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In april tijdens de bijpraat ochtend heb ik als voorzitter met groot genoegen drie gouden speldjes
uitgereikt en wel aan Han Geltink, Louis Dorhout
Mees en Leen van ’t Leven en een zilveren speldje
aan Pim Kempe. Het geeft maar weer eens aan dat
als je eenmaal met imkeren begint, je er eigenlijk
niet meer mee kunt ophouden.
Maar we hadden ook nog één activiteit te doen in
verband met het afscheid van Arthur. Namelijk het
bord Ohms Immenhof te bevestigen op de bijenstal
van de natuurbegraafplaats Heiderust in Rheden.
Op 21 april spijkerden Artur en de wethouder
Ronald Haverkamp gezamenlijk het bord met deze
naam op de stal.
De buitentemperatuur was niet geweldig voor de
tijd van het jaar maar de blik op deze mooie bijenstal met een beker warme koffie in de ene hand
en een stukje honingkoek van Arlette in de andere
hand maakte dat allemaal weer goed.
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Van de bestuurstafel

Mart Coemans (adviseur)
026-4451195 mcoemans@debijenstal.nl
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daarmee een mooie financiële opbrengst voor de
vereniging.”
Een belangrijk item blijft de zorg voor voldoende
dracht. Inmiddels is de “drachtcommissie” weer
aan de slag gegaan. Het is belangrijk te weten
waar de drachtbomen/planten staan.Yoessef El
Messaoudi is bezig voor ons een programma te
ontwikkelen waar je met je iPhone kunt aangeven
welke drachtboom/plant zich waar bevindt. Zodra
dit programma klaar is zullen we de eerste zijn (in
ons land) die een overzicht in onze regio kunnen
opbouwen Hierover meer in het septembernummer want het blijkt een flinke klus te zijn.
Langzaam maar zeker brak ook de zwermtijd weer
aan. Door onze secretaris is een groepsapp ingericht waarvoor alle leden zich kunnen aanmelden.
Dat hebben meer dan 20 leden ook gedaan.
De meldingen dat er ergens een zwerm hangt
komt nu centraal binnen en wordt verspreid via
deze app. Degene die wil, meestal die het dichtst
in de buurt is, kan de zwerm scheppen.
Het voordeel is dat er snel actie wordt ondernomen en het blijkt voor de mensen die de zwerm
aangetroffen hebben een geruststelling dat zij snel
“ontzorgd” worden van de zwerm. Voorlichting
met onze flyer en op de website blijkt heel nuttig
want veel mensen zijn toch wat huiverig voor de
vaak grote massa bijen die ineens opdoemt bij hen
in de buurt, ook al zitten ze een enkele keer wel

Onze vereniging neemt al jaren lang deel aan projecten zoals “NL doet” of die van het Oranjefonds
die in het voorjaar plaatsvinden. Zo ook nu weer.
Met vrijwilligers werd gewerkt aan onder meer:
Het plaatsen van een nieuw hek voor de stal van
Gastelhof. Het planten van bijenbomen in Rheden
Het inzaaien door schoolkinderen van bloemenweiden in Rheden. En maar liefst 48 vmbo/
mbo leerlingen van Groenhorst in Velp hebben
meegewerkt aan het inzaaien van percelen op
bedrijventerrein de Beemd. De organisatie van
deze projecten werd door Lotty gedaan “met
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wat hoog en moet de brandweer er ook aan te pas
komen. Ook werd binnen het bestuur afgesproken
dat zwermen ter beschikking worden gesteld aan
cursisten die zelf willen starten met het imkeren.
Dat gaat zeker lukken.
Helaas liep de nieuwe huisvesting bij het NOM
vertraging op.Hoewel onze bijen, in fonkel nieuwe
kasten, al half mei in het mooie nieuwe gebouw
stonden duurde het tot 10 Juni voordat de demonstratie ruimten opnieuw waren ingericht. De
demonstratie borden hadden schade opgelopen bij
de verhuizing en moesten vervangen worden.
Maar ook in eigen huis hadden we schade aan
onze apparatuur hetzij door slijtage hetzij door
onoordeelkundig gebruik en het bestuur realiseerde zich dat de schade, in dit geval meer dan
€ 700, een zeer groot beslag legt op onze financiën. Na lang wikken wegen hebben we besloten een
kleine bijdrage aan de gebruikers te vragen om
reparatiekosten te kunnen betalen of een reserve
op te bouwen om te zijner tijd nieuwe apparatuur
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te kunnen aanschaffen. Belangrijkste overweging
was dat we deze apparaten om te slingeren en
te gieten ter beschikking willen houden voor de
leden. Meer hierover elders in dit blad.
Tot slot: helaas heeft Bart Riggeling wegens
incompatibilité des humeurs afscheid genomen
van het bestuur.
Mede in dit verband wil ik iedereen dringend
vragen om de enquête in te vullen die door Arthur
Ohm en Erwin Prins onlangs is opgesteld. Deze
staat op onze website. Zoals ik de vorige keer al
opmerkte wil het bestuur graag weten waar de
interesse van de leden naar uitgaat en op wie wij
een beroep mogen doen voor de vele activiteiten
van de vereniging.

8 Juli:		

Barbeque op de Paardenmaat

29 Juli:		
Bijpraatochtend op de Simonveste
			Aanvang: 10.00 uur
26 Augustus:
Bijpraatochtend op de Simonveste
			Aanvang: 10.00 uur

En… vergeet niet de barbecue op 8 juli bij Piet
Nibbeling op de Paardenmaat. Niet alleen om
de zwarte bijen te bekijken en de paarden maar
vooral ook om het lekkere eten en het gezellig
samenzijn.
Paula Swenker

Imkers...... door Erwin Prins

brood met smaak...

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

Het gebruik van honingslinger / wassmelter / wasgietpers in de bijenstal

Mijn fraaigeboezemde tante Anna uit Velden (L.)
was culinair bedreven in de soepsector en kon bekoorlijk zingen. Beide capaciteiten kwamen samen
in haar vertolking van het lied over de knolselderie. Uit het Limburgs vertaald: “we koken (maken)
soep voor veertien dagen van ene knolselderie”. Ik
weet niet meer precies hoe wij neefjes dat destijds
verstonden. Nu interpreteer ik deze tekst wat minder letterlijk met: wat soep je doorgaans ook wilt
maken, zonder knolselderie komt er weinig van
terecht.

Als imker zijn we gewend om je eigen honing te
slingeren , de was uit je raampjes te smelten, en
liefst ook je eigen kunststraat te persen.

Als het in het kader van de zwermverhindering
over kunstzwermen gaat, hebben diverse handboeken diverse soorten kunstzwermen in de aanbieding. Laten we het op 5 stuks houden: de veger,
de vlieger, de broedaflegger, de verzamelafleger
en de koninginnenaflegger. Ze kwamen destijds
allemaal in mijn beginnerscursus aan de orde.
De leraar had ze samengevat op 3 A-viertjes en in

4 paragrafen ondergebracht: 1. Omschrijving; 2.
Voorbereiding; 3. Uitvoering; 4. Nazorg (met name
doppenbreken). Ik kan me goed herinneren dat
ik mijn 2e imkerjaar met de 3 stencils achter mijn
kasten stond en na verloop van tijd – teveel tijd –
de boel zodanig in de war geschopt had, dat zich
enige paniek van mij meester maakte. Van de bijen trouwens ook. Het werd sluiten en wegwezen.
Mijn leraar had zijn best gedaan, ik had mijn best
gedaan en er was toch niets van terecht gekomen.
Frustratie, ja dat wel. Maar waarom was het nu eigenlijk misgegaan? Gemakkelijk lijkt me de vraag
te beantwoorden: had het ook goed kunnen gaan?
Ja, dat had gekund als we de knolselderie bij dit
gebeuren hadden betrokken.
Rik Oldeven

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl
Er tussen uit, voor een dagje Posbank met z’n tweeën of als groep
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, tandems,
ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters enz.
Bedrijfsuitjes - Familiedagen - Kinderfeestjes - Schoolsportdagen
Vrijgezellendagen - Diverse tochten & activiteiten
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De apparaten daarvoor zijn tamelijk duur, zeker
als je geen grote hoeveelheden hebt om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren.
Daarom heeft de vereniging een aantal jaren geleden besloten voor de leden deze apparaten aan te
schaffen.
Maar apparaten verslijten, gaan op onderdelen
kapot, al dan niet door onoordeelkundig gebruik,
en moeten dan vervangen of gerepareerd worden.
Soms kunnen we dat zelf maar soms ook niet.
De laatste maanden begaf een onderdeel van de
wassmelter het en ging het wasgiet apparaat kapot door niet deskundig gebruik.
Schade, alles bij elkaar: ruim € 700.
Nu is onze vereniging allesbehalve rijk en kan van
de contributies alleen niet rondkomen. Sponsors
en donateurs hebben we zelfs hard nodig.
Het bestuur heeft daarom nagedacht hoe we in de
toekomst verder moeten.
Want financiële reserves om, waar nodig, nieuwe
apparatuur aan te schaffen of kostbare reparaties
uit te voeren zijn er eigenlijk niet. Maar we vinden
het toch belangrijk om deze mogelijkheden aan de
leden te blijven bieden.
Anderzijds hebben we vastgesteld dat lang niet
alle leden gebruik maken van deze mogelijkheden
en het dus ook de vraag is of reparatie/vervanging
ten laste van de contributie van alle leden moet
gebeuren.
Na wikken en wegen hebben we besloten om een
financiële bijdrage te gaan vragen van de leden
die deze apparatuur willen gebruiken. Daarmee
kunnen we eventuele reparaties uitvoeren of een
reserve aanleggen om een nieuw apparaat aan te
schaffen als dat versleten is.

Ervan uitgaande dat iemand 3 á 4 uur het apparaat
gebruikt.
Om het allemaal gemakkelijker te maken kan men
zich op de website www.debijenstal.nl onder “De
vereniging> Reserveer de slingerruimte” in het
rooster inschrijven.
Tevens kan men dan via Paypal of Ideal betalen,
zodat we ook niet met het probleem van cash geld
zitten.
Bankrekeningnr. NL71INGB0003120687 t.n.v. Imkervereniging Arnhem-Velp e.o.
Gebruik van de apparaten is mogelijk op:
-zaterdagochtend
-zondagmiddag in de periode dat de stal voor het
publiek geopend is
-om de week wisselend op dinsdagochtend of
–avond, woensdagochtend of –avond, donderdagochtend of –avond.
Om toegang te hebben kan de sleutel worden gehaald, na telefonisch afspreken, bij Klaas Poppinga
(06-20509081). In 2e instantie bij een ander lid van
de stalcommissie.
Het Bestuur

.

Voor de honingslinger is dat € 2 per keer.
Voor de wassmelter € 2 per keer en
Voor de wasgietpers € 5 per keer.
Helaas is deze voorlopig in reparatie.
7
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Een Specialist
Bijengezondheid
erbij!
Op 3 juni is Erwin Prins gediplomeerd als
Specialist Bijengezondheid. Daarvoor heeft hij
sinds september ca. 40 uur de NBV-cursus in
Wageningen met succes gevolgd. En daar zijn
wij als vereniging heel gelukkig mee.
Gefeliciteerd Erwin!
Om een idee te krijgen over welke kennis Erwin
nu zou moeten beschikken, staat hieronder een
lijst van punten vermeld:
De verschillende bijenziekten herkennen
De mogelijke bestrijding aangeven,
letten de op het volk en de omgeving.
Aangeven welke voorzorgsmaatregelen
door de imker in acht moeten worden
genomen.
Werken met een microscoop
De levenscyclus van de diverse organis
men die de bijen belagen in beeld
brengen
Voordrachten houden omtrent de gezond
heid van de bijen in Nederland
De gezondheid van de bijen bevorderen
door het uitbrengen van adequate
adviezen
Kennis overdragen aan imkers.
Een hele waslijst waarvan wij als
vereniging in de naaste toekomst hopen
gebruik te kunnen maken.
Marcel Simon
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Zo werd ik Specialst Bijengezondheid
Sinds twee jaar volg ik de symposia over bijengezondheid om meer te weten over wat onze bijen
kan bedreigen in hun gezondheid. In de winter
van 2016/2017 ben ik gestart met de cursus Specialist Bijengezondheid.
Het was een pittige cursus met interessante bijeenkomsten door onderzoekers en werkers uit
het veld. Er werden onderwerpen doorgenomen
zoals de aanpak van een AVB-uitbraak, (actueel
is nu een geval in Drenthe!), andere broedziekten,
en ziekten van de volwassen bij. Daarnaast andere belagers als de bijenkastkever, hoornaars en
spuitschade.
Maar ook ging het over het hygiënisch gedrag van
de bijen, drachtverbetering, stuifmeel, varroa resistentie en andere natuurlijke afweermechanismen. Een practicum bestond uit het doen van onderzoek aan bijen onder een microscoop. Specifiek
uit het uitprepareren van een darm van een bij om
deze te onderzoeken op Nosema (400x vergroot).
Daarbij kreeg je een aantal opdrachten, uit te voeren met je eigen bijen. De literatuur was omvangrijk en wetenschappelijk van aard en voornamelijk
in Engels en Duits en door deze combinatie soms
taaie kost. De bijeenkomsten waren interessant
en met een gemotiveerde groep van 38 cursisten.
De cursus, eens in de paar jaar georganiseerd,
werd tussentijds getoetst met 2 theorietoetsen en
een practicum waarvan een verslag moest worden
ingeleverd. Het practicum betrof een zogenaamde pintest en poedersuikerproef. De poedersuikerproef bestond uit het nemen van een bepaald
aantal bijen uit de honingkamer, deze schudden
gedurende 1 minuut met poedersuiker, daarna de
bijen weer vrijlaten en de poedersuiker oplossen in
water en de mijten tellen. In mijn geval heb ik geen
mijten kunnen tellen. De andere proef (pintest)
was bedoeld om het uitruimpercentage van de
bijen, dus het hygiënisch gedrag te kunnen testen.
We moesten 50 gesloten broedcellen aanprikken
met een dunne naald en na 8- en 24 uur controleren hoeveel cellen volledig waren uitgeruimd.
Dit varieerde per volk van 100% en 48 % uitruimpercentage. Dit zou je kunnen laten meewegen bij
de keuze met welk volk en koningin je door wilt
kweken. Leerzaam om te doen!

Het behalen van mijn certificaat zie ik als een soort
startbewijs, ik zal mijn kennis met praktijkervaring
moeten versterken.
Mijn wens is om een werkgroep bijengezondheid
binnen de vereniging te starten om kennis te delen, te leren van elkaar en kennis te verspreiden.
Bij deze een oproep om je te melden bij mij!
Erwin Prins (e.prins01@hetnet.nl)
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

Toevallig ook nog schaapsherder
Naam: Meta en Joop Last
Leeftijd: 68 en 69 jaar
Wonen in Elderveld
Beroep: voor pensionering: verpleging/verzorging
Om 9 uur in de ochtend zijn we al in Loenen, bij de
schaapskooi. Vannacht voor het eerst geen vorst
aan de grond, de IJsheiligen zijn het land binnen
gekomen. De schaapskooi is leeg, de schapen zijn
deze week voor het eerst ook ’s nachts op het veld.
Meta en Joop zijn er met hun 2 bordercollies, Faya
en Cliff. Ken je de hond, dan ken je het baasje.
Faya is enthousiast en ondernemend, Cliff is volgzaam en betrouwbaar. Net als hun baasjes, vullen
ze elkaar prima aan. Meta praat, heeft ideeën en
legt snel contacten. Joop is de doener, hij houdt
van aanpakken en wil de ander graag voorthelpen.
Meta zou dat ook nog graag willen, maar is onder
andere door spierreuma beperkt in haar mogelijkheden en energie.
Als Joop en Meta vertellen, lijken ze toevallig van
de ene activiteit in de ander te rollen. Het begon
met de honden, die ze graag wilden trainen op
verschillende locaties. Zo kwamen ze 20 jaar geleden al bij de oude schaapskooi in Loenen. Daar
werkte herder Hans Dokter en deden Joop en
Meta de ervaringen op als herders. Zo leerden ze
het bekappen van de schapen, het scheren en het
aflammeren. Ongeveer 15 jaar geleden werd de
schaapskooi overgenomen door Het Gelders Landschap, eerst alleen door vrijwilligers en herder
Roelof Brandsma. Sinds 4 jaar is Arjen Daalhuysen
als herder aangesteld. Er werd veel vernieuwd
bij de schaapskooi, zoals het hekwerk, maar ook
kwam er een hele nieuwe schaapskooi. Het aantal
schapen werd verdubbeld. Vandaag zijn het er 415.
Ze begrazen ongeveer 300 ha heide. In de lammertijd zijn de schapen in de stal, van januari tot begin
april. Dan is er ook onvoldoende te grazen. Daarna
gaan ze met de herder en de honden eruit, ze vreten vooral de pijpenstrootjes tussen de heide weg.
10

“D’r Bij”
Weer of geen weer, vertelt Joop, hij gaat met zijn
schapen op stap. Meestal 2 dagen per maand is hij
op de hei. Zijn honden genieten van hun taak de
schapen bij elkaar te houden.
Voor de foto mochten ze even een demonstratie
geven, ze volgen korte commando’s op. Bordercollies zijn werkhonden, die willen wat doen en zijn
daardoor uiterst geschikt voor het drijven van de
schapen.  
De herder houdt de gezondheid van de schapen
in de gaten, zieke dieren blijven bij de kooi. Daarnaast heeft de herder een belangrijke voorlichtende taak, rustig vertelt Joop over het nut van de
schapen en het leven als herder.  Afhankelijk van
het weer, kiest de herder zelf een locatie op de
Loenermark. Bij de schaapskooi staat aangegeven
waar de herder zich ongeveer bevindt met de kudde, zodat bezoekers hen kunnen vinden. Het is nu
begin mei, maar er zijn ook op dit vroege tijdstip al
toeristen, ik hoorde een Rotterdamse en Zeeuwse
tongval! Welkom op de mooie Veluwe.
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verpleeghuis Eldenstate. Daar raakten ze, door het
vrijwilligerswerk van Meta weer toevallig betrokken bij SHEL (Stichting Het Eldens Landschap).
Deze stichting draagt er zorg voor dat het landelijk
gebied in Elden behouden blijft. Rondom Eldenstate zijn weilandjes met hoogstam fruit. Er lopen 10
schapen en er komen nog 3 pinken.
De schapen worden eens per 4 weken in een andere weide gezet, op deze natuurlijke manier worden
nare ziektes als zoönosen en wormen voorkomen.
De dieren worden verzorgd door een aantal roulerende schoolkinderen( 10/11 jaar). De schoolkinderen worden begeleid door Joop en Meta. Zij
verzorgen de lessen over de dieren. Ze hebben
de schoolkinderen ingewerkt en begeleid bij hun
belangrijke taak. De kinderen voelen zich verantwoordelijk en betrokken, ze zorgen voor water  
(flink pompen) en houden de gezondheid van de
dieren in de gaten.
Meta is vorig jaar op het veld begonnen met een
tweetal bijenkasten op een paar pallets. Er was
een mooie stal, geschonken door een betrokken
familie, maar dat was te gemakkelijk gedacht.
De gemeente Arnhem en de Dorpsraad van Elden
hebben moeten besluiten dat er een bijenstal geplaatst kon worden die binnen het park zou passen. Daarna moest het kadaster dit registreren, er
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moest een vergunning komen en vooral veel geld!
De Dorpsraad heeft meebetaald, het stalletje staat
en Joop en Meta zijn er heel trots op! Officieel is
het nog niet rond, maar de bijen hebben er hun
intrek in genomen. Een van de kinderen ontdekte
deze week al een zwerm in de boom. Daar draaien
Joop en Meta hun hand ook niet voor om, ze hebben zich aangemeld bij de zwerm-app!
Meta deed vorig jaar de imkeropleiding, het zware
tilwerk is voor haar niet meer mogelijk, dus Joop
assisteerde haar daarmee. Hij vertelt leergierig te
zijn en wilde ook meer weten over de bijen. Dit jaar
volgt hij de opleiding.
Tijdens ons gesprek wordt hij toevallig gebeld door
John van Huit, over de verhuizing van de stal binnen het NOM. Daar helpt hij graag even mee.
Meta vertelt dat ze veel ervaring hebben met voorlichting geven, ze vindt het leuk om ook ingezet
te worden bij activiteiten. Dat merk ik aan het enthousiasme waarmee ze hun verhalen vertellen,  
niet alleen hart voor dieren, ook voor kinderen en
voor de medemens!
Ik denk dat onze vereniging in de handjes mag
knijpen met deze twee natuurtalenten! Toevallig!
Edith Peters

Meta en Joop zijn super vrijwilligers, zij hebben
zich op veel vlakken al ingezet. Zo heeft Meta een
tijd op de dierenambulance gewerkt en vertelt ze
smakelijk over hun onbedoelde opvang van allerlei
beesten thuis. Er werd regelmatig een plekje gemaakt voor een fretje, duif, kippen, cavia, hamster
en een konijn. Er kon er altijd wel weer één bij.
Meta heeft een hart voor dieren!
Joop werkte lang als Kader-instructeur EHBO,
voor de Arnhemse Reddingsbrigade. Hij gaf daar
les en trainingen. Ze wonen in Elderveld, dicht bij
11
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Bijen in de kunst
Dit keer blijf ik met de kunst wat dichter bij huis,
om precies te zijn in huis en boven mijn bed.
Twee schilderijtjes speciaal gemaakt door Aad
Kool, een van mijn cursisten in de beginnerscursus
jaren geleden. Als dank voor zijn inwijding in de
wondere wereld van de bijen toonde hij hoe bijen
er in zijn beleving uitzien. In een bijzondere stijl die
je surrealistisch zou kunnen noemen. Aad is door
zijn verhuizing naar Zutphen nog lid geweest bij
Brummen. Helaas heb ik zijn adres niet meer om
hem zijn eigen commentaar bij zijn kunstwerken te
laten geven.
Marcel Simon
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De Linde
Van Mart Coemans kwam het volgende bericht
over een laat bloeiende linde, de Tilia henryana. Hij heeft deze lindeboom gezien tijdens een
excursie die door Theo Martens (cursist) werd
georganiseerd bij ‘De Bieënkorf’ in België.
Marc en Stijn Missotten van imkerij ‘De Bieënkorf’ hebben zich naast de koninginnenteelt
toegelegd op de aanplant van laatbloeiende
drachtplanten. In Rukkelingen-Loon (België)
hebben zij met veel zorg een bijentuin aangelegd
van vele hectaren planten die laat in de zomer
of in de nazomer periode bloeien. Waaronder
ook deze linde die pas in juli–augustus tot bloei
komt, in tegenstelling tot de veel meer bekende
zomerlinde die in juni-juli bloeit.
Deze Tilia henryana wordt ook gewimperde
linde genoemd en dankt deze naam aan de fijne naaldjes die zich aan de bladrand bevinden
waardoor er een gewimperde indruk ontstaat.
Van oorsprong is de Tilia henryana een Chinese linde en wordt omschreven als uitstekende
drachtplant voor bijen die een krachtige honingachtige geur verspreidt.
Voor wie geïnteresseerd is aan een bezoek van
deze bijzondere bijentuin zie www.bieenkorf.be
Lotty van den Bosch
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Drachtplanten
Wie had dat verwacht …
Een bijzondere tuin, twee straten verderop.
Volgens de buurvrouw zijn het waarschijnlijk
vooral mijn bijen die haar tuin bezoeken. Zij vertelt mij dat het op zonnige dagen, in haar tuintje
gonst van mijn bijen en nodigt mij uit om een
kijkje te komen nemen.
Haar man staat in de buurt bekend als tuinliefhebber. Onder zijn handen zal geen plantje verpieteren. Tot in detail zoekt hij uit in welke grondsoort
de plant moet staan, wat de beste voedings samenstelling is en wisselt hij de standplaats als hij
vermoedt dat een plant het daardoor beter gaat
doen. Hij heeft daarnaast een vijver met glashelder water voor zijn Koi karpers en een hele collectie bijzondere fuchsia’s, althans dat dacht ik. Als
ik de tuin bezoek is er geen vijver of fuchsia meer
te bekennen. Wel een mezenkastje dat wordt bewoond door een hommelvolkje.
Bij het betreden van de tuin krijg ik het gevoel in
het zonnige zuiden te zijn beland. Behoorlijk onder
de indruk door de uitstraling van deze tuin, krijg
ik een rondleiding langs blauwe en witte druiven
op stam, een Amerikaanse sering, een olijvenboom en verschillende soorten palmbomen.Elke
boom en plant heeft hier een verhaal ! “Palmen
zijn tweehuizig wat betekent dat mannelijk, vrouwelijk twee aparte planten zijn. De palm met de
hangende bloesem is mannelijk en met de staande
bloesem is vrouwelijk”, aldus de buurman. Vooral
de gele, hangende bloesem wordt druk bezocht
door insecten, zegt hij. De beplanting in deze tuin
bestaat voornamelijk uit van oorsprong niet inheemse planten. Bij het thema ‘drachtplanten in
de omgeving’ had ik niet kunnen bedenken dat het
in mijn omgeving ook bloeiende palmen kunnen
zijn. De buurvrouw heeft een filmpje gemaakt tijdens een insecten spitsuur op haar palmbloesem,
waarop inderdaad veel van ‘mijn’ honingbijen te
zien zijn. Onverwacht en heel bijzonder.
Lotty van den Bosch
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Trachycarpus fortunei
Rectificatie.
Per abuis is bij de foto van de Bijenboom
(Tetradium daniellii) in het maartnummer de naam
van de eigenaar van de foto, Hennie Oude Essink,
vergeten te plaatsen.
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Demonstratie bij het NOM
Als eerste mocht ik zaterdagochtend 10 juni het
spits afbijten na verplaatsing van de bijenstal
op het NOM. Keurig op tijd was ik ’s morgens bij
de briefing in de kantine.
Alle locaties met de bijbehorende vrijwilligers
werden opgelezen. De bijenstal echter niet.
Was bij Lieke nog niet bekend dat deze weer
klaar was. En eigenlijk klopte dat ook wel, want
de bijen vlogen wel, maar het geheel eromheen,
zoals de aankleding van de stal en de omgeving
nodigde zeker het publiek nog niet uit om een
bezoekje af te leggen. Aan de paal met verwijzingen op de kruising van de twee paden langs
de bijenstal staat geen verwijzing naar de stal.
Wel staat bij de ingang van de stal het paneeltje
met informatie over de stal. Het zeskantig museum had nog geen verlichting en de apparatuur
van de werklui stond er nog in. Het hoge hek
langs het pad met het groene doek stond er nog
en de “tuin” voor de stal was nog een modderveld. De vitrines waren nog niet voorzien van
bijen en een stoel ontbrak. In arren moede heb
ik de ramen van de grote vitrine maar ontdaan
van bijenpoep. Wel een praatje gemaakt met
de vrijwilliger van de papiermolen, die ook de
sleutel van de bijenstal heeft. Hij zei me dat er
op deze locatie in het museum, op zaterdag, pas
laat bezoekers komen. Zo rond 11-11.30 uur.
Toen ik om 13 uur werd afgelost, was er 1 bezoeker gekomen. Toch heb ik me niet verveeld.
Want ik zag op die ochtend om 10.30 de eerste
zwerm afkomen uit de korf, en heel hoog in een
beuk verdwijnen. Daardoor kon ik twee werklui
die langs de kas een pad aanlegden een lesje
over bijen en zwermen geven. Om 12 uur ging
de tweede zwerm die ik zag landen in een lage
struik in de kruidentuin. Gelukkig kon een van
de werklui me vertellen uit welke kast hij kwam.
Het lesje had dus zin gehad. Omdat ik niets om
te scheppen bij me had kon ik Jos Eskes, die mij
afloste, en een kieps in zijn auto had, vragen om
de zwerm te scheppen. Hopelijk vindt de volgende demonstrateur een betere situatie.
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Zwermverhindering in combinatie
met varroabestrijding
De voor onze leden ingestelde zwermapp maakt
duidelijk hoeveel er in onze omgeving gezwermd
wordt.
Blijkbaar zijn er nogal wat imkers die moeite hebben het zwermen te voorkomen. Of misschien met
opzet hun volken laten zwermen om ze dan vervolgens niet te (kunnen) scheppen.
Het is niet mijn bedoeling om in deze bijdrage
methodes voor zwermverhindering op te sommen,
maar wel om aan te geven hoe van het maken van
afleggers gebruik gemaakt kan worden om Varroa
te bestrijden.
Na het uitlopen van het broed in het hoofdvolk en
voordat de jonge moer gesloten broed heeft, kunnen we de bijen met een 3% oxaalzuuroplossing
besproeien. Maak wat ruimte door een of twee
ramen even opzij te zetten en sproei met een plantenspuit een nevel over de bijen op de raat.

Door op te schuiven kunnen alle zijden van de raten een beurt krijgen.
Natuurlijk kan dit ook bij de veger als daar (nog)
geen gesloten broed in is.
Ook wordt wel aangeraden om met name van de
aflegger de bijen af te slaan in een gladde emmer,
waarna het oxaalzuur op de bijen gesproeid wordt.
Mij lijkt het goed om de moer er even uit te halen.
Al wordt gezegd dat koninginnen ook zonder schade besproeid kunnen worden.
Het is eigenlijk een extra gang in het 3-gangen
menu.
Marcel Simon

Marcel Simon
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg
BIJEN BIJ JUUL OP DE JACOBIBERG
EN….PARK KLARENBEEK….
Eddie belde mij: “Ga je mee een zwerm scheppen,
Juul “? En ja hoor…Toch nog een zwerm, hoogstwaarschijnlijk van één van zijn volkjes ondanks al
onze inspanningen om dat te voorkomen…
Want als ik dit schrijf is het voorjaar, eind mei, begin juni en we hebben geluk, het is al twee weken
prachtig weer! Nu zeuren wij als Nederlanders
graag over het weer en daar zijn we niet trots op.
Maar als je imker bent dan mag dat. Mooi warm
weer is goed voor de bijen en de honing. Als de zon
schijnt zie je in het tegenlicht de bijen alle kanten
opschieten op zoek naar nectar en stuifmeel . (Ik
kies bewust het woord: “schieten”want daar lijkt
het meer op in plaats van “vliegen”.) Een tafereel
waar ik iedere dag van geniet. En dan nog de drukte op en rond de vliegplank waar de logistiek volop
draait. Dat wil je toch niet missen!

Foto: Egon Pieko, Bijenvolken in park Klarenbeek
omdat ik de door bijen beminde planten laat woekeren zolang ze bloeien…voor de bijen natuurlijk…

Ondertussen hebben we genoeg te doen. Nieuwe
raampjes maken, kasten checken, broedaflegger,
veger of vlieger maken en dan niet te vergeten de
inspecties in de volken op moerdoppen, BRIAS en
voer. Zo heb ik een broedaflegger gemaakt van één
van mijn volken met zwermneigingen en deze staat
nu samen met een prachtig zwermpje (gekregen
van John) op onze nieuwe standplaats in park Klarenbeek.

Planten, nog zo’n liefhebberij. Nu voornamelijk
drachtplanten. Dit voorjaar was de vaste plant
Geranium Phaeum Samobor favoriet .(Bij de bijen
dan, zo mooi vind ik deze soort nu ook weer niet..)
Aubergine kleurige bloemetjes en bladeren met
donkerbruine vlekken. Deze doet het erg goed op
droge schaduwrijke plekken en omdat ik op een
berg woon (de Jacobiberg) onder de eiken en de
beukenbomen voelt deze plant zich bijzonder thuis.
Jeetje wat een wildernis! Maar zoveel zoemende
bijen, dat is ook wat waard!
Een andere favoriet waar ik veel meer van gecharmeerd ben is de sieruien-bol oftewel de “Allium Giganteum”, deze futuristische bolvormige
schermbloemen steken fier omhoog op hun hoge
stengels en kunnen wel 180 cm hoog worden. Je
plant ze in het najaar als bollen, gewoon tussen
de andere vaste planten om in het voorjaar te genieten van de vrolijke overal bovenuit bloeiende
bolvormige bloemen. Ik heb ze in paars en wit. Het
blad is minder, niet eetbaar en het wordt snel geel.

Stand van zaken:* Ik heb 4 volken thuis en twee
kleine volkjes in park Klarenbeek dus nu alweer
6 volken. *En mijn tuin is nog meer een wildernis

Ondertussen kijk je natuurlijk ook verder dan je
eigen tuin en zie je de bijen ook verder weg vliegen… Ik probeer ze weleens met mijn ogen te vol-

Als we onze prachtige bijenkalender mogen geloven ( tip: hij hangt bij mij op de wc, zo handig! )
zouden we rond deze tijd de eerste honing moeten
kunnen oogsten. Ja, moeten kunnen…want mijn
bijen zijn nog niet zover… En gelukkig om te horen
werd deze constatering beaamd door de meeste
andere imkers op de maandelijkse imkerbijeenkomst. Een korte zeer koude tussenperiode heeft
de oogst van onze eerste voorjaarshoning vertraagd, dus nog even geduld imkers!
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foto van Koen Bierbooms
gen, maar ze vliegen zo razendsnel. Waar vliegen
ze naar toe? Ik vermoed naar de Acacia’s die net
in bloei zijn, de vuilboom of nog wat restant roze
bloesem van de wilde kastanje?
Hoe langer ik imker, hoe meer ik let op drachtplanten in de omgeving. En mijn vrienden moeten
er ook aan geloven…welke planten heb je in je
tuin? O, die….wat heb je daar nu aan….dat is toch
geen drachtplant voor de bijen. Je moet ……hebben!
Hebben jullie dat nu ook?
En dan nog een leuk nieuwtje dat ik jullie niet wil
onthouden en las in een plaatselijke krant in Zeeland met als titel: “Van bijenlucht word je lekker
rustig”. In Walsoorden wordt in bijenlucht gehandeld. Mirjam Hofman is apitherapeut ( api= bij in
het Latijn). Ik dacht apitherapie het moet toch niet
veel gekker worden…Volgens haar is het inhaleren
van de lucht boven de bijenvolken een effectieve
manier om heilzame stoffen direct binnen te krijgen. Bijenlucht inademen zou wonderen doen voor
mensen met astma, hooikoorts, bronchitis en een
reeks andere klachten. Ze heeft een natuurgeneeskrachtige praktijk ( www.corpus-mentis.com)

In een soort pipowagen kun je een nachtje slapen
op bijen. Imker George Arens uit Hulst heeft onder
de bedden bijenkasten staan. Een stuk gaas tussen
de matrassen en de kasten verhindert dat de bijen
boven eruit kunnen maar de heilzame lucht kan de
ruimte wel in. Bovendien helpt zo’n nachtje slapen
boven de bijen tegen stress! ‘Als je met de bijen
bezig bent, hang je er met je neus boven en krijg je
alle dampen binnen. Ga bijenhouden daar word je
lekker rustig van”,schreef hij.
Dat is toch maar mooi meegenomen voor ons
imkers! Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een ‘gestreste’ imker ontmoet…dus dat zou best weleens
kunnen kloppen…
En nu ga ik de tuin in want de aubergine kleurige
geraniums die uitgebloeid zijn ga ik nu toch echt
afknippen om ruimte te maken en orde te scheppen voor andere zomerse drachtplanten….
Zo blijven we bezig.
Juul Hogeling
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“BIJ”ZONDERE
HEERLIJKHEDEN BIJ
BILDERBERG RÉSIDENCE
GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen

Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons,
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon.
Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van
Chef Jacco Rozenberg.
Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen!
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

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

www.bellmakelaardij.nl
Hertogstraat 31

Op zoek naar een woning?

6881 ML Velp

Uw woning verkopen?

Telefoon 026 4450818

Een taxatie nodig?

info@bellmakelaardij.nl

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

van Huit Financiële Diensten
Voor het verzorgen van:
Bedrijfsadministraties
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)
Particuliere belastingaangiftes
Eindhovensingel 72 | 6844 CN Arnhem| Tel. 026-3830513 |Fax. 026-3811521|

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

20

