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Van de bestuurstafel
Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op:
hoop en verwachting. Voor u ligt dan al weer het
vierde nummer van de nieuwe uitvoering van ons
verenigingsblad “De Bijenstal”. Met dank aan de
redactie en alle leden die een bijdrage hebben
geleverd!
Verder in dit nummer treft u een levendig en persoonlijk verslag van Cefas van Rossem van de geslaagde opening van onze nieuwe bijenstal in park
Angerenstein op zaterdag 22 maart. De wethouder
Milieu, mw. Margreet van Gastel had lovende woorden voor het project, het unieke ontwerp en het
resultaat. En wij hebben haar geëerd met een speciaal keramisch bordje, gemaakt door onze collega
Han Holdijk: “Van Gastelhof 2014”. Intussen is de
eerste praktijkles door Leen van ’t Leven en Mart
Coemans al in deze stal gegeven. Dit geeft goede
hoop voor de toekomst van de 20 bijenvolken! Maar
het is ook een afsluiting van een, maandenlange
periode van intensieve bouwactiviteiten. Met dank
aan de trouwe kerngroep van vrijwilligers, allen
imkers, Hans en Rieks Holtjer, architecten Darrin
en Jorrit Spel en de buurman Martin van den Oever die belangeloos elektra beschikbaar stelde.
Op 13 februari hielden we de Algemene Leden
Vergadering in de Aula van Nieuw Schoonoord, ons
nieuwe “thuis” in Velp. De opkomst had wel wat
groter mogen zijn naar de mening van het bestuur,
want het is toch DE gelegenheid om met elkaar
terug te kijken en vooral vooruit te blikken en zo
nodig plannen bij te stellen. We hebben afscheid
genomen van Mart Coemans als penningmeester.
Mart blijft op verzoek als adviseur het bestuur
ondersteunen. Zijn opvolger is John van Huit, die
al een half jaar is ingewerkt, dus dat gaat lukken.
Paul van den Beld is wegens studiedrukte afgetreden. Het bestuur heeft Bart Riggeling, vooruit
lopend op een formele goedkeuring door de leden,
gevraagd om de taak van “evenementen” binnen
het bestuur op zich te nemen.

vertelde met schitterende foto’s over het succesvolle project: “De Beemd in Bloei”. Mooie inzaaiactie vrijdagmiddag 28 maart in Velp zuid met
heel veel kinderen, de eerste BIJ-praatochtend
29 maart bij de stal op Heuven, Lammetjesdag op
30 maart bij de schaapskooi in Rheden. Tijdens
deze, en andere contacten met imkers hoorde ik
positieve berichten over uitwintering: weinig volken hebben het loodje gelegd. Een enkele collega
sprak van een heftige Varroabesmetting, maar dat
was een uitzondering.
De Basiscursus en de Gevorderdencursus, deze
laatste voor het eerst samen met De Liemers, zijn
succesvol van start gegaan met een groot aantal
enthousiaste deelnemers. Voor beide cursussen is
het theoriegedeelte afgesloten met een examen,
waarvoor alle deelnemers geslaagd zijn: van harte
proficiat!. De praktijklessen voor de basiscursus
zijn onlangs ook gestart. Een verwachting die hoop
doet geven.
Wij hebben een subsidieverzoek voor een projectvoorstel “Opleidingen imkers” aan beide gemeenten Arnhem en Rheden gedaan. Hiervoor is Akzo
Nobel Arnhem ook partner.
Met de collega’s van De Liemers hebben we een
standaard promotiepakket ontwikkeld voor ondersteuning van onze demonstraties tijdens de vele
open dagen etc. Door Lions Rheden is hiervoor een
financiële bijdrage toegezegd.
Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun
familie een goede opstart van een nieuw en hopelijk bijzonder, succesvol imkerseizoen 2014. Het
bestuur rekent weer op uw steun met het doel om
onze verenigingsactiviteiten, met elkaar in dit seizoen verder te verbeteren.
Voorzitter: Arthur Ohm

Intussen zijn er weer de nodige activiteiten geweest: de lezing door Wim Staring ( 20 februari) in
Groessen over het bestuivingswerk door honingbijen in de perenbongerds. Louis Janssen ( 25 maart)
3

de

Bijenstal
Doordraaien
In 1938 geboren heb ik een flink deel van mijn
leven de werkelijkheid als uiterst weerbarstig ervaren. En weerbarstigheid kost tijd want inspanning. Met het maaien van de rogge met de zicht
– een korte zeis – begon mijn vader in de vroege
morgen en eindigde in de late avond. In de ochtend druppelde hij van de mist, in de middag en
de avond van het zweet.
Daar kwam gaandeweg verandering in. De stalen
monsters die je vandaag de dag op onze akkers
aantreft, maaien, dorsen en hakselen tegelijkertijd. Aan de tijdrovende weerbarstigheid van de
werkelijkheid lijkt een einde gekomen. Maar daarmee ook aan het verbaasd, verwonderd en soms
met ontzetting om je heen kijken. Om nog iets van
die weerbarstigheid te zien, zou je in die monsters
moeten kunnen kijken. Dat laat al dat plaatijzer
echter niet toe.
Op het terrein van de oude ambachten zoals rietmatten, glasblazen, schaapscheren en dergelijke
heb je daar geen last van. Alles gaat daar openlijk,

geleidelijk en kalmpjes aan. Ook de imkerij zou je
in deze categorie kunnen onderbrengen. Wie even
snel zijn bijenvolken wil inspecteren komt meestal
van een koude kermis thuis. Voorbij de korfimkerij
kun je dan wel van een grote mate van modernisering en effectiviteit spreken, maar haastige spoed
is nog steeds uit den boze. Bijen zijn nu eenmaal
zeer gevoelig voor snelle en schokkende bewegingen met hun weerbarstig gedrag als gevolg. De
imker wordt nog steeds gedwongen vooral rustig
aan te doen. En dat is maar goed ook. Zo kan hij
het onderhavige bijenvolk nauwkeurig bekijken.
Hij kan zich verbazen en zich verwonderen, maar
zich ook rot schrikken als bv. de bijensterfte heeft
toegeslagen.
Voor iemand als Matthijs van Nieuwkerk is mijns
inziens het imkerschap niet weggelegd: zijn wereld
draait door en hijzelf ook. Imkers doen er goed aan
alleen flink door te draaien als ze slingeren.
Rik Oldeven

Oekraïne en bijen
Nu het nieuws uit de Oekraïne onze aandacht op
de problemen van dat land richt, is het misschien
goed om zich te realiseren dat de bijenteelt in dat
land een grote rol speelt. Oekraïne mag zich wel
hét Europees honingland noemen.
Het aantal bijenvolken wordt geschat op 3.500.000;
de gemiddelde jaarlijkse honingproductie is meer
dan 75.000 ton. Het land is daarmee de vijfde
grootste honingproducent ter wereld. Ongeveer
1000 jaar geleden was het Rijk van Kiëv een van
de machtigste staten. Honing en bijenwas waren
de voornaamste exportproducten. Zij vormden de
basis van de landbouweconomie. Honingdranken
waren er ook heel populair; er waren talloze medevariëteiten in omloop. In de alleroudste wettekst
van het land is van bijenhouden en mede brouwen
meer sprake dan van enig ander onderwerp. Het
was dan ook geen toeval dat in 2013 het Apimondi4

acongres, het tweejaarlijkse wereld-imkercongres,
in Kiëv plaats vond; het grootste evenement dat de
jonge staat (onafhankelijk sinds 1991) heeft georganiseerd.Het thema van het congres: “Voorbij de
bijenstand; imkerij en de mondiale uitdagingen”.
In haar toespraak tot het congres zei de president
van het organiserend comité: “Nadat we één van
de grootste wonderen van de natuur hebben ontdekt en bestudeerd, namelijk de bijenvolken, hun
voortbrengselen en prestaties, moeten we ons
afvragen hoe deze wonderbaarlijke krachten ons
kunnen inspireren om onze wereld beter te maken”. Mooie verwachtingen, die juist nu te denken
geven.
Marcel Simon (met gegevens uit het maandblad
van de Vlaamse Imkersbond van sept. 2013.)
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Cursus bijenteeltleraar
The more you know, the less you know

Je wilt meer weten over bijen en alles wat er zoal
bij komt. Dus doe je na de basiscursus de vervolgcursus. Veel van opgestoken en vooral ook
leerzaam en grappig zijn de verhalen die de imkers zoal hebben meegemaakt. Wel veel imkerslatijn denk ik soms. Zo heb ik ook geleerd rustig
en op het juiste moment met de bijen om te gaan.
Dat scheelt me heel veel steken.
Toch wilde ik er nog meer van weten. Ik las van
een cursus voor bijenteeltleraar en dat leek me
wel wat. Samen met 32 (te veel) andere imkers uit
het hele land mocht ik aan deze cursus beginnen.
Een paar komen uit deze regio, waar ik dan mee
samen ga werken.
Deze cursus wordt hoofdzakelijk gedurende het
winterseizoen om de 14 dagen (totaal een keer of
15) in Middelbeers (100 km. enkele reis) gegeven.
Ten tijde dat ik dit schrijf moeten we nog 2 zaterdagen en heb ik al veel bijgeleerd.
In de zomer moeten wij (de cursisten) elkaar ondersteunen door bij elkaars bijenstallen op bezoek
te gaan en te beoordelen hoe je werkt en hoe je er
over vertelt. Daarover maken we dan een verslag
en dit leveren we dan ter beoordeling in bij de docenten. In september en oktober gaan we verder in
Middelbeers. Dan volgt nog een schriftelijk eindexamen en een eindpresentatie. Een pittige cursus, maar leerzaam.
De eerste paar lessen gingen hoofdzakelijk over
anatomie van de bij. Marie José Duchateau (zij
geeft les in Wageningen) wist er heel interessant
over te vertellen. De laatste 2 lesuren worden dan
besteed aan didactiek en pedagogiek, waarbij er
steeds een paar cursisten als oefening een presentatie moeten geven. Er is al heel duidelijk een
verschil te zien tussen de eerste presentaties en
de huidige. Ondertussen heb ik ook mijn presentatie gehouden over suiker voeren aan onze bijkes.
Daarbij kwam ik in de problemen met de tijd. Van
de 16 tabbladen van de PowerPointpresentatie kon
ik er maar 7 behandelen omdat ik ondertussen te
veel vragen aan de klas stelde. Dat doe ik altijd
graag, maar ja….
We kregen ook instructie over hoe om te gaan
met www.bijenkennisnet.nl (je moet er maar eens

naar kijken) waarbij we een account aan hebben
gemaakt. Hiermee zijn we in staat alle presentaties van cursisten en docenten te zien. Dit is heel
prettig en gemakkelijk voor later. De cursusleider
Mari van Ierssel vertelde in zijn lessen veel over de
manier waarop hij bijen houdt. Echt een cijfertjesfreak. Zo telt hij bijvoorbeeld van elk volk de hoeveelheid mijten en geeft dit in statistieken weer.
Ook andere uitgenodigde docenten (imkers) gaven
elk een goed verhaal over zijn/haar specialiteit.
Dit gaf soms voer voor interessante discussies.
Na het oefenen van praktijklessen en daarop beoordeeld worden, moeten we aan het slot van de
cursus nog een grote presentatie geven van minimaal 20 minuten waarbij we een onderwerp moeten aanbieden en daar inhoud aan geven. Ik wil de
presentatie geven over examineren en beoordelen
van cursisten die de basiscursus imkeren volgen.
Hierbij wil ik aangeven wat naar mijn mening een
cursist minimaal aan kennis moet bezitten om zijn
diploma imkeren te kunnen halen. Maar dat is pas
in oktober; dus heb ik nog tijd genoeg om hierover
na te denken.
Concluderend kan ik zeggen dat dit een goede,
leuke en leerzame cursus is. Ik heb er veel kilometers voor moeten rijden, veel moeten doen,
maar ook veel geleerd. Ik hoop het t.z.t. allemaal
in praktijk te brengen bij onze vereniging.
Herman Radstake
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Samen spaarkasten bouwen
Het zal een half jaar geleden zijn geweest dat
vanuit de oud- cursisten de vraag werd gesteld
“kunnen we een keer kasten gaan bouwen bij
Martijn Ubbels van het ontwerp bureau Dievorm,
want hij heeft dat een keer aangeboden?”.

Na een enkel telefoontje hebben Martijn en ik
besloten om zelf het nodige voorwerk te doen
zodanig dat de kastenbouwers alleen maar de gezaagde delen in elkaar hoefden te zetten.

6

Daartoe zijn we de zondag ervoor de hele dag aan
het zagen geweest. Tien grote watervaste multiplex platen, 18 mm dik en 7 platen, 8 mm dik, met
daarbij een paar dikke balken (voor de bodem)
hebben we op maat hebben gezaagd om het de
bouwers makkelijk te maken. Alles bij elkaar voor
15 kasten. Bij het Bijenhuis en de Werkbij hebben
we aluminium daken, afstandsrepen en varroagaas
gekocht.
Op 15 februari was het dan zover. Na een korte
instructie over veiligheid en netheid zijn we begonnen. Sommige met de broedkamers en andere met
de bodem. De laatste was wat lastiger omdat daar
het gaas in moet. Martijn en ik hebben ook dat
zodanig gezaagd dat het in onze ogen makkelijker
werd om het in elkaar te zetten. Maar dat waren
onze ogen. Een enkele bodem heb ik nog mee naar
huis moeten nemen om te zorgen dat de balken
eronder op 900 kwamen te staan.
Met de cursisten hebben we besloten om warmbouwkasten te maken; dit is alleen een kwestie
van de vliegopening in de bijenkast aan te passen.
De dames vonden de tacker (pneumatisch nietapparaat) maar eng. Als Ineke de kans kreeg om het
door een ander te laten doen was ze zeer gelukkig.
Martijn moest wel zijn E.H.B.O kist aanspreken, en was meteen een rol verband
kwijt, omdat Chantal een nietje wel door
de zijkant van haar vinger had geschoten.
Gelukkig maar een schampschot, en toen
we elkaar twee dagen later weer spraken
bleek het gelukkig mee te vallen.
Toen we tegen twaalven zijn gestopt was
een enkeling al een heel eind op weg
met de spaarkast bestaande uit een bodem, compleet met lade en varroagaas,
2 broedkamers, 1 honingkamer, dak met
aluminiumplaat en koninginnenrooster.
Alleen nog raampjes met kunstraat en de
bijen kunnen er in.
Gedurende de 2de zaterdagochtend (1
maart) waren de meeste kasten klaar.
Cefas hebben we aan het werk gezet om
de vliegplanken te schuren. Een zwaar
karweitje.
Op verzoek hebben we ook nog raampjes gemaakt; in totaal 450, waarvan 300
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broedkamer- en 150 honingkamerraampjes met
kunstraat. Vooral het inrijgen van de draad hield op
maar naarmate de avond vorderde werd iedereen
er steeds handiger in en ging het sneller.
Naast wat sneetjes in de vingers van het strak
trekken van het draad, deden zich verder geen
ongelukken meer voor. Het project had naast het
werken ook een sociale functie.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat het voor herhaling vatbaar is. Na het bijenseizoen willen we dit
project nog een keer doen bij voldoende deelname.

Je eigen degelijke kast bouwen geeft voldoening.
Ook overwegen we dan om eens te kijken naar reparatie van kasten door bijvoorbeeld alleen een
bodem voor een bestaande kast te maken of zoiets
dergelijks.

Herman Radstake
Martijn Ubbels
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“Behoud de bijen” op 22 februari te
Rozendaal.
De politieke partij Belangengemeenschap
Rozendaal (B.G.R.) heeft aan onze vereniging gevraagd met enkele imkers aanwezig te willen zijn
op 22 februari in de Molenschuur te Rozendaal
om informatie te verschaffen over bijen en door
kinderen gemaakte werkstukken over bijen te
beoordelen. Rik Nieuwhof en Han Holdijk waren
hiertoe bereid.
In het kader van de verkiezingen had de partij als
thema gekozen voor:‘Rozendaal Bij 1’. Kinderen
van de basisschool konden werkstukken maken
met als thema de bij. De ingeleverde werkstukken
werden beoordeeld door een jury bestaande uit de
2 imkers bijgestaan door mevr. Karin Spillenaar
van B.G.R. Rik Nieuwhof, al vroeg aanwezig, had
zowel de leskast en de daarbij behorende geplastificeerde panelen al uitgestald, en had vanwege de
lage opkomst ruim de tijd om met een aantal (kandidaat-) raadsleden te praten. Hij heeft dit moment
aangegrepen om het idee te lanceren voor een
bijenstal in Rozendaal. Hij heeft daarin de ontwikkelingen in Park Angerenstein laten zien, alsook
die op de Beemd. De partij realiseert momenteel
een hotel voor solitaire bijen, en wil graag eerst
afwachten hoe dit ontvangen wordt. Zij zorgt in het
kader van de verkiezingen ervoor dat iedere inwoner van Rozendaal een zakje drachtplantenzaad
ontvangt.
Het aantal van vijf ingeleverde werkstukken viel erg
tegen.De leeftijden van de kinderen varieerden tussen de 4 en de 12 jaar. De prijswinnaars ontvingen
honing en een kastje voor solitaire bijen. De door
onze vereniging verstrekte potjes honing werden
door B.G.R. voor €5, - per stuk gekocht. Nadat Han
Holdijk een uitleg had gegeven over het leven van
de honingbijen volgde de bekendmaking van de
winnaars.
De derde prijs was voor het meisje van 4 jaar; zij
had van opzij een bij getekend met 3 pootjes en
twee vleugels, en we gingen er dan ook vanuit dat
de getekende bij wel 6 pootjes en 4 vleugeltjes had.
Zij kreeg 1 potje honing en een bijenhotelletje.
8

De tweede prijs ging naar een jongen van 7 jaar.
Hij had via het P.C. programma Minicraft een bij
met behulp van blokjes in elkaar gezet. De jongen
kreeg een pot honing en een bijenhotelletje.
De eerste prijs ging naar een meisje van 6 jaar. Zij
had een bij getekend gezien vanuit vogelvlucht.
Keurig met 6 pootjes en 4 vleugeltjes, mooie vorm
en alle kenmerken waren aanwezig. Daarnaast
had ze een kroontje en een tasje toegevoegd. Het
tasje om daarin het uit de bloemen opgehaalde
voedsel mee naar huis te vervoeren. Ook zij kreeg
honing en een bijenhotel.

De twee overige kinderen hadden een werkstuk
gemaakt met behulp van een P.C. uitdraai.
Het meisje van 7 had als werkstuk de bereiding
van cupcake’s met receptuur met een afbeelding
van Maja de bij op de cakejes. Het meisje van12
jaar had ook via de P.C. een uitdraai gemaakt van
het leven van de honingbij, erg uitvoerig, met daarbij ook een paar foto’s van bijen. Blijkbaar had ze
zich wel goed verdiept in het onderwerp. Beide
meisjes ontvingen als troostprijs een pot honing.
Onze enthousiaste medewerking aan deze dag
werd gewaardeerd en het is grappig te zien hoe je
ook op deze wijze invloed kunt uitoefenen op het
welzijn van onze bijen in de regio.
Han Holdijk
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Stralende lammetjesdag
Zondag 30 maart was het weer zo ver:
lammetjesdag van de Rhedense schaapskooi op
het landgoed Heuven van Natuurmonumenten.
Dit jaar onder een heerlijke stralende zon en dus
ook weer goed bezocht door jong en oud, met vele
opa’s en oma’s.
Iedereen was in goede stemming. Zoals ieder jaar
was onze imkervereniging weer met en stalletje
present. Het goede “ondernemerschap” van Klaas
Poppinga: wie hem nu nog niet kent op Heuven zou
zich moeten schamen! Klaas regelt als geen ander
dit soort zaken: geweldig.

En Pim Kempe had weer voor een ruime voorraad
honing gezorgd; zelfs drie soorten: zomer-, lindeen heel apart: zeeasterhoning! De bemensing was
ook prima geregeld door Klaas, en die had het
soms heel druk met voorlichten en honingverkoop.
Die liep als een trein, dus ook goed voor de kas van
ons honingdepot, en dus de vereniging. Als tegenprestatie hebben Klaas en ik namens de imkers
een lammetje geadopteerd voor € 20,- En de naam
is…. “Bij de handje”. Dat het dier maar goed mag
opgroeien en de heide schoonhouden zodat wij
onze bijen daar in september ook naartoe kunnen
brengen.
Arthur Ohm
9
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B(l)oeiende actie in wijk
Kemphaanplein in Velp-Zuid!
Vrijdagmiddag 28 maart was het een drukte van
belang in de kinderrijke buurt van wijk Kemphaanplein in Velp-Zuid. Jeroen Boland, namens
de wijk, en Jürgen Thijssen als leidinggevende
van de gemeentelijke groendienst, hadden een
goed voorbereide inzaai actie op touw gezet.
In totaal ca. 900 m2 groene zoden waren omgeploegd en vakkundig voorbereid voor het inzaaien
van bloemrijk zaadmengsel.
Hiervoor hadden zich vele kinderen na de schooltijd gemeld aan het centrale grote Kemphaanplein.
De groen medewerkers zorgden voor professionele
ondersteuning met grote harken en natuurlijk het
speciale zaadmengsel. In een mum van tijd was
het een actieve groep jeugd bijgestaan door (groot)
ouders en andere belangstellenden. De kinderen
hadden er duidelijk enorm veel plezier in. En niet
te vergeten: het weer was subliem.
Deze actie was opgezet op verzoek van de wijkbewoners en is heel sympathiek en positief opgepakt
door het groenteam van de gemeente Rheden. En
dit is niet de enige inzaaiactie in onze gemeente:
er zijn meerdere plaatsen waar dit is gebeurd.
Bravo voor de initiatiefnemers: een voorbeeld voor
andere wijken!

10

Voor meer foto’s zie: http://rheden.nieuws.nl/
nieuws/20140328/Bloemenpracht-op-het-Kemphaanplein-en-omstreken-te-Velp
Arthur Ohm
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Bijenkennisnet en “Burgers voor Bijen”
Als een van de resultaten van het overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken met
de NBV en diverse Landbouworganisaties is het
project Bijenkennisnet opgezet. Het project werkt
aan het bevorderen van samenwerking tussen
boeren en imkers.
Daarbij moet men denken aan kennisuitwisseling
over bijen< >boerenpraktijk.
Dit kan bereikt worden door gezamenlijke informatie- en verdiepingsbijeenkomsten.
Via de website www.BijenkennisNET.nl wordt
kennis ontsloten en gedeeld.

het verlies van een deel van hun akker gecompenseerd door crowdfunding. Sympathiserende burgers ondersteunen de boer financieel en worden
trotse sponsor van een fleurige strook vol voedsel
voor bijen en andere insecten. Al vanaf 10 euro is
deelname mogelijk.
De actie is een initiatief van Syngenta (!), dat per
teler 2 kg.bloemzaadmengsel beschikbaar stelt,
voldoende voor 1000 m2. En de campagne wordt
ondersteund door Natuur & Milieu.
Ook hierbij geeft een website meer informatie:
www.burgersvoorbijen.nl/info .

Zo is op genoemde site een document te vinden
(factsheet van juli 2013) met 10 grondregels voor
een vitale imkerij. Tips die de moeite waard zijn
om nageleefd te worden.
Een ander initiatief waar ik op wil wijzen is de
campagne “Burgers voor Bijen” met als doel de
leefomstandigheden voor bijen te verbeteren.
Daarmee worden niet alleen de bijen geholpen,
maar wordt ook de bestuiving van gewassen bevorderd en daarmee de voedselvoorziening.
De campagne is een samenwerking tussen telers
en burgers, ondersteund door natuur- en agrarische organisaties. Telers stellen een zone van hun
akker beschikbaar voor meer biodiversiteit. Voor
telers wordt de aanleg van een bloemenstrook en

Marcel Simon
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Het is weer voorjaar!
Het zachte voorjaar heeft veel imkers waarschijnlijk al uitgedaagd om de eerste controle van
de volken uit te voeren. En hopelijk zijn de bijen
goed de winter doorgekomen. De warme dekplanken geven aan dat er al vroeg broed aanwezig was. En dat zou volgens deskundigen weer tot
gevolg hebben dat de varroa al vroeg kans ziet
zich voort te planten. Alert zijn dus.
De bodems zijn dan ook vast al schoon gemaakt.
De honing- cq broedbak die in de winter onder het
volk stond kan er nu ook onder vandaan en de nog
goede raampjes opgeslagen.
De broedbak met de bijen staat nu weer op de bodem. Even checken of er nog voldoende voer is.
Aan beide zijden zo’n anderhalf broedraam voer.
Juist in deze periode wordt er veel voer opgenomen. En dan, altijd weer spannend, is er open en
gesloten broed? Zo ja, dan hoeven we de moer nog
niet te zoeken.
Wel kunnen we van boven aan het aantal bezette
raampjes zien hoe sterk het volk is. Eventueel
kunnen kleine volken worden verenigd. Volkjes
die eind maart over 4 of minder bezette straatjes
beschikken, blijven vaak in de verdere ontwikkeling achter en kunnen dus beter met een sterker
volk worden samengevoegd, na verwijderen van
de moer. Dat kan in die vroege periode nog zonder
krant.
Het blijkt elk jaar weer hoe snel de ontwikkeling
in het voorjaar gaat, en dat met het vernieuwen
van raten niet te lang gewacht moet worden. Voor
je het weet zijn de raten alweer belegd. En we
moeten ook nog plaats vrij houden voor een zgn.
bouwraam, een broedkamerraam met een stukje
voorbouw, voor de bouw van darrenraat.
Kort voor het fruit in bloei komt, en dat zou dit jaar
wel eens vroeg kunnen zijn, Plaatsen we de honingkamer. Als dat kunstraat is, dan een dag of 5
wachten met het plaatsen van het rooster; de bijen
zullen dan eerder aan het uitbouwen van de raat
beginnen.
Ook is het natuurlijk mogelijk om raten te vernieuwen door een tweede broedkamer met kunstraat
onder de bestaande broedkamer aan te brengen.
De bijen zullen daar gaan uitbouwen als de eerste broedkamer met broed gevuld raakt. En zo12

dra daar broed aangelegd wordt na een of twee
weken – dit zal eerder gebeuren als we er een of
twee uitgebouwde raten in het midden bijhangen
--, verwisselen we de broedkamers van plaats. We
zorgen dat de moer dan in de nieuwe broedkamer
zit en leggen een tweede rooster tussen de broedkamers.
De grotere ruimte stelt ook het zwermen wat uit,
maar mocht er, bijvoorbeeld op het fruit, toch gezwermd willen worden, dan kan de moer, tussen
de twee roosters niet weg. .
Als het broed onderin uitgelopen is zouden de
daarin aanwezige oude raten verwijderd kunnen
worden of eventueel zelfs de hele broedkamer.
De broedkamer met de nieuwe raten zal tenslotte
worden ingewinterd.
Een succesvol jaar toegewenst en geniet van de
bijen.
Marcel Simon
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Gaan voor goud!
Vanmiddag, 30 maart, was ik weer even bij de
bijen in de nieuwe stal, net als gisteren. Het was
er heerlijk. Vandaag nam ik in de grote lichte stal
samen met Erik en Erwin de boel door, haalde ik
kilo’s overtollig voer uit de kasten, sprak ik met
wat geïnteresseerden die een fotosafari in Park
Angerenstein aan het doen waren en moest ik ook
even bij iemand met de Azaron in de weer.

Gisteren opende ik met mijn broer de toplattenkast, liet ik mijn nichtje de bijen van heeeel dichtbij
zien, nam ik met nieuwe cursist Melchior het openen van kasten door en sprak ik met Mart en Leen
over soorten imkers en kasten. En ondertussen
vlogen de bijen bij bijna 20 graden in de zon af en
aan vanuit een kast of vijftien. Wat een fijn gevoel
levert dat op; zo wil ik dat elke dag eruit ziet.
Het is bijna niet meer voor te stellen hoe deze stal
er een jaar geleden uitzag, laat staan drie jaar geleden. Van een gigantisch terrein met twee lange
bankopstellingen, het ‘Zeldenrust’-stalletje en
een handig schuurtje, via een kleiner rechthoekig
terrein met een heel lange kastenbank in de open
lucht omringd door een Engels houten hek is parkbijenstal Angelenstein veranderd in een modern
vormgegeven plek, waar makkelijk cursussen
gegeven kunnen worden, waar heel veel kasten
droog kunnen staan en waar volop informatie voor
geïnteresseerden te zien is. Hoe die stal gebouwd
is, onder leiding van de gebroeders Holtjer en met
de vele vrijwilligers, hebben we al eens kunnen
lezen. Zoals Arthur tijdens de opening al zei: we

gaan voor goud, we wilden een superstal, en goud,
dat is natuurlijk ook de kleur van honing.
Op 15 maart werd de stal al een beetje in gebruik
genomen toen onze bijen vanaf hun vakantieadres
op de Rolbaan weer terug aan de Bernhardlaan
kwamen. In het eerste zonnetje van maart opende
Arthur de kasten en direct werd er gevlogen. Het

was een prachtig gezicht.
De echte opening was een week later, op 22 maart,
en die was groots aangepakt. Om ongeveer kwart
voor tien werden we verwacht in basisschool De
Boomhut, die speciaal voor deze gelegenheid open
was. De gasten werden opgewacht door een paar
ontvangstcomités: bij de deur stonden al wat bestuursleden om ons welkom te heten, achter de
tafel waar badges en informatiefolders lagen, zat
ook weer iemand die het fijn vond dat we er waren
en in de zaal zelf kregen we honingkoek met koffie of thee. Trouwens, niet zo maar koek. Deze was
gemaakt door een topkok/imker van het Bilderberg Hotel, en dat proefde je. In de zaal was het al
aardig druk.
Natuurlijk waren er allerlei bekenden die elkaar
normaal alleen tijdens de maandelijkse bijpraatochtenden tegenkomen, maar nu zagen alle
imkers van Angelenstein elkaar eens. Gewoonlijk
moet je geluk hebben om iemand bij de stal tegen
te komen. Het was er zo razend gezellig, dat ik
gewoon vergat dat ik er later een stukje over zou
schrijven…. dus mocht ik iemand of iets vergeten
zijn, dan kennen jullie de reden!
Maar ook waren er een heleboel ‘onbekenden’.
Veel van hen hebben veel voor onze nieuwe stal
betekend, zo bleek later wel. Sponsors van informatieborden, geldschieters, graafmachine-uitleners, bouwmaterialenleveraars, architecten Spel
13
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en Spel, vertegenwoordigers van de gemeente
speelden allemaal een rol in het flinke bouwproces
dat binnen heel korte tijd is opgezet en uitgevoerd.
Maar liefst 85% van alle kosten is door de sponsors gedragen.
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Van deze ondersteuners wil ik graag nog één iemand noemen: Arend Lambrechtsen.
Arthur vertelde het publiek dat wij onze stal wilden uitvoeren met duurzaam Plato-hout. Toen
de vereniging contact zocht met de leverancier,
bleek het niet goed te gaan met het bedrijf en lag
er een enorme hoeveelheid hout klaar om geveild
te worden. Toen de eigenaar hoorde waarvoor het
hout gebruikt moest worden, bleek hij een klik te
hebben met het bijenhouden. Zijn vader was imker
en dus voelde hij er ook zeker iets voor. Hij schonk
ons het hout dat we nodig hadden. Fantastisch gewoon. Zijn aankomst bij de opening viel niet zo op:
hij was wat laat omdat hij vanuit Sneek naar ons
toe was gekomen!
Maar nu de wethouder. Als iemand in een toespraak zegt: “Mijn moeder gebruikte geen nagellak, maar mijn vader wel”, dan weet je dat het
gezellig gaat worden. In het bijzondere verhaal
van wethouder Margreet van Gastel volgden nog
vele voorbeelden van haar ervaringen met haar
imkerende vader en haar betrokkenheid bij het
bijenhouden. Het gemene meisje gooide appeltjes
tegen de kasten “omdat de bijen dan zo lekker
gaan zoemen…” Ahum! Maar hier bleef het niet
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bij. Ze kwam ook terug op de rol van de bijen en de
hulp die zij verdienen in het groene Arnhem. Zelfs
de vormgeving van de stal boeide haar, als voorstander van modern bouwen. “Iedere generatie
verdient zijn eigen stijl”, en dat past wel bij onze
stal. Toen we om een uur of half elf de nieuwe stal
in gebruik gingen nemen, mocht de wethouder dan
ook vanwege haar inzet voor ons een bordje met
haar naam ‘Van Gastelhof 2014’ onthullen.
De stal vulde zich vervolgens met werkelijk álle
belangstellenden, waarschijnlijk door de regendruppels die de bijen niet, maar de bezoekers wel
wat stoorden. Er kon niemand meer bij. Zelfs bij
de kraam naast de nieuwe ingang was het een
dringen. Vanaf een afstandje zag ik de scherpe
ceremoniemeester Herman Radstake Arthur toespreken. Onze voorzitter, die al eerder die dag had
laten weten dat hij enorm valt voor maquettes,
kreeg als dank voor zijn sturende rol de originele
maquette van onze stal die door Spel en Spel gemaakt was. Ook zag ik van een afstand dat er een
flink aantal mooie informatieborden en foto’s onthuld werd door de sponsors. Maar goed kon ik ze
nog niet bekijken. Ik hoorde dat er gezongen werd
voor de jarige Theo Tolhuizen en zag velen nog
lang doorpraten.
Buiten, naast het nieuwe gebouw werd mij echter
wat gevraagd over de bijen en mijn aandacht ging
van het gedruis in de stal naar het groepje mensen
bij mijn toplattenkast. Ik vertelde ze over mijn kasten, over de plek in het park, over de verhuizing,
over het leven van het bijenvolk, over honing en
steken. Sommige van hen kenden de stal wel, ze
waren buurtbewoners en gewoon geïnteresseerd.
Sommigen kwamen hoe dan ook wel eens een
praatje maken met de aanwezige imkers als ze de
hond aan het uitlaten waren. En zo kom ik weer
terug bij waarmee ik dit stukje begon, bij de prachtige stal, in het mooie park Angerenstein tussen de
imkers en de buurtbewoners.
Cefas van Rossem
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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 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
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