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een plaats geven in de nieuwe tijdelijke bijenstal 
in de Moestuin in de Schuytgraaf in Arnhem- zuid. 
Er volgen nog twee kleine stallen in het “buiten-
gebied” van deze nieuwe woonwijk. Een aantal im-
kers heeft zich als belangstellende bij Herman ge-
meld. In industrieterrein De Beemd (Velp) volgen 
we met grote interesse de groei, en hopelijk rijke 
bloei, van de inzaai in de 12.000 vierkante meters 
braakliggende terreinen. Bart Riggeling en Louis 
Janssen hebben daar alvast enkele bijenvolken 
geplaatst. 

Voor onze bijenweide in het bijzondere park An-
gerenstein in Arnhem, hebben wij met Spel&Spel 
architecten uit Arnhem een geheel nieuw, origi-
neel ontwerp van een ruimere bijenstal ontwik-
keld. De plannen zijn ook aan de Parkcommissie 
en bestuursleden van de Wijkvereniging Angeren-
stein toegelicht. Deze staan zeer positief tegenover 
de nieuwbouwplannen en willen hun, eventuele 
financiële, ondersteuning verlenen. Van de ge-
meente Arnhem kregen we onlangs bericht dat 
het ontwerpbesluit voor de Omgevingsvergunning 
ter inzage ligt. Mogelijk kan na 18 juli, wanneer de 
vergunning definitief is, begonnen worden met de 
bouwactiviteiten. De financiering door middel van 
sponsoring vordert gestaag: we hebben wel nog 
een tekort van een kleine € 3000,- op de begroting. 
Daarvoor zullen we een stevige eindsprint moeten 
inzetten!

Intussen hebben onze leden de eerste zondagse 
diensten van het stalrooster voor seizoen 2013 in 

Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op: 
veerkracht en flexibiliteit.
Voor u ligt dan de nieuwe uitvoering van ons ver-
enigingsblad “De Bijenstal”. Samen met Bart 
Riggeling heeft het bestuur een alternatieve 
drukker gevonden! Even wennen voor ons alle-
maal, maar Bart Riggeling heeft de opmaak weer 
stevig in handen: een teken van flexibiliteit. En 
onze website mag ook intussen gezien worden!

Het tweede kwartaal is voorbij gevlogen. En het 
imkeren is voor ons in volle omvang losgebarsten 
na een te lange koude aanloop van het voorjaar. 
Alles in de natuur schijnt zich opeens op te richten 
en te herstellen: veerkracht. Die ook van ons als im-
kers flexibiliteit vereist.. En we zullen het merken 
ook: de zwermen melden zich deze laatste weken 
dagelijks. Een aantal leden heeft er welhaast een 
dag (soms nacht) taak aan. Eén voordeel: je komt 
nog eens onder burgers die vaak zeer geboeid 
toekijken naar de operatie zwermscheppen. Soms 
zijn de toeschouwers een beetje te enthousiast: en 
vrees je dat er een ”steekje” los schiet. Het is wel 
vaak een mooie gelegenheid om onze bijzondere 
hobby te promoten, zeker met onze fraaie nieuwe 
folder.

Het bestuur heeft intussen gezocht naar een even-
tuele opvolger van Mart Coemans als penning-
meester. Het bestuur is verheugd hierbij als kandi-
daat aan u voor te stellen: John van Huit. Wij zullen 
John geleidelijk aan inwijden in de bestuurszaken 
en de activiteiten van de penningmeester. Uiter-
aard moet de algemene ledenvergadering zijn 
benoeming begin 2014 nog formeel goed keuren. 
Maar voor deze belangrijke functie is een goede 
voorbereiding noodzakelijk. Ook is het bestuur blij 
dat Ineke Wesseling bereid is om, voorlopig samen 
met Erik Dubbelaar, het beheer van bijenweide An-
gerenstein te gaan voeren.

De samenwerking met de drie gemeenten is zoals 
gebruikelijk zonder meer positief te noemen. De 
intenties uit de met de gemeenten Arnhem, Rhe-
den en Rozendaal in 2010 gesloten “convenanten 
drachtplantenverbetering” krijgen steeds meer 
concrete invulling. Zo kon Herman Radstake op 27 
april zijn bijenvolken 

Van de bestuurstafel
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Op vrijdag 7 junikonden de volken weer in uitste-
kend staat naar hun thuis in het NOM worden ver-
voerd. Uit de foto’s blijkt wel hoe fraai de stallen er 
bij staan! Met dank aan Rob Plomp en zijn colle-
ga’s. In overleg met Mart Coemans is een stalcom-
missie voor NOM geïnstalleerd: Ben Hasselbach, 
Arthur Ohm (voorzitter), Cathrien Strumphler en 
Saskia Tim-Sonnenberg. Er is ook een stalregle-
ment afgesproken. De stalcommissie heeft een 
eerste schoonmaakactie gedaan. En zeer onlangs 
heeft Mart de grote vitrinekast gronding schoon 
gemaakt en van een nieuw volkje voorzien met een 
zwerm van Han Holdijk.

Op 25 maart hebben alle 13 cursisten hun theorie- 
examen met (zeer) goed gevolg afgelegd. Aanslui-
tend werd het raampjes timmeren geoefend. 

Intussen hebben deze enthousiaste cursisten 
vanaf april de eerste vier praktijklessen in de stal-
len van het NOM en Heuven beleefd. Het bestuur 
doet opnieuw een oproep op ervaren imkers om in 
het komende seizoen als mentor de aankomende 
imkers te ondersteunen. Meldt u aan bij Herman 
Radstake: h.radstake@chello.nl 

Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun 
familie een goede, zonnige en vreugdevolle zomer 
van 2013. Het bestuur rekent weer op uw steun 
met het doel om onze verenigingsactiviteiten, met 
veerkracht en flexibiliteit in dit seizoen verder te ver-
beteren. 

Voorzitter: 
Arthur Ohm

de stallen van het Openlucht Museum en Heuven 
vervuld. De eerst volgende bijpraatochtend in de 
stal op Heuven is op: zaterdagmorgen 29 juni a.s. 
van 9.30 tot 11.00 uur. Aansluitend wordt de prak-
tijkles, tot ca. 13.00 uur gegeven. Uw deelname 
aan de uitgebreide activiteiten-kalender 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 Op woensdagavond 
10 april heeft Eric Blankert in de Atlantaflat in Velp 
een boeiend verhaal gehouden over “Gaan de bijen 
dood aan Varroa of neonicotinoïden?” Hij liet het 
antwoord op deze vraag in ons midden, en wij kre-
gen er wat vragen bij over de inzet van deze, maat-
schappelijk gezien discutabele insecticiden. 

De door de Liemers georganiseerde imkeravond 
van 13 mei “Koninginnenteelt” door Jan Keemink 
werd goed bezocht. Geen wonder: Jan vertelt ge-
passioneerd over zijn specialiteit: het kweken van 
Buckfast moeren.

Onze honingdepothouder, Pim Kempe hoopt, en 
rekent, deze zomer op de aanlevering van honing 
door onze imkers. Wij zijn onze imkers dankbaar 
dat die nog steeds bereid zijn om hun prima ho-
ning tegen een eerlijke prijs aan het honingdepot 
te blijven leveren: pimkempe@gmail.com . We re-
kenen weer op uw medewerking. Het blijkt dat vele 
imkers nog niet hun eerste honing hebben geslin-
gerd. Natuur en daarmee het imkerseizoen is wel 
wat weken achterop.

In samenwerking met het Openluchtmuseum en 
Natuurmonumenten Heuven is een grootse ver-
huisoperatie uitgevoerd. Op woensdagavond 8 mei 
jl. werden onze bijenvolken uit de stal in het Open-
luchtmuseum gedurende een avondlijke operatie 
overgebracht naar Angerenstein. Deze tijdelijke 
verhuizing was noodzakelijk omdat de bijenstal 
een grondige opknapbeurt onderging. En het ver-
molmde rieten dak van de korfstal ( afkomstig uit 
Gemert) in zijn geheel vervangen moest worden. 
Met de dienstbus van het Open- luchtmuseum 
werden de acht kasten en een korf overgebracht. 
Dit zorgde voor een tijdelijke overbevolking van 
Angerenstein. 
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Tikje anders...
Een poos geleden las ik in een overlijdens- be-
richt dat de overleden imker bij leven de uit-
spraak placht te bezigen: “Als bijen niet zouden 
steken, waren er in Nederland veel meer im-
kers”. Op het eerste oor ben je geneigd de heen-
gegane onmiddellijk gelijk te geven. Bovendien: 
over de doden niets dan goeds. Bij nader inzien 
echter waag ik het zijn uitspraak van enig com-
mentaar te voorzien.

Binnen het dierenrijk horen de bijen thuis in de 
onderafdeling insecten. Insecten staan bij het ge-
mene volk niet al te positief te boek. Ze vliegen, 
zoemen, kriebelen, sommige bijten en andere 
kunnen gemeen steken als je ze – ook per onge-
luk – stoort of in het nauw brengt. Als je daarvan je 
hobby maakt begin je – een beetje dan – te lijken 
op die stervelingen die zich in een haaienpopu-
latie storten, gifslangen naar hun hand zetten of 
krokodillen temmen. Levensgevaarlijke capriolen 
halen die gasten uit. Daar worden ze allerwegen 
om bewonderd en ook wel betaald. Met ons ontzag 
over hen is overigens wel iets aan de hand. Hun 
bezigheid is zo exclusief dat – op een eenling na – 
niemand de behoefte voelt zich ook aan zo’n stukje 
staal te wagen. Het zit er nl. dik in dat eerder dan 
je denkt je laatste uur geslagen is. En daar passen 
we voor. 

Bij het houden van bijen ligt dat toch een tikje 
anders, een belangrijk tikje. Hoewel de meeste 
mensen van bijen niets moeten hebben – op hun 
honing na - is je (imker-)leven er niet direct mee 
gemoeid, of je moet wel heel allergisch zijn voor 
bijengif. Daarmee valt imkeren onder de haalbare 
exclusieve hobby’s. De neiging tot een zekere mate 
van exclusiviteit is ieder aangeboren. “Ik zoek iets 
aparts”, hoor ik zelfs mijn eigen vrouw laatst tegen 
de verkoopster van de kledingwinkel zeggen. Want 
wie zich niet onderscheidt, doet er eigenlijk niet zo 
toe. Het gaat erom door anderen benijd te worden. 
(Volgens sommige nogal filosofisch aangelegde 
psychologen komt dit in de buurt van de vraag naar 
wat de betekenis is van ons aards bestaan. 
Nou ja …)

Maar daarom is het toch wel mooi meegenomen 
dat bijen kunnen steken. Het maakt je hobby een 
tikje gewaagd. Exclusief dus. Je kunt er zelfs een 
beetje mee opscheppen. Als bijen niet zouden 
steken, gingen wellicht meer mensen bijenhou-
den, wat dan neer zou komen op bv. kippen -, ko-
nijnen- of schapenhouden. Leuk hoor, maar met 
deze nietszeggende term is dan meteen ook alles 
gezegd. 

Rik Oldeven

Na de eerste kennismaking, jaren geleden was wel 
duidelijk dat je van Jan Smit nog heel wat kon op-
steken. Ries van Dijk en ik hadden een oriëntatie-
gesprek met Jan Smit dat de basis legde voor onze 
samenwerking met het Natuurcentrum  Arnhem 
en uiteindelijk resulteerde in het Bijenproject voor 
Basisscholen. Zijn 37 jaren ervaring, waaronder 
het samenstellen van complete leskisten voor na-
tuureducatie op basisscholen, maakten het daarbij 
een stuk makkelijker. Vele collega’s die hem toe-
spraken lieten tijdens de afscheidsreceptie blijken 
hem te zullen missen. Zijn gedrevenheid en liefde 
voor wilde bijen (sectie Hymenoptera) heeft tot de 
presentatie kunnen leiden  van het boek ‘De Ne-
derlandse Bijen’. Waarbij ik het niet kan laten om 
te melden dat hij óók imker is geweest ! 

Lotty van den Bosch

Jan Smit neemt afscheid van Natuur-
 centrum Arnhem
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Bijen in Israël
Israël heeft de naam een land van melk en honing te 
zijn. Van de melk weet ik alleen dat zuivel in allerlei 
variaties van kwark veel genuttigd wordt aan het 
ontbijt. Maar honing is een hot item in het land. 
 
Het aantal imkers is veel kleiner dan in Neder-
land, maar de meeste imkers zijn er beroepsmatig 
mee bezig. Nog niet zo lang geleden waren er een 
kleine 500 imkers met bij elkaar rond 100.000 vol-
ken. Israël produceert jaarlijks ongeveer 3600 ton 
honing, waarvan 40% in de aanloop naar Joods 
Nieuwjaar. Het is de gewoonte om aan het eind van 
de Nieuwjaarsviering een gebed voor een goed en 
zoet jaar uit te spreken, waarbij een stukje appel 
gedoopt in honing wordt genuttigd. 
 
Het merendeel van de honing is afkomstig van ci-
trusbomen en eucalyptus. Maar daarnaast ook van 
avocado aardbeien, tijm, tamarisk, distels, hysop 
en andere wilde bloemen. Wel is er een tekort aan 
natuurlijke weiden voor de bijen als gevolg van wa-
tertekort. Deze toestand is nog verergerd door de 
snelle verstedelijking, waardoor veel citrusboom-
gaarden en eucalyptusbomen verloren zijn gegaan.
 
Tegelijkertijd is de vraag naar honing door de 
instroom van vooral Russische immigranten ge-
stegen. Als reactie hierop hebben imkers in Israël 
nieuwe geavanceerde methoden ontwikkeld voor 
het houden van bijen, vooral wat betreft het me-
chaniseringsproces. Maar ook bij het telen van 
bijen, die een hogere honingopbrengst leveren. 
Het moderne bijenhouden staat er dan ook op een 
hoog niveau.
 
Over het algemeen zijn de bijen uit het Midden-
Oosten lichter van kleur, zijn ze feller en steken 
sneller. Hun zwermlust is groot en de opbrengst 
per volk vrij gering. Zo was oorspronkelijk de bij 
in Israël ook. In een poging om haar temperament 
aan banden te leggen werd er met andere soorten 
gekruist. Echter zonder succes. Daarom werd uit 
Amerika de Italiaanse bij geïmporteerd. Deze is 
niet agressief en staat bekend als een goede pro-
ducent van honing.
 

Bloesem eucalyptus

Om aan de vraag naar honing te voldoen mag dan 
een probleem lijken, ook in Israël is bestuiving de 
belangrijkste taak van de bijen. Een aantal gewas-
sen is geheel en al afhankelijk van de bij en andere 
soorten hebben een tot 30% hogere opbrengst 
door bestuiving door bijen. Te denken valt aan avo-
cado, meloen, tomaten, zonnebloemen, aardbeien 
en wintergroenten. 
Meer dan 60.000 volken worden voor bestuiving 
gebruikt en de jaarlijkse omzet in deze branche is 
ongeveer 20 miljoen dollar. In de praktijk kan de 
commerciële waarde van de bestuiving geschat 
worden op 490 miljoen dollar wanneer je kijkt naar 
de totale impact die de bestuiving door bijen op de 
Israëlische landbouwproducten heeft.  

Marcel Simon 

De Italiaanse bij of Apis Mellifica Ligustica
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Door een TV. uitzending van Zembla over bijen-
sterfte werd mijn belangstelling gewekt voor de 
dramatische afname van bijenvolken. Bijna tege-
lijkertijd was een schoonzusje aan het imkeren 
geslagen en werd ik uitgenodigd om naar haar 
bijen te komen kijken.

Nu is er aan een bijenkast voor een leek niet zo-
veel te zien, maar haar enthousiasme werkte 
aanstekelijk. Ze sprak over de koningin die hoog 
in de lucht op een darrenhangplek paarde met en-
kele 10-tallen darren, waarna ze voor 3 tot 4 jaar 
genoeg bevruchte eitjes had. Het geheimzinnige 
leven in de kast bleek een uiterst efficiënte orga-
nisatie die vooral gericht was op het voortbestaan 
van het volk als geheel. En……ik was voldoende 
aangestoken om me aan te melden voor de imker-
cursus. Immers ‘alles wat aandacht krijgt groeit’.
In 2012 volgde ik de imkercursus, maar de eerste 
schreden op het imkerpad waren niet de geluk-
kigste. Tijdens een van de eerste praktijklessen, 
waarbij de bijenkasten “op het fruit” stonden, werd 
ik lastig gevallen door een opdringerige bij. Ik ging 
op de loop, struikelde en lag languit in het zand. 
Gevolg: een week lang een opgezet been. Diverse 
lessen en bijensteken verder was ik zover dat ik 
beschikte over een goed afsluitend imkerpak en 
handschoenen (want ik had ook ervaring met een 
pijnlijke steek in de vinger).

Lang heb ik geaarzeld of ik zelf bijen zou gaan 
houden maar de fascinatie won het van de angst. 
Dus kocht ik via Marktplaats bij Piet in Schijndel 
second-hand bijenkasten. Piet was gestopt met 
professioneel imkeren, maar gaf in de gauwigheid 
een belangrijk advies:”Ge mot ze bezighouwen, 
dus doede gij  er elke week een nieuw raemke in” . 
Intussen had ik een volkje van Marcel, samen met 
medecursist Bas die al alle materialen had. Dat 
volkje ging bijna vanzelf, het groeide als kool, we 
sneden doppen en op advies van een ervaren im-
ker heb ik honing geslingerd. Ik was diep onder 
de indruk van deze magnalia dei en de prestatie 
die het volkje geleverd had. Het gaf een supergoed 
gevoel.

Ervaringen van een beginnend imker en hoe het begon
In het najaar kreeg ik een eigen volk dat een plekje 
kreeg in de kast van Piet op Angelenstein. Ze wa-
ren sloom, inwinteren was een gebed zonder eind 
en ook het uitwinteren was een groot probleem. 
Ondanks het suikerwater dat ik ze gegeven heb 
ging het niet lekker. Ik had er een slecht gevoel 
over, dus heb ik onze bijendokter Mart erbij ge-
haald. Bij inspectie van de kast hingen de poppen 
uit de cellen, er was werksterbroed en de koningin 
was weg. Volgens  Mart was er sprake van Euro-
pees vuilbroed en roverij!! Die mooie zwarte bijen 
die ik ijverig voerde waren dus rovers. Voor een 
gepensioneerde mensendokter toch ook wel inte-
ressant en leerzaam!

Intussen is de kast schoongemaakt, de ramen zijn 
vervangen en een nieuw volk, een zwerm van Mart, 
zit in de kast. Ik loop weer met containertjes sui-
kerwater .in de hoop dat dit volk het wel goed gaat 
doen, want bijen zijn levend materiaal en de natuur 
volgt haar eigen wetten.

Marian Beltman -Verbeek

( In vroegere edities van de Bijenstal kenden we 
de rubriek “De Pijp”, waarin een van de leden 
vertelt hoe hij of zij tot bijenhouden gekomen is. 
Bijzondere ervaringen daarbij opgedaan, die voor 
de lezers interessant of amusant zijn worden op 
prijs gesteld. Marian Beltman bijt hierbij het spits 
af en geeft de pijp door aan een volgend lid om 
deze pijp brandend te houden.Red.)

De pijp van:
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Aan de dienstdoende medisch hulpverlener leggen 
wij de situatie uit, en vertellen dat wij een EpiPen 
paraat hebben.  
We melden op welke locatie we ons bevinden 
(postcode en adres liggen bij de EpiPen) en over-
leggen of de hulpverlener op tijd kan komen. 
Ons is door de GGD verzekerd dat de aanrijtijd 
maximaal 10 minuten is. 
Zo nodig kan telefonisch contact met de ambulan-
ce gehouden worden, zodat eventueel benodigde 
instructies kunnen worden opgevolgd. 
Slechts wanneer het mis dreigt te gaan, doordat 
bijvoorbeeld de ambulance niet komt, terwijl de 
betroffen persoon het bewustzijn verliest, zou de 
EpiPen gebruikt kunnen worden. 
 
De EpiPen ligt in de bruine kast in de eerste bin-
nenruimte van de stal, precies achter het bordje, 
waarop EpiPen geschreven staat. 
De gebruiksaanwijzing ligt erbij.
Een ieder kan een en ander bekijken en doorne-
men, als hij/zij voor demonstratie of anderszins in 
de stal kan komen.
Maar laat de EpiPen dan zelf onaangeroerd!

 
 
 

Marcel Simon

Zoals bekend heeft onze vereniging onlangs een 
EpiPen voor de stal op Heuven aangeschaft om 
in geval van een onvoorziene heftige allergische 
reactie als gevolg van een bijensteek een nood-
maatregel te kunnen treffen.
 
Het gebruik ervan moet echter alleen als aller-
laatste middel worden toegepast.   
Natuurlijk zijn wij (op een uitzondering na) geen 
arts en niet in staat om de met een allergische re-
actie gepaard gaande verschijnselen (anaphylactic 
shock) te beoordelen. We zijn ook niet bevoegd om 
de EpiPen te gebruiken, maar nood breekt wet. 

Waarom hebben wij dat middel dan? 
Wij hebben het volgende protocol afgesproken: 
Als wij zien dat een bezoeker van de stal - het zou 
ook een cursist of zelfs een van de leden kunnen 
zijn - onwel wordt na gestoken te zijn, dan bellen 
wij 112.  

De EpiPen

Op You Tube is onder EpiPen Demonstratie 
de toepassing te zien. Gebruik dan de link: 
EpiPen Adrenaline Auto-injector, omdat 
daarop het type te zien is dat wij hebben.
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op die plek. Maar de rest van het jaar kunnen de 
volken beter gespreid staan over ruim van elkaar 
gelegen andere standplaatsen. Dit aantal volken 
op drie standplaatsen elk zes kilometer van elkaar 
gelegen.

Voor de sterfte van de volken in de winter en het 
voorjaar is ook de invloed van Varroa op verzwakte 
volken een belangrijke factor. Bij navraag bleek 
dat in Albanië nog met alle verboden middelen de 
mijt bestreden wordt. Ook een vaste methode van 
bestrijden was niet te achterhalen. Iedereen doet 
maar wat. Daar zijn we dus nog niet uitgekomen. 
Momenteel is de NBV Commissie Internationaal 
met een Kroaat bezig de uitgave van WUR over 
Varroa bestrijding te vertalen voor de bijenhouders 
in Bosnië/Herzegovina. Misschien kan dat ook die-
nen voor de Albanezen. De tijd zal dat leren.

Ook de honingverwerking kwam in het e-mail ver-
keer nog even aan de orde. Zo te zien op de foto is 
daar nog veel verbetering mogelijk. Het zeven en 
laten klaren van geslingerde honing is nog geen 
standaard praktijk. 

De commissie is wel benieuwd of het e-mail ver-
keer nog verder voortgezet gaat worden.

Leen van ’t Leven
April 2013

Albanië

Een in Albanië wonende Nederlander kreeg con-
tact met imkers omdat ze problemen hadden met 
afnemende honingproductie en stervende volken. 
Hij nam contact op met de NBV omdat hij meende 
dat hulp uit Nederland soelaas zou kunnen bie-
den. De Commissie Internationaal van de NBV is 
dan de instantie die de hulp moet realiseren. Een 
e-mail project. Goede antwoorden op vragen en 
oplossingen voor problemen kunnen natuurlijk 
alleen tot stand komen als er daar ter plaatse in 
de volken gekeken en met de imkers gesproken 
kan worden. Maar helaas in dit geval niet moge-
lijk. Het werd dus een heen en weer geschrijf met 
behulp van de Nederlandse tussenpersoon die 
niets van bijenteelt afwist.

Bij de geschetste problemen was de eerste ge-
dachte aan een combinatie van draagkracht en 
Varroa. Een foto van een bijenstand en de omge-
ving verscheen.

Er werd niet gereisd met deze volken. Je kunt je 
dus afvragen hoe deze begroeiing circa vijftig vol-
ken van voorjaar tot herfst moet kunnen bedienen 
om sterk te blijven en de winter door te komen. 
Het kan best zijn dat, als de hoofdbegroeiing in 
bloei staat, zoveel volken veel honing kunnen halen 
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Na het opbouwen volgt het plaatsen van de kast 
met daarin het bijenvolk, door imkers Bart en 
Louis. Het volk bestaat dan uit zo’n 10000 bijen.

Na enkele weken volgen de nodige inspecties om 
te kijken of de bijen hun werk goed doen. Al snel 
wordt er een extra raam en een honingkamer bij 
geplaatst om de bijen voldoende ruimte te geven 
voor hun nectar, stuifmeel en broed.

Na het inzaaien van het bloemenmengsel tijdens 
de NL-Doet dag, vond in Maart en april 2013 het 
plaatsen van het bijenvolk op De Beemd nabij 
Velp plaats. In overleg met Gemeente Rheden, 
imkervereniging Arnhem-Velp en SHO Centra 
voor medische diagnostiek wordt een geschikte 
plaats gezocht. 

Mede door een financiële inspanning van SHO zal 
er de komende tijd beeldmateriaal verzameld wor-
den wat in boekvorm zal worden uitgegeven; de 
imkervereniging levert hiervoor de teksten aan.

Een geschikte plaats om een volk te plaatsen 
wordt voorzien van de nodige voorzorgsmaatre-
gelen zodat de bijen ongestoord hun werk kunnen 
doen.

	  

Het plaatsen van bijenvolken op de Beemd
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Naast het inspecteren van de honingproductie 
wordt er ook gekeken of het volk wel gezond is. 
Enkele larven hebben last van de varroamijt, die 
een voorkeur voor darrenlarven heeft.

Deze moer gaat samen met haar volk zorgen voor 
de eerste Beemd honing.

Louis Janssen
Foto’s: Simone Kemming en Patrick van den Bragt



deBijenstal

12

Bericht van de cursus
De basiscursus bijenhouden is alweer een eind op 
gang. Een enthousiaste groep cursisten is vrijwel 
elke les present. Op Heuven, waar ik zelf een deel 
van de lessen verzorg zijn er 3 dames en 3 heren, 
die ondanks het koude voorjaar dapper de bijen 
tegemoet treden. Goed om te zien dat enkele, met 
name van de dames, zonder handschoenen willen 
werken. Ja natuurlijk, een steekje loop je wel 
eens op, maar opvallend genoeg juist niet op het 
moment dat er in de bijen gewerkt wordt. 

De theorie blijkt goed bestudeerd te zijn en er werd 
al snel gewerkt aan het verkrijgen van kastmate-
riaal om zelf een bijenvolk te kunnen huisvesten. 
Het gevolg is dan ook dat het merendeel van de 
groep intussen zelf al bijen heeft.

Ook dit keer hebben we op het fruit de afleggers 
gemaakt en daarna ook nog de doppen gebroken. 
En wat is het dan toch mooi om daar tussen de 
bloeiende appelbloesem na afloop nog even wat te 
drinken, al hadden de bijen er moeite mee dat we 
na de ingreep nog niet wilden wegwezen….

Doordat we met de vegers naar Heuven teruggin-
gen, en de vliegbijen dus niet terug konden vlie-
gen, zijn deze zes-ramers intussen al tot tien-ra-
mers gepromoveerd. Nu maar hopen dat de jonge 
moeren in de hoofdvolken in de koude lucht een 
aantal moedige darren wisten te lokken.
Dat het wel eens niet volgens plan gaat, daar kun-
nen ook de cursisten begrip voor opbrengen, maar 
dat de docent een koningin uit een clips kwijt is 
tijdens een ingreep, en dat zij dan vertrapt onder 
zijn schoen gevonden wordt, brengt de handen niet 
op elkaar. De naam Queen killer was dan ook snel 
bedacht. 

Het zomerse weer dat intussen ontstaan is (ik 
schrijf dit begin juni) zal de bijen een flinke boost 
gegeven hebben, en als het meezit, zullen we bin-
nenkort toch nog tijdens de cursus honing kunnen 
slingeren. Nader bericht volgt.

Marcel Simon
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Ook de kwiskast bezorgde de bezoekers veel ple-
zier bij het beantwoorden van vragen in dit knik-
kerspel.  

‘Een zeer geslaagde middag’ vindt ook de beheer-
der van de kinderboerderij.

Het honingslingeren  is op de kinderboerderij ze-
ker voor herhaling vatbaar.  

Lotty van den Bosch

Honingslingeren 
Honingslingeren op de kinderboerderij in Rhe-
den. Deze,  voor de Kinderboerderij in Rheden 
‘nieuwe activiteit’ werd al weken aangekondigd 
op een pamflet bij de ingang van de boerderij.  

Ondersteund door een aankondiging in de krant 
trok het honingslingeren niet alleen kinderen maar 
ook veel ‘dagjesmensen’ en wandelaars die over 
het pad langs de dorpsgrens, de kinderboerderij 
tegen kwamen. Dat in het pamflet het genoemde 
‘raster’ dan eigenlijk een raat heet, maakt ‘de ver-
rassing’ voor deze wandelaars niet minder.  Met 
veel belangstelling werd gevolgd hoe de honing 
rijkelijk vloeit uit de honingslinger en kon men 
luisteren naar de uitleg van Klaas Poppinga. Zo-
als over hoe de honing meerdere malen gezeefd 
wordt, zodat er geen onzuiverheden achter blijven. 
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De puzzeltocht, begon bij een ‘groentenkraam’ 
waarbij kinderen konden puzzelen welke ‘blaadjes’ 
uiteindelijk uitgroeien tot de uitgestalde produc-
ten zoals sla, tomaat en aardbeien. Hierbij werd 
ook de ‘vierkante meter stadstuin’ betrokken. De 
piramidevormige ‘tuintjes’ die sinds dit jaar op de 
stadsboerderij te zien zijn, inspireren menig be-
zoeker die niet over een (grote) tuin beschikt, tot 
‘eigen’ groenten en kruiden kweek.

De speurtocht kende ook  een onderdeel vogels. 
Een opdracht om goed te kijken of de vorm van 
de snavel iets vertelt over het voedsel dat de vo-
gels eten. Bij een graantafel werden verschillende 
soorten graan getoond en wat daaruit gemaakt 

In het kader van natuureducatie heeft IVN Arn-
hem in samenwerking met het  Natuurcentrum 
Arnhem (stadsboerderij Presikhaaf) een puzzel-
tocht voor kinderen georganiseerd. Op zondag 26 
mei j.l. was op de boerderij in het thema Voedsel 
weer veel te beleven en te speuren voor de deel-
nemertjes. 

Gewoonlijk worden een 4-tal van deze puzzeltoch-
ten per jaar gehouden op verschillende locaties. 
Deze worden door IVN leden van de werkgroep 
kinderactiviteiten met veel plezier en enthousias-
me voorbereid. Uitgangspunt daarbij is het ‘hoofd-
hart-handen’ principe waarbij kinderen iets kun-
nen opsteken (leren). Voor de puzzeltochten wor-
den opdrachten bedacht en zodanig uitgewerkt dat 
het voor de leeftijdsgroep 6-10 jarigen aantrekke-
lijk is om deel te nemen. De deelname is gratis en 
omdat deze altijd in de buitenlucht plaatsvindt, is 
het voor menig gezin een activiteit waar men naar 
uitkijkt. De voedselpuzzeltocht werd op aanvraag 
van het Natuurcentrum als extra activiteit buiten 
de reguliere IVN planning georganiseerd. Daardoor 
ontstaat er een samenwerking tussen verschillen-
de organisaties die elkaar ondersteunen in opzet 
en uitvoering. Ook voor imkers, die door de functie 
van bestuiving door bijen een belangrijk onderdeel 
in de gehele voedselketen innemen, een uitgelezen 
kans om hieraan deel te nemen. De stadsboerderij 
had voor alle boerderijdieren ‘menukaarten’ ont-
worpen en bij de dieren uitgestald. 

Kinderactiviteiten
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wordt. Hier konden de deelnemers met een kleine 
graanmolen zelf graan malen. Voor de bijenpost 
werd de kwiskast ingezet met vragen over bijen. 
Daarnaast moest een antwoord gevonden worden 
op de vragen waarom wij dankzij bijen zoveel ver-
schillende groenten en fruit hebben en welk voed-
sel bijen zelf nodig hebben.

Dat alle insecten belangrijk zijn en voor het vinden 
van een plekje ‘om te wonen’ hulp kunnen gebrui-
ken werd duidelijk in de insectentuin. Kinderen 
zijn over het algemeen visueel ingesteld en door 
afbeeldingen van de ‘bewoners’ van het insecten-
hotel op te hangen kreeg deze plek extra aandacht. 
De vraag welke insecten er wonen werd dus echt 
onderzocht. Naast metselwesp (en metselbij) en 
een behangersbij ook de parasiterende insecten 
zoals de sluipwesp en koekoekswesp. De koe-
koekswesp scoorde hierbij de meeste aandacht 
door zijn prachtige kleuren.

De vraag welke van de vier insectensoorten (hom-
mels, wilde bijen, vlinders en wespen) geen stuif-
meel of nectar eten bleek zelfs voor vele volwas-
senen nog lastig. De deelnemers moesten eerst 
op zoek naar (opgehangen) informatie over de ‘al-
leseter’ onder de insecten.  Hierbij kwamen zij de 
‘uitrusting’ van insecten tegen waarmee voedsel 
wordt opgenomen. De roltong van de vlinder of de 
tong van de bij waarmee nectar wordt opgezogen 
tegenover de kniptang van de wesp. Deze opdracht 
zorgde voor veel geïnteresseerde vragen, vooral 
van de ‘meegekomen’ volwassenen. Dat wespen 
het eiwit ter verzorging van het broed halen uit 
vlees, vis en andere insecten zoals muggen was bij 
geen (!) van de vragende deelnemers bekend. 

Aan het einde van deze puzzeltocht kregen de 
deelnemers een bekertje tuinkers mee en het ma-
teriaal om het zaaien zelf eens te proberen. 

Al met al een zeer geslaagde activiteit. Ondanks 
‘niet optimale’ weersomstandigheden hebben ca 
70 kinderen met hun ouders ‘gepuzzeld’ naar de 
antwoorden.

Lotty van den Bosch          
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De teelt begint met het ‘omlarven’ waarbij larfjes 
van 1-2 dagen worden ‘overgezet’. 

Deze larven worden in een sterk ‘pleegvolk’ ge-
hangen dat de doppen zal sluiten. Na vijf dagen 
gaan deze gesloten doppen in een broedstoof. 

Lezing: Koninginnenteelt , Groessen. 
Spreker: Jan Keemink 

‘Vriendelijke bijen’ is het primaire doel dat Jan 
Keemink zich heeft gesteld bij het telen van zijn 
koninginnen. Daaraan ten grondslag liggen de 
problemen die zich kunnen voordoen waarbij 
geen of weinig ‘gestuurd’ wordt in eigenschap-
pen van volken. Als meest vervelend wordt een 
steeklustig volk ervaren waaronder het ‘genoeg-
lijk’ imkeren soms te lijden heeft. Daarnaast kan 
de zwermdrift van een volk in het drachtseizoen 
zorgen voor minder honingopbrengst, omdat de 
haalcapaciteit wegvalt. 

De lijst met criteria c.q. wensen waarop selectief 
geteeld kan worden zouden ook Varroa tolerantie 
of ziekteresistentie, uitbouw van raten, broedaan-
zet en zelfs het produceren van propolis kunnen 
bevatten, aldus de spreker. Duidelijk wordt dat er 
een kwaliteitsverbetering plaats vindt door ge-
structureerd te telen op de gewenste selectiecri-
teria. Dit gebeurt vanuit volken die zich kwalitatief 
(al) bewezen hebben.De samenwerkingsverbanden 
zoals Buckfast- of Carnicaverenigingen waar im-
kers teelt- ervaringen uitwisselen bieden daarbij 
ondersteuning en veel informatie. Een enkeling 
bereikt hierbij het niveau van het ‘hoge-school-
telen’, waarbij lijnen die gekruist zijn, worden vast-
gelegd in stamboeken. Het streven  om een opti-
maal resultaat te bereiken kan op deze wijze wor-
den gevolgd. De (aan-) paring van koninginnen met 
darren die de gewenste criteria (genen) bezitten 
is daarbij van cruciaal belang. Duidelijk wordt dat 
voor een teler de ‘vrije paring’ daarbij weinig hou-
vast biedt. Gecontroleerde paringen vinden plaats 
op plekken waarbij een radius van 10 km bijenvrij 
is. De op zogenaamde bevruchtingsstations ge-
plaatste darrenvolken worden hier doelgericht 
ingezet om de gewenste eigenschappen ‘mee te 
geven’ aan de jonge moeren. Een mogelijke optie 
om zo ‘dicht mogelijk’ bij het teeltdoel te komen is 
kunstmatige inseminatie. Hier zal bij menige hobby-
imker die gewoon ‘leuk wil imkeren’,  waarschijnlijk het 
wensenlijstje van gewaardeerde criteria terug in zijn 
broekzak belanden… Het mogelijke alternatief is dan 
de aankoop van koninginnen via een teler*. 

Koninginnenteelt
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In een nauwgezet dagschema beschrijft hij de mo-
gelijkheid om op de 10e dag een gesloten moerdop 
in het bevruchtingskastje te hangen of te wachten 
tot de 12e dag om de moeren ‘gemerkt’ in het be-
vruchtingskastje in te voeren. 

Deze bevruchtingskastjes worden vervolgens ge-
plaatst, in de omgeving die door de keuze van de 
teler wordt bepaald. Standbevruchting, landbe-
vruchting (10km bijenvrij) bergbevruchting  (ivm 
microklimaat en hoogteverschillen) of eilandbe-
vruchting, zijn hierbij de keuze mogelijk-heden. 
De eilandbevruchtingen worden vaak collectief, door de 
samenwerkingsverbanden georganiseerd omdat zowel 
het vervoer, het plaatsen, als het afhalen op vooraf be-
paalde data plaatsvindt. 

Ook wordt tijdens de lezing aandacht besteed aan 
de verschillende mogelijkheden om koninginnen in 
te voeren door diegene die een overstap wil maken 
naar Buckfast of Carnica bijen. 

Noot van de redactie: Het invoeren van een geteelde 
koningin vraagt wat extra aandacht. Om dit geslaagd te 
laten verlopen wordt geadviseerd om de ondersteuning 
van de teler / of imker die hier ervaring mee heeft te vra-
gen. 

*Voor levering van Buckfast koninginnen neem 
contact op met Jan Keemink:  
jenakeemink@alice.nl 

Rijpe dop of jonge onbevruchte koningin à € 7,50 / 
stuk, leverbaar vanaf circa 1 juni. 
Bevruchte jonge koningin, standbevrucht (F1) van-
af à € 20,00 / stuk leverbaar vanaf circa 22 juni. 

Voor de imkers die zich verder willen ontwikke-
len in het vak wordt aan het einde van dit jaar een 
gevorderden- cursus georganiseerd. Deze cursus 
bevat ook de koninginnenteelt. Voor informatie en 
inschrijving: henk.hoge@tiscali.nl 

 
Lotty van den Bosch
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aanraakt gaan de bijenkorven over de hele lengte 
van het hek bewegen en komen de bijen in actie. 
Dit idee voor bijenkorfhekken hebben we getest in 
drie boerengemeenschappen op het platteland van 
Kenia en daarbij hadden we op alle locaties in 85% 
van de gevallen succes.

De voordelen van het project
Kleine boeren op het platteland profiteren op veel 
manieren van de bijenkorfhekken. Ze hebben min-
der last van schade aan gewassen door olifanten 
en er zijn minder gewonden of trauma’s voor de 
boerengezinnen. De boeren hebben een hogere 
opbrengst, zowel door de verminderde schade als 
door een mogelijk verbeterde bestuiving van de 
gewassen door de bijen. En ze hebben extra in-
komsten door de verkoop van “olifantvriendelijke 
honing” en bijenproducten.

In Kenia leven olifanten niet alleen binnen de 
grenzen van nationale parken en reservaten.In-
cidenten met olifanten die gewassen van boeren 
vernielen, kunnen voor ernstige sociale, poli-
tieke en economische problemen zorgen en het 
beschermen van die dieren bemoeilijken. In mijn 
promotieonderzoek bij Save the Elephants in Ke-
nia en aan de universiteit van Oxford (2006-2010) 
heb ik aangetoond dat olifanten Afrikaanse ho-
ningbijen als bedreigend ervaren en dat ze bijen 
actief uit de weg gaan. Ik heb laten zien dat ze 
op de vlucht gaan voor het geluid van verstoorde 
bijen en samen met mijn team heb ik ook aange-
toond dat olifanten een uniek laagfrequent (infra-
soon) geluid voortbrengen om andere olifanten 
in het gebeid te waarschuwen dat ze zich uit de 
voeten moeten maken.

Toepassen van nieuwe kennis
De ontdekking van dit gedrag was volstrekt nieuw 
en heeft mij ertoe aangezet om een unieke toepas-
sing voor dit gedrag te ontwikkelen en te testen: 
het gebruik van bijenkorfrekken rondom akkers 
met als doel conflicten tussen mensen en olifan-
ten te verminderen.

Originele kanten van het project
De bijenkorfhekken zijn eenvoudig en goedkoop te 
maken: zonder cement en met materialen die lo-
kaal voorhanden zijn. De korven worden om de tien 
meter opgehangen en zijn met draad verbonden in 
een bepaalde opstelling. Wanneer een olifant één 
van de korven of de draad daartussen 

Hoe houd je een olifant uit je moestuin
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Duurzame ontwikkeling: 
de zakelijke kant van de bijenkorfhekken
De bijenkorfhekken zijn goedkoop te produceren: 
ze kosten tussen de honderdvijftig en vijfhonderd 
dollar per honderd meter, afhankelijk van het 
type bijenkorf dat gebruikt wordt. Het idee van de 
bijenkorfhekken wordt in de meeste gebieden ge-
makkelijk geaccepteerd aangezien het houden van 
bijen al eeuwenlang in de meeste Afrikaanse ge-
meenschappen voorkomt. De bijenkorven worden 
gefinancierd met projectsubsidies en bijdragen 
van donoren. Onlangs ben ik een samenwerking 
aangegaan met een fair trade honingbedrijf in Nai-
robi, genaamd Honey Care Africa: zij verstrekken 
leningen (microfinanciering) aan bijenhouders om 
boeren in staat te stellen om hun eigen bijenkor-
ven te kopen.

Het succes en de groei van het project
Na het publicatie van mijn promotieonderzoek in 
2010 heb ik mij bezig gehouden met het versprei-
den van dit nieuws en met het toepassen van deze 
eco-vriendelijke techniek bij andere projecten in 
Kenia en daarbuiten. Het is belangrijk om er voor 
te zorgen dat de resultaten van mijn werk ook op 
de juiste plekken terechtkomen. De drie testlo-
caties in Kenia (Laikipia, Samburu en Tsavo) heb-
ben ertoe geleid dat de bijenkorfhekken als een 
middel om conflicten tussen olifanten en mensen 

te voorkomen, zijn opgenomen in Kenia’s natuur-
beschermingsbeleid voor de olifant. Het concept 
van deze bijenkorfhekken heeft zich snel verspreid 
en momenteel worden dit soort hekken getest op 
locaties in Kenia, Tanzania, Oeganda, Botswana, 
Mozambique en India. Ik heb deze projecten kun-
nen helpen met onze gratis “Handleiding voor 
bijenkorfhekken” en met advies en steun via onze 
website. Alle video’s, foto’s, onderzoeksartikelen 
en handleidingen zijn gratis te downloaden via de 
website van ons project:  
www.elephantsandbees.com

Dr. Lucy King 
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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.

  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

van Huit Financiële Diensten 


