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Van de bestuurstafel
Het is weer zwermtijd.
Inmiddels zijn er al voldoende zwermen geschept
om de cursisten, die dit willen een volkje te geven
en de zwerm app pingelt nog steeds door op ieders
mobieltje. Het zijn weer drukke, maar ook heel
boeiende tijden voor de imker
In april jl. vond wederom het voorjaarsoverleg met
de “actieve leden” plaats.
Tijdens deze bijenkomst kwamen vooral financiële
aangelegenheden ter uitwerking van de ledenvergadering in april jl. aan de orde.
Op de ledenvergadering was gevraagd om inzicht
in de balans per 1 januari 2019 en meer precieze
richtlijnen voor de kascommissie.
De penningmeester legde de balans ter tafel en
had ook een gedegen stuk met richtlijnen voor bestuur en kascommissie opgesteld die beide brede
instemming kregen van de aanwezigen.
Onze reserves zijn voor een vereniging als de onze
toch nog al aanzienlijk en aan de deelnemers werd
ter vergadering gevraagd of er ideeën zijn om een
deel hiervan te investeren in projecten die voor
alle leden zinvol zijn. Het bestuur zou het liefst
een deel investeren in de bouw van een stal waar
leden hun kasten kunnen plaatsen, maar het lijkt
nog niet zo eenvoudig een plek te vinden met voldoende dracht door het jaar heen en waarvoor dan
ook toestemming moet zijn van de grondeigenaar.
Ideeën zijn nog steeds welkom bij het bestuur.
Besloten is in ieder geval voor het honingdepot een
de-kristalisator aan te schaffen.
De vraag om financiering van een microscoop voor
het vaststellen van bijenziektes wordt nog aangehouden totdat meer bekend is over het opzetten
van een regionaal diagnoseteam. Zie daarvoor ook
het betreffende bericht op pagina 6.
De demonstraties bij het NOM en de stal in Heuven
zijn weer in volle gang. Bij het NOM hebben we inmiddels een “knikker-quiz-kast spel” voor kinderen geplaatst en komen er proefpotjes.
Het bestuur heeft overwogen dat het voor bezoekers aan het NOM interessant zou zijn indien er
een lopende dia/video voorstelling te zien zou zijn
over (de geschiedenis van) de imkerij tijdens de

demonstratie weekenden.
Ook voor de Simonveste zou zo’n presentatie van
het werk van de imker interessant zijn.
Maar hoe komen we aan het materiaal? De vraag
aan de leden is dan ook: wie heeft (oude) foto’s of
filmpjes die we daarvoor zouden kunnen gebruiken, dan wel handigheid om filmpjes te maken?
Graag Uw reactie. (Materiaal van internet halen is
te riskant omdat er meestal auteursrecht op rust
en dan boetes moeten worden betaald)
Het bestuur is bezig om het nieuwe logo te verwerken in het briefpapier en heeft ook de lijst met de
donateurs weer helemaal op orde gebracht.
Het aantal sponsoren is verminderd en dat vereist
dus actie van het bestuur. Besloten is om op de
website een sponsor click te plaatsten (als iemand
wat dan ook koopt via deze click dan zal de verkoper een klein bedrag overmaken naar de vereniging) Gebruik dit bij al uw aankopen.
Omdat onze secretaris een erg drukke baan heeft
is Enni Nijenhuis nu bezig om de secretaris te ondersteunen en zij zal zich vooral met de ledencommunicatie bezighouden.
Vergeet niet de BBQ bij Piet Nibbeling op 22 juni.
Piet zorgt ongetwijfeld voor goed weer.
Aanvang 17.30 uur. Familie en kinderen zijn welkom.De kosten zijn €10 per persoon, kinderen half
geld. Deze kunnen overgemaakt worden aan de
penningmeester op rekening NL71 INGB 000 312
06 87. De betaling dient tevens als aanmelding
voor de deelname.
Ik hoop dat het een goed seizoen met vreugdevol
imkeren zal zijn voor alle leden.
Paula Swenker.
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Volgens mij dan

juni
zaterdag 22 juni BBQ op de Paardenmaat,
aanvang 17.30 uur
zaterdag 29 juni bijpraatochtend

Juli

Er waren zoveel einden
met steeds een nieuw
begin dat het uiteindelijke einde
-volgens mij dan-overgaat in een eindeloos
begin.
Ton Thissen

zaterdag 13 en zondag 14 juli Open Imkerij Dagen
zaterdag 27 juli bijpraatochtend

Augustus

zaterdag 31 augustus bijpraatochtend

September

zaterdag 28 september laatste bijpraatochtend

Oktober

Hierbij alvast een vooraankondiging in het kader van winterlezingen.
Dinsdag 1 oktober 2019
Drachtplantenavond. Continuïteit in je biotoop. Welke grote dracht mis je?
Welke bijenplanten bloeien wanneer?
Geen acacia’s in je omgeving, met welke planten vul je dat hiaat op?
Pieter van Manen is imker, opgegroeid in een familie van 4 generaties imkers. Bovendien is hij kweker van bijenplanten. “Happy Bee” in Ederveen.
Hij zal de inleiding verzorgen en ingaan op de behoefte van de bijen, drachtperioden van planten en adviezen geven.
De initiatief groep Oosterbeek heeft een nieuwe naam gekregen:
Imkers initiatief “Kijk op de Bij”
en een nieuwe locatie: Kweekland, Dalweg 80 6821 JP Arnhem.

Deze column van Ton Thissen stuurde hij ons twee
jaar geleden, toen hij blijkbaar van plan was ermee te stoppen. Maar voor plaatsing bedacht hij
zich kennelijk en leverde weer nieuwe stukjes.
Helaas hebben wij dit stukje wel als laatste moeten plaatsen.
Column & Stukje
De Gelderlander – het zal u al opgevallen zijn – staat
vandaag de dag bol van de columns. Uit mijn hoofd tel
ik er wekelijks een stuk of 8, waarvan 2 of 3 dagelijks.
Columns zijn regelmatig verschijnende bijdragen
aan behalve kranten ook aan andere periodieken,
tijdschriften, roddelbladen. Ze zijn niet zelden politiek getint, soms ook menslievend, nostalgisch, zelfs
lichtfilosofisch en zo nu en dan kwaadsprekend en dus
opwindend, want min of meer realistisch.
Het Stukje daarentegen hult zich in een sfeer van
fictie, het wijkt af van de werkelijkheid, is nu eens opschuddend, oorlogszuchtig zelfs, dan weer kolderiek
en absurd. Het Stukje zet je nogal eens op het verkeerde been en werkt op deze wijze inspirerend. Ik las destijds graag de stukjes van Jan Blokker en lees nu bij
voorkeur de “eigenwijsheden” van Youp. In hun geest
heb ik de afgelopen jaren een honderdtal stukjes over
de mens en de bij geschreven.
“Er klopt niet veel van”, hoorde ik nog weleens voorbijkomen. “Veel honing zul je wel niet hebben”, sprak
een bijna-beroepsimker. “Heb je wel de beginnerscursus gevolgd?”, beet iemand me toe. Het betreft imkers
(m/v) die zich bewust geabonneerd hebben
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op een bijenblad om meer over de bij aan de weet te
komen: hoe bestrijd je nú weer de varroa bv. of hoe
maak je wegbermen bijvriendelijk of welke nieuwe
technieken worden toegepast bij KI? Daar zou het over
moeten gaan. En dan valt het niet mee telkens in het
nieuwe nummer van je lijfblad op een van de eerste
bladzijden nog wel gratuite, ongemotiveerde praat te
moeten lezen over een bij die tot denken is gekomen
of die de zeshoekige cel blijkt uitgevonden te hebben.
Of over de overtuiging dat bijen afdoend plegen om te
gaan met de puberteit van het jonge volkske of bezig
zijn met het reduceren van de darren tot ze niet meer
nodig zijn. Nonsensschrijverij! Papierverknoeien!
Toch hield ik me graag met dit soort nonsens bezig.
Ik trachtte in mijn stukjes de mens op het spoor te
brengen van de bij en de bij op het spoor van de mens
te zetten. Ter lering en vermaak. In mensen en bijen
steekt immers hetzelfde leven dat ons doen en laten
gaande houdt. Wij – bij en mens – kunnen m.i. veel van
elkaar leren. Ik wens u, trouwe en kritische lezer nog
veel mooie bijenjaren toe.
Rik Oldeven.
Zoals uit de tekst van deze overpeinzing is af te leiden, neemt Rik Oldeven, in imkerkring beter bekend
als Ton Thissen, afscheid van ons als stukjesschrijver. Wat hebben wij steeds uitgezien naar zijn volgende bijdrage. Uit alles blijkt zijn liefde voor de bijen.
Bij zijn gebruik van de bijen als metafoor voor ons
mensen, maar ook omgekeerd, komen de bijen er
altijd beter af. Wij, als homo sapiens denken ons leven uitstekend voor elkaar te hebben en dat bijen zich
wel navenant zullen gedragen, maar met genoegen
liet Ton ons weten hoe bijen met succes hun eigen
gang gaan.
Hoe elke imker zijn eigen maniertjes heeft stelde hij
ironisch aan de kaak. Ton besloot zijn eigen kompas
te varen, maar wel steeds met “twijfel” als “boezemvriend”. Het moet een feest geweest zijn om van hem
als leraar bijenteelt het imkeren te leren. Er was een
tijd, waarin men zei: “de imkerij vergrijst”. De reactie
van Ton daarop: “met imkeren word je oud”.
Nu Ton overleden is zal misschien zijn eigen wens in
vervulling gaan: “In een volgend leven zou ik wel een
dar willen zijn, want dat is toch een leven als God in
Frankrijk”
Marcel Simon
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Een Bijen Diagnose Team
Zoals bekend kunnen imkers bij twijfel over de
conditie van hun volken een monster bijen insturen naar Bijen@wur in Wageningen. Zij doen er
daar dan onderzoek naar en berichten de imker
over hun bevindingen. Al naar gelang zij er tijd
voor hebben, kan dat soms enige tijd in beslag
nemen.
Op dit moment zijn er in ons land op initiatief van
Bijen@wur een zevental diagnoseteams opgezet.
Doel ervan is het ontlasten van “Wageningen”,
maar ook het samen opdoen van kennis over bijenziektes en het herkennen ervan in de volken. De
start van zo’n team wordt begeleid door Bijen@wur
en daarna kan in overleg bijvoorbeeld eenmaal per
maand of per twee maanden een bijeenkomst gehouden worden in een ruimte, waar ook gelegenheid is om met behulp van microscopen bijenmonsters op ziektes te diagnosticeren.
Naast het verzorgen van inleidende informatie

door Bijen@wur zijn zij altijd bereid om indien
nodig te helpen. Bovendien organiseren zij twee
scholingsmiddagen in de zomer (dit jaar op 16 juli
en 6 augustus) en één in de winter om meer ervaring op te doen.
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Met dank aan...
Een boeket voor Paula tijdens de1e Bijpraatochtend op 30 maart als dank voor haar deskundige
actie om de financiële situatie van onze vereniging
weer in het reine te brengen.

In onze omgeving is er nog geen team opgezet.
Gedacht wordt dan ook aan een diagnoseteam op
regionale basis. Zo zouden imkers uit bijvoorbeeld
de Liemers, Dieren, Brummen, Renkum, Bennekom en Wageningen kunnen deelnemen.
Wij zouden graag zien dat ook van onze vereniging
Arnhem-Velp een aantal imkers aan zo’n Team wil
deelnemen. Ervaring daarvoor is niet noodzakelijk.
Beschouw het als een kans om kennis op te doen
en die kennis weer te kunnen delen.
Laat het ons nog deze maand juni weten.
Marcel Simon
Erwin Prins

Bijen Diagnose Team in opkomst.......door Erwin Prins

Met dank aan Klaas Poppinga en Rieks Holtjer is er een nieuw klaphek verschenen.
Tevens is de constructie onder het observatiekastje vervangen door een stevige metalen paal.
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Een takkenvolk

Zo zag het er uit na opening van de dekplank
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hebben de hele broedkamer volgehangen met
raat en twee raampjes kaal gelaten zodat ze konden bouwen. Na dik 2,5 uur hadden we er alles in
hangen en konden wij ons gereedschap schoon
maken in de beek achter de stal, thuis gekomen
heb ik alles toch maar in de was gedaan.

(Vervolg van “Dat was me het klusje wel” in de
Bijenstal van juni 2018)
Zij die afgelopen jaar op het NOM hebben gedemonstreerd zullen ongetwijfeld de “scheve” kast
gezien hebben die daar stond. In die kast zat een
flinke zwerm, geschept in 2017 rondom een grote
boomtak en na dienst te hebben gedaan als demonstratie in de glazen vitrine in het NOM met
takken en al in een kast geplaatst waarin het
geheel niet goed paste. Veel commentaar was er
zoals “dat hoort zo toch niet, of, de bijen komen
aan de zijkant naar buiten i.p.v. bij de vliegopening,
of al dat gekleurde plakband, geen gezicht“, allemaal terechte opmerkingen. Ergens in het najaar
hebben we nog geprobeerd dat volk om te hangen,
maar uit angst dat het volk dat niet zou overleven
met al die honing er kriskras tussen, hebben we
besloten om dat maar in het volgend voorjaar te
doen. Zo gezegd zo gedaan.
Zondag 24 maart zijn Harm v.d. Pas en ik in de
vroege ochtend naar het NOM gegaan om de kast
daar op te halen, dat gaf geen enkel probleem, het
gewicht viel gelukkig mee en door de kou kwamen
ze er niet aan de zijkant uit. We hebben de kast in
onze bijenstal in Angerenstein neergezet en hebben die een tijdje met rust gelaten zodat de bijen
konden acclimatiseren en de kast terug konden
vinden.
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Zo zag het er uit nadat we broed- en honingkamer hadden los gesneden

Op donderdag 4 april hebben we (Mart en ik) de
knoop door gehakt om dat volk maar eens om te
zetten naar een normale spaarkast met de gedachte deze t.z.t. (weer) in de grote demokast van
het NOM te hangen. Ik moet zeggen het was me
de klus wel, de inhoud van de kast was veel groter
dan we gedacht hadden en zat met de raten overal
aan de binnenkant vast. Het volk had alle raten om
de hoofdtak met zijtakjes gebouwd. Dat maakte
het er niet makkelijker op om raat weg te snijden.
Maar als je A zegt moet je ook B zeggen. Uiteindelijk hebben we het volk in zijn geheel uit de simplexkast weten te krijgen, achteraf hadden we ook
het volk in de demokast kunnen hangen, echter de
demokast was nog niet klaar om het volk er in te
hangen. Dus zijn we doorgegaan met het eigenlijke
plan, met ook nog hulp van een cursist (Fouad) van
afgelopen jaar. We hebben er steeds flinke stukken raat afgesneden met voer en broed, je kunt je
misschien wel voorstellen dat we onder de honing
kwamen te zitten. Vervolgens de stukken raat met
behulp van grote dikke elastieken in de lege raten
gehangen, En natuurlijk heel goed opgelet dat de
koningin niet in de verdrukking kwam te zitten. We

Vier dagen later ben ik nog een keer wezen kijken en het volk was rustig, dus hebben we goede
hoop dat we het er goed van af hebben gebracht.
En er ook maar meteen een extra broedkamer
boven gezet zodat ze verder uit kunnen bouwen,
want het is, ondanks dat er diverse bijen zijn gesneuveld toch nog een groot volk.
Mart, Fouad en Herman
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Drachtplanten
Het gonst, zoemt en bromt…
De tegenstelling met alle slechte berichten over
de sterke terugloop van de totale insectenpopulatie kan bijna niet groter. Nu alles in bloei staat
gonst, zoemt en bromt het in de tuinen.
De laatste weken zijn bijen een gespreksthema
in mijn buurt door de zwermen die hier en daar
neerstrijken. Meestal krijg ik dan binnen een paar
dagen van iemand de vraag ‘of mijn bijen zijn
weggevlogen’. Als ik dan vertel dat er acht imkers
binnen onze buurt zijn met zo’n 30 volken die allemaal willen gaan zwermen omdat het een natuurlijke drift is, vallen de 6 zwermen ineens wel heel
erg mee. ‘Imkerlatijn’ voor het goede doel zullen
we maar zeggen…Gelukkig vinden de meesten een
zwerm een mooi spektakel waar je over in gesprek
kunt gaan met andere buurtbewoners.
Als ik wandelend richting supermarkt ga, staat een
groep buurtbewoners bij een voortuin(tje) bewonderend te kijken. Nadruk op ‘tje’, want dat stukje
is niet groter dan anderhalve vierkante meter. ‘Of
ik even wil komen kijken’ wordt mij gevraagd, gevolgd door ‘zijn dit jouw bijen’ ?

Al googelend zijn verbazingwekkend veel cultivars
te vinden. Cultivar is een samentrekking van cultivated (geteeld) en variety. De toegevoegde naam
achter Ceanothus geeft een jarenlange teelt van
bepaalde eigenschappen aan, c.q. kwekersrechten.
Je kunt stellen dat de Amerikaanse sering voor
diverse beplantingsdoelen kan worden ingezet
want de keuze is enorm. Zo heb je een bodem bedekkende, kruipende (niet woekerende) soort die
verkocht wordt onder de Ceanothus thyrisiflorus
var.repens. Een ‘op stam’ (boompje) met de naam
Ceanothus impressus ’Victoria’. Of als leiplant tegen een zonnige muur onder de naam Ceanothus
Delight. De laatste is speciaal gekweekt om zijn
opgaande groeiwijze. Ook als kuipplant is de Amerikaanse sering geschikt. De plant bloeit van mei
tot september op eenjarige scheuten. Succes als
drachtplant verzekerd.
Lotty van den Bosch

Daar staat dan een blauw bloeiende struik van
bijna twee meter hoog die gonst van stuifmeel beladen insecten. Het contrast door de dikke goudgele stuifmeelpootjes van hommels en bijen op de
blauwe bloesem, is een lust voor het oog.
Waar wij naar kijken is een Amerikaanse sering !
De Amerikaanse sering (Ceanothus) is een groenblijvende winterharde (tot -5 graden) heester die
zijn oorsprong in Canada heeft. In dit geval gaat
het om een Ceanothus Buurkwoodi die tot 2 meter
hoog kan worden. De benaming sering is ontstaan
door de gelijkenis in bloeivorm waarbij de trosvormige bloesem lijkt op de gewone sering. Genetisch
zijn beide echter niet aan elkaar verwant. Deze
heester met donkergroen blad zou nog weleens
een hele nuttige vervanger kunnen zijn voor menige buxushaag.
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Een onverwachte toepassing van
honing: Honingbier
Tijdens het Bier Preuvenement op 2 juni op het
Raadhuisplein in Zevenaar verschijnt een opvallend nieuw blond biertje, het Honing Bier. Het
bier wordt getapt of uit de fles geschonken. Het
kostbare vocht wordt gebrouwen in Stadsbrouwerij Wittenburg, waar ook de Jonkheer-bieren
geproduceerd worden.
Daar kwamen imker Paul Holterman, docent van
Imkervereniging de Liemers, en brouwer Bas IJsveld bij elkaar om honing en bier te verenigen in
een helder blond speciaalbiertje.
“Imker Paul en brouwer Bas zijn trots op het Honing Bier. Het kwam tot stand na wat experimenteren en zoeken naar de juiste hop. Het is een
aromatisch biertje geworden, echt een lentebier,
niet te bitter en met lichte zoete afdronk. Je proeft
bij het doorslikken enigszins de honing. Het bier is
absoluut niet te zoet. Indien de verkoop goed gaat,
dan wordt het biertje een blijvertje!”
Ook Imker Paul Holterman is blij met het eindresultaat. “De honing is absoluut niet overheersend

12

aanwezig. De smaak kan altijd iets blijven verschillen, daar ontkomen we niet aan. De kleur en de
smaak van honing wordt grotendeels bepaald door
de oorsprong van de nectar (honing van de paardenbloem smaakt anders dan die van bijvoorbeeld
de lindeboom), maar ook de mate van kristallisatie
is van invloed op de smaaksensatie.”
“Wellicht werkt het honingbier mee aan de bewustwording van de minder goede leefomgeving
voor bijen”, zegt Paul. “Want het gaat niet goed
met de bijen en insecten. Er is sprake van een
bestuivingscrisis. Er zijn meerdere oorzaken,
waaronder het gebruik van bestrijdingsmiddelen
in de landbouw. De aanwezigheid van bijen is van
belang voor voldoende groente en fruit. Steeds
meer mensen volgen een imkercursus bij Imkervereniging de Liemers om de opleiding tot imker te
volgen. Dat betekent gelukkig meer aandacht voor
de bijenvolken.

PRINTEN
KOPIËREN
SCANNEN
INBINDEN

brood met smaak...

PLASTIFICEREN
KANTOORARTIKELEN
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
TEXTIEL BEDRUKKEN

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
Den Heuvel 44-46
info@stormvelp.nl

tel: 026 361 21 11
www.stormvelp.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

Bericht uit de Zevenaar Post door Ab Hendriks
Ik kwam in Leeuwarden deze straatkunst nog tegen. Niemand kon me vertellen wie de kunstenaar was,
waarschijnlijk n.a.v. Culturele hoofdstad 2018 in het stadsbeeld verschenen. Edith Peters
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Luidruchtige Bij!
Afgelopen voorjaarsvakantie was ik met mijn
eega bij familie van haar in Frankrijk ongeveer
250 km onder Parijs in de Loire streek, bekend
om al zijn mooie kastelen en glooiende heuvels.
Er waren een paar mooie dagen bij waarbij het
in Nederland notabene nog warmer was dan in
Frankrijk. Op een van deze dagen waren we bij de
‘nieuwe’ woning van mijn zwager en ik liep wat
door de tuin die overloopt in een boomgaard met
prachtig uitzicht op het dal. Ik keek een beetje in
het rond en zag een hagedis en een beginnend
maar verlaten nestje van wespen totdat ik een luid
brommend geluid om mij heen hoorde waarbij ik
rakelings bijna werd geraakt door twee enorme
zwarte bijen die elkaar duidelijk achterna zaten.
Het waren indrukwekkende beesten. Het leek wel
het geluid van een snorrende drone. Een tijdje later gingen de bijen foerageren op bloemen van de
blauwe regen en kon ik ze voorzichtig van meer
dichtbij bekijken. Prachtig waren ze, zwart met een
blauwe glans op de vleugels, ik had ze nog nooit
gezien. Mijn zwager was er aanvankelijk niet blij
mee want hij had bij een andere woning een paar
keer last gehad van nesten met Europese hoornaars in de schoorsteen waarbij herhaaldelijk de
brandweer erbij gehaald moest worden. Ik kon
hem snel geruststellen want hoornaars waren
het in ieder geval niet. Toen we weer op een plek
waren waarbij we internetverbinding hadden kon
ik gaan zoeken en kwam ik er al snel achter dat
we getuige waren geweest van de blauwzwarte
houtbij! In Nederland een zeldzame verschijning in
meer zuidelijke gebieden meer voorkomend.
Het betreft om precies te zijn de Xylocopa violacea.
“Habitat: Tuinen parken en oude fruitboomgaarden, bosranden in bloemrijke omgeving. Het
vrouwtje zoekt in de volle zon gelegen oude boomstammen of houten palen van oude schuurtjes om
haar nestgangen uit te knagen. Ook gebruikt ze
bestaande holten.”1

1
De Nederlands bijen, Natuur van
Nederland 11. (Hymenoptera: Apidae S.L.) 2012.
Pag.412.
14

“Het is een van de grootste soorten bijen in Europa, en leeft voornamelijk in het centrale en
zuidwestelijke deel van dit continent, in Nederland en België is de soort zeldzaam maar wordt
de laatste jaren vaker aangetroffen. Ondanks de
grootte is deze solitaire soort niet agressief en
steekt alleen in uiterste nood, en dan alleen de
vrouwtjes want mannetjes hebben geen angel. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke houtbij overwinteren om in het voorjaar te paren. De mannetjes jagen andere mannetjes weg en achtervolgen
vrouwtjes om mee te paren, hierdoor letten ze niet
op de omgeving en botsen overal tegenaan.”2
Dit laatste klopte inderdaad, ik moest soms bukken om te voorkomen dat de twee mannen of man
en vrouw die elkaar al brommend achterna zaten
niet tegen mij zouden opbotsen. Het was een bijzondere ervaring!
Tekst en foto: Erwin Prins.

2
30-5-2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwzwarte_houtbij
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“D’r Bij”

Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

Naam: Ab Broshuis
Leeftijd: 60 jaar
Woont met: vrouw Annemieke in Arnhem Noord
Daarnaast met (bonus)zoon Job op zolder, hond
Beau en poes Puck, de overige 4 kinderen zijn
afgestudeerd en wonen zelfstandig.
Vervroegd met pensioen, werkte wereldwijd in de
pluimvee sector
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in diverse vakbladen. Hij vertelt dat hij zijn kracht
volledig kwijt was, maar toen het even kon werd er
getrouwd en wilde hij op reis. Op huwelijksreis nog
wel, met Annemieke en een stel vrienden.
Naar Zuid Afrika ging de reis, die hij zo vaak maakte, nu in een rolstoel. Het was hartverwarmend
vertelt hij, zijn relaties en het personeel in de hotels kenden hem nog. Hij vond het geweldig om
Zuid Afrika aan zijn nieuwe vrouw te laten zien.
Na 1,5 jaar is de ziekte onder controle. Hij vraagt
zich af, of mensen er wel mee om kunnen gaan,
of het niet te confronterend is. Ik zie hem meer
als een ambassadeur, iemand die vooral naar de
mogelijkheden kijkt, optimisme en levenskracht
zijn belangrijk in zulke tijden.Zijn drukke leven ligt

18 jaar gekriebeld door de bijen

Ik val met de neus in de boter, Ab was bij de Hema
en kon de tompoucen niet laten staan. Tja, hoe eet
je die? Ik ben een zogenaamde daklichter, eerst
de bovenkant en daarna de rest. Ab heeft op YouTube gezocht hoe het hoort. Inderdaad, dakje eraf,
dat naar onder, de onderlaag daarop en vervolgens
met mes en vork naar binnen. Heerlijk!
Hij vertelt dat hij sinds 5 jaar in dit huis aan de van
Ruisdaelstraat woont. De kamer en suite loopt
over in een terras, dat over alle andere achtertuinen kijkt. Hij wijst de bomen bij de verre buren
aan, een palmboom, een kastanje, een enorme
conifeer, bloeiende fruitbomen, er lijkt geen einde
aan de komen. Een prachtig gezicht.
Ab twijfelt of hij wat zal vertellen over zijn ziekte,
die 3 jaar geleden zijn leven volledig op de kop
zette. Hij reisde de hele wereld over, werkte met
broedmachineprojecten die 2 miljoen broedeieren
per week konden uitbroeden tot eendagskuikens.
Daarnaast gaf hij voorlichting over bio-veiligheid
op deze grote bedrijven, het ontsmetten van de
lege stallen, maar vooral het schoonmaken daarvan. Stront blijft stront, vertelt hij, en dat kan je
niet ontsmetten. Ab was heel veel van huis. Toen
hij 18 jaar geleden met de imkerspullen van zijn
vader een eigen volkje wilde, lukte het niet om de
imkercursus (praktijk op Heuven, docent Marcel
Simon) af te maken. Hij was teveel op pad, het idee
zijn vrouw via de webcam te instrueren viel niet in
goede aarde. Hij kwam tot de conclusie dat er voor
de bijen op dat moment geen ruimte was in zijn leven. Zij vader was hobby (niet al te serieuze) imker
in Blaricum en als klein, nieuwsgierig mannetje
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nu achter hem, al blijft Ab wel een actief en bezig
mannetje. Hij is op de Rosendaelsche golfclub te
vinden, hij houdt nog steeds van reizen en wil dan
nu eindelijk een eigen bijenvolkje gaan houden.
We lopen de tuin in om te kijken of er plaats is
voor een kast, het zou fantastisch zijn om vanaf
het terras het volkje bezig te zien. Hij geniet van de
lessen van Herman op Angerenstein. Ondertussen
verheugt Ab zich op zijn eerste potje eigen honing!
Ab heeft inmiddels per 24 april een eigen volk op
Angerenstein!
Edith Peters

mocht Ab hem helpen (zie foto). Schaterend vertelt
hij dat er een filmpje is waarop zijn broer gestoken
werd. Toen zijn vader overleed heeft hij zijn imker
spullen van de garage vliering mee naar Arnhem
genomen. Zijn dochter hield op de basisschool
een spreekbeurt over de bijen. Met de spullen van
opa, waaronder de brandende pijp, liet ze de klas
zien hoe een imker te werk gaat. Kap op (zie je het
blozen niet), de pijp ging niet meer uit en de klas
stond blauw. Ab werd dus 18 jaar geleden lid van
onze verenging, bleef zich laten kietelen door de
bijen, maar met zijn werk lukte het niet om te imkeren en nam contact op met de vereniging.
Hij heeft de kasten, een kapotte slinger en alle
accessoires geschonken, hij weet niet meer wie de
spullen kwam ophalen.
De ziekte, kanker, maakte dat zijn leven 3 jaar
geleden een andere wending nam. Hij vertelt dat
het een wonder is dat hij nog leeft. Hij is 1,5 jaar
zeer intensief behandeld, hij vertelt dat hij de sfeer
op de afdeling oncologie deprimerend vond. De
mensen waren zo verschrikkelijk ziek en waren
er slecht aan toe. Het liefst was hij thuis, bij Annemieke en de kinderen, waar behalve ziekte ook
veel leven in de brouwerij was. Als eerste patiënt in
Nederland kreeg hij de immunotherapie thuis aan
de eettafel, een intensieve behandeling via een infuus. Het had de aandacht van de medici met deze
thuis behandeling proef, zijn verhaal verscheen
17
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Na de tornado

Wie heeft het niet gehoord, “tornado slaat toe
in Rheden.” Rheden beslaat een groot gebied, je
denkt nog niet direct aan onze bijenstal.
Bij een bezoek aan een winkel in Velp die dag
wordt er ook over gesproken. Je hoort “op de
Schietbergseweg zijn alle bomen omgewaaid” en
dan slaat de schrik pas toe.
Snel kijken, denk je, maar “stop” zeggen verkeersregelaars ter hoogte van de Oranjeweg. De weg
naar de Schietbergseweg is afgesloten. Thuis gekomen komt de eerste persfoto via Bart al binnen.
De beuk, ja die bij de bijenstal heeft een enorme
tak verloren, maar de bijenstal is onbeschadigd….
Het was de tak, zo dik als een stam, aan de kant
van de weg. We hebben geluk gehad.
Intussen heb ik de ravage gezien. Grote takkenbossen liggen op het terrein, de afgebroken tak met
veel zijtakken is naar de overkant versleept. Een
grote wond aan de boom laat zien hoe zwaar de
tak was. Er zijn nog bomen aan de overkant van de
weg beschadigd, maar de bekende lindeboom in
de wei staat er nog. Als de opruimers op de Schietbergseweg klaar zijn met wegslepen en afvoeren
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Bijen in de kunst
zal ons terrein ook wel aangepakt worden, maar
dat duurt nog wel even.
En hoe nu verder met de beuk? De balans is weg,
wat doen de zware takken aan de kant van de bijenstal nu. Ik denk dat er snel geschouwd moet
worden.
En de bijenvolken doen alsof er niets is gebeurd.
Marcel Simon.

In de beeldentuin van het museum Kröller Müller
is sinds kort het kunstwerk The Rockswarm van
Bill Woodrow te zien. Het stelt een bijenzwerm
voor terecht gekomen op een rots.
Een reusachtige zwerm waarbij de bijen aan het
oppervlak, zeker wanneer de zon erop schijnt,
goudkleurig schitteren. Van nabij zijn de bijen
beter te herkennen. Het is even zoeken waar het
beeld staat, vraag het bij de receptie, maar zeker
de moeite waard. Onderstaande tekst kreeg ik van
het museum.
Bill Woodrow
Rockswarm is een van de sculpturen die Bill
Woodrow maakte over bijen en het houden ervan.
Woodrow is zelf imker. Deze werken komen voort
uit zijn fascinatie voor de hechte organisatie van
een bijenvolk, en voor de kwetsbaarheid ervan.
Rockswarm laat de formatie zien van een zwerm,
een fenomeen dat zich alleen voordoet bij een aanstaande of voorbije verplaatsing. In Rockswarm is
de plaats van aankomst of vertrek van de stralende, met bladgoud bedekte kluwen bijen, de weinig
beschuttende omgeving van een kale rots.
Marcel Simon
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Paradijs voor bijen en vlinders
Via Arthur Ohm kregen wij het volgende bericht
over een mooi initiatief ter verbetering van de
biodiversiteit.
Wie 3 jaar geleden op de A4 tussen Delft en
Schiedam reed, kon genieten van deze 6 km lange
zee van bloemen en kruiden. Verantwoordelijk
voor deze natuurpracht is Honey Highway, een
initiatief dat wegbermen en waterdijken inzaait
met wilde bloemen en kruiden.
Verder onderzoek Honey Highway nodig.
Veel mensen willen dat Rijkswaterstaat op grotere
schaal met Honey Highway aan de slag gaat. Voor
wij dat blind gaan doen, verrichten we onderzoek
in hoeverre het inzaaien van bermen voordelig is
voor de insecten en de biodiversiteit van de vegetatie. Zo worden dit jaar voor de derde keer de
insecten en de vegetatie langs de A4 Delft- Schiedam in verschillende ingezaaide en niet-ingezaaide bermen geïnventariseerd en vergeleken. Op
deze manier kunnen we met feitelijke resultaten
goed nadenken over hoe wij het beste de natuur
een handje kunnen helpen. De werkgroep Water,
Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat, in
samenwerking met andere afdelingen is bezig met
het bedenken van landelijke strategieën voor biodiversiteit.

20
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Foto van het 3e jaar van Honey Highway.
Advies bermonderhoud vanuit Rijkswaterstaat
Goed bermonderhoud is eigenlijk in de meeste
situaties nog belangrijker dan inzaaien. Dus het
advies luidt om niet overal de stichting Honey Highway bij te betrekken, maar om samen met onze
adviseurs elke situatie aangaande bermonderhoud
goed te analyseren zodat we vervolgens de beste
keuzes kunnen maken.
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Een extra broedkamer?
En zo ja, hoe dan, erop of eronder?
Dit dilemma wordt in imkerkring heel vaak besproken. En even overtuigend geadviseerd of afgewezen voor de ene manier, als voor de andere.
In onze Bijenstal is de discussie nog niet eerder
beschreven. Daar wil ik nu verandering in brengen omdat recente ervaring ermee me daartoe
verleidt.
In mijn opleiding werd me steeds verteld: houd
het bij één broedkamer. In ons klimaat hebben de
bijen, destijds alleen nog maar de zwarte bij of wat
erop leek, genoeg aan die ruimte. En blijkt het volk
dan toch flink te groeien, tap wat broedramen af
naar eerder gemaakte vegers. En laat de bijen met
vers kunstraat weer uitbouwen. Er werden ook bij
het maken van afleggers of bij het doppen breken
meerdere volkjes opgezet.
De ervaring waar ik eerder op duidde is dat te
vroeg erop gezette broedkamers ,-- de volken waren er nog niet aan toe--, wel werden uitgebouwd,
maar behalve voor broed vooral werden gebruikt
voor honingopslag, terwijl de honingkamer die een
verdieping omhoog moest, werd verwaarloosd.
Dus als het volk er nog niet aan toe is, wacht dan

even met ruimte geven. Of zet, als je vooruit wilt
plannen, de 2e broedkamer eronder. Als de bijen
dan toch opeens de ruimte nodig hebben, dan
wordt er naar onderen aangebouwd en hoeven ze
ook de bak erboven niet warm te houden.
En dat is vooral bij koude periodes in het voorjaar
van belang. De voorstanders van “eronder” wijzen
ook op het van nature naar beneden uitbouwen van
de raat, zoals dat ook in een korf het geval is.
De honing wordt boven het broednest opgeslagen
en bij veel dracht wordt het broednest naar beneden gedwongen.
Een broedkamer “eronder” kun je eigenlijk nooit te
vroeg doen. Er wordt sinds enige tijd meer gebruik
gemaakt van Buckfast bijen, bekend om hun sterke groei eigenschap. Heb je zo’n sterk bijenvolk en
raakt de broedkamer al snel vol, zet dan een tweede broedkamer “erop”. Die nieuwe ruimte wordt
dan gewoonlijk snel uitgebouwd. Voordeel is in dat
geval ook dat niet eerst een zware broedkamer
moet worden opgetild.
Zo heeft elke methode zijn eigen voor- of nadeel.
Marcel simon

Foto van het 1e jaar van Honey Highway.
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
Park Klarendal
De telefoon ging, ”hé buurvrouw, er zit weer een
zwerm in onze kersenboom”! Dit zinnetje heb ik
dit voorjaar al zo vaak gehoord…Wat is er toch
aan de hand? Hoe komt het dat ik dit jaar zo veel
zwermen heb?
Afijn ik waarde door de wildernis in de achtertuin
richting buren ( onderhand is daar een waar paadje ontstaan..).Met het grootste gemak schepte ik
een stil, bewegingloos klompje bijen, ongeveer een
hand vol. Is het eigenlijk wel een zwermpje? Zijn
ze dood? Of hebben ze het koud? En ja hoor, in de
schepkorf heb ik ze in de zon gezet en samen met
Evelien, mijn bijen minnende buurvrouw keken we
ontroerd toe hoe hun vleugeltjes weer begonnen
te bewegen. Ze kwamen weer tot leven. Het babyzwermpje heb ik na de opwarming in een zesramer gedaan. ‘S avonds kon ik het niet laten om
nog even in het kastje te kijken. En wat denk je? Ze
waren weer uitgevlogen….Tsja…En waar naartoe?
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Daarop volgden nog vele telefoontjes van Evelien.
Prachtige zwermen in steeds weer diezelfde populaire kersenboom, 2x behoorlijk hoog. Gelukkig
hielp Eddie, want ik heb hoogtevrees. Hij klom
stoer op de wankele ladder. “Jij houdt de ladder
goed vast hè Juul”? “Natuurlijk Eddie”! De bijen
kletterden op mijn pak en ik voelde een steek,
maarrr vasthouden die ladder!
De volgende zwerm bij Evelien was enorm groot
en uitgespreid over een muurtje op hoogte en half
in een varen …Die was lastig om te scheppen.. En
Eddie is voor zijn werk in Estland. Bovendien werd
er ook nog hevige storm verwacht. En dat is ook
weer zielig voor de bijen toch? Dat zwermen gebeurt ook altijd op een tijd dat het je niet uitkomt.
Al je plannen worden in de war geschopt. Ik had
een verbouwing en een lange werkdag achter de
rug en was eigenlijk van plan om eens heerlijk
onderuit te zitten. Maar ik moet toch iets doen. Op
de rand van het muurtje heb ik de schepkorf over

de zwerm gelegd en het zesramertje ernaast. Als
ze het koud krijgen kunnen ze er in ieder geval beschutting zoeken.
De volgende dag zat er inderdaad een gedeelte in
de korf. Maar alsnog verspreid over het muurtje
en in de varen. Maar Eddie was weer terug uit Estland en kon helpen. De zwerm was veel te groot
voor een zesramer. En wij hadden geen tienramers
meer paraat. Erwin was op zoek naar een zwerm
voor zijn eigengebouwde natuurbouwkast. Gelukkig... alles komt goed terecht. Want wat moet je
met al die zwermen?
Toch blijft het iedere keer weer een avontuur zwermen scheppen…
De zwermapp blijft ook rinkelen…
Avontuurlijke mensen die imkers…
En Evelien had een enorme kersenoogst! Heerlijke
kersen en ik een potje jam…Kijk zo kan het ook…
En natuurlijk krijgt zij bij de eerste oogst een potje
honing!

En tja, waarom heb ik zoveel zwermen? Omdat ik
niet elke week de kasten controleer op moerdoppen…En waarom dan niet? Geeft steeds onrust in
het volk, bovendien kan ik niet elk weekend …Zo
gaat het ook. Tenslotte is het toch ook natuurlijk
voortplantingsgedrag.
En zo kom je nog eens bij je buren…
Juul Hogeling
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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.
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * Schoolsportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten &
activiteiten.

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!
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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