappen, waarbij ik wel mijn teckeltje zo nu en 
dan moest dragen als we door en over bramenran-
ken liepen. Voldaan en tevreden hebben we na af-
loop de afspraak gemaakt dat er met deze tweede 
wandeling een nieuwe traditie gestart is. André 
leek enthousiast over dat idee. 
Nou André: heel erg bedankt voor jouw enthousi-
aste verhalen en bijzondere wetenswaardigheden! 
Het was een excursie vol verrassingen, en in elk 
geval zonder hemelwater. Des te meer ondervon-
den we met onze laarzen en stevige wandelschoe-
nen hoeveel er eerder gevallen was. 

Corrie Geltink 
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Praktijkexamen
Op zaterdag 23 augustus deden 15 cursisten 
praktijkexamen op Heuven. Maar liefst 6 exa-
minatoren stonden ons op te wachten. Herman 
had het examen met veel toewijding en aandacht 
voorbereid. De opzet was duidelijk: maak de 
opdrachten binnen 2 uur. Met Roderick samen 
vormde ik een groepje, we dachten direct aan de 
speurtocht van vroeger. Bij de opdrachten werden 
al onze vaardigheden en zintuigen op de proef 
gesteld! 

Arthur wachtte ons op met een drietal tonnen, 
gevuld met verschillende hoeveelheden suiker-
stroop. Welke bijenkast had veel bijvoeding nodig 
en welke niet?  Het werd wikken en wegen. Verder 
had hij een tiental attributen, waarvan we de naam 
en de functie moesten noemen. Denk aan een 
bijenuitlaat, een beitel, een raampjeslichter, een 

kolbtoestel en meer van die handige apparaten 
waar we een half jaar geleden nog nooit van had-
den gehoord!
Marcel liet ons de varroabesmetting van een volk 
inschatten, zoeken op de lade naar het gespuis. 
Hoe staat het volk ervoor, van buitenaf gezien, hoe 
is de vliegactiviteit en hoe staat het met de agres-
sie? Dat ging wel goed, met die agressie, want de 
lucht werd zwart en het onweer kondigde zich aan. 
Belangrijke regel bij het imkeren: laat de bijen met 
rust bij onweer! Vandaag dus niet; gewoon door-
gaan, het is examen! Daarna konden we in de kast 
zien of onze diagnose klopte.
Bij Leen werd het helemaal spannend, hij stond bij 
een matig gevulde kast en vroeg ons advies wat te 
doen. We troffen veel Varroamijten op de plank, we 
zagen een bij met misvormde vleugels. Advies aan 
een ervaren imker, het was een hele uitdaging!
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Bij Bart konden we ruiken en proeven aan 5 ver-
schillende potjes met honing/suikerstoop/mede, 
alles uit de voorraad van Herman, die er ook nog 
een zesraamskast naast had staan met verschil-
lende ramen. We moesten rapporteren wat we za-
gen aan de ramen en een conclusie trekken. Zelfs 
de slakkensporen werden opgemerkt. 
Toen de examencommissie zich terug trok voor de 
beoordelingen, spraken de cursisten buiten over 
hun ervaring met bijen. Alle cursisten bleken in-
middels tenminste 1 volk te hebben. En vanaf nu 
ook een diploma, want iedereen bleek geslaagd! 
De imkersvereniging mag trots zijn op de docenten 
en een 100% slagingspercentage! Proficiat. De di-
ploma uitreiking zal op 13 november zijn. 

Edith Peters



deBijenstal

16

De fruitteeltkast
Toen ik mijn eerste bijenvolken kreeg, begin vijf-
tiger jaren van de vorige eeuw, was “De Ambrosi-
ushoeve” het centrale punt in de bijenteelt sector. 
Onderwijs, onderzoek en bijenteeltconsulenten 
opereerden vanuit de Ambrosiushoeve in Hilva-
renbeek. De eerste directeur, Mommers, was te-
vens de bijenteeltconsulent voor Zuid-Nederland.
 
In die tijd vond de overheid bestuiving door bijen 
een belangrijke zaak voor de fruitteelt. Toen nog 
veelal hoogstam boomgaarden. Speciaal voor de 
fruitteelt werd door de consulenten een speciale 
kast gepromoot. De fruitteeltkast. Het was een 
zogenaamde hoograam kast. De hoogte groter dan 
de breedte. De raamlatten hadden een driehoekige 
vorm zodat de bijen er makkelijk natuurlijk in kon-
den bouwen maar binnen het raamframe bleven. 
De bedoeling was dat de fruitteler bijen hield al-
leen voor de bestuiving. Hij hoefde niet te kunnen 
imkeren. De bijen gingen gewoon hun gang. Alleen 
in het najaar moest even gecontroleerd worden of 
er genoeg voer was voor de overwintering of dat er 
bijgevoerd moest worden.
Zover ik weet is het nooit een groot succes gewor-
den. Belangrijke veranderingen in de fruitteelt von-
den plaats. Ook namen bespuitingen toe waardoor 
bijenvolken in de boomgaard het loodje legden. De 

fruitteeltkast was een relict voordat hij goed en wel 
geaccepteerd was.

Eind mei werd ik benaderd door een “jonge” oude 
bijenhouder die met een probleem worstelde. Een 
zwerm in een zesramer moest overgezet worden 
in een grote kast. Maar de zwerm had een eigen 
opinie over ordelijke ratenbouw ( zie foto )en wat 
nu. De zesramer was er één van de ongelukkige 
soort met een vaste bodem. Op een andere kast of 
op een ander volk zetten is dan ook niet mogelijk. 
We besloten om het volk maar te laten voor wat 
het was.

Dan de nieuwe kast waar het volk in moest. Wie 
schetst mijn verbazing toen ik daar de oude fruit-
teeltkast zag. Nu in een nieuw jasje en met een 
nieuwe naam. De natuurbouwkast. Wim van Gras-
stek schreef er dit jaar over in het januarinummer 
van Bijenhouden. Ik had er toen overheen gekeken. 
Een promotie van de BD-imkerij. 

Na ruim een week nadenken hebben we toch het 
volk uit de zesramer overgezet in de nieuwe kast. 
Een hele operatie dat wel. De foto laat zien dat de 
bijen nog wat onwennig zijn zo vlak na het vernie-
len van hun oude omgeving. Maar na een aantal 
dagen mochten we constateren dat de operatie 

geslaagd is en het volk 
in goede doen en en-
thousiast aan het bou-
wen was gegaan.
Conclusie van de oude 
“jonge”imker was 
dat het erg onhandig 
is om met verschil-
lend kastmateriaal 
te imkeren. De oude 
“honing”imker is het 
daar hartgrondig mee 
eens.

Arnhem, juni 2014.
Leen van ’t Leven. 
Foto’s Mieke Hamel 
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Vervolgcursus of wel cursus 
 gevorderd imker

In de afgelopen jaren hebben wij in samen-
werking met de bestuurders van de gemeente 
Rheden een aantal prachtige projecten kunnen 
realiseren. Met als uitgangspunt ‘het convenant’ 
wordt steeds meer gedaan in biotoopverbetering 
ten gunste van insecten in het algemeen en met 
nadruk op honingbijen.

De nieuw geïnstalleerde wethouders, Ronald Ha-
verkamp en Constans Pos willen ook voor 2015 alle 
medewerking verlenen bij het tot stand komen van 
een nieuwe reeks plannen. Daarbij ondersteund 
door de twee rayonbeheerders Jurgen Thijssen 
en Mark Haverkamp die in de afgelopen jaren al 
nauw betrokken waren bij de realisatie van veel 
projecten, waaronder ‘De Beemd in bloei’ en de 
schitterende ‘Geërfden wei’. Dat de vier heren 
duidelijk meer wilden weten over het bijenhouden 
werd duidelijk tijdens hun bezoek aan de bijenstal 
in lunchtijd ! Waarbij wel gezegd moet worden dat 
de heren met hun neus in de honing vielen want 

er werd door de stalcommissie heidehoning ge-
slingerd. En natuurlijk gingen zij ieder met een pot 
vers gekolbde en geslingerde honing terug naar 
hun werk.

Lotty van den Bosch            

Wethouders en Rayonbeheerders 

In het najaar van 2013 zijn de gezamenlijke im-
kersverenigingen Arnhem-Velp e.o. en  De Liemers 
gestart met een cursus voor gevorderde imkers.
Het doel van deze cursus is door uitbreiding van 
kennis de imkers nog meer inzicht te geven in alle 
aspecten van het bijenhouden en de winning en 
verwerking van bijenproducten. De vervolgcursus 
sluit aan op de basiscursus.

Bij de eerste les op 4 november begroetten de 
leraren Mart Coemans en Piet van Schaik 15 cur-
sisten in het Natuurcentrum Arnhem (Presikhaaf)  
: 8 leden van Arnhem-Velp  en 7 van de Liemers. 
Met dit aantal was de cursus en ook het lokaal he-
lemaal vol.In de in totaal 6 theorielessen kwamen 
o.a.de volgende onderwerpen aan bod: biologie van 

de bij en het bijenvolk, afleggers en varroabestrij-
ding, koninginnenteelt, honing en andere bijenpro-
ducten, het belang van de bijen voor de omgeving / 
bestuiving en bijengezondheid. Deze onderwerpen 
zijn door de bovengenoemde leraren terdege voor-
bereid en werden op een ontspannen wijze gepre-
senteerd. 
Tijdens de les was er voldoende ruimte voor vra-
gen en ook discussies kwamen regelmatig voor.
Dit alles maakte de lessen heel levendig en leer-
zaam. Dat de geplande eindtijd van 22.00 uur  hier-
door overschreden werd, vond niemand erg.

In de basiscursus leerden we als kunstzwermen 
vegers en vliegers te maken. Dat er ook nog een 
tussenaflegger, een zuiger of een methode van der 

bezoeken bijenstal op Heuven
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Op 5 april hebben Hans Holtjer en vrienden van 
Hans, de heer en mevrouw Polderman die in de 
wijk Angerenstein wonen,  en ondergetekende 
een 3 meter hoge lindeboom geplant in de tuin bij 
de nieuwe bijenstal “van Gastelhof”. 

De boom is door de heer en mevrouw Polderman 
aan onze vereniging geschonken. Ondergetekende 
had een paar zakken tuingrond meegenomen om 
de kluit van de boom te verwennen. Dat was no-
dig want de kluit was door de kweker behoorlijk 
gekortwiekt. We hebben in de droge periode re-
gelmatig een gieter water uit de beek bij de boom 
gegoten. Dit is nu overgenomen door de regen die 
bij tijd en wijle met flinke buien valt. Er is intussen 
al aardig wat blad aan de boom gekomen. 
We zijn de familie Polderman zeer dankbaar voor 
deze schenking en de boom zal na verloop van tijd 
de omgewaaide boom/struik bij de ingang, een in-
landse vogelkers, gaan vervangen.

De foto toont de actie van de heer Polderman en 
Hans Holtjer bij het planten van de lindeboom on-
der het toeziend oog van mevrouw Polderman

Mart Coemans

Schenking van een lindeboom 

Palen is, was voor de meeste cursisten helemaal 
nieuw.

Een belangrijk onderdeel van de cursus was de 
teelt van koninginnen.  De planning bij het kwe-
ken van koninginnen is zeer belangrijk. Daarnaast 
wordt het succes mede bepaald door andere fac-
toren waarbij de weersomstandigheden erg be-
langrijk zijn om een goed leggende jonge moer te 
krijgen.

In De Bijenstal van juni heeft een artikel gestaan 
van Emile Brugman met een paar door hem ge-
maakte foto’s van het overlarven. Het resultaat van 
die praktijkoefening is niet in alle gevallen positief 
geweest. Het lukte niet altijd om de gewenste be-
vruchte moeren te krijgen. Maar ach, alle begin 
is moeilijk en we zijn nooit te oud om nog wat te 

leren. De cursus is inmiddels geëindigd en de ge-
slaagden van Arnhem-Velp zullen op 13 november 
hun diploma krijgen.
 
Voor praktijk en theorie slaagden: Emil Brugman, 
Henk Hoge, Lois Janssen, Piet Pietersen, Herman 
Radstake en Bas Visscher. 
Door omstandigheden konden 3 cursisten alleen 
de theorie afmaken. Daarvoor slaagden: 
Lotty van den Bosch, Rik Nieuwhof en Truus Spij-
kers. 
 
Henk Hoge
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Bijenstal

@BijDaan
facebook.com/ImkerijBijdaan

Bezoek onze webshop:
www.bijdaanshop.nl

Imkerij BijDaan:

Prinsenweide 62
7317 BC Apeldoorn
Tel.: 055-301 3893
Mail: info@bijdaan.nl

Imkerij BijDaan
Depot Velp:

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

Afhaaltijden: 
Woensdag:    19:00 - 21:00
Zaterdag   :   13:00 - 17:00

Openingstijden:
van 1 oktober t/m 15 februari

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:  09:00 - 13:00
Donderdag:  09:00 - 17:00
Vrijdag: Vrijdag:    09:00 - 16:00
Zaterdag:   09:00 - 13:00
 

Vanaf september is ons nieuwe 
depot in Velp geopend!

Dit vieren wij met een openingsactie!

De gehele maand oktober:
50 Ongemonteerde broed- of 

honingkamerramen 
van €42,50 voor €27,50 van €42,50 voor €27,50 

Natuurlijk kunt u ook hier alle andere 
imkersartikelen, honing  en 
honingproducten bestellen.

* Deze actie is alleen geldig  in de maand oktober van 2014 op vertoning
 van deze advertentie. Maximaal 200 per klant.


