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Van de bestuurstafel.

elaas moet ik dit nummer
beginnen met een kort in
memoriam van collega Arno
Kok uit Westervoort. Arno is op 6 juli
jl. op 69 jarige leeftijd overleden, na
een slepende ziekte die niet te stoppen was. We hebben Arno leren kennen en waarderen als een bevlogen
imker, met vele jaren ervaring. Hij
was de laatste jaren nauwer bij onze
vereniging betrokken omdat hij verschillende honingkeur-avonden met
verve heeft geleid. Maar ook heeft
hij met een andere collega verschillende keren het eindexamen van
onze cursisten “Beginnend imker”
geleid. Bij zijn afscheid op 13 juli
vanuit zijn geliefde Arno’s weiland
in Westervoort, waren vele imkers
van onze vereniging en van andere
verenigingen aanwezig om hem de
laatste eer te bewijzen. Een fijne,
praktische imker is niet meer, we
zullen Arno erg missen.

In het juninummer vroeg ik mij af:
“hoe rijk zal straks de late drachtperiode worden: eind augustus en
september, waarbij ik niet alleen
denk aan de bloeiende heide?”.
Welaan, nu we eind augustus schrijven, staat de heide op de Posbank
en het Rozendaalseveld er schitterend bij voor onze bijen, en andere
nuttige insecten! Van collega’s die
daar met hun volken staan komen
enthousiaste verhalen over de royale honingoogst die zij verwachten:
wie weet wordt het weer een goed
heidehoningjaar 2011. Toch is ook,
of beter juist op de heide het risico
op kruisbesmetting door Varroamijt
aanmerkelijk door de grotere concentratie aan (vreemde) volken.
Varroa bestrijding is trouwens een
zaak die onze voortdurende aandacht moet blijven trekken om
straks met gezonde, goed ingewinterde volken de winter te kunnen
ingaan.
De praktijklessen voor de beginnerscursus in onze stallen in het
Openluchtmuseum en Heuven verlopen naar omstandigheden goed,
hoewel door de vakantieperiode
sommige cursisten een enkele les
hebben gemist. Sommige cursisten
die al een eigen volkje hebben, brengen hun lessen graag in de praktijk.
Het bestuur blijft er naar streven
om iedere cursist een mentor aan
te bieden, die de nieuwe imker ook
na afloop van de cursus zal kunnen
bijstaan, met raad en daad. Dat geeft
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Daarbij zal Klaas Poppinga de regie
voeren. De uitvoering zal ook weer
de inzet van veel leden en donateurs
vergen: hierbij een oproep aan u om
uw medewerking te geven en U aan
te melden bij onze secretaris Henk
Hoge!

steun en kan nare ervaringen helpen
voorkomen. Daarom roep ik hierbij
opnieuw onze ervaren imkers op om
zich bij Mart Coemans te melden als
eventuele mentor. Alvast dank voor
de medewerking!
Op de laatste zaterdagochtend van
de maand ( vanaf mei t/m september) houden we onze bijpraatochtenden in onze stal op Heuven
te Rheden. De laatste bijeenkomst
van 27 augustus was een groot
succes want zeer goed bezocht:
bijna 25 imkers en belangstellenden. Er is weer veel aan ervaringen, goed en slecht, uitgewisseld.
Zaterdagmorgen 24 september is al
weer de laatste bijpraatochtend van
dit seizoen: u bent allen van harte
welkom. (Wordt om diverse redenen verplaatst naar 1 oktober; nader
bericht volgt. Red.)
De werkgroep drachtplanten heeft
de wijkverenigingen in Arnhem
aangeschreven om haar diensten
aan te bieden bij het inzaaien van
braakliggende terreintjes in de
woonwijken. In het najaar zullen de
belangenverenigingen in Rheden en
Velp volgen.

Wij hebben de penningmeester van
de NBV, de heer Bert Willigenburg
uitgenodigd om op dinsdagavond
16 augustus persoonlijk aan onze
leden de noodzaak van de contributieverhoging uit te komen leggen.
De opkomst van deze extra ALV was
matig met ruim 25 leden inclusief
die van collega verenigingen zoals
De Liemers en Ede. Onze secretaris
heeft een verslag gemaakt dat u hebt
ontvangen. We zullen op onze ALV
van 10 november aanstaande op dit
onderwerp nog kort terugkomen.
Intussen heeft de heer Willigenburg
ons laten weten dat het HB van het
NBV onze suggestie heeft overgenomen om de contributie voor meerdere jaren vast te houden. Het voorstel zal aan de ALV van de NBV van
april 2012 worden gedaan om, na de
nieuwe contributie van 60 euro per
2012, voor 3 jaren de contributie niet
verder te verhogen, met uitzondering van de inflatiecorrectie.

De vergunning voor de kleine uitbreiding van de slingerruimte van
stal Heuven is door de gemeente
Rheden verleend. Wij hebben een
projectvoorstel met begroting ingediend bij het Stimuleringsfonds van
de Rabobank te Arnhem. Van het
besluit van de Rabobanke hangt
af of wij de financiering rond kunnen krijgen. Als dat lukt, zullen we
de verbouw plannen en de menskracht organiseren en proberen nog
dit najaar het grootste deel af te
krijgen.

Met de gemeente Arnhem zijn wij
in goed gesprek over de voorstellen
voor de aanpassing van onze bijenweide in Angerenstein. Die worden
dit najaar uitgevoerd en zijn onderdeel van het grotere plan om direct
naast onze bijenplek ook een speelen natuurterrein voor de jeugd in te
richten. De verantwoordelijke uitvoerder namens de gemeente, de
heer Jeroen Glissenaar, heeft ons
toegezegd dat alle aanpassingen pas
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Tot slot een paar oproepen:
Pim Kempe onze honingdepot houder kan nog steeds uw aanbiedingen van eerste klas honing verwelkomen. U kent de spelregels: aanbieden in hoge potjes van 450 gram,
met bijendeksel, en zonder etiket.
Na een gedegen keuring door onze
honingkeurcommissie onder leiding
van Marcel Simon, kan een positief
aankoopbesluit volgen.

na overleg met en instemming van
ons imkers zal worden uitgevoerd.
Wel zullen alle volken tijdelijk ( ca.
3 weken) vanaf eind september aanstaande moeten verhuizen naar een
van de terreinen die de gemeente
Arnhem ons eerder al ter beschikking had gesteld. Deze buitengebieden zijn onder leiding van Leen van
’t Leven aan ons in beheer gegeven.
Alle betrokken imkers zijn of al
ingelicht, of zullen zeer binnenkort
worden geïnformeerd.

Onze
jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering zal plaats vinden
op donderdagavond 10 november
a.s. Op die avond zal de wethouder
Milieu van Arnhem dan de diploma’s beginnend imker uitreiken aan
de geslaagde cursisten. Wij rekenen
op een feestelijke bijeenkomst met
een grote opkomst!
De samenwerking met de collega’s
van De Liemers blijft een inspirerende activiteit van ons bestuur.
Samen kunnen we meer en kunnen
we elkaar ook helpen in praktische
zaken en met nieuwe ideeën.

Onze secretaris Henk Hoge is druk
doende om een ( samen met de
Liemers) fietstocht te organiseren op
zondag 25 september aanstaande.
Vertrek wellicht vanuit onze stal
Heuven; u hoort en leest daar binnenkort meer over! U bent alleen
of samen met uw partner van harte
uitgenodigd, u hoeft beslist geen
Tour de France nivo te hebben!

Graag wens ik u allemaal een boeiend, vreugdevol slot van het imkerseizoen toe!
Arthur Ohm
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Donatie.
Beste heren,
Met belangstelling hebben wij uw aanvraag voor de
uitbreiding van de bijenstal Heuven in Rheden bekeken.
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de commissie
van het Stimuleringsfonds heeft besloten uw verzoek te
honoreren.
Dit betekent dat u eenmalig € 5.000,-- inclusief BTW ontvangt
voor de uitbreiding van de bijenstal.
Aldus getekend Rabobank Arnhem en Omstreken

Namens alle leden van de Imkerverening Arnhem, Velp e.o. heel
hartelijk dank voor deze donatie !
Tezamen met een donatie door een van onze leden komen
we nu aardig in de richting van het begrote bedrag voor de
verbouwing.
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Cursief.
Al doende …

bijna begrijpen dat ze van dit menselijk ingrijpen profijt hebben. Ze ondergaan de activiteit dan ook zonder
verzet. De dierenliefhebber heeft in
deze al snel het gezegde bij de hand:
“Wie goed doet, goed ontmoet”.
Daarvan is echter geen sprake als
het over bijen gaat. Het zijn wilde
dieren en beschouwen elke bemoeienis van de mens in hun richting als
een ongewenste ingreep. Als imkerleraren bij hun cursisten de indruk
wekken dat het uitvoeren van de
voorjaarsinspectie een klus van niks
is, verdienen ze een compliment. Ze
vermijden namelijk alle handelingen
waarvan ze op grond van ondervonden schade en schande weten, dat
bijen die niet prettig vinden. Cursisten letten vooral op wat gebeuren
moet en wat gedaan wordt, niet op
wat vermeden wordt. Het zal wel
enkele jaren duren voor deze beginners daartoe ook in staat zijn, want
“al doende leert men”. Ook zo’n
overlever.

E

lke taal heeft zo zijn spreekwoorden en gezegden. Ze behoren tot het zgn. taaleigen.
Sommige zijn met het verstrijken
van de tijd een kort, andere een lang
leven beschoren. Voor de overlevers
onder hen bestaat respect op grote
schaal. “Eerlijk duurt het langst” bv.
blijkt het eeuwige leven te hebben.
“De morgenstond heeft goud in de
mond” lijkt gaandeweg gedateerd.
Binnen afzienbare tijd zal de gulden
morgenstond het loodje moeten leggen.
Deelnemers aan een beginnerscursus zijn over het algemeen niet vrij
van enige naïviteit. Ze hadden altijd
al bewondering voor het bijenvolkje,
werden daar tijdens de theorielessen
steeds geestdriftiger over en staan nu
– bij de voorjaarsinspectie – oog in
oog met de apis mellifera. Het komt
neer op de controle van het broed,
het voer, het ratenbestand en de bodem. De leraar doet het voor. Tijdens
zijn demonstratie letten de pupillen
vooral op de genoemde punten die
ze als heel nuttig, want in het voordeel van de bijen waarderen. De inspectie door hun docent lijkt in hun
ogen sterk op de manier waarop zij
thuis de kattenbak schoonmaken en
de cavia’s verzorgen. Nou zijn deze
dieren gaandeweg zoveel huisgenoot geworden dat ze in onze ogen

Rik Oldeven
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Een nieuwe bedreiging ?.

H

kraam met een eigen verhaal. Dat
maakte de drie dagen extra interessant. Een man kwam mij vertellen
van een nieuwe bedreiging van de
honingbij. Hij had een tweede huis
in het Département Lot in Frankrijk.
Daar was een hoornaar opgedoken
die bijenvolken volledig uitmoordde. Le Frelon Asiatique was er, waarschijnlijk via een partij aardewerk,
geïmporteerd uit een Aziatisch land.
Het Département was in een soort
alarmfase beland. Ieder die deze
hoornaar zag moest het melden bij
de burgemeester. Het insect bouwde
grote ovaalbolvormige nesten in bomen. Het bleek temperaturen van
-15 graden te doorstaan. Daarom

alf juni stond ik achter een
kraam op de Internationale
Kwekerij Dagen in Bingerden de bijenteelt te promoten. Uitleggen aan de bezoekers waarom het
slecht gaat met de bijen. Wat kan er
aan gedaan worden. Wat kunnen zij
persoonlijk betekenen voor de insecten die het moeilijk hebben. Na drie
dagen hierover met Jan en Alleman
gefilosofeerd te hebben ben je het
wel moe. Gelukkig was er de afwisseling tussendoor van het verkopen
van bijenteeltproducten. Ook veel
mensen wilden geen verhaal horen.
Ze kwamen voor een potje zeeasterof lindehoning. Soms ook kwam er
iemand aan de andere kant van de
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zou het een grote bedreiging worden voor de honingbij. Dit verhaal
bracht me terug naar de jaren 199394 toen ik werkte aan een groot ontwikkelingsproject in Bangladesh.
Daar had ik de gelegenheid om zo
nu en dan over te wippen naar Nepal. Ik wist dat daar een bijenteelt
project draaide waar Henk van Blitterswijk en Remy de Vries, beide lid
van NECTAR, aan het werk waren.
Ze onderzochten de mogelijkheden
van het verbeteren van de bijenteelt
in dat land. Daarbij moesten ze zowel met de lokale Apis cerana als
met de geïmporteerde Apis mellifera werken. Ook werden er op allerlei
gebied mensen getraind om leiding
en ondersteuning te geven bij het invoeren van de verbeteringen. Ik kon
hen drie keer bezoeken en leerde zodoende veel over de Aziatische honingbij en zijn belagers. Voor Apis
cerana was de hoornaar één van de
vele gevaren waar ze zich in de loop
van de evolutie tegen hadden weten
te pantseren. We weten al dat de var-

roamijt hen niet deerde. Ook tegen
de hoornaar hadden ze hun specifieke verdediging opgebouwd. Als er
een hoornaar de kast naderde werd
er groot alarm geslagen. De vliegplank en de voorkant van de kast
was dan een grote vlek bijen die met
hun vleugels wapperden. Er ontstond visueel een vlak dat bewoog.
De hoornaar had dan geen aanknopingspunt om aan te pakken. Viel hij
toch aan dan stortten zich alle bijen
op hem en balden de hoornaar. Naar
ik me herinner gaf de thermometer
in het midden van zo’n bal wel een
temperatuur van 47 graden aan. De
hoornaar werd gekookt. Voor Apis
mellifera was de hoornaar een groter gevaar. Ik weet niet of er een afdoend middel gevonden is om voldoende bescherming te bieden tegen
plundering van het nest door deze
predator. Hoornaars vangen werd
uitgeprobeerd. Een zo klein mogelijk vlieggat helpt ook. Ook waren
er veel gebieden waar rustig met
onze honingbij A.m geïmkerd kon
worden zonder dat de hoornaar een
groot probleem was.
Voorlopig lijkt het me niet nodig ons
zorgen te maken over deze bedreiging.
Arnhem, juli 2011,
Leen van ‘t Leven
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Wat te doen met zo’n
150.000 gasten tegelijk ?.
of zeer weinig. Maar deze korte kennismaking smaakt ons naar méér.
Letterlijk: door de honing gekregen
van de beide imkers. Ook figuurlijk: we hopen volgend voorjaar opnieuw onze weiden open te stellen
voor de gonzende volken. Deze gasten nodigen wij zelfs uit om in ons
‘binnenslot’ te verblijven! En dat is
een grote uitzondering. Gewoonlijk
verblijven de bezoekers van de abdij
in het ‘buitenslot’; hieronder vallen
de kerk (m.n. het gastengedeelte),
het gastenhuis en spreekkamers.
In het gastenhuis zijn kamers die
voor 1 of meerdere etmalen gehuurd
kunnen worden. Wie doen dit? Nee,
geen bezige bijen, maar mensen die
in stilte willen verblijven, van ons leven willen ‘proeven’ door bij ons getijdengebed aanwezig te zijn, willen
wandelen in de prachtige omgeving,
willen lezen in alle rust enz. Dus wel
bezige bijen in de zin van: verzamelen van geestelijk/spirituele honing,
als voedsel voor wat hun ziel op dat
moment nodig heeft maar wat in het
wereldse dagelijks leven soms moeilijk te vinden is. In deze zin proberen
wij, monialen (= mv. voor vrouwelijke monnik), onze bijengasten te evenaren door voortdurend werkzaam
te zijn voor ons eigen zielenheil,
voor dat van elkaar (communiteit),
en voor het heil van alle mensen.
Dit doen we bijv. door dagelijks persoonlijk gebed en meditatie, liturgi-

Wel, wij hebben ze in 3 kasten buiten
de deur gezet!

D

e goede verstaander begrijpt het al: BIJEN waren
bij ons te gast gedurende 3
weken. Onze wilde bloemenweide,
nog uitbundig goudgeel gekleurd
van de bloeiende rolklaver, was het
vakantieadres voor 3 bijenvolken.
De bijen hebben genoten en wij ook.
De bijenvolken behoorden aan Arthur Ohm en Mart Coemans.

Zuster Julian met Mart Coemans tijdens
inspectie

Het vakantieadres behoort aan de
zusters Trappistinnen van abdij
Koningsoord te Arnhem. De lezerskring van dit blad weet veel, misschien ook wel alles, van bijen en
bijenhouden. Wij, daarentegen niets
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sche vieringen en koorgebed (7x per
dag) met gehele communiteit, geestelijke lezing. Wij leven van het werk
onzer handen en proberen zo goed
mogelijk met elkaar in gemeenschap te leven en te arbeiden vanuit
de evangelische waarden. Om ons
hierop beter te kunnen concentreren
zien wij af van ‘wereldse geneugten’.
Met bijkomend voordeel dat wij bijv.
ook ruimte maken om de vlucht van
onze bijengasten te volgen en te ontdekken welke bloemen zij het liefst
bezoeken in de aparte bloementuin.
Zodat er nu al rond zoemt: die moeten we extra vermeerderen voor de
bijen volgend jaar. Net als bij het bijenvolk heeft ook bij ons ieder haar
eigen specifieke inbreng en taak, ten
dienste van het grotere geheel. Wij

zijn nieuwsgierig naar het fijne van
het bijenleven en hopen uit de ervaring van de imkers ook in de toekomst meer wijsheid hierover op te
doen. De pot honing op tafel wordt
toch met andere ogen bekeken sinds
dit 3 weken vakantie contact.Maakt
u dit nieuwsgierig? U bent altijd welkom bij de kerkdiensten in de abdij,
als ook bij onze website: www.koningsoord.org
Zuster Julian

Drie volken met op de achtergrond de Abdij
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De Heide Bloeit !.

e hebben dit jaar te maken gehad met een verrassend geweldige heidebloei op de Veluwe. Wandelend
over de Veluwe
was
genieten
van het uitzicht
over prachtige
paarse heidevelden.
De Veluwezoom
(officieel: Nationaal Park Veluwezoom) werd in 1930 het eerste
nationaal park in Nederland. Het
heuvelachtige gebied bestaat grotendeels uit gevarieerd bos, heide, en
een enkele zandverstuiving. In het
zuidelijke, meest heuvelachtige deel
van het park lagen oorspronkelijk
diverse landgoederen zoals Heuven,
Beekhuizen
en
Hagenau. De Veluwezoom strekt
zich uit over de
gemeenten Arnhem, Rheden en
Rozendaal en is
het (op een na)
grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland ! Af en
toe erbij stil staan dat je redelijk bevoorrecht bent om in deze prachtige
omgeving te leven kan geen kwaad.

Een aantal van onze leden die dit jaar
met hun volken op de heide gestaan
hebben bericht van goede heidehoningoogsten.
Heidehoning uit
onze streek afkomstig (en enige
najaarshoning)
heeft een krachtige kruidachtige
smaak. Heidehoning is per definitie(!) een steeds
schaarsere
honingsoort voor Nederland waardoor
de verkoopprijs per pot een stuk hoger ligt. De schaarste van deze honingsoort heeft o.a. te maken met
de toestand van onze heidevelden.
De vergrassing is daarbij een groot
probleem. Droogte waardoor de
heide niet tot bloei komt is een ander
probleem. Want
een goed heidehoningjaar moet
voldoen aan een
zeer natte zomer
voorafgaand aan
de bloeiperiode.
De
heideplant
moet goed sappig
kunnen groeien
met veel en lange bloeistengels.
Tijdens de bloei van de struikheide
moeten de temperaturen minstens
een week lang boven de 22 graden

12

pinnen die je, na het ontzegelen,
voorzichtig in de heidehoning steekt
die dan nog in de raat zit. Door de
pennen als het ware door de honing
te roeren wordt de honing lopend en
vloeibaar gemaakt. Pas dan kunnen
de raten in de honingslinger.
(Heidehoning bevat van nature een,
voor honing, hoog aantal eiwitten (0,2%). Dit is de voornaamste
oorzaak van het hoge stroperige
of thixotrope gehalte van heidehoning.)
Voor wie nooit heidehoning heeft
geproefd: dit jaar heeft u de kans!

uitkomen, dan pas is er voldoende
nektar-stuwing om veel heidehoning
te geven. Dat was dit jaar dus het geval we hebben een regenachtige zomer gehad. Dus ook hiervoor geldt:
” elk nadeel heb z’n voordeel”
Een andere oorzaak voor de schaarste van heide honing is wel de bewerkelijkheid die het oogsten met zich
mee brengt. De heidehoning is dermate stroperig van samenstelling dat
deze niet, zonder een extra bewerking vooraf (het zgn. ‘voorprikken’)
uit de raat kan worden gehaald. Dit
‘voorprikken’ gebeurt met een ericaborstel of een kolbtoestel. Beide zijn
werktuigen met veel naaldvormige

Lotty van den Bosch
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Heidehoning!!.

W

Eerst een kant ontzegeld en gekolbd en na het slingeren ervan de
andere kant. Zo houd je de raten
nog wat beter in tact. Enkele raampjes met vrij jonge raat begaven het
onder het “geweld” van het kolben.
De brokken raat werden in potjes
gedaan en kunnen aangevuld met
honing voor brokhoning doorgaan.
Omdat we met twee vaten en zeven werkten, konden we van vat
wisselen als de zeef volliep. Onnodig te zeggen dat er een heerlijke
geur van heidehoning hing. Zoals
altijd weer een hele klus om deze
honing geslingerd te krijgen, maar
vele handen maken licht werk. De
opbrengst, door Pim verwerkt, bestond uit 67 potten. Omdat het toch
al wat laat in het seizoen was, werd
twee dagen later de varroabestrijding aangepakt met Apiguard, en
tegelijk met het voeren begonnen.

e hadden het al een tijdje aan zien komen. Zoals
Lotty schrijft: de heide
bloeit verrassend geweldig. En inderdaad, de bijen wisten de heide
te vinden. Je voelde het gewicht
van de kasten toenemen. En op
een voor deze zomer uitzonderlijk
mooie dag – de temperatuur haalde de 25graden op 3 september --,
hebben we samen met de cursisten
de heidehoning geslingerd. Altijd
weer een speciale happening. De
slingerruimte nog wat extra opgewarmd, het kolbtoestel paraat, en
de volledig verzegelde raten aangevoerd vanuit de kasten, waarin
de uitlaten de avond ervoor waren
gelegd.

Marcel Simon
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Bijpraten op Heuven.

p de laatste zaterdag van
de maand, van maart tot
september, vindt de “bijpraatochtend’’ op stal Heuven
plaats. Voor de meeste leden inmiddels een begrip al kan niet iedereen
altijd aanwezig zijn…

deze middelen wordt ook Apiguard,
Thymovar en Hiveclean gebruikt
door leden. De eerste behandelingen
(mierenzuur) hebben eind juli plaats
gevonden. Leden die op dit moment
een aantal volken op de heide hebben staan, vragen zich af hoe groot
het risico op herbesmetting is, nu
de beheerder van het Rozendaalse
veld (gemeente Rheden) heeft besloten alle volken, ca 200, die op de
heide mogen staan, maar op één
plek toe te laten. Een aantal van de
leden heeft hierdoor besloten een
andere beheerder te benaderen voor
plaatsing elders en sommigen willen helemaal geen volken plaatsen
onder deze omstandigheden.

Deze ochtenden worden veelal goed
bezocht, want afgezien van de gezellige sfeer, wordt hier (informeel) heel
wat kennis onderling uitgewisseld.
Belangrijke informatie over goede
varroa- bestrijding kwam deze keer
als eerste ter sprake. De berichten
van de deelnemers zijn wisselend
over de ervaren varroadruk. Op
een deelnemer na, behandelen alle
imkers de volken met verschillende
bestrijdingsmiddelen. Middelen die
het meest worden gebruikt zijn: de
darrenraat methode in het voorjaar,
gevolgd door mierenzuur- en oxaalzuurbehandelingen. Een optimaal
resultaat is ondermeer afhankelijk
van de buitentemperatuur ( voor
mierenzuur 15-20 graden) Naast

Wat ik me dan afvraag: De eigenaren
van de 200 volken die nu op een plek
bij elkaar staan, op het Rozendaalse
Veld, komen uit het hele land. Zou het
dan niet een voorwaarde voor plaatsing kunnen / cq moeten worden dat
imkers de volken op een goede manier
tegen Varroa hebben behandeld ? Dat
zou betekenen dat alle imkers die op de
heide staan kastkaarten moeten kunnen
overleggen waaruit blijkt wanneer er
behandeld is. Dat zou betekenen dat
de gemeente alleen dan een vergunning afgeeft als door controle van de
kastkaarten is aangetoond dat Varroa
behandeling heeft plaatsgevonden….
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Als heel bijzonder heb ik ervaren dat
alle bijenrassen vertegenwoordigd
waren op deze bijpraat ochtend.
Aan dit stukje geluksbeleving ligt
een artikel ten grondslag dat ik heb
gelezen over Carnica en Buckfast
imkers in Oostenrijk die elkaar niet
groeten omdat zij verschillende bijenrassen hielden. Dat is in onze
groep dus totaal niet aan de orde.
Hier zitten Buckfast (Jan Kemmink),
Carnica (Louis Janssen) en Zwarte
bijen, het oorspronkelijke inheemse
ras, (Piet Nibbeling) broederlijk bij
elkaar. Zelfs de solitaire bijen zijn
vertegenwoordigd (Henk Poelman)
Dat het in stand houden van een van
deze rassen geen sinecure is blijkt in
deze gespreksronde. Want voor alle
rassen geldt dat, als je om welke
reden dan ook voor een ras kiest, je
ervoor moeten zorgen dat de volken
raszuiver (met F1-moeren) blijven.
Dan blijken zij allemaal vriendelijke
eigenschappen te bezitten. Kruisen
met darren uit een ander ras kan
behoorlijk vervelende volken geven.
Omdat deze materie buitengewoon
boeiend is en er veel over te vertellen valt, zal er tzt een avond worden
georganiseerd met sprekers over
verschillende rassen.
Henk Poelman kan met trots melden
dat het IVN de door hem ontworpen
“bijenmuur voor solitaire bijen” gaat
nabouwen in Landgraaf.
Uiteraard kwam ook de op handen zijnde verbouwing van onze
verenigingsstal aan de orde. Er zal
een slingerruimte komen die aan
de HACCP norm (Hazard analysis
and critical control points) voldoet.

Het bestuur zal met de gemeente
Rheden overleggen of, met inachtneming van de convenanten en de
bezwaren kennende van een zo
groot aantal volken op een plek,
een wijziging in het huidige besluit
mogelijk is.
Daarnaast zou het goed zijn wanneer de imkers in onze omgeving de
bestrijding van varroa gelijktijdig
zouden uitvoeren.
Naast het behandelschema dat te vinden
is in de brochure “Effectieve bestrijding
van varroa” van bijen@wur, overweegt
Mart Coemans (bijengezondheid) de
opzet van een behandelschema met data
voor eigen leden. Dit zal met ingang
van het volgende bijenseizoen aan leden
worden verspreid (waarschijnlijk per
mail). Uitgangspunt was in eerste
instantie de gelijktijdige behandeling
van alle volken die op een van onze verenigingsstallen staan (Heuven, NOM
en Angelenstein). Maar om ervan verzekerd te zijn dat het risico van herbesmetting uit volken binnen onze regio
zo laag mogelijk wordt zou dit plan
van aanpak voor alle leden van voordeel
kunnen zijn voor de bijengezondheid
van hun eigen volken. Voorwaarde zou
dan wel zijn dat een ieder meedoet op
de voorgestelde behandeldata. (mogelijk
door een collega overgenomen als men
op deze data zelf verhinderd is) Let op
: Wordt vervolgd in de laatste uitgave
van ‘’de Bijenstal’’ (dec.2011)
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Hiervoor is veel voorbereidend
werk verricht en natuurlijk zit er
een behoorlijk kostenplaatje aan. Zie
hierover het bericht elders in het
blad.
Voor de verbouwing zelf worden
nog vele vrijwilligers gevraagd. Zij
kunnen zich aanmelden bij Henk
Hoge (secretaris) henk.hoge@tiscali.
nl
Lotty van den Bosch
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Van nectar tot honing
in een potje.

e bestuiving bij bloemen en
planten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
honingbij. De nectar is daarbij de
lokstof, die maakt dat de bijen graag
op bezoek komen en dan ook de bestuiving tot stand brengen. Zowel de
bloem als de bij is daarop gebouwd.
Door bijvoorbeeld de dagproduktie
van nectar niet in een keer te leveren, maar steeds in kleine beetjes,
komen bijen vaker in de bloem, wat
de bestuiving weer ten goede komt.

hebben daarop natuurlijk invloed.

En door de goede communicatie
binnen een bijenvolk weten de bijen
het maximale rendement uit de bloemen in de wijde omgeving te halen.
Een bij kan in de honingmaag 20 tot
40 milligram nectar vervoeren. Bijna de helft van haar eigen gewicht.
Ze voert per dag tussen de 3 en 10
vluchten uit, en dat gedurende 10 tot
20 dagen. De weersomstandigheden

“druppel nectar tussen de monddelen van
de bij”

Als je dan bedenkt dat een bijenvolk
in de loop van een seizoen 100.000
tot 200.000 haalbijen voortbrengt,
dan is de nectaropbrengst per jaar
minimaal 60 kilo en maximaal 1600
kilo.

Hoe wordt de nectar in honing omgezet? Als de bij de verschillende
tongdelen tegen elkaar legt, ontstaat
er een zuigbuis en door die buis
pompt de bij de nectar via de slokdarm naar de honingmaag. Tijdens
het opzuigen worden enzymen aan
de nectar toegevoegd.
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talliseert nauwlijks. In heel kleine
hoeveelheden komen nog suikers
als sacharose, maltose en melicitose
voor; de laatste twee vooral bij bladhoning. Bij meer dan 5% sacharose
is er verdenking van toevoeging van
extra bijenvoer.
Enzymen.
Zoals gezegd voegen de bijen tijdens
het rijpingsproces enzymen aan de
nectar toe. Deze zijn afkomstig van
de spijsverteringssappen van de bij.
Het enzym diastase, of wel amylase,
breekt zetmeel tot maltose af. De
diastase-index is in oorsprong bij
honing 20 à 30. Omdat verwarming
van honing de enzymgehaltes verlaagt, wordt de diastase-index wel
als criterium gebruikt om te sterk
verwarmde honing op te sporen. Er
wordt een minimum van 8 voorgeschreven. Diastase vormt ook een
aanwijzing voor het voorkomen van
andere enzymen, zoals glucose-oxidase, en wordt zo ook als een kwaliteitscriterium voor honing gezien.
Hoe meer diastase, hoe beter de
kwaliteit. Het enzym invertase breekt
sucrose af tot de monosachariden
glucose en fructose. Een uit gezondheidsoverweging belangrijk enzym
is glucose-oxidase. Zodra honing met
water verdund wordt vormt het
enzym uit glucose en zuurstof het
gluconzuur en waterstofperoxide.
En dit laatste heeft een remmend
effect op de groei van bacteriën.
Om die reden zijn er honing bevattende middelen, die bijvoorbeeld
gebruikt worden bij de behandeling
van brandwonden. Naast genoemde
stoffen komen in honing natuurlijk
ook pollen voor, die evenals mineralen via analyse de herkomst van de
honing kunnen aantonen. In tegenstelling tot enzymen die langzaam

Thuis gekomen geeft de haalbij de
nectar over aan een huisbij, en die
weer aan andere huisbijen. Deze bijen slikken de nectar in en geven die
vervolgens weer op. Dit noemen we
de wurgfase, en deze kan wel zo’n
15 minuten duren. Hoe meer bijen
meedoen, hoe meer enzymen toegevoegd worden. Maar ook dient deze
procesgang ertoe de nectar in te dikken. Het watergehalte dat van oorsprong ca. 70% was, wordt zo teruggebracht naar ongeveer 40%. De dan
halfrijpe honing wordt in een dunne
laag in een cel gelegd, bij voorkeur
niet te ver van het broednest, zodat
de warmte daarvan bijdraagt aan de
verdamping van water.
De volgende fase van indikken
wordt verkregen door de luchtstroom die door de bijen langs de
raten gewaaierd wordt. En wanneer
dan de honing rijp is worden de cellen afgedekt met een dekseltje van
was.

Volgens de Warenwet mag honing
niet meer dan 20% water bevatten.
Alleen voor heidehoning geldt een
maximum van 23%. De belangrijkste suikers in honing zijn fructose
en glucose. Samen goed voor ca.
70%. Hoe meer glucose, hoe eerder
de honing zal kristalliseren, zoals
bij koolzaadhoning. Fructoserijke
honing, zoals van de acacia, kris-
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de potten gaan vullen. Zorg dat de
potjes schoon en droog zijn. Geen
potten gebruiken, waarin zuur of
uien zaten. Let erop dat geen vezeltjes van de droogdoek in de pot
achterblijven. Liefst de potten na het
reinigen op de kop laten drogen op
een schone doek. Vul de pot tot aan
de zgn. lasnaad en sluit de pot stevig
af met een schroefdeksel, zodat geen
vocht wordt aangetrokken door de
hygroscopische (= vochtaantrekkende) honing. Laten we het prachtige werk van al die nijvere bijen, die
nodig waren om een potje honing te
vullen, honoreren door er een mooi
imkerproduct van te maken.

verdwijnen bij verwarming van honing, wordt hydroxy-methyl-furfural
juist gevormd bij verwarming. Vers
geslingerde honing bevat rond 5
mg/kg; bij bewaren van honing bij
kamertemperatuur neemt het HMF
gehalte per maand met 1-2 mg/kg
toe. Verwarming gedurende 7 dagen
bij 50*C doet het gehalte tot 40mg/
kg toenemen, het maximum gehalte
voor de Warenwet. Honing dus op
een koele plek bewaren en nooit in
een ruimte waar de temperatuur –
vooral in de zomer – flink kan oplopen.
Niet alleen de samenstelling van
honing heeft invloed op de kwaliteit, maar ook de imker kan aan de
kwaliteit van zijn product een bijdrage leveren. Werk hygiënisch in
een stofvrije ruimte. Zorg ook dat de
afgenomen raten niet met de grond
(aarde) in aanraking komen. De raten moeten minimaal 2/3 verzegeld
zijn.
Gebruik een dubbele zeef of nylon
zak. Laat na het slingeren de honing
een paar dagen in het vat staan om
luchtbelletjes en vuiltjes, zoals kleine wasdeeltjes, de gelegenheid te
geven naar het oppervlak te drijven.
Schuim dan het oppervlak af met
een stuk vershoudfolie dat vanuit
het midden naar de randen wordt
uitgespreid, en vervolgens vanaf
de randen naar het midden wordt
opgenomen. Het schuim blijft daar
dan aan kleven. Vervolgens de honing grondig roeren met een driekanten stok of met een spiraal op
de boormachine, te koop in de imkerwinkel en alleen voor dit doel te
gebruiken. Dan opnieuw een paar
dagen tot rust laten komen. Bij weer
veel schuim procedure herhalen. Bij
weinig schuim wel afschuimen en

Marcel Simon
*Voor veel gegevens in dit artikel
werd gebruik gemaakt van het Cursusboek Honingkunde, samengesteld door de Commissie Bijenproducten van de Nederlandse imkerverenigingen.
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Niet goed: Het ondervullen van potjes

Ongerechtigdheden in de honing

Ongerechtigdheden in de honing
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BUGA.

p weg naar ons vakantie
adres in Zwitserland hebben we een tussenstop
gemaakt in Koblenz waar zich de
BUGA afspeelt dit jaar.
De BUGA (Bundesgartenschau) is
de tegenhanger van onze Floriade.
Op deze plek waar de Rijn en de
Moezel elkaar ontmoeten vinden
bloemententoonstellingen, exposities en manifestaties plaats.

lenvallen hebben we gepraat met
de imkers en kregen het volgende te
horen.
De beide bijenvolken, aanwezig op
de BUGA, worden permanent gewogen. De daarmee verkregen informatie maakt het mogelijk uitsluitsel te
geven over de verzameldrift cq bestuivingsactiviteit van deze volken.
Deze volken dienen als voorbeeld
voor het project ‘Trachten’ (drachten, van stuifmeel) waarbij door heel
Duitsland bijenvolken getest worden en de verkregen waardes voortdurend worden beoordeeld.
De volken op deze BUGA standplaats zijn met zgn. pollenvallen
uitgerust. Deze worden om technische redenen ’s ochtends geplaatst
en ’s avonds weer verwijderd, wat
iedere keer leidt tot een gewichtsverandering van 6500 gram. Als het
opvangreservoir voor de gevallen
pollen helemaal gevuld is, wat op
zonnige dagen altijd het geval is, betekent dit dat de volken ca. 100.000
bloesems hebben bezocht en bestoven. De pollen worden per dag in
reageerbuisjes geplaatst (zie foto)
aan de wand op ’n soort verzameldriftkalender.
Het is wel duidelijk hoe het weer in
de maand juli is geweest.

Op één van de drie terreinen bevindt zich een imkerstand waar
twee kasten met bijenvolken staan
opgesteld.

Bart Riggeling

Nieuwsgierig geworden door de
mooie stand en de kasten met pol-
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Recept van de chef-kok.

R

ecept van chef-kok Jacco
Rozenberg,
beginnend
imker, voor het eerst heidehoning geoogst. Met dit recept
wil hij ons ook de kans geven van
heidehoning een heerlijk nagerecht
te maken.

5.

Heide honingparfait met maanzaad
Uitkomst:
Aantal
35
70
25
100
70
400

10 Porties

Eenheid
gr
gr
gr
gr
gr
ml

6.

Product
maanzaad blauw
heidehoning
suiker
heelei
eigeel
slagroom

7.

Werkwijze:
1.

2.

3.

4.

8.

Zet een pan op het vuur
met wat water erin en breng
deze aan de kook (zet hem
zacht wanneer het kookt)
Zet ondertussen de vormpjes voor de parfait klaar,
een cakeblik of tulbandvorm mag ook zolang het
maar in de vriezer past.
sla de slagroom samen met
de vloeibaar geroerde heidehoning op met een garde
tot ongeveer yoghurt dikte
Maak een mengsel van de
suiker, het heelei, en het
eigeel roer dit goed door

elkaar met een garde.
zet het eimengsel in een
schaal boven op de pan
met water en begin gelijk te
kloppen met een garde totdat het eimengsel zeker 70
graden Celsius is (wanneer
het te heet is wordt het korrelig en moet je overnieuw
beginnen)
haal het eimengsel er daarna
van af en klop het dan koud
met behulp van een mixer
op de hoogste stand. (het
moet er luchtig en romig uit
blijven zien)
wanneer het eimengsel koud
is (kamer temperatuur) spatel dit dan samen met de
maanzaad en de room door
elkaar en vul de vormpjes
Zet de vormpjes in de vriezer en laat alles goed hard
worden. (zeker 10 uur)

Wanneer de parfait hard is kun je
vormpjes storten, door ze even kort
in heet water te houden en ze daarna omgekeerd op een bord te storten. Hierna kun je het dessert naar
believen afmaken met wat gezoete
slagroom, honing en eventueel wat
chocolade of nootjes
Succes.
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