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DRUK:

Was ik in september nog zo optimistisch te denken
dat het corona virus op te terugtocht was, nu moet
ik vaststellen dat ik mij ernstig vergist heb want we
zijn weer bij af.
In ieder geval hebben we in de nazomer nog enkele
bijpraat ochtenden kunnen houden en genoten van
de interessante lezing op 14 oktober van Hans van
der Poel.

026-3554559

026-4462588

026-4425514
06-26768644

Zwarte bijen uit
België zij
neindelijk!Ω
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Maar daarna was het dus weer over. Wel was er
als laatste activiteit nog het enthousiasme van een
aantal leden om te helpen de Simonsveste weer op
te ruimen en schoon te maken, waarvoor dank aan
allen die hebben geholpen.
Maar de lezing van november heeft het bestuur
moeten afzeggen en ook moeten besluiten om –
wederom- de stamppot maaltijd in december niet
te laten doorgaan.
Iedereen moet nu op eigen kracht inwinteren. Maar
omdat deze maaltijden altijd zo plezierig zijn voor
de onderlinge contacten en bovendien erg lekker
hoopt het bestuur dat er wellicht een mogelijkheid
komt om een uitwinteringsmaaltijd te organiseren.
Afwachten dus wat het virus doet.

Inmiddels wordt langzaam maar heel zeker de
website vernieuwd en actueel. Ook werkt het systeem voor reservering van de slinger ruimte weer.
Of eventueel de opleiding verder kan worden ingevuld is nog onduidelijk gelet op de ontwikkelingen
rondom de Corona crisis. Zodra er meer duidelijkheid komt krijgen de betrokkenen bericht hierover.
Inmiddels heeft begin november een ledenraadsvergadering van de NBV plaatsgevonden. Een thema was het kort te voren aftreden van de voorzitter
van de NBV Bert Berghoef. Omdat deze zich met
veel energie heeft ingezet in de gesprekken met het
ministerie van LNW over onder meer het verkrijgen
van de Europese honinggelden en de komende verplichte registratie van imkers, over de problematiek
rond de biodiversiteit en over de aanpassing van de
structuur van de NBV als vereniging, kwamen er
vragen van de leden tijdens deze vergadering.
Dit heeft ertoe geleid dat de ledenraad een commissie heeft ingesteld om op korte termijn de redenen
van het vertrek nader te analyseren en te komen tot
het opstellen van een profielschets voor een nieuwe voorzitter. Ook waren er 2 lezingen waarin een
schets werd gegeven over ontwikkelingen die voor
imkers te verwachten zijn en op welke wijze de NBV
als landelijke overkoepelende organisatie hier het
best kan reageren.
In mijn column van september jl. berichtte ik al
hierover.
De begroting is goedgekeurd en de contributie voor
2022 blijft ongewijzigd.
Paula Swenker

Namens het bestuur en redactie
wenst ik eenieder goede feestdagen toe en een goed, hopelijk ook
normaal 2022.
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AGENDA

De Bijenstal in plastic: waarom?
Het zal jullie lezers vast opgevallen zijn dat de Bijenstal al een tijdje geseald op de deurmat terechtkomt. Dat viel ons - de redactie - ook op. En we zijn
er niet per se blij mee. Daarom vroegen we Editoo
(de drukker en verspreider) waarom dit zo is, en of
dat niet anders kan.

De machine die daarvoor gebruikt wordt, werkt op
de energie van zonnepanelen. En de seal die om het
magazine zit, is drie keer dunner dan de folie die
voorheen werd gebruikt. De huidige biobased folie
moet bij het plastic afval worden ingezameld, maar
heeft direct of indirect een natuurlijke oorsprong.

Let op: Onderstaande agenda is uitsluitend onder voorbehoud dat de situatie rondom corona zich op de
meest gunstige wijze ontwikkelt.

Het zit zo: voorheen werd De Bijenstal verzonden
door Sandd. Maar eind 2019 is Sandd overgenomen
door PostNL. En PostNL eist dat de magazines op
een bepaalde wijze verzonden en verwerkt worden.
Een van die eisen is dat het magazine afgesloten
(geseald) moet worden. Sindsdien heeft Editoo niet
stilgezeten en bekijkt alle mogelijkheden om een zo
milieuvriendelijk mogelijk plastic te gebruiken.
Het sealen gebeurt ook zo zuinig mogelijk.

Het is voor Editoo helaas niet mogelijk om het verzenden anders te doen. Daarom doen we het er
voor nu maar mee. Een mogelijke oplossing zou
zijn om de magazines zelf te gaan verspreiden...
Dat is wellicht iets om over na te denken?

Donderdag 13 januari lezing Astrid Boerkamp start 19:30 uur. Thema ‘Kennismaking met wilde bijen’

De redactie

Zowel de lezingen als de ALV zullen dan plaatsvinden in de Aula van Woonzorgcentrum Nieuw Schoonoord in Velp. Aanmelden vooraf voor zowel de ALV als de lezingen blijft vanwege de organisatie noodzakelijk via lgc.vandenbosch@gmail.com

Januari

Februari

Donderdag 24 februari 19:30 uur, ALV
Als u een indringende vraag heeft voor bespreking tijdens de ALV meldt dit dan bij het bestuur vóór 17
januari a.s.
Maart
Woensdag 9 maart 19:30 uur lezing Peter Linnartz. Die lezing heeft de titel: ‘Typen Bijenwoningen en hun
mogelijkheden’
NLdoet op vrijdag en zaterdag 11/12 maart.
Voor de begeleiding bij het inzaaien van drachtplanten op diverse locaties binnen de gemeenten Arnhem
en Rheden zoeken wij nog versterking. Graag aanmelden bij Lotty

Eerste bijpraatochtend zaterdag 26 maart a.s. bijenstal Simonveste

brood met smaak...

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket
bij Arnhems oudste bedrijf!
Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse
bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk
vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen.
Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de
aanbieding hebben!

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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Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

Thuvinestraat 37, Duiven
Brink 12, Huissen
Groenestraat 73, Rheden
Pres. Kennedylaan 301b, Velp

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - Rheden - www.hilvers.nl - bakker@hilvers.nl - 026-364 41 41
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fijn gezeefde heidehoning op. Alle ongerechtigheden worden immers door de fijne panty tegengehouden.

Collega imkers die ook regelmatig hun best doen om heidehoning te kunnen oogsten, weten dat het
gewoonlijk geen eenvoudige klus is.

Dat blijkt in de praktijk heel tijdrovend te zijn.
Juist daar heeft Klaas Poppinga iets op gevonden:
zijn honingmangelapparaat. Zelf gebouwd.

Het begint al met de voorbereiding in de vroege nazomer: hoe staat de heide erbij, is het niet te nat of
erger te droog? Of is het te fris, dan wel te warm.
Kortom het blijft een hele tijd spannend of het er
in het seizoen wel van komt: de gewenste heidehoning?
Dan hebben we het nog niet eens over de toestand
van het bijenvolk zelf gehad. Immers alleen met
een krachtig en gezond volk is er kans op een interessante heidehoningoogst.

Op deze wijze worden we aan het einde van het
imkerseizoen verblijd met sublieme kwaliteit heidehoning. En kunnen we met opgeheven hoofden
onze eigen heidehoning aanbieden voor de jaarlijkse honingkeuring. Dat besluit voor ons een mooi
seizoen.

Als we ervan uitgaan dat de dracht aan heidehoning
tot voldoende tevredenheid stemt, begint het echte
oogstwerk.
De kasten worden op goede conditie en voorraad
gecontroleerd. Klaar gemaakt voor de thuisreis. De
slingerruimte in de stal Simonveste gereserveerd
en vaak gaan Bart en ik samen een volledige dag
slingeren.
Het is aanpoten, ook al doe je samen alle werkzaamheden. Een gaat ontzegelen, de ander bedient
de speciale Kolbmachine Dit zware gietijzeren
apparaat is jaren terug in het bezit gekomen van
stal Simonveste; door een gift. Het heeft het grote
voordeel boven het handmatig kolben, dat de honingraten minder ernstig worden beschadigd. En er kunnen
3 raten aan 2 zijden tegelijk
6

worden “beroerd” om de gelachtige heidehoning in
beweging te brengen. Met een elektrisch kacheltje verwarmen we voorzichtig de onderkant van de
honingslinger zodat de honing niet te snel “stijf”
wordt.
Dan komt het laatste deel van dit stalwerk. De honing moet uit de slinger door de grove en fijne zeef
worden gebracht.

Het hart zit in de damespanty bekend Nederlands
fabricaat, bijvoorbeeld 100 denier of iets zwaarder.
De twee pijpen worden in elkaar geschoven, en vervolgens laten we de goed vloeibare heidehoning er
rustig in lopen. De panty zwelt aan tot een grote bal,
maat grote pompoen.
Vanaf de bovenkant van de bolle panty wordt deze
door middel van een mangel voorzichtig langzaam
leeg geperst. Dat levert in het honingvat een heel

Arthur Ohm
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Bijen in de kunst
Onlangs bezocht ik het Lalique museum in Doesburg. Een klein museum in twee sfeervolle monumenten in het prachtige stadje. De ruimtes zijn voor een deel via smalle trappen te bereiken. Je moet er dan
ook wat voor doen, maar het is de moeite waard.
De naam zegt al dat het museum vooral gewijd is
aan de Franse glaskunstenaar en edelsmid René
Lalique (1860-1945). Hij leefde in de periode van de
Art Nouveau en Art Deco wat ook goed blijkt uit zijn
kunstwerken. Een bijzondere expositie van glazen
vazen, parfumflesjes en juwelen waarbij Lalique ter
inspiratie bij zijn ontwerpen veelal gebruik maakte
van flora en fauna. Pauwen, libellen, bloemen, vlinders en slangen hadden zijn voorkeur. En natuurlijk
ook wel bijen. Daar was ik natuurlijk naar op zoek.
In een vitrine met sieraden trof ik deze prachtige
broche aan. Gemaakt van goud, vuurtopaas en plique à jour. Dit laatste is een techniek waarbij glazuur in cellen wordt aangebracht, zodat het licht
erdoor valt. Bij deze broche in de cellen van de vleugels. Dit las ik van het kaartje dat ernaast lag. Maar
tot mijn teleurstelling stond ook op dat kaartje
“Deux Bourdons 1904”. Het bleken dus 2 hommels
te zijn.

Foto 2

Foto 4
moer, goud en email. Foto 4 toont echter wel een
bij, dus toch nog, als knop op een pin waarmee een
hoed kan worden gezekerd in het haar. De naam
“Lalique stickpin Abeille” bevestigt dit ook.
Nu blijkt dat ook bij andere voorwerpen van Lalique
hommels met bijen worden verwisseld en omgekeerd. Zo wordt de haarkam van foto 2 “Kam met
bijen” genoemd terwijl dit ook duidelijk hommels
zijn. Niettemin een grappig sieraad gemaakt van
o.a. been. Een dergelijke kam (Foto 3) met de naam
“Deux Guêpes” heeft aan de top wel veel weg van de
broche met hommels, maar volgens de naam zijn
het twee wespen. Je ziet het er
niet aan, maar de gebruikte
materialen zijn hoorn, parel8

Ook dit sieraad is gemaakt van geel goud, hoorn,
email en polychroom bijenmotief. Wanneer je je
gaat verdiepen in het werk van Lalique kom je in
een mer à boire terecht, om bij het Frans te blijven.
Op een veiling catalogus worden onwaarschijnlijk
hoge prijzen, alleen al als inzet genoemd. Tienduizenden euro’s worden grif geboden. Ik zou zeggen,
breng een bezoek aan museum Lalique, Doesburg
is vlakbij.
Marcel Simon

Foto 3
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Hufterproof
Wat te doen tegen misbruik van een mooie bijenstal die wat achteraf staat in Park Angerenstein? De
afgelopen 7 jaar (sinds de nieuwe stal er staat) hebben we nagenoeg geen last gehad van vandalisme,
maar nu is die “goede betrouwbare” tijd voorbij.

Sinds een jaar hebben we last van jongelui die bivakkeren in de stal, lekker achter de kasten want
dan zit je daar droog en niemand die het ziet. Eigenlijk geen groot probleem totdat men de omheining
en toegangspoort vernielde en heel veel rotzooi
(resten van het blowen en eten) achter liet. Toen
werd het voor ons (de stalcommissie en bestuur) te
gek en hebben we de toegangsdeur op slot gedaan.
Dat hielp niet echt, want ze gingen tussen de kasten
door naar binnen.We hebben alles gerepareerd
(omheining en toegangspoort) en besloten om iedereen van de stalcommissie een sleutel te geven,
en in de laatste bestuursvergadering is er besloten
alles af te sluiten met betongaas.
Dat was hard nodig want toen Wilko en ik de kasten
van de hei terug brachten lag er een kast ondersteboven en uit elkaar op de grond (hoelang de kast
daar gelegen heeft, weten we niet).
Amper een week later is “men” weer binnen
geweest, met als gevolg dat de prullenbakken kapot
zijn getrapt en er brand was gesticht, de dag erop
(zaterdag 2 oktober) zijn we met alle leden van de
stalcommissie bezig geweest om een traliewerk
voor de kasten te plaatsen,
zodanig dat men er niet meer
via die kant in kan, om weer
10
van alles kapot te maken.

Tevens hebben we die ochtend de deuren en dak
schoongemaakt, de deur van de kleine stal gerepareerd en het bijenhotel geplaatst.
Heel fijn was het dat we gebruik konden maken van
het gereedschap van het bedrijf waar Wouter Vink
werkt, dat scheelt een flinke slok op een borrel.
Waarvoor dank.
We hebben er een paar foto’s bij gedaan zodat jullie
kunnen zien wat er vernield is en wat we hebben
moeten doen om verdere vernielingen te voorkomen. De stal lijkt nu net op een gevangenis, jammer
voor iedereen.
Namens de stalcommissie Angerenstein
Herman Radstake
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Wervelende schoonmaakochtend
op Simonveste
We schrijven 6 november 2021, de laatste persconferentie van het kabinet geeft ons nog de mogelijkheid om samen de handen uit de mouwen te steken. Herman (aanwezig vanuit het bestuur) controleert
de aanwezigen of ze allen gevaccineerd zijn en een groenvinkje krijgen, dit is het geval.

We zijn vandaag met 15 personen sterk, dit was in
2020 slechts 4, gelukkig nu veel handen die ook
veel werk hebben verzet! Het was even snel de taken verdelen, zodat iedereen zich nuttig kon maken.
Het hele interieur stond inmiddels buiten, waarna
je pas goed zag hoe nodig het was!
Zo heeft de keuken van Mieke de Lange een flinke
sopbeurt gehad evenals de stalen kast in de voorruimte en heeft de wassmelter een nieuw roze jasje
gekregen (volgens Klaas was het geel op). Intussen
boog Herman zich over vloer en wanden. Verder
heeft de slingerruimte ook een volledige sopbeurt
gekregen van Liesbeth van der Velde, Jackie van
Helsteren en Suzanne Gerets. Marcel liep de kantjes eraf. Zelfs het vaste gootsteenaanrecht was van
de muur gehaald en is het daaronder nu ook weer
blinkend schoon. Tevens zijn alle ramen vanbinnen
en van buiten weer picobello gewassen. Door Lotty
merk ik dat ik van deze vereende krachten en saamhorigheid in deze toch al bijzondere tijden weer helemaal blij word!
Ook in de buitenkasten is het
een en ander aan schoonmaakactiviteiten ondernomen, zo
12
zijn alle koninginnenroosters,

dekplanken en ramen van wasresten en propolis
ontdaan door Rob Van der Sande (buurman van
Mieke), Wil Berns, Peter Paardekoper en Henk
Hoge, zodat deze in het volgende seizoen weer direct gebruiksklaar zijn.
Alle kasten die in de verkoop aangeboden waren,
zijn verkocht aan blije imkers en van de opbrengst
kunnen we weer nieuwe materialen aanschaffen
die ontbraken of aan vervanging toe waren.

Henk heeft de tuin gemaaid, Rieks de heg gesnoeid
en Klaas assisteerde met technische werkzaamheden. Tevens is het blad door Ralph van Laar voor
zover dat gevallen was opgeruimd, geveegd, spinrag verwijderd. Kortom teveel om op te noemen. Tot
slot werd na gedane arbeid genoten van heerlijke
broodjes en lekkere pittige pompoen soep van Sinajda. Er was meer dan genoeg voor iedereen en
een aantal liefhebbers kon nog wat meenemen
naar huis. Complimenten, het was smullen!
Tijdens de soep en de broodjes kreeg ondergetekende nog een boek met cartoons overhandigd door
Marcel voor mijn inzet in de afgelopen zes jaar voor
de tekeningen die ik voor ons blad gemaakt heb,
waarvoor mijn hartelijke dank. Tja dan zult u denken, mooi al die activiteiten, hoe schoon is ‘t nu?
Dan nodigt de stalcommissie u uit om bijvoorbeeld
langs te komen bij het oxaalzuur uitdelen of een bijpraatochtend in het nieuwe seizoen om het zelf
eens te bekijken. De smaak te pakken?
Vraag informatie op bij Marcel Simon om je aan te
melden voor de stalcommissie van Simonveste!!!
Erwin Prins
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Drachtplanten
Amandelwilg (Salix triandra semperflorens)
Er bestaan 300 soorten wilgen waarvan er in Nederland 12 soorten voorkomen. Voor die twaalf soorten
zijn er door 24/7green.nl tien algemene wetenswaardigheden over wilgen verzameld waaruit blijkt dat
de wilg in meerdere opzichten een buitengewoon nuttige plant is.

gen een enorm wortelgestel hebben waren ze bovendien ideaal om er voor te zorgen dat slootkanten
en dijkjes niet erodeerden. De moderne keerzijde is
dat diezelfde wortels rioolbuizen en kabels kunnen
verstoppen of afknellen!
6. Treurwilgen treuren niet met hun hangende
takken. Treurwilgen zijn majestueuze bomen. Ze
heten zo omdat de regendruppels die van hun blad
afrollen op tranen lijken… In het Engels heten ze
dan ook “Weeping Willows”.
7. Wilgen worden niet oud. Wilgenhout is heel
zacht dus met wat wind is het zó gebeurd! Een jaar
of dertig worden ze, dan moet je ze rooien voordat
een storm ze uiteen waait en ze vanzelf dood gaan.
8. Wilgen kweken is makkelijk. Een wilg zelf vermeerderen is een fluitje van een cent: je knipt een
tak af, steekt hem in vochtige grond en meestal
groeit-ie al na een paar weken! Wilgen moet je hard
snoeien om ze goed te laten groeien, denk maar
aan de vele knotwilgen!

1: Wilgenkatjes zijn de mannelijke bloemen van de
wilg. (…Waarom ze dan niet wilgenkatertjes genoemd worden is nog even een raadsel…? )
De vorm en kleur van de katjes varieert per soort en
kan wit, grijs, groen, zwart of zelfs roze zijn.
2. Het hout van wilgen wordt gebruikt voor allerlei
doeleinden: fluiten, meubels, cricket bats, bezemstelen, vlechtwerk voor bijvoorbeeld tuinhekjes,
kistjes en houten speelgoed.
3. Aspirine stamt van de wilgen. Het sap van de
wilg bevat salicylzuur wat pijnstillend schijnt te
werken, het is alleen niet zo goed voor je maag. De
Duitser Felix Hoffmann slaagde er in 1897 in om
een chemische variant van salicylzuur te maken die hij Aspirine noemde. Aspirine gaf min14

der maagklachten en werd een groot succes. Het
duurde echter tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw
voordat men er achter kwam hoe Aspirine nou precies werkt.

9. Er zijn meer dan driehonderd soorten Salix
(wilg) bekend. Het is een echte pionier soort die je
als eerste kan aantreffen op braakliggend terrein.
Doordat de wortels de grond luchtig maken en door
de humusvorming van blad en takafval, wordt de
grond geschikt voor soorten die volgen zoals essen
en eiken.

4. Wilgen zijn echte waterpompen. De bomen verdampen enorme hoeveelheden water en kunnen zo
worden gebruikt om water te zuiveren. De wilgen
nemen de voedingstoffen uit het water op en slaan
die op in hun hout. Dit hout kan op zijn beurt weer
worden gebruikt als biomassa voor energie of compost! Drassige landen kunnen met wilgen droog gemaakt worden, wat in het verleden veelvuldig gebeurde.

10. Een wilg is magisch. De wilg is verbonden met
allerlei magische verschijnselen. De wilg is door
zijn welige groei symbool van vruchtbaarheid, maar
ook van ongelukkige liefde, dood en het dodenrijk
(treurwilg). Heksen schijnen in de kruinen van wilgen te wonen en hun bezems van wilgentakken te
maken; met een wilgenfluitje schijn je ze op een afstand te kunnen houden. In China is de wilg een
symbool van onsterfelijkheid. In de Keltische traditie staat een wilg voor het vrouwelijke maanritme,
maar laten we ook vooral die enorme “beukwilg”
(Whomping Willow) uit Harry Potter niet vergeten!

5. Zonder wilgen geen Hollands landschap.
De wilg werd (net als de els) gebruikt om de percelen te markeren in de nieuwe polders. Omdat Wil-

Maar afgezien van deze algemene wetenswaardigheden zijn wilgen voor insecten een belangrijke leverancier van stuifmeel, maar ook van nectar.
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Daarbij is de amandelwilg als voedselbron een
topper in zijn soort !
Dan gaat het over de mannelijke bloem. De amandelwilg is tweehuizig wat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke planten zijn. De bloeiwijze van
de mannelijke is met drie meeldraden en twee nectarklieren. De vrouwelijke bevatten drie stempels
en één nectarklier.
De amandelwilg (Salix triandra semperflorens)
bloeit het hele groeiseizoen door, van april tot en
met oktober, maar heeft ook als enige in zijn soort
drie (stuif-) meeldraden.
De N/P waarden (nectar-/ stuifmeelwaarden) zijn
beiden 5 !
Zeker noemenswaardig daarbij is ook dat de gemeente Rheden dit jaar voor de aanplant van amandelwilgen heeft gekozen op diverse locaties !
De drachtplantencommissie zou versterking willen
hebben voor het aankomende seizoen. Heel concreet is daarbij de vraag om samen met aangemelde vrijwilligers een stuk voorbewerkte grond in te
zaaien. Tegelijkertijd zijn er deelnemers die graag
meer willen weten over hoe het gaat met de bijen in
het algemeen, maar ook over wilde bijen, hommels
of vlinders. Meldt je aan bij Lotty.
De drachtplanten commissie wenst u fijne feestdagen in goede gezondheid toe.
Lotty van den Bosch
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In Canada overwinteren ze de
bijenvolken in de......koelhangar
Altijd goed om eens te kijken hoe andere imkers het doen. Overwinteren bijvoorbeeld. De mij meest
onbekende methode zag ik in Canada, waar ik in 2015 op bezoek was bij Intermiel. Een grote imkerij opgericht door Christian Macle, een uitgeweken fransman. Gelegen in Mirabel, in de franstalige provincie
Quebec.

Hoe overwinteren ze daar hun 8.500 bijenvolken ?
Wel, ze plaatsen ze per 4 op een pallet. En stapelen
die 8 hoog op elkaar in een koelhangar. Ja, een grote
koelhangar waar de temperatuur constant op 4 ° C
gehouden wordt. En dit van half november tot half
maart. Helemaal futuristisch wordt het als je de
koelhangar binnenstapt en merkt dat deze verlicht
wordt met … rood licht. Ja, rood licht zien de bijen
niet en dus zullen ze niet de neiging hebben om uit te
vliegen. Nu ja, bij 4°C zullen sowieso weinig of geen
bijen uitvliegen.
Waarom doen ze dit ? Voor de bijen is het geen probleem om in de winter gewoon buiten te blijven. Bijen in een stevige bijenkast kunnen best wel grote
hoeveelheden regen, sneeuw en wind aan. En temperaturen ver onder het nulpunt deren hen niet.
Trouwens, niet alle Canadese imkers overwinteren
hun bijen in de koelhangar. Anderen laten hun bijen
gewoon buiten overwinteren.
De zaakvoerder legde me in 2015 uit, deze methode
is veel goedkoper dan de bijenkasten buiten te laten
staan. Ja, waar plaats je 8.500 bijenvolken? Als je
daartoe in de winter terreinen moet huren, dan kost
dit meer dan ze op elkaar in een koelhangar te stapelen, wist hij mij te vertellen. Bovendien staan ze in
de koelhangar droog en beschut
tegen weer en wind.
16
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Curcus voortgezet imkeren
Het nieuwe jaar, 2020 startte onze cursus voorgezet imkeren, gegeven door Mart Coemans en Piet van
Schaik. We waren met een groepje van ongeveer 12 mensen, mannen met Hollandse namen als Ben,
Henk, Jan en Haico en dames met exotische namen als Nattalia en Sinajda. Heel oost Nederland was
vertegenwoordigd, van Oldenzaal, Bathmen, Gendringen, Ulft tot Arnhem.

Ja, daar in Canada kan er veel sneeuw vallen en kunnen de temperaturen tot ver onder het nulpunt dalen.
De éénbaks-houten langstrothkasten lijden op die
manier minder onder de weersomstandigheden dan
buiten. Ze kunnen ook niet gestolen of vernield worden op terreinen ver weg van de imkerij.
En last but not least : in tegenstelling tot Nederland
lopen daar beren rond, die – zeker tijdens de hongerige winter – wel wat honing versmaden. De bijenkasten 4 maanden binnenhouden, leek dan al snel de veiligste oplossing.
En de wintersterfte? Die was jaarlijks gemiddeld maar
8 %, wist men mij te vertellen, niet slecht dus.
De volken worden in de late zomer dan ook goed tegen de varroa behandeld en indien nodig nog eens in
de vroege lente, voor de dracht begint. Tijdens de winter behandelt men in de koelhangar niet. Dus geen
oxaalzuurbedruppeling of -verdamping rond nieuwjaar. Evenmin zal men de volken in de koelhangar bijvoederen of deeg geven. Gedurende deze volle 4
maanden komen de bijen nooit buiten en kunnen dus
ook geen ontlastingsvluchten maken. Toch hebben ze
daar blijkbaar niet de minste last van. Op de bijen
kleeft men daar geen rasnaam, maar als ik ze bekeek,
zagen ze er mooi oranje-geel uit, een beetje zoals de
ons welbekende Buckfast- en Ligusticabijen.
De BijenVriend

Leergierig zou ik de groep willen noemen, we wisselden ervaring en kennis uit, de nazit was vaak
lang!
In maart 2020 werd de cursus even stilgelegd, vanwege een dreigende pandemie. We dachten over
een maandje wel weer verder te kunnen gaan. Even
werd wat langer en daarna was het ruim 1 jaar stil.
In mei 2021 konden de cursisten een light praktijkles koninginneteelt volgen bij Jan Keemink.
Aangeblazen doppen werden meegenomen naar
het eigen volk, er waren zeer wisselende resultaten
te melden.
Net zo snel als ‘t stopte, startte de cursus ook weer
in september 2021. De groep was ruim gehalveerd.
Het was voor mij ook even schuiven in de agenda
om 3 weken achter elkaar een avond naar de les te
komen. De cursus Hogere Bijenkunde, zo noemde
ik het, viel samen met het laatste deel van mijn andere, 4 jarige studie. Even een tandje erbij dus. Uiteindelijk deden er 6 imkers examen en iedereen

slaagde met een 8 of hoger. Wat een toppers.
De diploma uitreiking was op zondag 24 oktober bij
Henk Oplaat in Bathmen, in zijn oude varkensschuur. Boven de grup, werden we ontvangen met
koffie, appeltaart en andere zelfgemaakte producten als broodje pulled pork, Schotse geitenmelk likeur, bier en alles waar alcohol en/of heidehoning
in zat. Henk heeft een zeer brede belangstelling en
gaf ons een lesje Hogere Bijenkunde aan de hand
van een de circulaire levensloop van de bij. Hij liet
zijn eigen gebouwde bijenkasten zien, met aansluitende roosters en extra latjes voor meer ruimte op
de bodem. Daarna doken we zijn bierbrouwerij in,
waar hij op hilarische wijze uit de doeken deed hoe
hij zijn bier brouwt. Hygiëne stond hoog in het vaandel vertelde hij, wij keken elkaar verwonderd aan,
door de spinnenwebben. Proost, dan maar en allemaal gefeliciteerd met je diploma!
(Dank aan de docenten Piet, Mart , Jan en Herman)
Edith Peters
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Honingkeuring 2021
De jaarlijkse honingkeuring voor leden van Arnhem-Velp en de Liemers heeft dit jaar op 7 oktober
plaatsgevonden. Evenals vorig jaar stelde Jos Eskes (Liemers) drie dagen zijn bedrijfs-locatie beschikbaar voor het aanleveren, keuren en weer ophalen van de partijen honing. Jos is directeur van Eskes
Management en daarnaast ook imker.

Waarschijnlijk vanuit zijn positie als bedrijfseigenaar, waarbij processen voortdurend getoetst worden op de financiële haalbaarheid ten opzichte van
het uiteindelijke bedrijfsresultaat vraagt hij zich af
waarom de keuring eigenlijk gratis is…
Daarbij maakte hij ter ondersteuning van zijn vraag
gebruik van de argumenten dat vier keurmeesters
een opleiding hebben gevolgd, apparatuur en kleding hebben aangeschaft, hun tijd beschikbaar stellen voor een productkeuring en vervolgens een
schriftelijke beoordeling met tips ter verbetering,
inclusief een certificaat met het behaalde resultaat
uitreiken aan de deelnemers. Waarom is dat gratis ?
De honingkeuring bestaat om leden/donateurs c.q.
collega’s, een inzicht te geven in het proces waarin
hun honingverwerking nog verbeterd kan worden.
Verwerken dus vanuit de verzegelde raat t/m het
afvullen naar de pot. Waarbij honing per definitie
een heel puur product is dat ook bij kristallisatie
dezelfde (pure) eigenschappen behoudt. Maar bovendien kan een beoordeling tijdens een keuring je
alsnog handige tips opleveren.
Hoe je nog kunt verbeteren wordt dan vermeld op
het keuringformulier. De etikettering vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van de keuring waar
je niet omheen kunt. Op het etiket moet dus op de
juiste wijze alle vereiste informatie vermeld staan.
Honing die te koop wordt aangeboden is onderhevig
aan de eisen die Keuringsdienst van Waren (NVWA,
toezichthouder voedsel en warenautoriteit) eraan
stelt. Maar even afgezien van
deze autoriteit maakt een mooi
etiket de pot ook aantrekkelij18
ker.

Er zijn dit jaar 16 partijen honing gekeurd in drie
klassen: vloeibare honing, kristalliserende honing
en heide honing. Maar liefst 50 % van de gekeurde
honing heeft het resultaat ‘Uitmuntend’ behaald,
wat gelijk staat aan het cijfer 10. De acht andere
partijen deden er niet zo heel veel voor onder en
hadden het resultaat ‘Uitstekend’, wat gelijk staat
aan het cijfer 9,1 t/m 9,9. Hierbij ging het in dit jaar
om minimaal puntenverlies in de range van 9,6 (1),
9,7 (2), 9,8 (3) en 9,9 (2 partijen).
Een partij kreeg één minpunt omdat het afvulniveau
te laag was. Dat is dan zo jammer dat de keurmeesters de weegschaal erbij pakten om te zien of het
gewicht niet alsnog 10 punten kon halen. Dat was
helaas niet zo. Een andere partij (vloeibare honing)
had een vochtpercentage van 20% en het etiket vermeldde een houdbaarheid van 12 maanden. Deze
honing zal waarschijnlijk na 3 maanden gaan gisten
en dat klopt dan dus niet met de aangegeven houdbaarheid. Maar let op deze honing is wel uitstekend
voor het maken van mede (honingwijn) !
Over het vochtpercentage heeft de keurcommissie
ook vastgesteld dat de meeste honing dit jaar hoger
in het vochtpercentage zat dan eerdere jaren. Zeer
waarschijnlijk zijn de weersomstandigheden hierop
van invloed geweest.
Tip van de keurmeesters: De rustige wintermaanden zijn bij uitstek een prima periode om een mooi
etiket te ontwerpen voor wie dat nog niet heeft.
De keurcommissie wenst u fijne feestdagen toe en
een gezonde start van het nieuwe jaar.
Namens de keurmeesters,
Lotty van den Bosch
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Nu de wind om ons huis giert, de bladeren massaal van de bomen vallen en de regen tegen de ramen
klettert…zitten onze bijen alweer braaf ingewinterd, lekker warm bij elkaar met een geïsoleerd dak
boven hun hoofd. Nu maar hopen dat we een niet al te strenge winter krijgen en dat onze volkjes het
overleven…Er is nu niet zoveel te doen voor de bijen behalve kasten opknappen, ramen schoonmaken,
etc. maar ook dat doe ik liever in het voorjaar…lekker buiten in de eerste voorjaars zon. En de tuin is
bijna de herfststemming voorbij…Eigenlijk nog best mooi, niet al teveel aan doen. En daar wil ik het
graag over hebben, ik ben tenslotte ambassadeur biodiversiteit…
In het televisieprogramma de rijdende rechter komen regelmatig situaties voor waarin buren last
hebben van de blaadjes van de boom van de buurman…” Wat is er nu erg aan een paar blaadjes”?
Denk ik dan. Laat de blaadjes lekker liggen of hark
ze in je tuin, bedek de planten ermee. Het is een
goede bescherming tegen nachtvorst, voedt de bodem en gaat uitdroging tegen. Het is een heerlijke
overwinterplek voor allerlei dieren. En zo goed als
wij voor onze honingbijen zorgen, zo kunnen we ook
zorgen voor allerlei wilde bijen en insecten die ook
een schuilplaats nodig hebben om te overwinteren.
En het is nog makkelijk ook! Zij hoeven geen mooie
kast. Met snoeihout bijvoorbeeld kun je een takkenwal maken, een goede overwinterplek voor kleine
dieren, spinnen en insecten. De bladeren gooi je er
gewoon overheen, heerlijke plek ook voor onze geliefde egels die in winterslaap gaan.
Niet alle wilde bijen overleven de winter als volwassen insect. Er zijn bijensoorten die zich net voor de
winter ontwikkelen tot volwassen bij om de winter
door te komen. Maar van andere wilde bijensoorten
overwinteren alleen enkele larven in een broedcel.
In de broedcel is voedsel aanwezig. Deze voedselvoorraad heeft de moederbij aangelegd. De larve
eet eerst het voedsel op en zal daarna in winterslaap gaan. Anderen zullen als pop de winter doorbrengen en in het vroege voorjaar ontpoppen als bij.

En waar zijn de hommels in de winter?
De oude koningin, mannetjes en werksters sterven
in de nazomer bij de eerste nachtvorst en alleen de
jonge koningin overleeft. Zij zoekt een schuilplek
om te overwinteren. Dat kan een oud muizennest
zijn, onder een hoop bladeren of in een composthoop. Vroeger dacht men dat hommels

erg diep in de grond overwinterden, omdat werd
verondersteld dat ze geen temperaturen onder
het vriespunt konden verdragen. Dit is echter niet
waar. De meeste koninginnen, zoals de aardhommel en steenhommel, graven zelf een klein holletje
op minder dan tien centimeter diepte in de grond
waarin ze overwinteren.
Maar bevriezen hommels dan niet bij hele koude
winterse temperaturen ? Nee, overwinterende hommels hebben een slim trucje ontwikkeld, namelijk
het produceren van glycerol als ze worden blootgesteld aan lage temperaturen. Dit zorgt ervoor dat
er minder snel ijskristallen in het lichaamsweefsel
worden gevormd. Je kunt het eigenlijk zien als een
soort antivries.

Al die overwinterplekken moeten we niet willen
verstoren…daarom imkers, denk ook aan de hommels en andere wilde bijen, insecten en zoogdieren.
Een ‘nette’ tuin is geen bio-diverse tuin …maar een
zogenaamd rommelige tuin met takkenwallen en
blaadjes is dat wel! Een tuin vol schuilplekken en
leven. In het vroege voorjaar kun je dan volop genieten van alle leuke insecten en kleine zoogdieren
die er kruipen en rondfladderen…Niet meer ergeren aan de blaadjes… maar met bewondering kijken
naar al die beestjes die jij ook een onderdak hebt
gegeven, net als onze honingbijen…
Juul Hogeling
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Vader was mijn vraagbaak en leermeester. En had het altijd bij het rechte eind!
Naam: Harm van der Pas
Leeftijd: 60 jaar
Woont in: Angeren
Getrouwd met Vera en zoon Jari
Beroep: Ict-er in Apeldoorn
Net terug van een weekje Portugal, dat kan alleen
buiten het bijenseizoen, spreken we af op de thuiswerkdag van Harm. Hij komt binnenvallen, zijn vader had hem nog even nodig, dat heb je als je dichtbij woont en je ouders zijn hoogbejaard.
Bij mijn vader is het allemaal begonnen met de bijen, vertelt Harm. Hij had een tuinderij in Huissen, in
eerste instantie groente. Vader had een cursus imkeren gevolgd op de landbouwschool in Huissen
met als docent de directeur Oude Opperhuis. Na de
oorlog hadden veel boerderijen zelf bijenvolken,
vaak ook alleen op papier, dit vanwege de goedkope
suiker die verstrekt werd door de overheid. Suiker
was toen schaars en op de bon, toen bleek dat de
suiker niet bij de bijen terecht kwam, werd er een
blauwe, bittere stof toegevoegd; ongeschikt voor
consumptie stond erop. Vader had nog 1 bijenvolk
en dacht dat ze dood waren, dit volk werd nog heel
laat opgevoerd. Zo herinnert Harm zich als ongeveer 4 jarige dat in de spruitenkamer (waar in de
winter de spruiten schoongemaakt werden), deze
kast naast de houtkachel stond met een pot blauwe
suiker erop. Er ging vroeger veel mis met de bijen,
tuinders en boeren waren gewend veel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Een deel van de bijen
legde hierdoor het loodje en langzaam verdwenen
de bijen van het bedrijf.
Pas jaren later toen vader overging van groente,
naar bloemen (geraniums en capsicums ) werd er
weer een volk voor de bestuiving gehuurd. Toen begon het weer te kriebelen en dit volk werd gekocht,
zo kwamen er weer bijen op het bedrijf. Als kind had
Harm er geen belangstelling
voor, maar toen vader het zeer
druk had keek Harm als 16 ja20
rige jongen voor het eerst in een

“D’r Bij”
bijenkast. Vader vertelde hem dat hij de doppen
moest breken, hij had geen idee. Pak aan, pijp aan
en kast open! De bijen waren rustig, Harm liep met
een raampje naar vader, die hem vertelde dat het
darrenraat betrof en één speeldop. Vader werd kort
daarna allergisch en Harm nam het imkeren over.
Zo is het imkeren begonnen. Vader was zijn vraagbaak en leermeester en hij had het altijd bij het
rechte eind, vertelt Harm. Hij ging studeren in Enschede en kwam elk voorjaar in het weekend naar
huis voor de bijen. In mei werd de voorjaarshoning
eraf gehaald en zorgde hij ervoor dat er een jonge
koningin kwam door het volk in de eerste helft van
mei op zondag moerloos te maken. Dan kon hij op
vrijdag, na 2 weken de doppen breken. Tijdens het
doppen breken werden enkele doppen geselecteerd
met bijen voor 2 reserve volkjes in 3 raams kastjes.
2 Weken later werd op zondag gecontroleerd of de
moeren aan de leg waren. Zo ja dan gaf hij het volk
genoeg ruimte, voorkwam zo dat er gezwermd
werd. Anders werd er een koningin uit het reserve
volkje ingevoerd. Verder werd het volk de hele zomer met rust gelaten.
Eind september werd dan de zomerhoning eraf gehaald en de bijen opgevoerd, dat opvoeren deed vader meestal. Na de studie eind jaren 80 nam het
aantal bijenvolken toe en werd er ook gereisd met
de bijen met als belangrijkste dracht de heide.
Harm heeft verschillende soorten bijen gehad, in
eerste instantie kocht hij op een bijenmarkt in
Groenlo een zwarte, Hollandse bij, de Killerbee,
noemt hij ze nu. Toen hij het steken helemaal zat
was, ging hij een Schiermoer halen, het Carnica ras
beviel hem goed, maar de volken hadden een vroege winterstop, zodat er matig heidehoning gehaald
werd.
In zijn vaders jeugd, net na WO2, werden in verenigingsverband, de korven met paard en wagen opgehaald bij de diverse imkers. De reis ging toen naar
de heidevelden aan de Amsterdamseweg. In die tijd
brachten bijna alle imkers de bijen naar de heide.
Er stonden toen duizenden volken op de hei, zelfs
vanuit Brabant maakten ze de reis naar de Veluwse
heidevelden. Nu wordt er al moeilijk gedaan als er
100 volken op 400 hectare staan.
Informatie over de bijen haalde Harm uit diverse
landelijke verenigingsbladen, hij was lid van de
VBBN in Bemmel en later ook van de ABTB in
Gendt. Hij las met belangstelling de artikelen en
belde soms leden van stichtingen of verenigingen
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op, om er zijn voordeel mee te doen. Zo zocht hij
contact met Ed Pietersen voor Carnica materiaal
van Celle, Ed Pietersen heeft later de stichting de
Duurzame Bij opgericht die varroa-tolerante Primorsky koninginnen vanuit de VS importeerde.
Of hij kocht bij Stichting Robinia een plattegrond
van de locatie van acacia bomen, zodat hij daar
zijn volken in de buurt kon zetten. Hij heeft in de
buurt van Nijmegen een fijne plek gevonden,
waar een lange drachtperiode is van koolzaad,
acacia en linde. Verder reist hij naar de blauwe
bessen in Limburg, de springbalsemien in de
Biesbosch, het fruit in de Betuwe. Er passen 7
kasten in zijn auto en voor het tillen haalt hij eerst
de volle honingkamer er vanaf. Het is altijd weer
spannend of zijn plekjes blijven, voor volgend jaar
weet hij al dat hij op zoek moet voor een nieuwe
standplaats bij de blauwe bessen en balsemien.
Nu zoekt hij meer op internet, maar rijdt ook
graag wat rond om een goede indruk te krijgen
van de dracht in de regio
Echte liefde werd het met Buckfast bij, vooral de
oranje, vertelt hij enthousiast. Hij laat zijn koninginnen op Ameland bevruchten, is zelf ook lid van

de

Bijenstal

de Buckfast vereniging. Afgelopen jaar kwamen 5
van de 8 koninginnen bevrucht terug, hij was tevreden met het resultaat. Harm zorgt ervoor dat
hij zijn volken terugbrengt naar ongeveer 40, als
hij gaat inwinteren. Dit jaar voor het eerst wat
minder dan afgelopen jaren.
Hij heeft een kas, waarin hij zijn bijenwerkplaats
heeft. Hij bouwt zijn kasten voor een deel zelf. De
slinger staat in een bouwkeet, deze dient als slingerruimte. In de kas groeit ook een speciale druif,
de Leopold 3, een grote druif met 1 pit, lekker
zoet en zonder tannine smaak. Een druivensoort,
waarvoor hij op de wachtlijst moest staan en die
hij met veel geduld en liefde heeft opgekweekt.
In de hal van zijn woning staat een vitrinekast,
met zeker 10 soorten honing. Als honingimker,
met zijn vader als leermeester, vond hij dat hij 1
opleiding wel moest doen. Dat was die van honingkeurmeester. Wij zien Harm dan ook als
keurmeester actief bij de honingkeuringen van
onze vereniging.
Edith Peters
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De Renson methode
Op 14 oktober gaf Hans van der Poel voor de vereniging een inleiding met over zijn methode van imkeren. Een dag later werd de volledige pdf ervan aan U per mail verzonden. Met bijgaande bijdrage heeft
Hans alle stappen nog eens samengevat. (red.)

datum
Na de
reinigings
vlucht

Half
maart als
de wilg
gaat
bloeien
Half april
als de
kers gaat
bloeien

Henri Renson was een Belgische imker die in 1976
een eigen methode is gaan ontwikkelen. Hij heeft
proefondervindelijk vastgesteld dat bijen die minder broed verzorgen tot wel twee keer zolang leven
als “gewone” bijen.
Met dit gegeven is hij aan het werk gegaan en heeft
de koningin tijdens de drachtperiode opgesloten in
een ruimte waar zij maar 30000 cellen tot haar beschikking heeft. Hij kwam erachter dat het volk ondanks dat het minder broed had toch meer honing
produceerde. Omdat er minder broed is zal het volk
ook minder snel zijn zwermpiek bereiken.
Werkwijze: rond half april sluit hij de koningin op
tussen 2 roosters zodat ze maar 30000 cellen tot
haar beschikking heeft. Hierdoor kan ze gemiddeld
maar iets meer dan 1400 eitjes per dag leggen in
plaats van de 2500 die een goede koningin kan
halen. Door deze beperking hebben de jonge bijen
minder broed te verzorgen waardoor ze minder
snel verouderen en versneld haalbij worden. Het is
nu zo dat elke voedsterbij maar 1 larf hoeft te verzorgen, hierdoor krijgen de
larven een betere verzorging
en worden de voedsterbijen
22
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geen explosieve groei van het volk zodat er geen
zwermneiging ontstaat. Om de koningin 30000
cellen te geven kan je een honingkamer (10 ramen
+ bouwraam) gebruiken of een broedkamer met 6
ramen (simplex maat) + bouwraam en sluitblokken.
Rond 25juni/1 juli laat je de koningin weer vrij zodat
ze weer volop kan leggen om een goed wintervolk
te krijgen. De haalbijen blijven haalbij en kunnen
nog tot het eind van de dracht honing halen.
Met deze methode heeft het volk gedurende de hele
drachtperiode zo’n 25000 vliegbijen tot haar beschikking en zal gemiddeld zo’n 25% meer honing
halen als een volk waarvan de koningin vrij kan leggen en zal gaan zwermen. De grootste winst zit in
de zomerdracht want het zomervolk is groter en
heeft meer vliegbijen dan een afgezwermd gewoon
volk. Ook zit er winst in het feit dat een volk dat
minder broed aanzet minder honing en stuifmeel
nodig heeft voor eigen gebruik. Je kweekt door de
methode Renson dus geen vleesvolken maar haalvolken.

Vanaf half
april tot
eind juni

Werkschema renson
Eind februari het volk terugzetten op 1 broedkamer.
Dit kan men doen na de reinigingsvlucht en bij een temperatuur boven 12 graden.
Geen stuifmeel ramen verwijderen en minimaal 6 kg wintervoer laten zitten.
Het terug zetten op 1 bak is positief voor de warmtehuishouding.
We gaan alleen met sterke volken werken dus kleine volken verenigen.
Plaats nu een honingkamer met 10 uitgebouwde ramen + een bouwraam(of broedkamer
met 6 Ramen + bouwraam en sluitblokken) zonder rooster op de onderbak.
Deze bak noemen we de rensonkamer.
De wilg bloeit en het volk gaat groeien.
Bij een sterk volk en gunstig weer kan je misschien na een paar weken al wilgenhoning
slingeren.
De koningin zal het broednest uitbreiden naar de bovenbak.
Tussen de 2 bakken plaats je een koninginnenrooster en zorg je dat de koningin in de
bovenste bak (rensonkamer) zit
Hierboven plaats je weer een rooster en hierop een honingkamer.
Plaats een honingkamer met hetzelfde formaat ramen als de rensonkamer
Dit geeft je de gelegenheid om met honing gevulde ramen uit de rensonkamer boven het
rooster in de honingkamer te hangen, mocht dit nodig zijn.
In de onderbak worden dagelijks zo,n 2000 bijen geboren tot 3 weken na het leggen van
de roosters .
In de renson kamer worden slechts 30000 cellen belegd.
Hierdoor ontstaat een overschot aan voedsterbijen en deze worden versneld haalbij.
Nu elke week controleren .
Het bouwraam wordt volgebouwd met darrenraat.hier wekelijks het gesloten broed
wegsnijden.(wegvangen varroa) eventueel uitgelopen darren vrijlaten uit de rensonkamer
anders verstoppen ze de roosters.
Zodra de eerste honingkamer half gevuld is een 2e plaatsen met kunstraat,er zijn veel
jonge bijen ,die moeten kunnen bouwen.
Zodra de 2e hk halfvol is een 3e met kunstraat plaatsen etc.
Volle verzegelde kamers kun je oogsten en vervangen door een lege.
Bij oogsten van honing altijd er voor zorgen dat er voldoende voor de bijen overblijft.
Doordat je darrenraat snijd en ruimte geeft dmv honingkamers en de zwermpiek niet
bereikt wordt zal het volk niet snel in zwerm stemming raken.
Begin mei verwijder ik ook uit elk volk een of meer ramen gesloten broed om
verzamelbroedafleggers te maken voor de koninginnenteelt, dit remt ook de zwermdrift.
Mocht een volk toch in zwermstemming raken dan zie je dit het eerst aan het bouwraam,
er wordt geen darrenraat meer gebouwd en er ontstaan zwermcellen, deze consequent
wekelijks allemaal verwijderen, dus dan alle ramen in de rensonkamer goed nakijken.
Bij hardnekkige zwermstemming de oude koningin verwijderen en een week later
vervangen door een jonge bevruchte koningin.
Mocht er honing worden opgeslagen in de renson kamer dan deze ramen boven het
rooster hangen en een raam met kunstraat terughangen.

Conclusie : met minder bijen meer Honing!
Hans van der Poel
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Eind juni

Onderste rooster weghalen, de koningin zal nu in de onderbak gaan leggen, hierin zit nu
veel stuifmeel wat ten goede komt aan de winterbijen.na een week het rooster terug
leggen ,de koningin zit nu in de onderbak.

21 juli

Alle honing oogsten en de nu lege rensonkamer onder het volk zetten,dus bakken draaien.
Dit bij inwinteren op 2 bakken.
Omdat je alle honing geoogst hebt gelijk 6 liter wintervoer geven.
In de nu bovenste bak zit veel stuifmeel en hierover wordt het voer opgeslagen
Dit stuifmeel komen ze in het voorjaar weer tegen voor een snelle start.

1 aug

Inwinteren, afhankelijk of er nog wat dracht is kan dit ook wat later.
Hoeveelheid voer schatten.
Uitrekenen wat je nog moet bijvoeren en hiervan de helft geven.
Dan varroa bestrijden.
Dan laatste helft van het wintervoer geven.
Varroa bestrijding afronden.
Voordelen
Meer honingopbrengst, het volk gebruikt zelf minder en heeft meer haalbijen.
Meer stuifmeel aanwezig voor de winterbijen
Koningin legt minder eitjes waardoor ze langer mee gaat.
Snelle controle, alleen de raampjes in de rensonkamer hoeven gecontroleerd te worden.
In de rensonkamer zitten alleen jonge bijen dus minder kans op steken,
Deze jonge bijen zijn vriendelijker dan hun oudere lastige zusters, de vliegbijen in de
onderbak.
Wekelijkse controle dus handig voor de weekend imker.
Geen zwermen, de koningin zit opgesloten en kan niet mee, een eventuele zwerm slaat
terug op de kast, dus je raakt geen bijen kwijt .

De Renson methode, zoals hier weergegeven, is een uitgekiende werkwijze waar ervaren imkers
hun eigen doelen goed mee kunnen bereiken. En met die ervaring weet de imker het bijenvolk
zodanig te sturen dat het zich gaat aanpassen aan de door de imker ingestelde leefruimte.
En, zoals gezegd, het vraagt om ervaring. Het leren werken met bijen berust op de basiskennis
van hoe de natuurlijke ontwikkeling zich voltrekt. In een boekje wordt dat stap voor stap beschreven. Maar bijen lezen dat niet. Waarmee ik wil zeggen dat imkers zeker in hun eerste jaren zich
beter kunnen verwonderen over de levenswijze en –cyclus van een bijenvolk. Met eventuele afwijkingen daarop leer je dan ook om te gaan. Dat maakt het imkeren juist spannend.
Marcel Simon
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Biodiversiteit en Natuurinclusieve
melkveehouderij in de praktijk.

Als bestuurslid van Stichting Vitale biotopen en melkveehouder wil ik mij voorstellen. Ik ben Karin Seesink-Giesen samen met mijn man Gerjo hebben wij een melkveebedrijf in Angerlo. Het boerenbedrijf is 30 ha
landbouwgrond en 125 melkkoeien met bijhorend jongvee. En zijn bezig met natuurinclusieve landbouw.

beer je zo min mogelijke verliezen te krijgen, want
verliezen zijn belastend voor de natuur en voor de
economie.

als langs de paden, onder de afrastering, langs de
sloten en op het erf zo te beheren en te onderhouden dat de biodiversiteit onder en boven de grond
toeneemt. Ik kan enorm genieten van alles wat de
natuur ons biedt en probeer dat ook vast te leggen
op foto’s. Zoals de vlinders in de bloementuin en de
hommels in het wilde bijenmengsel.

De bodem is de basis voor het leven. De grondsoort
en de waterstand bepalen wat er kan groeien en
welke biodiversiteit er kan komen. Voor een melkveehouder is de grond erg belangrijk, omdat hier
het voedsel van de melkkoeien vanaf moet komen.
Melkkoeien zijn topatleten en vragen ook om een
hoge kwaliteit voedsel. Naast diermanagement is
graslandmanagement een van de belangrijke taken
voor ons bedrijf. Als je goed voor de bodem zorgt,
krijg je ook een goed gewas. Bij ons lopen de koeien in de wei. En sinds 2 jaar hebben wij ook productief kruidenrijk grasland.
In kruidenrijk grasland zitten naast Engels raaigras
ook vlinderbloemigen zoals witte en rode klaver, rolklaver, luzerne en kruiden zoals karwij, chicorei en
smalle weegbree. Dit soort grasland zorgt zelf voor
verbetering van de bodem, brengt meer mineralen
in het rantsoen van de koeien en als het gaat bloeien is het ook nog goed voor de insecten. Een winwin situatie.

• Functionele agrobiodiversiteit: de kringloop op het
bedrijf (bodem, gewas, koe, bedrijf)
• Landschappelijke diversiteit: invloed van de fysieke omgeving ( heggen, hagen, slootkanten)
• Specifieke soorten: door beheer, onderhoud en
management (maaien, snoeien, bemesting,) voor
behoud en bevordering soorten (weidevogels, wilde bij):
• Brongebieden en verbindingszones (landschap):
afstemming in een gebied met focus op regionale
biodiversiteit.

In januari 2021 ben ik benaderd door Arthur Ohm
om bestuurslid te worden van Stichting Vitale biotopen. In eerste instantie dacht ik dat het om een ambassadeur biodiversiteit ging. Maar na de eerste
online vergadering bleek het te gaan over het opzetten van de cursus Imker 2.0 ambassadeur biodiversiteit. Met een hele enthousiaste groep zijn we
nu bezig om de cursus vorm te geven, hopelijk kunnen we in 2022 met de cursus starten.
Wat is de overeenkomst van melkveehouders
en imkers?
Zij houden hele bijzondere dieren. Melkkoeien maken van gras melk en bijen van nectar honing. Deze
bijzondere producten kunnen wij als mensen niet
maken. Laten wij vooral koesteren wat we hebben
en genieten van de producten die de dieren ons geven.
Wij hebben over de hele wereld te maken met een
systeemfout in ons voedselsysteem. Dit is een heel
complex systeem en de transitie zal nog vele jaren
duren. Als individu lossen wij dit niet op. Maar we
kunnen wel samenwerken aan vitale biotopen. Wij
willen als stichting graag werken aan biotoop verbetering ter bevordering van de algehele biodiversiteit. Hier kan iedereen een steentje aan bijdragen in
welke zin dan ook.
Zelf heb ik de cursus natuurinclusieve landbouw
gevolgd. Tijdens deze cursus kijk je naar de vier
elementen van biodiversiteit binnen de melkveehouderij:

Afgelopen zomer kwamen we dit aardhommelnest
tegen in de stro-opslag.
De natuur is sterk en laat zich niet altijd gemakkelijk
leiden. Ruim de tuin niet steeds op, laat natuurlijk
materiaal liggen, kijk en geniet van de kleine dingen. Wil je bepaalde soorten graag terug in de omgeving: kruip dan in de huid van het kruid of van
het dier.

Wat doen wij verder voor natuur en landschap?
Wij proberen de landschapselementen (struweelhagen, solitaire bomen e.d.), die wij hebben, te versterken door te kijken of de bloeiboog gecreëerd
kan worden. Wij hebben een takkenril gemaakt, uitgebloeide planten laten staan, niet alles tegelijk
snoeien, ook langs voeropslag staan bloemen en
brandnetels. Afgelopen jaar hebben we een vogelbosje en hoogstamfruitbomen aangeplant.

Karin Seesink-Giesen
Overige bronnen:
https://www.theplacetobee.nl/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/

Stichting Vitale Biotopen

Binnen ons bedrijf proberen wij de overhoekjes, zo-

Wat is natuurinclusieve landbouw?
De definitie die ook in de actieplannen natuurinclusieve landbouw Gelderland wordt gebruikt is van
Wageningen University and Research: “Een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.” Je zou ook kunnen zeggen, natuurinclusieve
landbouw is kringlooplandbouw met aandacht voor
natuur en landschap. Een belangrijke basis voor
deze vorm van ondernemen is dat er een verdienmodel onder ligt voor een gezonde, economische
en duurzame bedrijfsvoering.
Wij zijn al jaren lid van de vruchtbare kringloopachterhoek, een studiegroep die zich bezighoudt met
kringlooplandbouw. Dit is vooral gericht op de kringloop van stikstof en fosfaat, ook de koolstof wordt
hierin meegenomen. Met kringlooplandbouw pro-

2

3

de

Bijenstal

PRINTEN
KOPIËREN
SCANNEN
INBINDEN
PLASTIFICEREN
KANTOORARTIKELEN
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
TEXTIEL BEDRUKKEN

VELUWE ACTIEF OVERSTEEGEN
HET ACTIVITEITENBUREAU VAN DE VELUWE!
E: info@VeluweActief.nl

Den Heuvel 44-46
info@stormvelp.nl

tel: 026 361 21 11
www.stormvelp.nl

I: www.VeluweActief.nl
I: www.NijmegenActief.nl
Openingstijden: di t/m zo 10.00 - 17.00 uur - tijdens schoolvakantie ook maandag
T: Kantoor 026 - 495 55 11 (di/m vr 9.00 - 17.00 uur)

