de

Bijenstal
Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken | September
Maart 2017 2017
| jaargang
| jaargang
42 42

Vlechten in
Dieren
pagina

7

Kruidenrijke
akkerranden
pagina

8

Bijen in de
kunst

Heilige bij
op Bali?

pagina

pagina

10

18

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Bestuur

Stal Simonveste

Paula Swenker (voorzitter)
0317-314260
voorzitter@debijenstal.nl

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

Michael Luteijn (secretaris)
secretaris@debijenstal.nl
John van Huit (penningmeester)
026-3830513
penningmeester@debijenstal.nl
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.
te Arnhem
Lotty van den Bosch (pr en voorlichting)
06-15823804 communicatie@debijenstal.nl

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

Pim Kempe
Tel: 026-4955350
Rekening NL57 INGB 0004 8984 64

Lotty van den Bosch 06-15823804
redactie@debijenstal.nl
Edith Peters 06-22462909
redactie@debijenstal.nl

Contactpersoon bijenziekten
Marcel Simon 026-4425514
Erwin Prins 026-3612698

DRUK:
2

ken aan de orde willen stellen of vragen hebben.
Dank onder meer aan John van Huit die zelf 8 volken voor de cursisten heeft geschept. Alle cursisten hebben nu een “volkje”.
Op 19 augustus jl. werden de 17 cursisten van dit
jaar weer getoetst, nu op hun praktijk kennis. Alle
cursisten hebben het examen met goed gevolg
afgelegd. Op 9 november vindt de officiële diploma
uitreiking plaats.

Honingdepot De Heurne

Postadres vereniging:
Oranjeweg 131 6991 WL Rheden

Marcel Simon 026-4425514
redactie@debijenstal.nl

We kunnen terug zien op een voortreffelijke en
vooral gezellige BBQ. Onze dank gaat vooral uit
naar Piet Nibbeling en de zijnen die ons zo gastvrij
onthaalden, voor prachtig weer hadden gezorgd en
de liefhebbers ook weer rondleidden langs zwarte bijen en paarden.Het is goed elkaar ook eens
op deze manier te treffen. Dat geldt ook voor de
stamppot maaltijd die dit jaar op maandag 18
december zal worden gehouden.

Buitenstallen

Arhtur Ohm (adviseur)
026-3635697 a.ohm@debijenstal.nl

Redactie

Van de bestuurstafel

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

Leen van ‘t Leven 026-4462588

Mart Coemans (adviseur)
026-4451195 mcoemans@debijenstal.nl
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Stal Van Gastelhof

Herman Radstake (opleidingen)
06-36196269 opleiding@debijenstal.nl

Margreet van Gastel (adviseur)
026-4454966 c.vangastel@debijenstal.nl
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Zwarte bijen uit
België zij
neindelijk!Ω

Omslag: “Wat een leven”
Een schilderij van René Melenberg.
Op de Posbank te Rheden
René Melenberg. www.renepleinair.nl

Nieuw was de huisvesting van de bijenstal bij het
NOM, zij het dat deze later dan gewoonlijk in gebruik kon worden genomen. Hoewel op de beide
gebouwen niets valt aan te merken ging de start
toch met wat horten en stoten gepaard. De bewegwijzering ontbrak, wat toch een manco was omdat
de stal niet aan een “hoofdweg” in de door het
NOM uitgestippelde routes ligt. De demonstratieruimte was nog niet op orde. De afscherming naar
de bijenkasten en bestrating lieten te wensen over.
Kortom het was in het begin wel even wennen en
zelfs mopperen, maar het komt toch allemaal redelijk op orde.
Het drukke seizoen was weer aangebroken, de
zwerm app zoemde dagelijks bij degenen die aangesloten zijn en zorgde voor snelle ontzorging bij
veel mensen. Ook onze folder over bijenzwermen
doet goede diensten. Anderzijds blijkt toch ook dat
het verstandig is om deze app zuinig te gebruiken
en wel uitsluitend voor melding van een zwerm en
de mededeling wie deze zwerm gaat scheppen.
Dit om irritatie te voorkomen bij de deelnemers
in de app, omdat het vrijwel continu pingelt op je
iPhone. Wellicht is het een idee om komend jaar
naast deze app een aparte “bijen bijpraat” app te
installeren, voor de liefhebbers die ook andere za-

Tevens vindt er die avond van 9 november de
honingkeuring plaats voor diegenen die hun honing mee brengen.Overigens is de beginners cursus voor komend jaar ook alweer volgeboekt.
De stalcommissie voorzitters maken ieder jaar een
lijst op van de inventaris van de beide stallen.
Maar daarnaast zijn er attributen die we gebruiken
bij evenementen en andere demonstraties, zoals
bijvoorbeeld de leskasten, banners en quizkasten.
Inmiddels heeft Danny Bonte zich bereid verklaard
om deze onder zijn hoede te nemen en men kan ze
dus bij hem aanvragen.
3
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Nu de perikelen rondom de verkoop van het bijenhuispand weer enigszins weggezakt zijn, beginnen ook de afdelingen eraan te wennen dat
hun inbreng in de ledenvergaderingen van de NBV
statutair is veranderd sinds afgelopen april, en
nu door afgevaardigden gaat plaatsvinden. 40 afgevaardigden vertegenwoordigen in de toekomst
de ruim 200 afdelingen van de NBV. Arnhem Velp
is ingedeeld bij de groep Veluwe-Zuid samen met
10 andere afdelingen. Van Apeldoorn, geografisch
gezien, via het zuidoosten naar Wageningen.
Enkele uitzonderingen daar gelaten betekent dit
ook dat de verschillende afdelingen meer contacten met elkaar zullen moeten gaan organiseren
om samen hun invloed op de NBV te kunnen
uitoefenen.
Van oudsher bestaat er al regelmatig overleg met
het bestuur van de Liemers om te bezien welke
activiteiten er gezamenlijk kunnen worden georganiseerd. Enige tijd geleden heeft het bestuur
ook een informele bijeenkomst georganiseerd met
het bestuur van afdeling Ede, om tot een, zij het
vrijblijvende, gedachtenuitwisseling van ideeën en
ervaringen te komen. Voor herhaling vatbaar, constateerden de aanwezigen.

Menigeen zal ook het keukenblok al hebben zien
staan dat ons ook is geschonken en dat binnenkort
zal worden geïnstalleerd door Rieks en Klaas.
Het inschrijven op het slinger /smelt/ giet schema
via de website loopt, zij het dat sommigen er nog
aan moeten wennen.
Op 4 oktober is er een bijeenkomst met het coördinatoren overleg / de actieve leden groep.
Belangrijk thema is de enquête. Arthur Ohm en
Erwin Prins zijn bezig de ingevulde enquêtes uit te
werken en zullen hun bevindingen vertellen.
(Velp, Schoonoord 17.30 uur) Iedereen is van harte
welkom.

4

Belangrijk is ook dat al het “gedoe” heeft geleid
tot opzegging van leden met als argument “geen
transparantie van het NBV- beleid” “wat heb ik nog
aan mijn NBV lidmaatschap”. Het bestuur heeft
contact opgenomen met het hoofdbestuur van de
NBV, omdat dit toch een zorgelijke ontwikkeling is.
Het Hoofdbestuur heeft hierop positief gereageerd
en de (nieuwe) voorzitter Wouter Schouwstra en
waarschijnlijk ook bestuurslid Wilfred Muis zijn
bereid om op 4 oktober a.s. te komen op een
bijeenkomst die we georganiseerd hebben, om het
beleid van de NBV toe te lichten (Velp, Schoonoord
20.00 uur).
Aansluitend dus aan het coördinatorenoverleg. En
het bestuur roept dan ook vooral die leden op, die
hun lidmaatschap opgezegd hebben, te komen, al
was het maar om vragen te stellen en hun eigen
mening te toetsen aan wat de voorzitter gaat vertellen.
Paula Swenker.
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September 2017
Zaterdag 30 september, 10:00-12:00uur, laatste bijpraat,
stal Simonveste.
Oktober 2017
Woensdag 4 oktober, 17:30-20:00uur, Actieve leden
vergadering. Aansluitend om 20:15uur Informatieavond
door Hoofdbestuur NBV. Nieuw-Schoonoord, Velp.
November 2017
Donderdag 9 november 19:00-22:00uur, Diploma-uitreiking en
Honingkeuring, Nieuw Schoonoord, Velp.
Te keuren honing in te leveren vanaf 18:00 uur.
Donderdag 16 november 20:00uur, lezing Jan Smit over ‘Wilde bijen’
Nieuw-Schoonoord, Velp.
December 2017
Maandag 18 december 17:30uur, Inwinteren met stamppot bij VV Rheden.
Januari 2018
Vrijdag 10 januari, uiterste inleverdatum ideeën voor de NL doet dagen.
Dinsdag 23 januari 20:00uur, lezing Arie Kreike ‘Nederlandse invloed op de
EU- regelgeving voor bijenhouders in de lidstaten’. Nieuw Schoonoord Velp.

Cursus “Praktisch imkeren”.
Ook in het imkerjaar 2018 willen wij ( imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. en imkervereniging De
Liemers) weer een vervolgcursus (praktisch imkeren) organiseren.
De cursus wordt evenals vorig jaar gegeven door
de zeer ervaren leraren Piet van Schaik en Mart
Coemans. Het praktische onderdeel koninginnenteelt verzorgt Jan Keemink.
Deze cursus is met name bedoeld voor de imker
die de basiscursus met goed gevolg heeft doorlo-

pen en vervolgens tenminste twee jaar met minimaal twee volken heeft geïmkerd.
De cursus bevat 8 theorie avonden te beginnen op
30 januari 2018 en 3 praktijklessen in mei.
De kosten bedragen € 125.Voor meer informatie zie www.bijenhouden.nl/cursus. (kijk bij Arnhem)
Herman Radstake.
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Vrouwe Industria
Je komt het heden ten dage niet meer of zeer sporadisch tegen maar onder oudere imkers is het
nog wel gangbaar: zo af en toe een schietgebedje
tot de Heere of als je katholiek geprint bent tot de
Maagd Maria of de heilige Ambrosius. Je zit dan,
bezig in een niet zo vriendelijk volk, in het nauw,
je hebt hulp nodig: “Heere God sta me bij; Moeder
Maria laat me niet in de steek”. Mijn kleinzoon
zegt: “Je kunt misschien beter 112 bellen, opa”.
De constante in deze is dat de werkelijkheid zich
van huis uit vaak, zo niet voortdurend verzet tegen
de menselijke bemoeienis. Dat is al eeuwen het
geval. En al zo lang probeert de mensheid aan die
weerbarstigheid te ontkomen. De Grieken vonden
destijds de goden uit met Poseidon op nummer
één, want die kon – goed gestemd – het zo regelen
dat je geen schipbreuk leed op al die zeeën tussen
al die eilanden. De Romeinen maakten daar later
een potje van: ze namen niet alleen de Griekse
godenwinkel over maar voegden daar – organisatoren als zij waren – nog het een en ander aan toe.
Er was en is veel onrecht in onze mensenwereld:
Vrouwe Justitia – geen godin maar toch – moest
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Vlechten in Dieren!
daar een eind aan maken. Heel populair was ook
Vrouwe Industria: Mevrouw (N)ijverheid, zo gezegd.
Je vindt haar bv. op de linkertoren van het Centraal
Station van Amsterdam. Zij is hier maar ook op velerlei andere plaatsen altijd in het gezelschap van
een bijenkorf, nogmaals een poging ons het belang
van de vlijt en de werklust in te peperen. In het
zweet uws aanschijns, weet u nog? Ga tot de bijen,
hield men ons voor. Maar van bakken zweet (buiten
de sportschool) is vandaag de dag niet veel meer
te merken: de techniek is ons een flinke hand komen helpen. En de bijen mogen dan in een mooie
zomer na zeven weken hun vleugels aan flarden
gevlogen hebben, hun leven duurt nu eenmaal niet
langer dan zeven weken. En over drukzijn gesproken, bijen kunnen niet niet-drukzijn … Vandaag of
morgen ga ik met de trein naar Amsterdam. Dan
zal ik Vrouwe Industria met de bijenkorf, als u wilt
ook namens u, uitzwaaien. Een beetje jammer vind
ik het wel.

Wie om welke redden dan ook wil leren korfvlechten met roggestro, heeft daar ‘s winters
de kans toe.
Aan de Goudakkerstraat 46 in Dieren staat namelijk het verenigingsgebouwtje van de Dierense imkers, waar vanaf 4 november tot ergens in
maart iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 uur
gevlochten wordt.
Als u wilt meedoen, dan betaalt u €40 voor het
gehele seizoen. Daarvoor krijgt u roggestro in
onbeperkte hoeveelheden, koffie, een koekje en
een brandende kachel. Niét inbegrepen is het
vlechtband van gespleten rotan, dat we samen
inkopen. Een pond kost €25 wat voor het hele
seizoen waarschijnlijk veel te veel is.
Er is altijd wel iemand aanwezig die u wegwijs
kan maken in de vlechtkunst. Ander gereedschap dan een schaar en een platte schroevendraaier of een vlechtnaald gebruikt u nauwelijks.

De meeste mensen maken eerst een kieps voor
het zwermen scheppen, maar maakt u gerust
pannenonderzetters of een fruitmand. Houd er
wel rekening mee dat de kwaliteit van het eerste
werkstuk meestal tegenvalt! Uiteindelijk streven
de meeste vlechters naar werkstukken waar
bijen in gehouden kunnen worden, wat niet per
se ronde korven hoeven te zijn overigens.
U moet zich de zaterdagochtenden niet zo zeer
voorstellen als een ‘cursus’ of zo. Beschouw
ze eerder als een soos, met veel gezwam over
moestuinen bijvoorbeeld, maar vooral over de
bijen. Als u een beginnend imker bent, dan zou
u deelname kunnen overwegen om de nodige
imkerskennis op te steken, want die is royaal
aanwezig.
Wellicht tot ziens!
Inlichtingen bij Bart de Coo: 0313 - 427922
E-mail: b.decoo@baudartius.nl

Rik Oldeven.

Van Guillotine naar Kolb....... door Erwin Prins
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Kruidenrijke akkerranden
Het was een doorwaakte nacht voor Boer Hans,
een koe moest kalven. Als ik aankom op het erf
van de Nieuwenburgt, aan de Kappersweg 5 in
Spankeren, komen Hans en zijn vrouw Tanja uit
de stal. Het kalfje laat nog even op zich wachten!

gelopen 2 jaar uitgetrokken om over te gaan naar
biologisch boeren, vanuit hun overtuiging, maar
ook omdat deze markt groeit.
Ze hebben 69 Jerseykoeien, prachtige slanke dieren, lichtbruin met reebruine ogen. Jerseymelk
heeft een hoog vet- en eiwit percentage. De ecologische voetafdruk van een Jersey koe is laag, hoog
rendement door lage voedingsinname en minder
uitstoot van mest. Een duurzame manier van boeren. De wens is op termijn ook een zorgboerderij te
kunnen zijn, Tanja werkt nu parttime in de thuiszorg en zou graag mensen willen begeleiden bij
het werken op de boerderij.
Ik word ontvangen in de nieuwe kantine, naast
het winkeltje. Al snel wordt het een biologielesje
over diervoeding en biologisch boeren. Hans pacht
grond van Natuurmonumenten, op de Posbank.
Daarnaast heeft hij nog akkers rond de Gelderse
Toren, meer richting de IJssel. De afspraken met
Natuurmonumenten zijn dat er kruidenrijke akkerranden worden gezaaid, bedoeld voor insecten,
waaronder bijen en vlinders. Deze akkerranden
blijven de hele winter staan en bevatten ook granen, zodat kleine zoogdieren en vogels er van kunnen profiteren

Ik kom met ze praten over de kruidenrijke akkerranden, die ze binnen de gemeente Rheden
hebben gezaaid langs hun akkers. Onze vereniging met actieve leden timmert aan de weg. En zo
komen we interessante mensen tegen! Chantal de
Rouw zocht via facebook adresjes om haar honing
te verkopen. Ze kwam bij een biologische boer
in Spankeren uit. Chantal voelde het goed aan, zij
legde vlot contact met boer Hans en zijn vrouw
Tanja. Een bijzonder stel, enthousiast en bevlogen.
Hans en Tanja zijn beginnende boeren, die tegen
alle regelgeving in moeten roeien met de riemen
die ze hebben. Op een prachtige plek in Spankeren staat hun boerderij, de Nieuwenburgt, waar ze
sinds 2 jaar biologisch boeren. Ze hebben de af8
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Een kruiden- en bloemenrijk mengsel kan onder
andere bestaan uit: facelia, boekweit, bolderik,
gele ganzenbloem, kamille, groot akkerscherm,
gipskruid, korenbloem, klaproos, luzerne, saffloer, zonnebloem en 20 tot 40 % zomertarwe.
Natuurmonumenten wil biodiversiteit. Hans
heeft gekozen om klaver te zaaien op de percelen, klaver bindt stikstof uit de lucht. De wortelknolletjes die ontstaan vormen weer bouwstoffen voor het gras en zijn belangrijke eiwitten
voor het vee. In de stal zie ik ook gedroogde klaver tussen het hooi liggen. Biologische boeren
strooien geen stikstof en zoeken naar alternatieven, klaver is een mooi alternatief en een prima
drachtplant voor de bij. Er staan langs de akker
ondertussen enkele bijenkasten van leden van
de vereniging.
Hans vertelt dat hij verderop bewust haver heeft
gezaaid, een dicht gewas, waar onkruid geen
kans bij krijgt. Op deze manier wil hij zijn akkers
gezond houden.
Rond de boerderij zijn fruitbomen te vinden, ook
daar willen ze op termijn graag bijenkasten bij
plaatsen. Er zijn nog zoveel wensen…..
In de stal hangt wel een uilenkast, beheerd door
een vereniging van kerkuilen en dit jaar kwamen
er maar liefst 7 uilskuikens uit. ’
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s Avonds scheren de uilen laag over en maken
horror geluiden, een enge bedoeling voor de
kinderen die dan even helpen de stal aan te vegen.
Boerin Tanja vertelt enthousiast dat de honing
ook verkocht wordt in het winkeltje, ze is blij met
deze aanvulling. Het is een mooi verhaal om te
vertellen, echt een streekproduct waar ze zelf
aan mee werken. In de winkel worden diverse
streekproducten verkocht, natuurlijk het rundvlees van de eigen koeien en stieren, dan ook
varkensvlees, eieren, jerseykaas, mosterd, diverse groenten, rauwe melk en boerenijs. Het is
zeker de moete waard om op vrijdag of zaterdag
daar eens een boodschappentasje te vullen.
Ik krijg een stukje jerseykaas mee en na een
rondleiding over het bedrijf spoedt boer Hans
zich weer naar de kalvende koe….het werk gaat
door!
Edith Peters
Info: boerderijwinkel-denieuwenburgt.nl
Openingstijden van de winkel:
Vrijdags
van 16:00 uur tot 19:00 uur.
Zaterdags
van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Nieuwe denkwijze:
Een permanente akkerrand is een onderdeel van het boerenbedrijf. Deze draagt, net als een goed
afwaterende sloot, bij aan de productie (bestuiving, plaagbestrijding) en daarmee aan een positief
bedrijfsresultaat. De invulling waarmee akkerranden worden gerealiseerd moet wel anders: Een op
termijn ecologisch waardevollere akkerrand is een akkerrand die bestaat uit inheemse meerjarige
vaste plantensoorten en die jaarlijks op dezelfde plek groeien. De agrariër hoeft slechts eenmaal een
bodembewerking uit te voeren en in te zaaien, waarna de rand jarenlang permanent kan blijven liggen.
Afhankelijk van grondsoort en kruidensoorten kan de rand (eventueel gefaseerd) 1 à 2 maal per jaar
gemaaid worden en afgevoerd. Het maaisel kan als extra kruidenrijkgrasmengsel opgevoerd worden
aan melkvee of aan kalveren als ‘prik’ voor de maag. Door 20% van de vegetatie te laten staan in de
winter hebben amfibieën en vogels ook dekking en voedsel in de vorm van zaden.
De akkerranden leveren hiervoor een positieve bijdrage. Akkerranden en bloemstroken kunnen helpen
om natuurlijke vijanden (sluipwespen, zweefvliegen, loopkevers, spinnen, enz) te stimuleren, en zo
helpen om plagen in verschillende landbouwgewassen te onderdrukken. Ook is er aandacht voor het
stimuleren van akkervogels en het versterken van weidevogelbeheer.
9
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Bijen in de kunst

Het is even zoeken, maar allengs kom je tot de
herkenning: een bijenkorf. Eén van de tegels die
Bart van der Leck (1876-1958) rond 1936 begon
te maken.
Begonnen als kunstschilder met een streven naar
monumentaliteit in de vorm van muurschilderingen. Hierin maakte hij tussen 1910 en 1915 een

ontwikkeling door. Hij liet het perspectief weg en
zijn onderwerpen verwerden tot geometrische
vormen in primaire kleuren tegen een witte achtergrond.
In 1916 maakte hij kennis met Piet Mondriaan
wiens verregaand abstraheren van het onderwerp
voor van der Leck als voorbeeld diende.
Met Theo van Doesburg en Mondriaan richtte hij
het tijdschrift De stijl op waarnaar de kunstrichting werd genoemd die dit jaar 100 jaar bestaat en
waarvan in ons land diverse exposities te zien zijn.
In de jaren ’30 begon hij te werken met keramiek,
waarvan de afbeelding op tegels een afgeleide
was.
In het Kröller-Müller museum zijn veel van zijn
werken te zien. De tegel met de bijenkorf is met
diverse andere tegels uitgeleend aan het Tegelmuseum in Otterlo.
Zoals ik al aangaf is het ondanks de simpele vormgeving toch mogelijk het onderwerp te herkennen.
Zo ook de voorstellingen op de twee tegels die
links en rechts van de bijenkorf staan: een geit en
een vis. En bij nader inzien toch ook nog een bij
links boven bij de korf.
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Varroabestrijding uitgevoerd?
(een nieuw middel op de markt)
Nu de heidedracht voorbij is neem ik aan dat de
meeste imkers hun bestrijding hebben gedaan
of er bijna mee klaar zijn. Het broed dat in september/ oktober nog geboren moet worden, en in
komend voorjaar van belang is voor het aansturen van de nieuwe groei van het volk, moet zo min
mogelijk geschaad worden door de mijten. Elke
nu gedode mijt kan zich in het nieuwe broed niet
meer vermenigvuldigen.
De beproefde bestrijdingsmiddelen, zoals mierenzuur in diverse toepassingen en producten op
basis van thymol, zoals Thymovar, hebben er weer
een collega bij gekregen. Polyvar Yellow, een door
Bayer ontwikkeld middel met als werkzame stof
flumethrine, een synthetisch pyrethroïde. De stof
is verwerkt in een plastic strip met gaten, waar de
bijen doorheen gaan bij het in- en uitgaan van de
kast, De strip moet namelijk worden aangebracht
in de vliegopening. Bij het passeren ervan krijgt de
bij enkele nanogrammen van de werkzame stof op
zich en geeft dit door direct contact door aan andere bijen en zo naar de mijten.

De strip moet na de honingoogst worden aangebracht en kan tot na de vliegactiviteit zo’n 2 tot 4
maanden dus blijven zitten. Juist in de periode als
er nog maar weinig dracht is komen de bijen eerder tot roverij en is er meer kans op insleep van
mijten uit andere volken.
In verband met resistentie van mijten voor middelen als flumethrine wordt nu al aangegeven dat
het middel om het jaar gebruikt moet worden.
Verder blijkt uit onderzoek, mede door Bijen@wur
dat er maar heel weinig residuen van het middel
in was en honing terecht komen. (Ik moet ineens
aan fipronil denken.)
Bijen@wur ziet het middel als een goede aanvulling met name in geval de late heidedracht het
gebruik van mierenzuur en thymol moeilijk maakt.
Bijen@wur zal er binnenkort meer aandacht aan
schenken in hun Nieuwsbrief en in de bijenbladen.
Marcel Simon.
(zie ook de nieuwsbrief van de NBV)

Marcel Simon

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
10
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Bij-zondere duizendpoot!
Naam: Chantal de Rouw
Leeftijd: 37 jaar
Woont met: Michael Luteijn, Yorinde (12) en
Dominique (8)

“D’r Bij”
Chantal vertelt dat ze deze morgen nog weer werd
benaderd door RTV-Arnhem. Of er tussen 12 en 13
uur iemand van onze vereniging kon aanschuiven
in de studio om te vertellen over de gevolgen van
de Aziatische Hoornaar voor de honingbij. Dan
moet er snel gehandeld worden, Chantal overlegde
met voorzitter Paula. RTV-Arnhem kreeg het advies om met ‘Wageningen’ contact op te nemen.
Chantal ’s nummer staat vermeld bij het melden
van zwermen. Ze moet dus voortdurend haar telefoon in de buurt hebben. Toen ze met gezin een
dagje in de dierentuin waren, werd ze maar liefst 5
keer gebeld over verschillende zwermen. Meestal
in Arnhem, dit jaar niet één in Rheden, waar ze zelf
woont. Toch zal ze zelf de zwerm niet scheppen, ze
wil geen belangenverstrengeling. Ze vindt het leuk
om de app te beheren. Ze heeft veel contact met
verschillende mensen, krijgt foto’s doorgestuurd
van zwermen en wespennesten. Ze informeert en
adviseert, stelt gerust en legt nog maar een keer
uit dat een bij geen wesp is.
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Via facebook benaderde ze enkele bedrijven in de
omgeving, denk aan boerderijwinkels, hotels, bakkerijen en restaurants. De reacties waren zeer positief, streekproducten blijken gewild. Zo verkocht
de ijssalon in Rheden dit jaar honingijs.
Chantal overlegt met de bedrijven welke honing
het best bij ze past. Het gaat dan over smaken,
maar ook over herkomst en de maat van de potjes.
De boerderijwinkel wil bijvoorbeeld graag hexagonale potjes, want de mosterd uit de buurt wordt
daar ook in verkocht. Bij hotels blijken de 450
gram potjes het goed te doen, liefst in verschillende smaken. Linde, acacia en heide zijn favoriet.
Als ze zelf niet voldoende voorraad hebben, wordt
de honing ingekocht.

Bijenstal

| jaargang 42

Grote hotels hebben ook belangstelling om een
bijenkast op het terrein te hebben. Chantal ( en Michael) bekijken of ze daar behulpzaam bij kunnen
zijn door bijvoorbeeld de kast te beheren.
Nu alleen nog de heidehoning, dan is het seizoen
alweer voorbij, zegt ze wat teleurgesteld. Maar ze
heeft nieuwe plannen, ze kreeg voor haar verjaardag een boek “Creatief met bijenwas’ van Petra
Ahnert. Enthousiast laat ze het zien, met name
de verzorgingsproducten hebben haar aandacht,
scrubs, crèmes, zalfjes. Deze winter gaat ze het
allemaal uitproberen. Samen met de kinderen,
want dat heeft ze geleerd van het verleden: tijd
en aandacht voor de kinderen zijn een voorwaarde
voor een gezonde onderneming.
Edith Peters

Ze is graag met haar handen bezig. Voor ze zich
op de bijen stortte, organiseerde ze workshops
aan huis. Ze maakte kaarten, zeg maar rustig kunstwerkjes. Gebruikte de scrap methode,
waarbij prachtige lay-outs van foto’s worden gemaakt. Voor deze hobby heeft ze nu minder tijd.
Wel maakt ze labels voor aan de potjes honing en
tovert bijzondere verpakkingen om het geheel als
feestelijk cadeau te kunnen inpakken.

Met Chantal en Michael deed ik ruim 3 jaar geleden de beginnerscursus. Zij kwamen van top tot
teen in beschermende kleding; rubber laarzen,
stevige broek, imkerjack en flinke handschoenen.
Nieuwsgierig en leergierig, maar beducht voor de
bijensteken.
Wat is er gebeurd in de afgelopen 3 jaar? Ze hebben ondertussen 45 bijenvolken. Michael is secretaris van onze imkervereniging. Chantal beheert de
zwermapp groep. Ze hebben een imker webshop.
Hun huis staat vol, een warmte kast, lege potjes,
gevulde potjes, bestellingen.
12

Chantal is haar leven lang al een bezige bij, ze
deed een opleiding voor bloemist, had een eigen
bloemenwinkel in Rheden. De combinatie met de
zorg voor een kind, maakte dat ze stopte met deze
zaak. Maar stilzitten kan ze niet.
Haar creatieve hobby, het knutselen, werd daarna
langzaam een onderneming. Ze begon een winkel
(en web winkel) voor hobby artikelen. Maar ook
toen bleek dat er slechts 24 uur in een dag zaten;
het kostte haar teveel energie. De winkel stopte,
de workshops aan huis gingen door.
Haar ervaring met de webshop kwam haar goed
van pas, toen Michael besloot een webwinkel te
starten voor bijenartikelen.Tot haar verbazing
bleek de vraag naar honing groter, dan de vraag
naar imkermaterialen.

brood met smaak...

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
Hoofdstraat 94
• 6994 AK De Steeg • T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem • T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81
• 6828 CG Arnhem • T 026 - 303 23 57
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Drachtplanten
Het belang van voldoende voedsel voor insecten
en de noodzakelijkheid om actie te ondernemen
in dit kader, lijkt een groter draagvlak te krijgen.
Daar waar aanvankelijk in dit verband het verdwijnen van subsidies een lastig te nemen ‘hobbel’
leek, ontstaan meer initiatieven die gericht zijn op
het vergroten van het voedselaanbod voor die insecten die afhankelijk zijn van nectar en stuifmeel.
‘Samenwerking’, onder andere door regio-, (provinciale en landelijke-) overheid, natuurorganisaties en bedrijven is daarbij van zeer grote waarde.
Ook binnen onze vereniging is gekozen drachtplanten als ‘jaarthema’ neer te zetten om krachten te
bundelen.
- De Werkgroep drachtplanten is (weer) actief en
kan nu door het groter aantal werkgroep- leden
resultaatgerichter aan de slag. Het doel van deze
werkgroep is de aandacht voor- en aanplant van
drachtplanten vergroten.
- Redactioneel wordt in elke uitgave van ons verenigingsblad ‘De Bijenstal’ aandacht besteed aan
drachtplanten. De schrijvende leden onder ons
berichten over bijzondere drachtplanten, de waarde van kruidenrijke akkerranden of de bloeiende
omgeving van hun bijenstandplaats. Zie ook in dit
nummer de bijdrage van Edith Peters.
- Onze deelname met inzaai- en aanplant acties
tijdens de jaarlijkse NL doet dagen, die mogelijk
worden gemaakt door de financiële ondersteuning van het Oranje Fonds én de inzet van meer
dan honderd vrijwilligers (!) in vier projecten, is
succesvol verlopen. Ingezaaide percelen en groenstroken stonden prachtig in bloei en de aangeplante bijenbomen zijn voorgedragen om opgenomen
te worden in de ‘lijst bijzondere bomen’ van de gemeente Rheden. Voor aankomend jaar zullen nieuwe NL doet projecten worden opgezet door inzet
van leden en de samenwerking met scholen, de
gemeenten Arnhem/Rheden/Rozendaal en bedrijven. Eenieder die hieraan een bijdrage wil leveren
is van harte welkom zich te melden. Denk hierbij
zowel aan het voordragen van een stuk grond dat
zich ervoor leent ingezaaid te worden, als ook de
praktische ondersteuning tijdens de NL doet dagen
14

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

zelf, die aankomend jaar op vrijdag 9 en zaterdag
10 maart plaats zullen vinden.
- De in het voorjaar, nieuw verschenen zaaifolder
is ondertussen alweer aangepast in een meer
handzaam formaat flyer die gemakkelijker in een
broekzak past. Het broekzak formaat vergroot de
kans dat ontvanger meer aandacht zal besteden
aan de flyer, als deze thuis de keukentafel bereikt.
Waarbij gezegd zei dat het ‘even’ tussendoor aanpassen van folder naar flyer alleen mogelijk is
omdat wij onder onze leden een ervaren drukker
in huis hebben, die de lay-out ‘even’ veranderd.
In de flyer met de titel ‘Zaai een Bijenrestaurant’
zit een zakje meerjarig zadenmengsel. Tijdens de
Landleven dagen in het NOM is deze flyer grootschalig ingezet. Deze promotieactie is mogelijk
gemaakt door de donatie van 5 kg zadenmix van de
gerenommeerde zadenleverancier PVM uit Lobith
en de vrijwilligers die 5 kg zaden in kleine zakjes
wilden vullen. Het uitgebreide zadenaanbod van
PVM is te zien op www.pvmbv.com.

September 2017

Op onze website www.debijenstal.nl zal een onderdeel worden geïnstalleerd dat de mogelijkheid
biedt om uiterst nauwkeurig aan te geven waar
en welke drachtplanten, in een bepaalde periode,
in bloei gezien zijn. Dit onderdeel is voor iedereen
toegankelijk. (zie afbeelding)
Daarnaast is voor hetzelfde doel een App voor
smartphone ontwikkeld die de registratie van
drachtplanten vereenvoudigt omdat de gps-coördinaten via de smartphone worden opgehaald en
via de App direct een foto gemaakt kan worden.
Om gebruik te kunnen maken van deze App is een
internetverbinding niet vereist, de gegevens worden gesynchroniseerd bij een wifiverbinding.
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De mogelijkheid die deze App dan toekomstig zal
kunnen bieden is op basis van je gps-coördinaten
bekijken wat er in de omgeving bloeit. Deze App
zal voor iedereen toegankelijk zijn.
Synchroon aan de registratie van drachtplanten
zullen de standplaatsen van bijenvolken van leden
worden vastgelegd. Deze gegevens worden verzameld door de Werkgroep Drachtplanten en zijn
niet toegankelijk voor derden.
De presentatie, van de verzamelde gegevens over
drachtplanten en standplaatsen van bijenvolken,
staat op de planning voor het einde van het aankomende jaar.
Lotty van den Bosch

Terug naar de werkgroep drachtplanten; er ligt al
jaren de wens, zicht te krijgen op de standplaats
van bijenvolken in verhouding tot het voedselaanbod in de omgeving. Het handmatig invullen, op
plattegronden, van de standplaatsen van bijenvolken in combinatie met drachtgebieden is daarbij
een niet uitvoerbare taak gebleken omdat de situatie per maand verandert. Waarbij ook vermeldenswaard is dat de voor dit doel welwillend ter
beschikking gestelde bomenlijst van de gemeente
Arnhem al 40.000 bomen bevat. Deze heeft ook
na de schifting op drachtwaarde, een behoorlijke
omvang.
Het digitaliseren van beschikbare informatie zou
van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor
het verkrijgen van inzicht. Een van onze leden, informatietechnologie kundig, heeft de behoefte aan
inzicht opgepakt en omgezet in de ambitie om de
benodigde ‘tools’ te ontwikkelen waarmee informatie over drachtplanten in de omgeving digitaal
verzameld kan worden. Het doel daarbij is het
verkrijgen van een zo compleet mogelijk overzicht
van drachtplanten, die per maand in een bepaald
gebied gezien zijn.

15
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Bijen bij Juul in park Klarenbeek en
Egypte...
Ergens in juli zag ik een enorme wolk bijen
van één van mijn volkjes in de tuin vertrekken
richting een hoge oude eik….Een zwerm? Ze
zaten zo hoog dat er een verrekijker aan te pas
moest komen om ze te observeren……
Wat was daar nu weer aan de hand?
Op de eerstvolgende bijpraatochtend waren er natuurlijk bedreven imkers die mij dat haarfijn konden uitleggen. Een bruidsvlucht! Wat prachtig! En
ja hoor…eind van de dag trokken ze ( minder spectaculair, maar toch) weer terug in de kast. Schijnbaar hadden verschillende darren zich in die eik
verzameld om hun nuttige werk, ‘de bevruchting’
van de jonge koningin uit te voeren. Ik kreeg er
bijna een romantisch gevoel bij. Omdat ik al eerder
een zwerm bij een van mijn buren had geschept
zou het een hele logische verklaring zijn.
Zo maak je als imker van alles mee. Wat zijn de
bijen toch fascinerende beestjes.
Wat mij ook opviel, mede door de zwermapp, is dat
er aan het einde van de zomer ook nog regelmatig
gezwermd werd.
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Samen met Eddie van de Ham heb ik nog een
ini-mini zwermpje geschept dat hing in een zonnescherm in de wijk Presikhaaf. Zo eenvoudig hadden we nog nooit een zwerm geschept. De emmer
konden we strak tegen het scherm aanhouden,
klap op het scherm geven en het hele zwermpje
belandde in de emmer en vervolgens in een zesramertje. Omdat het zo’n klein schattig zwermpje
was dat zelfstandig de winter niet zou overleven is
deze aan Erwin geschonken om te verenigen met
een ander volkje van hem. Het gaat ze goed….We
dachten trouwens zo klaar te zijn met onze actie
was ook zo maar het oude echtpaar dat er woonde,
alleraardigste mensen, bedienden ons van koffie
en hielden niet meer op met vertellen over hun
leven zodat we nog de hele avond weg waren met
een mopperende echtgenoot als gevolg. “Jij bent
ook alleen maar met die bijen bezig”….….

raten dwars op de lengterichting van de buis bouwen. Door de deksel aan de achterkant te openen
konden ze honing oogsten. Als de imker met de
rook kwam, konden de bijen aan de andere kant
wegvliegen en vielen zo de imker niet aan. Hierbij
werd zelfs permanente raatvernieuwing, ook van
het broednest, gewaarborgd door na die honingoogst de achter- en de voorzijde van de buis om
te draaien. Ze zeggen weleens: “slimme jongens

die Romeinen” maar dat zou je ook over de Egyptenaren kunnen zeggen…
Interesse in imkeren kent geen grenzen en deze
informatie wilde ik jullie niet onthouden.
Ondertussen hoor ik flink gezoem op de uitbundig
bloeiende heide waar ik vaak wandel met onze
hond. Volgend jaar toch een keertje naar de hei
met enkele volkjes?
Eerst maar eens inwinteren, zo jammer!

Bijen houden in het oude Egypte, reliëf

Juul Hogeling

Gelukkig hadden we op de valreep nog een
‘last-minute’reis naar Egypte geboekt…Een prachtige reis, varen over de Nijl en bezoek aan de vele
indrukwekkende tempels uit de oudheid.
Wisten jullie dat de Egyptenaren 5000 jaar geleden
al bijen hielden?
Honingbijen zijn één van de vele afgebeelde dieren in het oude Egypte omdat de bij symbool staat
voor het koningschap van Neder-Egypte. Deze
afbeeldingen zijn in graven en in tempels terug
gevonden. Na de eenwording van Opper- en Neder-Egypte werd dit symbool opgenomen in de
troonnaam van de farao. De bij staat mogelijk symbool voor wederopstanding.
Bijen stonden in het zegel van de bekende vrouwelijke farao Hatsjepsoet.
In Egypte hield men 5000 jaar geleden bijen in keramiek buizen. Deze waren ongeveer een meter
lang, hadden 25 cm doorsnee en waren aan de
einden afgesloten met een deksel. Deze buizen
werden horizontaal opgestapeld. Zo ontstonden
muurtjes, waarbij de buitenste buizen voor de
isolatie leeg werden gelaten. Op afbeeldingen van
rond 2400 zien we dat de oude Egyptenaren al
wisten dat ze rook konden gebruiken om de bijen
op afstand te houden. Ze wisten dat de bijen hun
17
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Heilige bij op Bali?
Deze zomer was ik (en ben nog steeds gelukkig)
25 jaar getrouwd met Rieneke en dat was een
mooie aanleiding om dit samen met onze kinderen te vieren middels een reis naar Indonesië.
Om precies te zijn, we zijn op Java en Bali geweest.
Het was een fantastische reis waarin we ongelooflijk veel gezien en meegemaakt hebben. Op Java
kwamen we onderweg een motorscooter tegen
met een hele berg raat achterop!
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Deze Honeybee Farm vertelde ons over 2 verschillende typen bijen. Te weten de Kelo Honeybee ook
wel Black Bee genoemd (Apis Trigona [voor meer
info zie Wikepedia], niet te verwarren met onze
Zwarte bij), nee deze soort is zeer klein (de grootte
van een volwassen driedubbele fruitvlieg), steekt
niet en produceert honing die zowel zuur als bitter
smaakt.

Tekst en foto’s Erwin Prins.

De nieuwsgierigheid werd hierdoor alleen nog
maar meer geprikkeld. Een wens van mij was
om in contact te komen met een plaatselijke imker. Helaas is dat niet gelukt, maar wel hebben
we de Honeybee Farm “Lebah” (betekent:Bij in
Indonesisch) bezocht op Bali. Hier werden wij geïnformeerd over de zogenaamde “Kung Kung An”
volgens onze gids de methode van imkeren. Deze
methode is erop gericht om middels holle boomstammen, die zijn afgedicht aan beide zijden met
plankje of een halve kokosnoot met een gaatje
erin, opgehangen in een boom. Ook wel bekend
in Afrika. Deze stammen (ongeveer 40 cm lengte)
worden opgehangen waarna er een zwerm in kan
trekken. Soms verlaat de zwerm deze behuizing
en kan de overgebleven honing makkelijk worden
geoogst. Wanneer de bijen er nog in huizen worden
ze middels rook verjaagd en kan de ronde natuurbouwraat worden geoogst (pershoning).
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De kleur van de honing is zwart en de prijs ook
hoog omdat deze soort niet veel honing produceert; 1à 2 kg per jaar. Bijzonder dat wel, maar niet
mijn voorkeur kan ik zeggen. De andere soort was
de de locale Balinese honingbij (Apis Cerana), deze
kan wel steken, zoals bekend. De honing die we
hiervan geproefd hebben, had hier een krachtige
bloemensmaak die het meest qua smaak en geur
lijkt op die van Jasmijn. Een potje moest 330.000
Indonesische roepia’s (= € 21,0) voor 250 ml opbrengen! Met de kokers schijnt ook gereisd te worden ‘in het seizoen’ naar de Jungle. Veel bloemen
worden ook gebruikt voor offerbakjes van gevlochten bamboe voor in de vele tempels. Maar wellicht
is hier ook sprake van een bepaalde drachtperiode? Na het bezoek aan de Honeybee Farm gingen
we ergens lunchen en daar zagen we tussen het
restaurant en de keuken een tempeltje dat bevolkt
werd met heilige? bijen!.
19
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“BIJ”ZONDERE
HEERLIJKHEDEN BIJ
BILDERBERG RÉSIDENCE
GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen

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

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

www.bellmakelaardij.nl
Hertogstraat 31

Op zoek naar een woning?

6881 ML Velp

Uw woning verkopen?

Telefoon 026 4450818

Een taxatie nodig?

info@bellmakelaardij.nl

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

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

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