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Arthur Ohm (voorzitter)
026-3635697
voorzitter@debijenstal.nl
Michael Luteijn (secretaris)
secretaris@debijenstal.nl

“BIJ”ZONDERE
HEERLIJKHEDEN BIJ
BILDERBERG RÉSIDENCE
GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen

Lotty van den Bosch (pr en voorlichting)
06-15823804
communicatie@debijenstal.nl

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.

Bart Riggeling (evenementen)
026-3620915
communicatie@debijenstal.nl

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

John van Huit (penningmeester)
026-3830513
penningmeester@debijenstal.nl
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.
te Arnhem

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.

Herman Radstake (opleidingen)
06-36196269
opleiding@debijenstal.nl
Margreet van Gastel (adviseur)
026-4454966
c.vangastel@debijenstal.nl
Mart Coemans (adviseur)
026-4451195
mcoemans@debijenstal.nl

Redactie

van Huit Financiële Diensten
Voor het verzorgen van:
Bedrijfsadministraties
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)
Particuliere belastingaangiftes

Marcel Simon 026-4425514
redactie@debijenstal.nl
Bart Riggeling 026-3620915
redactie@debijenstal.nl
Lotty van den Bosch 06-15823804
redactie@debijenstal.nl
Edith Peters 06-22462909
redactie@debijenstal.nl
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Stal Simonveste

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

Stal Openluchtmuseum

John van Huit (voorzitter) 06-22470181
Ben Hasselbach 06-28822380 / 026-4421560
Kristof de Ridder 06-38543453

Buitenstallen

Leen van ‘t Leven 026-4462588

Stal Van Gastelhof

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

Honingdepot De Heurne
Pim Kempe
Tel: 026-4955350

Contactpersoon bijenziekten
Marcel Simon 026-4425514

Postadres vereniging:

Oranjeweg 131 6991 WL Rheden
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Zwarte
België zij
neindelijk!Ω

Van de bestuurstafel		
4/5		
Eusociaal				6
Agenda				7
Suribij					8/9
Cursus Koninginnenkweek		
10/11
Bijen langs de A12			
11
“D’r bij”				12/13
Bijen in de kunst			
14/15
Zijn bijen ook jarig?			
16
Een picknicktafel			17
Bijen bij Juul op de Jacobiberg
18/19

Foto omslag: Imker op de Posbank.
Fotografie Richard de Bruijn - Wijk en
Aalburg

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

DRUK:
2

3

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

de

Bijenstal

September 2016 | jaargang 41

Van de bestuurstafel
Beste collega’s, wat mij bij onze vereniging telkens zo boeit, is het enthousiasme van vele imkers en vrienden voor het imkeren. Ieder op zijn/
haar eigen wijze, en soms ook letterlijk eigenwijs
als het gaat om de aanpak van bijvoorbeeld een
(hopeloos) moerloos volk of een ander probleem.
Ondanks alle verschillen tussen onze imkers over
praktische zaken, is wat ons steeds weer bindt: de
uitdaging om vreugdevol bijen te kunnen houden.
Mislukkingen worden minder belangrijk, want
successen mag je koesteren, en bij voorkeur met
elkaar delen.
De laatste BIJ-praatochtend is al weer in zicht:
dit keer op zaterdagmorgen 1 oktober, van 10 tot
ca. 12 uur in stal Simonveste op Heuven. Dit in
plaats van 24 september, omdat op die zaterdag
weer de jaarlijkse Bijenmarkt in Eerbeek wordt
gehouden. Daar willen de docenten graag met hun
geslaagde cursisten naar toe omdat het altijd een
gezellig fenomeen is.

Om te noteren: woensdagavond 16 november
a.s. zal wethouder Ronald Haverkamp de NBV
diploma’s uitreiken aan de nieuwe imkers tijdens
een feestelijke bijeenkomst in de Aula van Nieuw
Schoonoord te Velp. Aanvang 19.30 uur, zaal open
19.00 uur.
Op 7 juli jl. werd eveneens door wethouder Ronald
Haverkamp, samen met de beheerder, Cees van
der Zwaard en de imkers, de nieuwe bijenstal op
Heiderust geopend. Het was een feestelijke, en
zonnige bijeenkomst met veel belangstellenden.
Deze bijzondere stal is in recordtijd gebouwd door
ons actieve lid, Rieks Holtjer, met assistentie van
Bart en anderen. De stal staat alweer vol met kasten die door onze imkers worden verzorgd.

Op zaterdag 20 augustus hebben 19 enthousiaste
cursisten van de basiscursus imkeren met succes
hun praktijkexamen in de stal Simonveste kunnen
doen. Het was een spannend gebeuren want de
praktijkopdrachten die Herman Radstake had bedacht waren niet voor de poes zogezegd.

Terwijl ik deze bijdrage schrijf, zijn onze imkers
volop aan het oogsten en vaak heidemelange. Dat
vergt veel extra werk omdat er ouderwets met het
“Kolb” apparaat moet worden gewerkt. Ook gaan
soms de kostbare raten kapot. Er bestaat een speciaal apparaat waarmee veel sneller en effectiever
heide(melange) honing kan worden geoogst. Helaas is dat een nogal kostbare investering, waarvoor we eerst een goed plan moeten opstellen op
basis van een eigen bijdrage door de trouwe heidehoning imkers. Al met al blijken de opbrengsten
aan honing dit jaar erg mee te vallen.

4

Dit jaar hebben de 4 Buckfast volken in de nieuwe stal op landgoed “Rennen Enk” in Arnhem het
boven verwachting goed gedaan: 2 oogsten met
mooie opbrengsten. Deze zijn in kleine potten van
250 gram met een speciaal etiket, afgeleverd aan
mw. Jozé Janssen, directeur. Deze heeft geen
enkele moeite gehad om de hele voorraad aan de
man/vrouw te brengen. De bewoners van dit landgoed zijn echte liefhebbers van hun eigen honing.
Het bestuur is deze zomer actief geweest met tal
van verenigingszaken. Hier volgt een greep uit de
activiteiten. Wij hebben getracht helderheid te
verschaffen in hoe het gesteld is met de wettelijke
aansprakelijkheid voor bestuur en leden in geval
er iemand door bijen uit een van onze volken zou
worden gestoken. En indien de persoon in kwestie
hierop zodanig ernstig reageert dat er sprake van
levensgevaar zou kunnen ontstaan. Wij hebben
hierover een notitie opgesteld die op de website
staat, maar ieder lid kan deze ook opvragen bij de
secretaris Michael Luteijn. Er is intensief overleg
geweest met de leiding van het Nederlands Openlucht Museum over de inzet en de frequentie van
onze vrijwilligers in de weekeinden. Tot nu toe
loopt het redelijk met de demonstraties en onze
vrijwilligers: dank! Eind dit jaar zullen het bijenmuseum en de bijenstal van het NOM ook worden
verplaatst naar de omgeving van de kruidentuin.
Nadere gegevens volgen nog, wij zijn er bij betrokken. Het bestuur heeft ook de laatste hand gelegd
aan een Toekomstvisie voor onze dynamische en
gestaag groeiende imkervereniging. Deze zal half
oktober worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Coördinatie bijeenkomst met de kerngroep van
actieve imkers. Daarna zal het als voorstel aan alle
leden en donateurs worden voorgelegd ter goedkeuring. Doel van deze visie is het meer benutten
en inzetten van de vele talenten van onze actieve
imkers en donateurs voor de vele activiteiten van
onze vereniging.
Binnenkort hoopt het bestuur de overeenkomst
met het ziekenhuis Rijnstate te kunnen sluiten
over het plaatsen van twee bijenkasten op het dak
van het ziekenhuis. Ook zal de directe omgeving
opnieuw worden ingezaaid en beplant met waarde-

volle drachtplanten. Onze nestor imker, Leen van
t Leven geeft hierbij deskundige adviezen en stelt
zijn bijenkasten ter beschikking en zal die blijven
verzorgen.
Het honingdepot is erg actief geweest met de
inkoop en verkoop van verschillende soorten honing, die naar tal van vaste klanten wordt afgezet
door Pim Kempe. Ook zijn onze penningmeester
John van Huit en Bart Riggeling druk geweest
om de honingvoorraad voor het grote evenement
Landleven in het NOM in september tijdig gereed
te krijgen. Beide kanalen zijn een belangrijke
inkomstenbron voor onze verenigingskas. En ook
noodzakelijk om de contributie nog steeds op
een acceptabel niveau te kunnen houden.
Bart heeft, behalve tal van speciale etiketten,
ook weer een hele mooie flyer ontworpen over
Bijenzwermen. Die kunnen leden bij het bestuur
opvragen, evenals de algemene flyer over onze
vereniging om die bij activiteiten uit te delen.
We zijn ook begonnen met een initiatief om een
stallenboekje uit te geven. Hiervoor zijn ook leden uitgenodigd die een bijzondere eigen stal
beheren.
Tenslotte Ton Thissen, onze collega uit De Liemers, is bereid gebleken om een geheel herzien
boekje met zijn bijenverhalen samen met ons uit
te geven.
Lotty van den Bosch heeft een ontwerp voor een
lezingencyclus voor de wintermaanden voor elkaar. Die beloven een interessante en boeiende
invulling te geven voor de stille tijden.
Rest mij om iedereen een mooie afsluiting van
dit bijzondere imkerseizoen te wensen en vele
actieve leden te danken voor hun medewerking
en inzet: het gaat om samenwerken op vele fronten met als doel: “Vreugdevol imkeren het jaar
door!”
Arthur Ohm, voorzitter.
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Eusociaal (Voor Antoinette)
Omdat ik naast bijenhouden ook nog wel eens
een boek lees over bij voorkeur de evolutietheorie, kwam ik onlangs de term eusociaal tegen. Ik
had er nog nooit van gehoord. Net als u ken ik de
woorden sociaal en asociaal, vrij te vertalen als
bv. verdraagzaam en onverdraagzaam, vriendelijk en onvriendelijk. Dat eu van eusociaal brengt
je natuurlijk wel snel in de buurt van bv. euforie,
een goed, plezierig gevoel. Of van euthanasie, een
goede dood. Eusociaal gaat dan in de richting van
zeer sociaal, hyper vriendelijk, meer dan verdraagzaam, familiaal.
Als je in je sociale contacten met zowat iedereen
overhoop ligt, is daar altijd nog de schuilplaats
van je familie. Niet waterdicht maar je kunt er in
ieder geval je ei kwijt omdat het herkend wordt:
familieleden komen van huis uit uit hetzelfde ei:
het zijn broers, zussen – “half” kan ook nog – neven, nichten – “achter” kan ook nog – tot de stamboom stokt. Allemaal familie, allemaal eusociaal.
Vandaar dat dominees en pastoors het zootje
ongeregeld voor hun preekstoel aanspraken met:
“Broeders en zusters in Christus”. Vandaar ook het
“Alle Menschen werden Brüder” van Ludwig von
Beethoven in een poging de oorlog in Europa uit
te bannen. Niet gelukt want niet echt familie, niet
eusociaal.

De stelling hoe familialer des te eusocialer laat
zich bij uitstek toetsen aan een vergelijking tussen
bijen en mensen. Een uit de kluiten gewassen bijenvolk telt zo’n 60.000 individuen, een middelgrote
mensenstad herbergt zo’n 60.000 inwoners. Dat
is de overeenkomst. Het verschil zit in de familialiteit. Met ongeveer 15 vaders en 1 ( één) moeder
vormt een bijenvolk één grote familie. Dat kan van
bv. een stadje als Doetinchem niet gezegd worden.
Afgezien van vreemdgang en tweede leg vormen
evenveel vaders als moeders natuurlijk geen grote
families. De omgang van de mensen met elkaar in
Doetinchem mag dan op zijn best sociaal genoemd
worden, van eusocialiteit is geen sprake. Ook in
Winterswijk, Zutphen of Deventer niet.
Behalve dan misschien in Arnhem in het Rijnstateziekenhuis waar ik op moment van schrijven gestrekt en uitgeteld blijk aangeland. De eusocialiteit
van met name de verpleegsters straalt je van etmaal tot etmaal via hun wit-blauw strak gestreken
outfit weldadig tegemoet.

1 Oktober: Laatste Bijpraat-ochtend in de bijenstal
op Heuven. Aanvang 10.00 uur.
16 November: Diploma-uitreiking
Aanvang 19.30 uur zaal open 19.00uur
Aula Nieuw Schoonoord te Velp.
Meer informatie volgt.
19 December: Inwinterings-bijeenkomst
(stamppotten maaltijd) te Rheden.
Meer informatie volgt.

Artikel 1 Wetboek van Stekeligheden. door Erwin Prins

Ik probeer me voor te stellen hoe zoiets wonderlijks met name voor een bijenkoningin gesneden
koek is. Elke dag weer. Niet te geloven.
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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Suribij
Jaarlijks ging ik naar Suriname op familie bezoek
bij het begin van de grote droge tijd om de bijenstanden van Suribij gereed te maken voor het
oogstseizoen. Suribij is het bijenbedrijf van mijn
zoon. De bijenstanden liggen in de moerasbossen
en kustmoerassen van de provincies Commewijne
en Saramacca.

plant massaal bezocht werd door honingbijen. Ze
foerageerden op de vruchten wat hij, en wij ook,
merkwaardig vonden.

Na het vorige seizoen waren de bijenkasten soms
volledig overwoekerd met klimplanten. De bijen
zochten zich dan moeizaam een weg tussen het
wied naar en van de vliegopening . Het werk was
zwaar. Bij hoge temperatuur met een machete de
standen en de weg ernaartoe vrij hakken. In de
kasten killerbees. Dus ook nog zware beschermende kleding aan om te kunnen werken. Veel
rook overal om te voorkomen dat de lucht van de
gekapte begroeiing de bijen zou verontrusten. Ik
was goed bekend met biotoop en werk en was
ervaren in dat terrein. Mijn zoon was blij om een
helper te hebben. Arbeiders waren voor dit werk
niet te vinden.
Vorig jaar meldde hij me: “Papa, ik neem je niet
meer mee het bos in” De mensen om hem heen
hadden hem al jaren gegispt dat hij zijn oude vader
dat zware werk aandeed. Hij had dat al die jaren
langs zich heen laten gaan zijn vader kennende.
Maar hij durfde hen nu niet langer te trotseren.
Ik accepteerde zijn beslissing en zocht naar een
ander moment voor een familiebezoek. Het werd
dit jaar de grote regentijd. Minder warm, iedere
dag een plensbui, hoge luchtvochtigheid en veel
muskieten. Een mooie tijd om wat te doen met angelloze bijen.
De angelloze bijen, voornamelijk Melipona en
Trigona soorten, zijn de oorspronkelijke bijen van
Suriname. De inheemse bevolking gebruikte de
honing voor medische doeleinden en de was voor
behandeling van gebruiksvoorwerpen. Op een
bijenstand in Saramacca had jaren geleden een
volkje de kast van een dood driebaks killerbee-volk in bezit genomen en zich daar gehandhaafd. Dat wilden we wel eens zien. Toeval wil dat
mijn zoon gebeld werd door een plantage eigenaar
in de buurt van dat volk omdat zijn papaya aan8

Ik heb gezien dat een kleine Trigona zelfs vijf maal
grotere wespen en honingbijen weg jaagde van een
bloemenplateau vlak bij hun nest waar ze zelf op
foerageerden. De Nanotrigona moest overgezet
worden in een klein kastje speciaal voor angelloze
bijen. Tijdens het overbrengen van het nest maakte
een jonge koningin van de gelegenheid gebruik om
zich los te maken van het hoofdvolk. In de oude
kast, die opzij gezet was, werd meteen begonnen
met het achtergebleven materiaal een nieuw nest
op te bouwen.(Foto 2 nest Nanotrigona overgezet in
klein kastje)

Een typisch verschil met de honingbij is dat de koninginnen van de angellozen tolerant zijn. Dit leidt
er toe dat in een nest vaak meerdere koninginnen
aanwezig zijn. Er is echter slechts één leggende
koningin. Een jonge koningin zoekt vanuit het ouderlijk nest een nieuwe nestplaats. Als alles op de
nieuwe plaats goed bevonden is vertrekt de jonge
koningin met haar helpers. Het was mooi om deze
theorie nu hier ook in de praktijk te zien.
Leen van ‘t Leven

Foto 1

Foto 2
( Papaya bevlogen door de killerbee)

Wij er heen om dat te bekijken en het angelloze
volk op te halen. Het volk stond op een bevolkte
bijenstand en dus moesten de pakken aan. Na bestudering thuis konden we voorlopig concluderen
dat het een Melipona lateralis is. (Foto 1 bijenstand
Saramacca)

Op het erf van mijn zoon had een kleine bijensoort
(Nanotrigona) een kast in bezit genomen. Een minibijtje maar wel in staat om een vlakbij weelderig
bloeiende bijenplant (Bruidstranen-Antigonon
leptopus) zo te bevliegen dat geen andere bij er gebruik van kan maken. Op zich is het verdedigen van
een drachtbron een goede overlevingsstrategie.
Angelloze bijen hebben een veel geringer vliegbereik en zijn veel minder talrijk dan de honingbij.
9
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Cursus Koninginnenkweek
Tijdens de ALV is er een idee ontstaan om te
proberen bij meerdere imkers interesse op te
wekken om iets te gaan doen met een doppenproject en koninginnenteelt, Jan Keemink ,Piet van
Schaik, Mart Coemans en ik zijn eens bij elkaar
gaan zitten om dit te realiseren.
De eigenlijke doelstelling is om meer vriendelijke
volken in ons imkergebied te krijgen, waardoor
men ook prettiger imkert. Nu weten we dat Jan al
ruim 30 jaar imkert met Buckfast-bijen en dat hij
bereid is om aangeblazen doppen (dit zijn 1 dags
koninginnenlarfjes) te leveren. We hebben besloten om in twee theorieavonden de belangrijkste
zaken te behandelen zodat men in staat moet
zijn om de aangeblazen doppen verder zelf groot
brengen tot volwaardige koninginnen. Mart nam 1
theorie-avond voor zijn rekening en Piet de andere.
Wie hen kennen weten met welk enthousiasme ze
hun verhaal aan de imker brengen. Ons zo langzamerhand vast instructielokaal (NCA) werd hiervoor
gebruikt. Na wat propaganda konden we starten
met maar liefst 16 deelnemers.
Op onderstaande afbeelding is te zien hoe tijdens
de derde bijeenkomst het omlarven werd uitgeprobeerd met verschillende soorten omlarfnaalden, waarbij wij enkele oefen-raampjes uit de
volken op Angerenstein (van Gastelhof) hebben
gehaald. Toen was het prachtig weer.

Wil is onder toeziend oog van Piet druk in de weer
10

larven helemaal zelfstandig koninginnen moet
kweken dit m.b.v. een zogenaamd cloakboard. Jan
wil daarvoor ook dan weer larven ter beschikking
stellen tijdens een overlarfdag.
Eventueel kan men de zelfgekweekte koninginnen
dan naar een bevruchtingsstation sturen voor een
raszuivere bevruchting. Zodat men later van de
beste volken zelf kan overlarven om weer koninginnen te kweken.
Al met al denk ik dat ik namens iedereen spreek
dat het allemaal reuze interessant was en er een
vervolg aan kan worden gegeven.
Bedankt docenten JAN, PIET en MART
Herman Radstake

Jan laat zien hoe je het moet doen

Begin juni kreeg elke deelnemer minimaal 6 aangeblazen doppen in een teeltlat mee van Jan. Als
deelnemer aan deze cursus heb ik ze samen met
Wil in een moerloos volk geplaatst. Na een drietal
dagen wachten stiekem gekeken: van de 12 doppen waren er 8 uitgebouwd tot volwaardige koninginnendoppen. We waren in ieder geval tevreden.
Een rondje bij andere cursisten leverde over het
algemeen ook positieve geluiden op.
Op 13 juli hebben we alles geëvalueerd; de ontwikkeling van een aangeblazen dop tot een volwaardige ei-leggende Buckfast koningin was heel verschillend onder de deelnemers. Sommigen hadden
een resultaat van bijna 100%, anderen kwamen
maar tot 20% goede koninginnen.
Jan gaf ons nog een advies mee. Als het zo opgekweekte 3-raams volkje op sterkte is in Augustus
kun je ze verenigen met een bestaand 10-raams
volk door het tegen het broednest aan in het volk
hangen. Het volk moet wel hopeloos moerloos
zijn. Voor extra zekerheid kun je een krant om de
3-ramen doen, of de aansluitende raampjes te besproeien met dennengeur of custardpoeder.
Omdat we met een stel goed gemotiveerde en
enthousiaste cursisten gewerkt hebben willen we
dit volgend jaar herhalen als daar animo voor is
en voor de huidige cursisten willen we een vervolgcursus organiseren waarbij men vanaf goede

Bijen langs de A12
Onlangs vroeg Bart zich af of de honing van de
bijen langs de A12 niet veel fijnstof en/of zware
metalen zou bevatten. Dit zou hij trachten uit te
vinden tijdens het pollenonderzoek waaraan hij
regelmatig deelneemt.
In dit kader kwam ik een positief artikel van Klaus
Wallner van Universiteit Hohenheim tegen.
Wallner is autoriteit op het gebied van residuen in
honing en was als gevolg van bestrijdingsmiddelen
tegen Varroa.
Hij beweert dat de vermindering van schadelijke
stoffen in het milieu ertoe geleid heeft dat
honing uit de routine-inspectie naar dit soort stoffen is verwijderd. Waarom dan wel?
Gasvormige emissie hecht zich in de lucht toch aan
stof dat evenals fijnstof terecht komt op het oppervlak van planten en ook in bloemen.
Bijen nemen dit dan met stuifmeel en nectar op.
Maar dan treedt een verbazend reinigingsproces
op, dat tot een dramatische vermindering van fijn-

stof in honing leidt. Bij de uitgang van de honingmaag naar de darm bevindt zich, zoals bekend,
een ventiel. Dit één richting ventiel doseert de
passage van de inhoud van de maag die de bij als
voeding nodig heeft. Daarbij tracht het om actief
de microscopisch kleine deeltjes uit de inhoud van
de honingmaag te filteren en ter vertering aan de
darm door te geven. Fijnstof, pollendeeltjes en
sporen worden uit de nectar gevangen en nog snel
ook, zoals uit onderzoek met gistsporen blijkt. Binnen 15 minuten wordt 90% van die sporen, die nog
kleiner zijn dan stuifmeelkernen uit de inhoud van
de honingmaag verwijderd.
Thuis gekomen geeft de bij dan haar verzamelde nectar beduidend schoner af dan ze het in de
bloem had aangetroffen. Honing is dan ook gelukkig het minst geëigende bijenproduct om de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het milieu te
meten.
Marcel Simon
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
ZZZwermen, een oer ervaring tussen de bijen!
Naam: 		
		
Leeftijd:
Woont:
Beroep:

Edwin Pietersen
Alias Piet Pietersen, alias zeP
54
Kunstwerkplaats Schuitgraaf
Beeldhouwer

Welk beroep heb je, vraag ik Piet. Kunstenaar?
Nee, niet zo vaag, zegt hij, ik ben beeldhouwer,
die kunnen alles ! En dat zie je als je bij hem thuis
komt. Hij woont net achter het station Zuid, op een
braakliggend terrein, samen met 10 anderen. Ieder heeft z’n eigen optrekje gemaakt, Piet woont in
2 geschakelde keten. Gezellig en licht, een houtkacheltje, zelfs een douche laat hij me zien. Water en
elektriciteit, meer heeft een mens niet nodig! Er is
op het terrein 1 WC die op het riool is aangesloten.
Rondom zijn huis liggen en staan zijn werken.
Hij legt de laatste hand aan ‘Nature”, een enorm
standbeeld van hout. Oorspronkelijk een Sonsbeek
eik, met een doorsnee van 1.20 meter. Hij sleept
‘m al 17 jaar met zich mee en heeft er nu een
bestemming voor. De stam was ongeschikt voor de
zaagmachine, er zat een granaatscherf in. Hij heeft
12

er een enorme dame van gemaakt, een Oer vrouw.
Het geheim zit van binnen. Piet heeft er een bijenkast (type Klotzbeute) van gemaakt, door de navel
vliegen de dames in en uit. Aan de achterzijde
draagt ze twee vleugels, die afgenomen kunnen
worden, het deurtje van de kast. Ze heeft een gewei en krijgt een Afrikaans masker. Juist vandaag
heeft Piet een plekje voor haar weten te vinden in
het Sonsbeekpark, waar ze tot tenminste half september kan staan. Piet werkt nu dus zelf mee aan
de tentoonstelling Sonsbeek’16, TRANSAction, die
een dialoog tussen kunst en publiek op gang wil
brengen. Zo is hij betrokken bij veel projecten in de
stad, de muurschilderingen, o.a. bij Hotel Bosch,
de Nelson Mandelabrug, de Coehoorn Pijlers en de
muur naast het Aardvarken. Overigens is hij één
van de makers van het aardvarken.
Het gesprek springt heen en weer tussen kunst en
bijen. Hij is 5 jaar imker, begon na de cursus met
wat zwermpjes, leerde via de Bijpraat-ochtenden
wat mensen kennen en verleende hier en daar wat
hand- en spandiensten. Hij geniet van de gekregen
zwermen, zal nooit een volk kopen, hij wil graag
een volk zo min mogelijk sturen. Hij experimenteert met kasten.
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In zijn stal, met daarvoor een bord: Dames zonneweide, staan 2 simplexkasten, een eigengemaakte natuurbouwkast en een topbarhive. Dit is een
trapeziumvormige houten kist. Vol enthousiasme
laat hij de binnenkant hiervan zien, de imker zorgt
voor de huisvesting, het volk bouwt zelf verder
uit. Piet hangt een toplatje in de topbarhive en de
bijen bouwen hun raat taps naar beneden uit. Een
volle kast staat gelijk aan 3 broedkamers, het volk
groeit in horizontale richting met de behuizing
mee, door steeds raatjes toe te voegen. Er ontstaat
een ononderbroken broednest, met als voordeel
dat de imker er van opzij in kan kijken. De toplatjes
sluiten aaneen en vormen zo de afdekplank. Deze
kast vindt zijn oorsprong in Afrika, het is een vorm
van imkeren, die dicht bij de bijen staat. Natuurlijk
heeft Piet de topbarhive een zeP kwastje gegeven!
Enkele jaren geleden stond deze fraaie kast op het
dak van de parkeergarage, bij Roof garden.
Draaien we ons om, dan zien we een enorme stellage met een grote eivormige bal en een tuitje.
De Sunhive. Deze korf is gemaakt van leem, stro
en lijnolie. Ook weer in zeP uitvoering! Piet wil
hierover ooit in de Bijenstal nog een stukje schrijven. Hij experimenteerde met deze korf, liet de
koningin via een plank inlopen en het volk volgde.
Bijen hebben van nature de neiging om naar boven
te kruipen, ook hiervoor gebruikte hij weer een
gekregen zwerm.
Het leukste van bijenhouden, vertelt hij, is midden
in een zwerm te gaan staan! Het is een oer ervaring, een overweldigend geluid, ik sta er tussen te
trillen van opwinding, zegt hij. Het is de geboorte
van een nieuw volk, er komt geen mens bij kijken,
de bijen hebben het op hun eigen manier uitge-

zocht! Fascinerend.
Of Fazinerend, want vertelt Piet, de Z is een prachte letter. Hij heeft er plezier in! ZZZZZZ, een mooie
letter, grafisch recht, de Z van Zorro misschien,
een vergeten letter, die niet veel wordt gebruikt,
maar zeker wel door zeP!
Piet vertelt dat hij niet veel nodig heeft, in materiële zin. Hij leidt me rond over het terrein, het is een
aaneenschakeling van bouwwerken, kunstwerken
en spullen. Daartussen veel groen, bramen en
wilgen voor de bijen, en water. Piet woonde 25 jaar
op het gekraakte militaire terrein KW37. Als kunstenaar heb je ruimte nodig, er is geluidsoverlast
door o.a. kettingzagen, slijpen, er is steenstof, dat
kan niet te dicht bij een woonwijk. Het ambachtelijke steenhouwen wordt weinig meer gedaan, Piet
laat me enkele opdrachten zien, grafmonumenten
die meteen opvallen door de persoonlijke uitstraling. Piet vertelt dit mooi werk te vinden, met
nabestaanden zoeken en praten over het grafmonument.
Een week later stuurt hij mij een foto van Sonsbeek, “Nature” staat! En hoe! Het klopt, Piet kan
alles!
Naschrift van Piet: * Dat beeld in Sonsbeek was

toen (juni 2016) nog allemaal geheim, is nl illegaal
geplaatst en hoort dus officieel niet bij de expositie, maar is wel ’n publiekslieveling nu, alhoewel
het niet op het lijstje als leukste beeld van Transaction voorkomt…
Maar ik vond het helemaal bij de Sonsbeek TransAction passen als de oude eik weer terug kon keren naar zijn oude park. En nu weer met leven.
Edith Peters
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Bijen en de kunst
Nu er in deze “Bijenstal” in het interview met Piet
Pieterse al kunst in de zin van de rubriek “Bijen
in de Kunst” te zien is, laten we ook nog een voorbeeld zien van hoe bijen met hun was ook zelf
kunst kunnen maken.
We kennen dit wel van de wasconstructies die bijen maken als we bijvoorbeeld een bakje met uit te
likken zegelwas na het slingeren op de dekplank
onder de het dak van de kast aanbieden. En we
hebben ook al eens (september 2015) laten zien

hoe een kunstenares de raat gebruikt om er beelden van te maken. Nu kunnen we kennismaken
met iemand die met name porseleinen beeldjes
door de bijen laat aanvullen, zo U wilt verfraaien.
Op de site Mixed Grill verscheen het volgende artikel.
De Canadese kunstenaar Aganetha Dyck werkt
graag samen met bijen. Deze ijverige insecten
doen een groot deel van het werk voor de 77-jarige kunstenaar. Als basis zijn het vaak porseleinen
beeldjes. Deze laat ze langzaam overnemen door
de bijen die op de objecten hun honingraat achterlaat. Het resultaat is altijd een verrassing en zeer
intrigerend. Het toont aan dat de natuur een kracht
is die we nooit moeten onderschatten en uiteindelijk sterker is dan de mensheid. Laten we daarom
zuinig zijn op onze bijen.

“En deze artistieke
bijen hadden na het
uitlikken van de zegeltjeswas nog wat tijd
over. Zeker fans van
Gaudi.”
Ries van Dijk

Marcel Simon

“Creatief in de ligusterhaag”
Ook de bijen van Herman Radstake zijn
creatief bezig geweest
afgelopen zomer, hun
kunstwerk staat te bewonderen op de
vensterbank in huize
Radstake.
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Zijn bijen ook jarig?
Woensdagmiddag 30 juni liep ik het klaslokaal
van groep 4 binnen met allerlei imkerspullen. Via
een kennis was mij gevraagd om iets te vertellen
over bijen.
De klas van 27 leerlingen zat rustig te lezen; ze
keken me heel verwachtingsvol aan. Na de introductie door de juf (meester Herman) kon ik mijn
spullen opstellen; de vragen kwamen al rap maar
ik zei maar niets ik deed mijn imkerpak aan en het
werd snel stiller, de verbazing was van de gezichten te lezen, handschoenen aan, pijp erbij, waterspuit in de andere hand en toen het doodstil was
kon ik beginnen.
Zo zie ik er uit ,zei ik, als de bijen af en toe lastig
zijn. Toen ik alles weer had opgeborgen ben ik begonnen met mijn verhaal waarbij ik gebruik maakte van een eenvoudige PPP. Ik vertelde over de dar,
de leeftijd van de koningin en de werkster, hoeveel
er wel niet waren en wat ze deden. Ondertussen
werd ik overstelpt met vragen: meneer Herman
wat doet een koningin, en een dar en een werkster en de rook en waarom gebruikt U water, hoe
lang duurt het voordat de werkster geboren wordt,
waarom is de koningin groter enz. Overal probeerde ik een antwoord op te geven in begrijpelijke taal
voor een 8 of 9 jarige.
Tot die ene vraag, een jongetje had al een hele tijd
zijn vinger opgestoken en toen hij aan de beurt was
vroeg hij:
Meneer Herman, zijn bijen ook jarig?
Ik stond even perplex en dacht hij is vast binnenkort jarig, maar zo een vraag verwacht je toch
niet.
Neen bijen leven niet zo lang, dus kunnen ze niet
jarig zijn.
Ik zag hem nadenken, weer die vinger in de lucht.
Maar meneer Herman, en de koningin dan? Die
wordt toch wel drie jaar.
Hij heeft in ieder geval opgelet ,want dat had ik net
verteld.
Tja, je hebt gelijk, de koningin is wel jarig, na wat
bedenktijd van mijn kant, en weet je wat de werksters en darren doen als ze jarig is?
Met spannende stem vertelde ik toen, dan gaan de
bijen allemaal naar buiten en gaan ze allemaal
op en voor de kast zitten en zoemen ze “lang zal
16

ze leven, lang zal ze leven”. En als ze uitgezongen zijn zoemen ze en stampen ze met de poten
HIEP, HIEP, HOERA.
Ik moest er zelf om grinniken, of ze het geloven,
ik denk het niet. Na afloop heb ik toch maar aan
hem verteld dat het niet helemaal zo gaat volgens
mij was hij een beetje teleurgesteld. Terwijl ik mijn
verhaal vertelde met veel voorbeelden kreeg een
jongetje een flinke niesbui met een keigave snotneus, gelukkig had de juf het eerder in de gaten
dan ik. Net toen dat was opgelost met een flink
stuk papier kreeg een ander eindelijk de tand eruit
waar hij gedurende de les aan had zitten pulken.
Dus wat denk je bloed aan de handen, tanden en
shirt. Ook nu was (gelukkig) de juf er weer eerder
bij dan ik. Na een klein uurtje had ik mijn verhaal
klaar, de spanningsboog was bij de meesten ook
geknapt. Als dank mochten ze allemaal proeven
van de overheerlijke honing welke ik had mee genomen en natuurlijk waren er donderstenen die
snel bij een andere tafel gingen staan, ik deed net
alsof ik ze niet in de gaten had, pas bij de derde
keer keek ik ze aan met een sturende blik en zag
ik ze snel terug gaan naar hun eigen tafel.

Een picknicktafel bij Simonveste !
Later kreeg ik deze mooie tekening, vooral de angel heeft weer indruk gemaakt met weerhaakje,
terwijl ik er bewust niet al te veel aandacht aan
heb besteed.
Ik heb wel respect voor de juf gekregen hoor ,want
die moet heel gevoelige antennes hebben, net als
bij onze bijen
Herman Radstake

Zoals min of meer beloofd door Natuurmonumenten tijdens de onderhandelingen over verlenging
van het huurcontract, is onlangs een picknicktafel
geplaatst. Een mooie aanwinst naast de bijenstal.
Niet alleen voor tijdens de Bijpraatochtenden en
voor leden tijdens werkzaamheden aan of in de
stal, maar natuurlijk ook voor passanten die een
kijkje bij de stal willen nemen.
Ik stel voor dat wij niet, zoals bij het ter ziele gegane bankje, raampjes, roosters etc. op de tafel
afkrabben. Daar heeft menigeen de resten van

aan de broek mee naar huis genomen.
Naast de tafel werd ook een hekwerk geplaatst,
waar fietsen tegen kunnen worden geparkeerd.
Met dank aan Regiobeheerder van Natuurmonumenten, Jeroen de Koe en zijn medewerkers.
Intussen is de verlenging van het huurcontract
nog steeds niet tot stand gekomen….
Marcel Simon
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg
Dit seizoen zal Juul Hogeling, cursiste in 2015, in
de Bijenstal verslag doen van haar ervaringen als
beginnend imker.

Zomerse wilde planten en honing
“Wat een wildernis die tuin mam” riep mijn dochter toen ze rondom ons huis wandelde. Dat ik een
wilde planten liefhebber ben weet ze wel maar dit
vond ze toch wel heel wild…. En ja, als bijenliefhebber en imker wil je natuurlijk vooral planten
waar vooral de bijen en dan ook nog graag honingbijen iets aan hebben. Eén van die favorieten is
de Reuze Springbalsemien. Strooi wat zaad ( mag
je gratis bij mij komen halen) en je hebt jaarlijks
weelderige Springbalsemienen in allerlei kleuren
waar je dan tevens ook nooit meer vanaf komt. De
hommels en bijen kruipen druk in en uit de bloemen, een prachtig gezicht. Als het zaad rijp is staat
het op spanning en springt het uit de zaaddozen
( vandaar de naam Springbalsemien). Een vriendin
(geen echte plantenkenner) keek eens bewonderend naar deze bloemen en zei: “O, Juul, wat mooi
, je hebt orchideeën in je tuin”! Ik zei: “Ja, mooi
hè”en daar liet ik het lekker bij. (Foto 1)
En ja, een wildernis is het wel omdat ik Springbalsemienzaad vorig jaar rijkelijk heb uitgestrooid
vooral rondom mijn bijenkasten. Maar hoe gaat
het met mijn bijen? Even ter herinnering. Afgelopen winter had ik nog twee volkjes, met zwermen
scheppen in het voorjaar had ik er opeens vijf . Een
van de volkjes leek moerloos, deze heb ik verenigd
met een ander volkje. Nu wonen er vier mooie
sterke volken in mijn tuin. Half juni heb ik de voorjaarshoning geoogst en geslingerd, gezellig bij Han
en Corrie, toch nog 13,5 kilo ondanks het zwermen. Heerlijke goudgele honing, eerlijk gezegd
de lekkerste honing die ik ooit geproefd heb ( of
schep ik nu teveel op?). In ieder geval krijg ik veel
complimenten van vrienden en bekenden en groeit
mijn klantenkring zo dat ik zelfs wachtlijsten heb
van liefhebbers die honing willen kopen ( alweer
opschepperij?).
Mijn zorg en toewijding werd in ieder geval weer
beloond door de bijen met de zomeroogst, 22 kilo.
(De wachtlijst is weer van de baan…) Deze honing
was iets donkerder en iets pittiger maar weer
18

prachtig goudgeel en heerlijk. In een van de maandelijkse imkergesprekken van onze vereniging
kwam aan de orde dat wij, leden van de vereniging,
op Heuven kunnen slingeren op afspraak. Zo gezegd zo gedaan, nu eens niet bij Han maar op de
vereniging. En ik moet zeggen, het is daar prima
voor elkaar. Onder de walmen van de smeltende
was slingerden we de honing. (Foto 2)
Nadat ik de zomeroogst weer in de potten had
gedaan, natuurlijk weer met eigen ontworpen etiket en het zelf geschilderde bijtje ( men wil toch
een vrolijke pot op tafel) moest ik bedenken wat
nu te doen? Ga ik inwinteren? Of kan ik nog een
najaarsoogst verwachten? Of zal ik met een aantal
volkjes naar de Rozendaalse hei gaan? Eerst maar
eens de varroa bestrijden met mierenzuur, de honingkamers zijn er nu toch af. Dan heb ik nog een
week om na te denken. Eddie, mijn imker vriendje
gaat wel naar de hei met twee volkjes….Maar wat
doe je de bijen aan? Het is niet niks zo’n verhuizing…Ze moeten zich weer opnieuw helemaal
oriënteren. Bovendien kan ik nu een week na de
mierenzuurbehandeling de honingkamers er ook
weer opzetten, want ik heb de raten die nog niet
helemaal verzegeld waren bewaard met aardig wat
voer, mooi om weer terug te geven aan de bijen…
Zo gezegd, zo gedaan, de honingkamers staan er
weer op en wij imkers hebben geluk want het is
prachtig weer ( ook niet onbelangrijk voor het halen van de nectar en andere zaken). Alles lijkt mee
te zitten voor de najaarsoogst. En dan, als ik er
nog even op terug mag komen, al die leuke vrolijke
Springbalsemienen,waar de bijen nu lekker van
kunnen genieten, de orchideeën van mijn tuin….
PS Er staan vier jerrycans met voer klaar voor de
winter, om straks in te winteren, daar ga ik het de
volgende keer over hebben en dan vertel ik meteen
of het nog gelukt is om dit najaar te oogsten, ook
al was ik niet naar de hei.

FOTO 1

Juul Hogeling

FOTO 2
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“ALLES VAN EN VOOR BIJEN”
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