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Van de bestuurstafel
De warme dagen in de tweede helft van februari
gaven een explosie van activiteiten van de bijenvolken te zien. Ik zag dat het stuifmeel met vrachten
binnen kwam. Kortom het broedseizoen is weer in
volle gang gekomen. En de toch wat rustigere tijd
is voor de imker weer voorbij.
Ook de planten stuwden hun sap stromen weer
omhoog en zijn begonnen aan blad en (bloem)
knop vorming. Nu maar hopen dat er geen echt
serieuze nachtvorst meer komt die roet in de
knoppen gooit.
Het betekent ook weer nieuwe demo roosters voor
NOM en Heuven. Het eerste concept is door Herman Radstake opgesteld en iedereen heeft hopelijk zijn wijzigingen doorgegeven of zijn eigen data
al vastgelegd in zijn eigen agenda .
NOM
Met het NOM worden gesprekken gevoerd omdat
er bij de medewerkers andere ideeën zijn wat betreft de invulling door vrijwilligers. Maar door ons
is toch duidelijk gemaakt dat deelname door veel
minder vrijwilligers aan de demonstraties geen
haalbare kaart is, nog afgezien van de continue
zorg voor de bijen, het zwermen enz.
Vooralsnog gaan we op de oude voet verder.
Algemene ledenvergadering
Op 21 februari jl. vond weer de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats.
Veel tijd en aandacht was er voor de financiële perikelen van de vereniging.
Door de kascommissie waren een aantal belangrijke aanbevelingen aan de vergadering gedaan
om het financiële beheer transparanter en beter
controleerbaar te maken. Dit werd zeer ter harte
genomen door het bestuur .
Als leden van de kascommissie 2019 zijn Arthur
Ohm en Ries van Dijk aangetreden.
Met een welverdiend applaus werd vertrouwen in
het handelen van het bestuur uitgesproken.
Er werd een nieuwe penningmeester benoemd,
Wilko Jansen Venneboer die zich ook volkomen
kon vinden in deze aanbevelingen.
Wilko is in het verleden controller geweest bij een

commercieel bedrijf en nu professioneel bewindvoerder en curator en we hebben er vertrouwen in
dat er goed op onze penningen zal worden gepast.
Duidelijk is ook dat de inkomsten gezien de begroting voor 2019 aan de krappe kant zijn met betrekking tot uitgaven van de vereniging. Het bestuur is
aan het bekijken hoe de inkomsten met name via
sponsoring kunnen worden vergroot.
Niet alleen werd het jaarverslag van de vereniging
goedgekeurd maar er waren ook de jaarverslagen
van alle commissies die de vereniging kent.
Het bestuur vindt het belangrijk dat de leden inzicht krijgen in hetgeen de commissies doen, omdat het niet alleen transparantie geeft wat er allemaal onder de hoede van het bestuur plaatsvindt,
maar ook omdat het de leden een beter inzicht
geeft in alle activiteiten van de vereniging.
Lief en leed bij de leden
Een aantal leden was tot de conclusie gekomen dat
ze soms niet op de hoogte waren van het wel en
wee van leden zoals bij ziekte en overlijden, maar
ook bij vreugdevolle gebeurtenissen. Om daar
meer aandacht aan te geven heeft het bestuur een
commissie “lief en leed” ingesteld, bestaande uit
Arthur Ohm en Henk Hoge die, met respect voor
ieders privacy, hier aandacht aan zullen schenken.
Opleiding
De basiscursus is al weer volgeboekt.
Met de afdeling De Liemers is ruim een maand
geleden overleg gevoerd in hoeverre we gezamenlijk vervolg kunnen geven aan verdere opleiding
van onze imkers in de vorm van thema-avonden of
vervolgcursussen in het algemeen of op meer specifieke onderdelen van het imkeren.
Lezingen
Ook de tijd voor onze eigen bijscholing is weer bijna voorbij.
Nog één lezing op 21 maart van Jan Smit over wilde bijen en … de Aziatische hoornaar.
Dan moeten we zelf weer aan de slag
De eerste Bijpraatochtend is op de laatste zaterdag
van maart, ofwel 30 maart a.s.
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NBV
De NBV is in een rustiger vaarwater gekomen wat
betreft alle emoties die er in het verleden waren.
Het NBV bestuur maakt nu “rondes” door het land
langs de afdelingen, waarbij aan leden een aantal
punten ter bespreking worden voorgelegd. Op 20
maart is ook onze vereniging uitgenodigd met een
aantal andere afdelingen. Bespreekpunten zijn dan
onder meer: samenwerking tussen NBV en afdelingen en tussen afdelingen onderling. Wat zijn de
inhoudelijke aandachtspunten voor de toekomst en
hoe kan de NBV aantrekkelijker worden gemaakt
voor (nieuwe) leden etc..
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Tot Slot….
Vergeet niet dat de jaarlijkse barbecue dit jaar
weer plaatsvindt en wel op 22 juni en uiteraard
weer bij Piet Nibbeling, de beste en gezelligste
plek hiervoor in ons gebied. Bij voorbaat al weer
dank voor de gastvrijheid van Piet!
Paula Swenker

Maart 2019
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Maart
Vrijdag 15 - zaterdag 16 maart NLdoet dagen. Sommige
inzaai acties zijn ivm betere weersomstandigheden
verplaats naar de eerste helft van april !
Wil je komen helpen bij het inzaaien meldt je aan via
lgc.vandenbosch@gmail.com
Donderdag 21 maart 20:00 uur Lezing Jan Smit,
Stichting EIS. Wilde bijen en Aziatische Hoornaar
Zaterdag 30 maart, Eerste bijpraatochtend op Simonveste
Zondag 31 maart, Lammetjes dag in Rheden.
Stand bemanning gevraagd, graag aanmelden via: klaaspoppinga@live.nl
April
Woensdag 24 april, 20:00 uur. 1e thema avond van het jaar. Twee actuele thema’s worden besproken:
-Het verplaatsen van een bijenvolk als de voorjaarsontwikkeling net op gang is
-Hoe te handelen ten aanzien van het slingeren
Locatie: SOW, Rijksweg 56B 6921 AJ Duiven. Ingang achter het stadhuis.
Zaterdag 27 april bijpraatochtend op Simonveste
Mei
Begin mei gaan de demonstraties weer van start, tot eind september :
Demonstraties op NOM elke zaterdag en zondag van 9:30-17:00 uur
Demonstraties op stal Simonveste elke zondag van 12:00-16:00 uur
Zaterdag 25 mei bijpraatochtend
Juni
Zaterdag 22 juni BBQ op de Paardenmaat. Informatie volgt tzt via mail (secretaris)

Na een financieel koud uiteinde van 2018, hopelijk weer een
warme start in het nieuwe seizoen!......door Erwin Prins
4

Zaterdag 29 juni bijpraatochtend
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Even voorstellen
Mijn naam is Wilko Jansen Venneboer en ben sinds
kort de nieuwe penningmeester van de Imkersvereniging. In december jl. polste Herman Radstake
mij of ik, gezien mijn financiële achtergrond, interesse had voor de functie van penningmeester.
Heb er over nagedacht en na het bijwonen van een
bestuursvergadering in januari heb ik de knoop
doorgehakt en positief gereageerd.
Iets over mijzelf, ik ben geboren en getogen in
Rheden en woon inmiddels al weer 35 jaar in Arnhem waarvan de laatste 18 in het prachtige dorp
Elden. Het imkeren heb ik van huis uit meegekregen, mijn vader was namelijk ook imker. Zijn
werken in de bijen heb ik altijd met belangstelling
gevolgd en hielp hem met het reizen van de volken
naar de heide en de koolzaad in de Flevopolders.
In 2014 kreeg ik het op de heupen en wilde zelf
ook gaan imkeren. Op advies van mijn vader eerst
maar de basiscursus gevolgd. Arnhem zat vol,
maar bij de Liemers was nog plek. Veel geleerd
van de praktijklessen van Paul Holterman.
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Zoet & Zout
Ik betreed al 80 jaar deze aarde. Van kindsbeen
af aten wij thuis honing van de bijen van mijn vader. We gingen met een stuk raat op de vuist naar
school. We mochten van ons moeder de was niet
uitspuwen op de verharde weg, maar wel in de
voortuinen van de aangrenzende woningen. Ik
heb nu -jammer genoeg- geen bijen meer, maar
bevriende imkers bezorgen mij geregeld een pot
bijenhoning uit de Liemers of van de Veluwse hei.
Elke morgen gaan die potten open. Die dreigen
te versuikeren, warm ik op. Sorry, wetenschap,
gezondheidszorg, sorry Schepper – mocht Jij bestaan – ik blijf van die godenspijs, die nectar genieten zolang ik kan. Dan maar geen 100!

Van hem ook mijn eerste volkje (een veger) gekregen en met vallen en opstaan is mijn bijenstand
inmiddels gegroeid tot 8 volken. Vier volken staan
in de stal op de Schuytgraaf en de andere vier in
een bijenstal op het volkstuincomplex van de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld. Deze
stal heb ik samen met collega imker Herman Sol
in de laatste jaren stukje bij beetje opgebouwd.
Met fruitboomgaarden en de Meinerswijk naast
de deur een goed drachtgebied. Naast mijn werk
als professioneel bewindvoerder en de aandacht
voor mijn vrouw en 2 kinderen hou ik gelukkig ook
nog tijd over voor mijn andere hobby’s; tuinieren,
paardrijden en de thuiswedstrijden van Vitesse bezoeken. Mocht je in de buurt zijn, je bent van harte
welkom in de bijenstal op het volkstuincomplex
aan de Drielse Dijk. De stal ligt in de hoek van het
complex bij de afrit van de dijk op tuin 2B. Zaterdagochtend is er meestal wel iemand aanwezig.
Wilko Jansen Venneboer

Rik Oldenven

Wie geïnteresseerd is in etymologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de herkomst van
onze woorden, weet waarschijnlijk dat de termen
soldaat, soldij, bezoldiging, solvabiliteit wat hun
oorsprong betreft, terug te voeren zijn op ons ‘zout’
of op ons dialectische ‘zalt’. Je vraagt je dan af wat
zout met geld te maken heeft. Wie doorvorst komt
o.a. aan de weet dat in vroegere tijden zout her en
der een schaars artikel was. Huurlingen uit warme
streken werden daarom ook wel in handjes zout
uitbetaald. De handen vol zout die u in onze dagen
maandelijks binnensleept, noemen we in dit verband dus altijd nog: salaris.
Kom je met een longontsteking in het ziekenhuis
terecht of/en heb je vocht in je benen of achter je
longen, is zout streng verboden. Ook op het gekookte eitje! Allerwegen staat zout op de zwarte
lijst. ‘Strooi geen zout bij’ is het motto: de panklare
producten zijn al zout genoeg!
En sinds kort: ook geen suiker meer. Want in zowat
alle fris- en aanverwante dranken zitten wel ‘zo’n
20 tot 30 suikerklontjes’ in de vorm van zoetstoffen.
Er is dan wel ‘geen suiker toegevoegd’, maar het
drankje barst al van de suikers!
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Voorjaarsinspectie
Bedoeld als opfrisser voor de beginnende imkers.

Het is weer zover, we mogen weer. Zoals ik rond
september denk: “we hebben het weer volbracht,
we hoeven niet meer”, zo denk ik nu “ ja!, gelukkig we mogen weer”. En zeker bij de hoge
temperatuur eind februari al, begint de onrust
al vroeg te komen. Terughoudendheid is wel op
zijn plaats, want houd in gedachten gezegdes als
“Maart roert zijn staart”.

Na al een tijdje geobserveerd te hebben of de
bijen vlogen bij de opgelopen temperatuur, of ze
stuifmeel haalden, of het gewicht van de kast nog
als voldoende aanvoelde en of er warmte op de
dekplank te voelen was.
Ik heb de eventueel aanwezige varroalade al eens
bekeken om te zien tot waar het mul reikt en of er
alweer varroamijten te zien zijn. Dat geeft soms
al een indruk van wat je in het volk te zien zult
krijgen.
En, zoals ik al hoopte, alle punten waren positief.
8

Natuurlijk ook al het een en ander voorbereid. De
oude raampjes paraat gemaakt voor nieuwe raat of
nieuwe getimmerd, kastmateriaal gereinigd en een
of twee bodems klaar gemaakt om in te wisselen
voor de bodem die we bij de eerste inspectie gaan
wegnemen om schoon te maken. Dat geeft minder
storing dan wanneer je dat reinigen doet, terwijl de
bijen onrustig rondvliegen om weer thuis te komen. Bij de volgende kast kun je dan de schoongemaakte bodem van de vorige kast gebruiken.
Dan de oude kastkaarten nog eens doornemen.
Hoe ging het ook alweer met de verschillende
volken? Van welke wil je verder kweken en misschien een oudere moer, waar je toch al niet zo blij
mee was, verwijderen en het volk verenigen met
het buurvolk? Dat gaat in deze periode nog heel
soepel. Je hoeft eigenlijk niet eens een krant te
gebruiken. De bijen zijn nog niet zo ingesteld op de
eigen geur van hun volk.
De nieuwe kastkaarten klaar leggen en daarop
alvast overnemen wat van belang is uit het vorig
seizoen. Zoals leeftijd koningin, al dan niet gemerkt en/of geknipt. Was het volk prettig om mee
te werken, etc.
En dan wachten op een geschikte dag om de eerste inspectie te doen.
Omdat je verwacht een of meer nieuwe raampjes
te plaatsen, heb je een lege broedkamer of zo
klaar staan om overtollige ramen met nog wintervoer in te hangen, die je kunt bewaren als voer
voor de kunstzwermen.
Ook de schone afdekdoeken liggen klaar, de pijp is
gestopt en we kunnen beginnen. Overigens is het
gebruik van rook nog niet echt nodig.
In de opstelling van de opbouw van de kast, zoals
ik die gewend ben
voor het inwinteren, staat de halflege honingkamer
op de bodem.
Dus de broedkamer(s) zet ik opzij, de honingkamer
van de bodem losmaken, de bodem vervangen
door de schone bodem, en de BK terugzetten. Heb
je twee BK’s, dan had je snel in de onderste kunnen kijken of het volk daarin al actief was. Zo niet
dan zet je de bovenste met dekplank op de bodem.
Intussen zet je de HK plus 2e BK afgedekt opzij.

Maart 2019

Zat er in de 2e BK ook al wat broed, dan zou je dat
enkele raam kunnen invoegen bij het broed van de
bovenste BK.
Afhankelijk van de inhoud van de BK die je nu
opent en bekijkt, kun je overtollige wintervoerramen in de klaarstaande lege BK hangen plus nog
eventuele voerramen uit de 2e BK. Laat 2 gevulde
voerramen naast het volk zitten.
Het moment is nu gekomen om de hoeveelheid
broed te beoordelen.
Ga zowel van links als van rechts tot het, hopelijk,
1e raam gesloten werksterbroed toe. Verder hoef
je het volk niet te storen. Je weet dan al dat de
moer er moet zijn. Van de resterende raten kun je
te oude of onregelmatige ramen verwijderen. En
afhankelijk van de overgebleven ruimte kun je dan
tussen voer en broed schone raat inbrengen. Twee
of drie ramen verdeeld over links en rechts aansluitend aan het broed.
Is er al geen ruimte meer voor schone raat, - soms
is er al teveel broed, zeg 7/8 raampjes-, dan is het
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te overwegen om de tweede BK er alsnog onder te
plaatsen en daarin dan enkele ramen met schone
raat te hangen. Soms wordt aangeraden om dan
een van de ramen met broed in het midden van
die 2e BK te hangen. De bijen zullen dan eerder de
nieuwe raat ernaast gaan uitbouwen.
De honingkamer zet ik er nog even niet op. Laat
het volk nog maar even groeien. Juist in deze
periode geven de winterbijen het op en moeten de
jonge bijen het gaan overnemen.
Zet je bevindingen op de nieuwe kastkaart. Ook
ervaren imkers vergeten vaak hoe het ook alweer
was met het eerste volk als ze het laatste bekeken
hebben. Ook al zijn het maar 4 of 5 volken. Ik wel
tenminste.
Misschien goed om mijn verhaal over de kastkaart
in het maartnummer van de Bijenstal 2018 nog
eens ter informatie te lezen.
Marcel Simon
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Drachtplanten
Een van de pijlers van het actieplan, dat door
ondertekening van de ‘Nationale Bijenstrategie’
in januari 2018 in gang werd gezet, is volop in
beweging.
Bed & Breakfast voor Bee’s ! Bij Bed & Breakfast
voor Bee’s gaat het in eerste plaats om verbetering
van de leefomstandigheden van solitaire (wilde)
bijen.
Het bericht over de sterke terugloop van de totale
insectenpopulatie met een dramatisch percentage
van 75% (Duits onderzoek) heeft daarbij de zaak
enorm bekrachtigd.
Onduidelijk is daarbij wat dit percentage betekent
voor Nederlandse omstandigheden. Wageningen
Universiteit en Research (WUR) heeft nadien in opdracht van het ministerie van LNV een beleidsondersteunend onderzoek gedaan. Het daaruit voortgekomen rapport* (2018) bevat vooral héél veel
vraagstukken. Als klein voorbeeld uit de 90 pagina
tellende tekst: “Er is weinig tot geen monitoring in
agrarische gebieden. De belangrijkste datasets die
momenteel beschikbaar zijn voor trendbepaling,
zijn vrijwel allemaal afhankelijk van vrijwilligers.
Deze zogenaamde ‘citizen-science’-benadering
heeft als voordeel dat veel data verzameld kunnen
worden tegen relatief lage kosten. Een belangrijk
nadeel is dat vrijwilligers niet graag inventariseren
in gebieden waar nauwelijks dieren voorkomen of
waar uitsluitend algemene soorten voorkomen die
niet interessant gevonden worden. Het gevolg is
dat we geen beeld hebben van de veranderingen in
het vóórkomen van insecten op landbouwgronden
die alles bij elkaar toch meer dan de helft van het
oppervlak van Nederland beslaan.” Blijkbaar worden gegevens door vrijwilligers (‘citizen-science’)
vooral verzameld in natuurgebieden.
Dat is best jammer... Alleen al binnen onze regio
zijn al vele tientallen hectaren bijvriendelijke akkerranden ingezaaid. Zou daar niemand een kijkje
nemen wat er zoal vliegt aan insecten ? Al wordt
de aandacht via “Bed & Breakfast voor Bee’s”
vooral gevestigd op wilde bijen is verbetering van
de leefomstandigheden van wilde bijen per definitie ook nuttig voor honingbijen, vlinders en andere
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insecten. Organisaties die hierin initiatieven ondernemen ondersteunen ook de belangen van andere
insecten.
Arnhem Zoemt is een van deze organisaties.
Vorig jaar heeft Arnhem Zoemt twee bijenoases
aangelegd in Arnhem. Een daarvan in park Rosorum aan de Amsterdamseweg en een in de Vlindertuin (IVN). Voor dit jaar staat Park Klarenbeek
op het Arnhems ‘zoemende programma’.
In samenwerking met een schouwgroep van Park
Klarenbeek en de gemeente Arnhem worden vrijwilligers geïnteresseerd om deel te nemen aan
een werkgroep, die het bijenvriendelijk groenbeheer zal verzorgen. Geweldig initiatief ! Erg handig
daarbij de bijenlandschapswijzer, die als pdf te
downloaden is en veel nuttige tips en informatie
bevat voor een ieder die een stuk grond wil omtoveren tot aantrekkelijk gebied voor wilde bijen.
In maart worden op twee locaties voor stadsmoestuinders/volkstuinverenigingen lezingen georganiseerd , op Kweekland en BTV Elderveld.
In deze lezing worden tips gegeven hoe de moestuin bij-vriendelijk gemaakt kan worden. Spreker
van beide lezingen is de gepassioneerde stadstuinbouwer en imker Manon Best. Zie voor meer info:
www.arnhemzoemt.nl
Voor de NLdoet projecten die vanuit onze vereniging worden georganiseerd in Rheden, Velp en
Arnhem, zijn de zaden besteld en de promotiepakketten (NLdoet) inmiddels gearriveerd. Sommige
inzaai acties zijn in verband met betere weersomstandigheden naar de eerste helft van april verplaatst. Voor wie wil komen helpen bij het inzaaien,
je bent van harte welkom. Neem contact met mij
via lgc.vandenbosch@gmail.com

PRINTEN
KOPIËREN
SCANNEN
INBINDEN
PLASTIFICEREN
KANTOORARTIKELEN
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
TEXTIEL BEDRUKKEN

Den Heuvel 44-46
info@stormvelp.nl

tel: 026 361 21 11
www.stormvelp.nl

brood met smaak...

Lotty van den Bosch
*Bron: www.wur.nl rapport-achteruitgang-insectenpopulaties-in-nederland-trends-oorzaken-en-kennislacunes.pdf

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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Aanpassing van onze bijenkasten aan
het klimaat?
Warme zomers en vochtige winters.
Moeten we onze kasten niet aanpassen aan het
veranderende klimaat? Ik ben er eens over na
gaan denken.
Als door de warme zomers de temperatuur in de
kast oploopt gaan de bijen zich verspreiden en verlaten daarbij soms het nest (broed en voorraden).
Er hangen dan ook vaak flinke “baarden” van bijen
op en aan de vliegplank.
Dat geeft lucht en vereenvoudigt het ventileren
door de bijen voor de vliegspleet. Door de natte
winters krijg je eerder vocht in de kast waardoor ziektekiemen een kans hebben om zich te
ontwikkelen. Vocht in de kast kan ook de houten
kastmaterialen aantasten, de (kant)ramen doen
verschimmelen. Zowel voor de warme zomers als
voor de koude, natte winters moeten we de kast
isoleren en een ventilatiesysteem aanbrengen om
‘s winters het vocht kwijt te raken en ‘s zomers te
koelen. Om zo door het jaar heen een constante
temperatuur en vochtigheid te creëren.
Met dit in gedachte ben ik gaan praten met 2 jonge
enthousiaste timmerlieden. Als we nu eens een
kast maken die geïsoleerd is, met in de bodem
uiteraard een lade. Bij de spaarkasten die ik nu
heb gebruik ik de laden ‘s winters en ‘s zomers
niet, de lade gebruik ik alleen tijdens de varroabestrijding. Maar ook als je de lade er onderuit
haalt heb je niet voldoende luchtcirculatie want de
bovenkant van de kast is door de dekplank afgesloten.
Dit hebben de timmerlieden goed begrepen en
hebben zo een kast bedacht en gemaakt waar ik
dik tevreden mee ben. De lucht gaat via de vliegopening en de bodem naar boven door de ventilatieroosters in de dekplank omhoog en via de sleuven
die rondom in het dak zitten weer naar buiten.
Zo ontstaat er luchtcirculatie in de kast.

Isolatiemateriaal

Ventilatierooster

Lucht eruit
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Bijen in de kunst
Pasen is alweer in het verschiet. De paaseitjes
lagen kort na de Kerst al in de winkels.
De eierversierders zijn al flink in de weer om op
tijd hun eieren versierd te hebben. Met name in
Oost-Europese landen is het de gewoonte om met
Pasen deze eieren cadeau te geven. Beroemd zijn
de Fabergé eieren, kostbare kunstwerken die de
tsaren aan hun echtgenotes schonken.
Maar de gewone man of vrouw houdt het bij eieren van kippen of andere vogels, die dan met tal
van technieken worden gedecoreerd. Een bekende
techniek is het batikken op eieren.
In principe dezelfde methode als op textiel. Met
bijenwas worden patronen met een soort pen op
het ei aangebracht, waarna een kleurstof op het ei
alleen dat deel kleurt, waar geen was zit. Op het
gekleurde deel worden dan weer patronen van was
“getekend”, waarna het ei een volgend kleurbad
krijgt, enzovoort.
Gewoonlijk worden geometrische decoraties gemaakt, maar de eieren uit agrarische gebieden
waar deze folklore veelal voorkomt, vertonen afbeeldingen uit die streek.
Zo laten bijgaande voorbeelden van eieren uit de
Oekraïne bijen zien. Men noemt deze gedecoreerde eieren daar wel Pysanky eieren, afkomstig van
het Oekraïense woord voor schrijven. Dat is dan
ook wat men in feite op het ei doet.
Marcel Simon

Geïnteresseerd? b.riggeling@upcmail.nl
Bart Riggeling
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De Bijenstal in retrospectief
De nieuwe Bijenstal ligt weer op de mat.
Jaargang 44! Het lijkt de redactie goed om de
geschiedenis van ons verenigingsblad eens uit de
doeken te doen. Al was het maar om te laten zien
hoeveel leden zich ervoor ingespannen hebben.

Het begon in 1975. De vereniging Velp e.o. bestond
toen al 45 jaar.
De openingszin van het nieuwe blad: “In de ontwikkeling van onze vereniging is opnieuw een mijlpaal
bereikt: een verenigingsblad.” De redactie bestond
uit José van de Sande, Louis Dorhout Mees ( nog
steeds trouw lid van Arnhem-Velp) en Gonk Veen.
De omslag was ontworpen door Jan Jutte. Het is
grappig om de inhoud nog eens door te lezen.
We zouden daar best eens wat relevante zaken
in een bijdrage voor de Bijenstal kunnen optekenen .Een berichtje van toen was bijvoorbeeld: “De
cursus Beginnend Imker is overtekend”. Ook toen
al dus. Het valt misschien op dat de naam Bijenstal
niet op de omslag staat.
Pas in 1976 werd die naam gebruikt.
In het novembernummer staat dan ook: Ja, daar is
dan ons afdelingskrantje in een nieuwe kleur voor
de omslag en….met een naam.” Daar was kennelijk door de leden overeenstemming over. De redactie bestond toen naast Dorhout Mees en Veen,
uit Eric Blankert en echtgenote Jolanda. Eric was
later voorzitter van de imkerafdeling van de ABTB.
Zij typten het nog met de schrijfmachine,…
14

Een van de leden kopieerde de inhoud, een ander
voegde het samen en twee leden brachten het
rond. Mevrouw van de Vring en de heer Brinkenberg. Zo ging dat toen. Men ging toen ook nog wat
vormelijker met elkaar om.
Een aantal jaren lieten we de inhoud stencilen bij
Het Dorp of de J.P.Heye stichting.
En toen bleek in 1980 ineens dat de bruine omslagen ( bruin was de kleur die op honing lijkt)
op waren. Die lagen kennelijk op voorraad. De
redactie bestond toen uit Ben Boukema, die in die
tijd ook het verenigingswinkeltje beheerde en nog
steeds Louis Dorhout Mees.
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Zij schreven in de Bijenstal: “De voorraad omslagen is op en er moeten nu nieuwe komen.
Dat lijkt eenvoudig, maar het drukken blijkt kostbaar te zijn geworden. Vroeger (sic) werden de
omslagen gedrukt uit de opbrengst van de advertenties. Dat lukt nu niet meer. Zodat voorlopig
besloten is een eenvoudiger omslag te maken.
Het gaat tenslotte om de inhoud”.En toen kwam
de groene omslag, die nog 22 jaar werd gebruikt.
Eigenlijk ook een passende kleur bij onze hobby.
Het was in 2002 dat Velp e.o. fuseerde met de
imkervereniging Arnhem. Dat vroeg om een nieuw
bestuur, maar ook om een nieuwe redactie:
Ries van Dijk en Bart Riggeling.
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”, stond boven
de inleiding van de redactie. Dat betekende ook
een nieuwe vormgeving.
Bart werkte toen bij drukkerij Roos en Roos en
ontwierp de nieuwe uitvoering, ook nog op A5 formaat, maar met glanzend, stevig papier
en….. met de omslag en een enkele foto in kleur.
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vrije tijd een en ander regelen, waardoor wij het
drukken niet hoefden te betalen. Ja, wat potjes
honing zo nu en dan.
In 2010 verliet Ries van Dijk de redactie. Marcel
Simon nam het van hem over en ook Lotty van den
Bosch nam plaats in de redactie.
In 2013 verliet Bart de drukkerij en met hem de
Bijenstal. In de Bestuurstafel schreef Arthur Ohm
destijds “Voor U ligt dan de nieuwe uitvoering van
ons verenigingsblad “De Bijenstal”. Samen met
Bart Riggeling heeft het bestuur een alternatieve
drukker gevonden!

de

Bijenstal
Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Juni 2013 | jaargang 38

Het plaatsen van bijenvolken op de Beemd

Van de
Bestuurstafel
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Ries verzorgde de inhoud en Frits Gunning, toen de
penningmeester, zorgde voor etiketten en voor de
verzending. Door sponsoring van 2 bedrijven, Roos
en Roos plus Kwekerij Overhagen kon het blad
toen kosteloos bij ons thuis verschijnen, aldus de
redactie.
Toen Bart in 2006 van werkgever veranderde -- hij
ging naar drukkerij Coers en Roest--, nam hij het
drukken van de Bijenstal mee en kon daar in zijn
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Even wennen voor ons allemaal, maar Bart Riggeling heeft de opmaak weer stevig in handen”.
En dat heeft Bart nog steeds. Bravo Bart! Dat mag
best wel eens gezegd worden.
In 2015 trad Edith Peters toe tot de redactie. We
kennen inmiddels haar sprankelende interviews.
Vaste medewerkers zijn nog Juul Hogeling die ons
deelgenoot maakt van haar imkerervaringen dicht
bij huis en Erwin Prins met zijn tekeningen, waar
we steeds weer naar uitkijken.
Geen schrijfmachine, stencilapparaat, copyshop
etc. meer. Nee, de kopij gaat naar Bart, hij maakt
er iets moois van en via drukkerij Editoo wordt het
verzonden naar de lezers.
Marcel Simon
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
De Carnica Kapitein
Naam: Hans van de Poel
Leeftijd: 62 jaar
Woont: In Huissen (buitengebied), met vrouw Ada,
ze hebben twee uitwonende volwassen kinderen
Beroep: gepensioneerd kapitein op de koopvaardij
Soms voel je je verrast door een ontmoeting, dat
overkwam mij toen ik wat extra honing ging halen
bij Hans van de Poel. Op een prachtig plekje, iets
buiten Huissen, richting Bemmel trof ik hem schilderend in de keuken, twee weken later stond de
keuken strak in de lak. Met Hans en Ada ontspon
zich een keukentafelgesprek, want, zei Ada, je kunt
wel merken dat je in de hulpverlening werkt! Wat
een vragen. Maar deze mensen hadden veel te
vertellen, als kapitein op de grote vaart had Hans
over de hele wereld gezworven. Tijdens zijn werk,
op de brug, fantaseerde hij over zijn toekomst. Hij
dacht aan reizen, aan samen met zijn vrouw veel
tijd doorbrengen. Maar er kwamen andere dames
in het spel….bijen, Carnica’s, op dit moment 64
kasten. Dus reizen kan nog in de winter en als er ’s
zomers tijd over schiet wil hij met Ada nog weleens
op de fiets stappen.
Tijdens mijn tweede bezoekje staat er een honingcake klaar, bereid in een tajine, met oa griesmeel,
olie, vanillevla en amandel.

16

“D’r Bij”
Het is een gezellige boel, in en om het huis. Veel
beesten, een enorme tuin met een wijngaard en
schuren waar menig imker jaloers op zou zijn.
Er is nog steeds een mogelijkheid voor B&B, echt
een plek waar je er even uit bent.
Zoals gezegd dacht Hans op zee na over zijn toekomst, toen had hij nog nooit een bij goed bekeken.
In zijn vrije tijd op het schip, struinde hij internet
af, hij had een brede belangstelling en raakte geïnteresseerd in de honingbij. Hij bedacht dat in zijn
grote tuin wel plaats was voor een paar vakjes voor
de bijen en zo begon hij te imkeren met 4 volkjes.
Hans is leergierig en nieuwsgierig en maakt makkelijk contact. Toen een imker uit de buurt enkele
kasten voor bestuiving in een boomgaard te kort
kwam, wilde Hans zijn volken daarvoor wel inzetten. Hij vond het tijd worden voor een imkercursus
en keek uit praktische overweging waar hij het
snelst terecht kon; in Bemmel een vereniging die
valt onder Imkers Nederland. In de Betuwe deed
hij ook, bij verschillende verenigingen, een bestuivingscursus, een koninginneteeltcursus en een
cursus korfvlechten.
Hans noemt zichzelf nu een bestuivingsimker; in
het voorjaar gaat hij met 35 volken naar het fruit,
daarna kan hij naar het koolzaad, gele mosterd en
blad rammenas. Deze worden gezaaid voor de zaden of voor groenbemesting. Honing is een bijzaak,
het gaat hem vooral om sterke volken te krijgen
door het halen van veel stuifmeel. Op de bestuivingscursus leerde hij een bedrijfsplan schrijven,
gesprekken voeren met fruittelers en akkerbouwers, bestuiven onder glas of buiten, adviezen te
geven aan de telers.
Hans heeft binnen 5 jaar een eigen bedrijfsmethode ontwikkeld, zo gaat dat bij een uit de hand gelopen hobby. Hij start met 80 volken, daarvan selecteert hij de 40 kleinsten, die hij per 2 verenigd.
In het voorjaar herhaalt hij deze actie nog een keer
en zo blijven er 40 sterke volken over. Hij werkt
alleen met Carnica en teelt zijn eigen koninginnen.
De Carnica is sterk in het voorjaar, heeft een vroege ontwikkeling en vliegt dus goed op het eerste
stuifmeel. Zij ligt 14 dagen voor in ontwikkeling op
de Nederlandse bij, dus heeft al een sterk volk bij
de bestuiving van die eerste bloesems.
Hans werkt veel alleen in de bijen, maar kan collega imkers inschakelen, als hulp bij het tillen en

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Maart 2019

vervoeren. Er gaan 4 kasten in de auto en 8 op de
aanhanger, dus naar het fruit gaan zeker twee
ritjes. Hij is mentor van 5 beginnend imkers in de
buurt. Met Ada samen bemenst hij de kraam van
de imkervereniging in Wadenoijen, de markt is op
zondag en de andere leden gaan dan ter kerke. Er
was vraag naar propolis, in de keuken zie ik een
fles met tinctuur die nog moet indikken. Verder
zijn ze ook aan het experimenteren met honing/
propolis zalf en hoestdrankjes met propolis. Dat
gaat volgend jaar mee in de kraam, net als de demonstratiekast die Hans zelf heeft gemaakt.
Hij wil dat de mensen kunnen kijken naar de bijen.
Ook op het NOM doet hij mee in het demonstratierooster, hij vindt het heerlijk, begint om 1 uur te
vertellen en stopt om 5 uur, schor van het praten.
Dan lopen we nog, door de tuin vol drachtplanten,
naar de schuur. Hans bouwt zijn kasten zelf, ik
weet niet wat ik zie.
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uit 1860, gisteren heeft hij alle kasten nog even
beluisterd met een stethoscoop, overal hoorde hij
leven! In de tuin hangen een aantal emmers op de
kop in de boom, als lokkast, maar ook de zelfgemaakte lokkasten zijn een plaatje.
Hans is gast lid van onze vereniging, omdat hij ook
een standplaats in Arnhem heeft. Ik denk dat hij
echt een imker van de toekomst is, betrokken lid
van verschillende verenigingen. Hij kan op die manier gebruik maken van een groot en divers cursusaanbod, geniet van contacten en inzichten en is
een goede verbinder.
Edith Peters

Eerst een slingerruimte, waar overigens ook wijn
wordt gebrouwen. Dan een werkplaats met zaagtafel. Hij werkt in serie, nu staan er 10 bodems te
drogen. Torenhoog opgebouwd staan de kasten, de
nieuwe ramen hangen hoog aan het plafond. Vrieskisten vol ramen. Hans maakt spaarkasten en ook
kasten van Tempex, gewoon van de bouwmarkt
met Action lijm! Hij heeft voor 80 volken kasten,
met voor iedere kast 2 honingkamers. Dan heb je
ook wel wat ruimte nodig!
We doen nog even een kleine ronde om het huis
17
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Als ik dit schrijf is het eind februari. Klimaatcrisis
of niet maar het lijkt wel lente. Onze wilde bostuin
ziet paars van de botanische krokussen en wit van
de sneeuwklokjes. Alle overige planten schieten de grond uit. Temperaturen van boven de 10
graden verlossen de bijen van de wintertros. Hoe
heerlijk om het gezoem weer te horen en te zien
hoe de korfjes aan de pootjes zich vullen met knal
oranje stuifmeel… En de spanning…hebben alle
volkjes (6) de winter overleefd?

Gelukkig, bij alle volkjes zie ik de bijen vrolijk in en
uit vliegen. Er wordt flink stuifmeel gehaald dus alle
koninginnen zijn aan de leg. Het is weer tijd om het
nieuwe imkerseizoen voor te bereiden. Heb ik nog
voldoende raampjes? Hebben de kasten nog een
verfje nodig? Alles weer even opnieuw ordenen en
organiseren? Gedurende de winter zijn alle imkerbenodigdheden op dringend verzoek van manlief
verplaatst van mijn oude ateliertje naar de schuur.
En als je bedenkt dat de schuur een klein schuurtje
is waar ook nog de nodige andere zaken moeten
staan zoals fietsen, gereedschapskarren enz. pfff…
dat is niet echt overzichtelijk. De imkerspullen worden ook steeds meer en meer met kasten, honingslinger en allerhande overige heel belangrijke toebehoren. Dat heeft dan wel een voorjaarsopruiming
c.q. schoonmaak nodig….

Maar dat na mijn vakantie. We gaan deze week
weer een avontuurlijke reis maken nu dwars door
Zuid-India. We gaan vooral naar nationale parken
met o.a. tijgers, theeplantages en botanische tuinen. Natuurlijk ga ik ook weer op zoek naar imkers
maar daarover de volgende keer meer in De Bijenstal….

Ondertussen ben ik wel heel trots op mijn buurjongen Mats, 10 jaar oud, die een ‘goed’ heeft gehaald
voor zijn spreekbeurt. Want je begrijpt het al, dat
ging natuurlijk over ‘bijen’ en ik ben als buurvrouw
imker Juul daarom uitvoerig geïnterviewd. Gelukkig
heeft hij het belangrijkste deel opgenomen in een
filmpje want al die informatie is voor zo’n jongen
ook allemaal niet te onthouden…Ook heb ik hem
belaagd met allerhande leuke spulletjes, koninginnendoppen, roker, krulspelden, enz. ( Waar lag dat
allemaal ook alweer in de schuur…?) Zelfs een hele
honingkamer ging mee naar school! Verder heb ik
hem folders en voor alle kinderen een klein zakje
bijenbloemzaad (met dank aan Eddie) mee kunnen
geven. Dat was een groot succes! En natuurlijk even
een leuke foto van Mats in mijn imkerpak bij de bijen!
Zo komt er van alles op je pad als imker. Maar het
seizoen mag wat mij betreft wel weer beginnen!
Half maart voor het eerst maar eens de kasten
inspecteren... En ondertussen maar hopen dat dit
mooie weer aanhoudt en dat er geen plotselinge
strenge vorstperiodes meer komen…Heeft soms
toch ook voordelen die opwarming van de aarde…
Juul Hogeling

18

Maart 2019

| jaargang 44

de

Bijenstal

Met Bertus het jaar rond
Met Bertus Jochems ben je over bijen nooit uitgepraat. Dat bleek al tijdens het interview met hem
in ons blad van september jl.
Met zijn methode van imkeren zou hij het liefst
ons hele blad vol schrijven. Wij destilleerden wat
punten uit wat hij instuurde.
Wanneer begint voor een imker het bijenjaar?
Maar in feite ook voor het bijenvolk.
Voor de imker begint het nieuwe seizoen na de
laatste honingoogst.
Bestaande overgehouden raampjes met nog te
gebruiken raat moeten beschermd worden tegen
erin geslopen wasmot. Enerzijds kunnen die raampjes in de buitenlucht worden opgehangen tussen
latjes. Maar pas dan op voor vogels of muizen als
die erbij kunnen komen. Wasmotten zullen zich
dan niet snel ontwikkelen; die doen dat liever in
afgesloten bakken. Nee, beter is het de raampjes
in broed- of honingkamers op te stapelen op een
vlakke bodem en met bovenop een loze bak en
een dekplank. Op de bovenste raten ijsazijn in een
prop watten in een schaaltje. Dit spul kan er wel
voor zorgen dat de metalen draden die bloot liggen
gaan roesten en de temperatuur moet meer dan
15 graden zijn om het te verdampen.
Een smeulend kaartje zwavel, maar dan onder de
bakken, zal ook de mottenlarven doden.
Wel snel handelen als het kaartje is aangestoken,
want de damp moet niet worden ingeademd.
Met het winterklaar maken leg je de basis. Als
de bijen op de tros gaan zitten, past Jochems het
druppelen van oxaalzuur toe. De mijten zitten dan
op de bijen en het laatste broed is uitgelopen. Elke
gedode mijt is er weer een minder die in het voorjaar van het nieuwe broed kan leven en zich vermenigvuldigen.
Van het wintervoer zal het volk op de tros maar
betrekkelijk weinig gebruiken, genoeg om zich
warm te houden, maar juist in het vroege voorjaar
is er meer nodig. Er komt dan meer beweging in
het volk en het beginnend broednest zeurt om
voer.
De opmaat naar een verjonging van het volk begint
dus al in de winter. En ook al in het vroege voorjaar
beginnen de bijen met het halen van, eerst vooral,

stuifmeel en vervolgens, als de wilgen bloeien,
nectar.
Bij de voorjaarsinspectie worden de moeren gemerkt, voor zover dat niet eerder gedaan was.
“Mocht er een moer loos zijn”, zo zegt Bertus,
“dan voer ik met een kooitje een koningin in die ik
het jaar ervoor gekweekt heb”.
Jochems rekent voor dat door de maten van
broedkamer en raampjes, de koningin 80000 cellen tot haar beschikking heeft, waarvan zij 60000
cellen bezet in 3 weken. Dat is precies zoveel dat
het broed juist in de broedkamer past met eromheen honing en stuifmeel.
Als het voorjaar verder gaat en de volken groeien
en er komt meer nectar binnen, dan plaatst hi
een honingkamer op een rooster en zo nodig bij
voldoende dracht nog een. Hij haalt altijd uit de
volle honingkamer 2 raampjes en plaatst die in het
midden van de nieuwe kamer, en in de volle twee
nieuwe raampjes. “Op die wijze melk je de bijen
naar boven”
Tijdens de dracht haalt hij er nooit honing af; dat
stimuleert tot zwermen en ze halen niet meer.
Vegers maken doe ik niet, schrijft Bertus, volken die niet thuis staan kijk ik na april 1 maal in
de week na op zwermneigingen. Vaak zie ik dan
al aan de bovenlatten van de broedramen of er
zwermneiging is. Zijn die mooi glad en schoon, dan
is er geen zwermneiging, wordt er aangebouwd,
dan is het oppassen. Die met zwermneiging gebruik ik voor de teelt; verwijder de koningin en
haal na 10 dagen de doppen eraf. Nieuwe doppen
komen dan niet meer.
Dan hang ik er 10 cellen met een larfje van een
teeltkoningin in, en neem die met een koningin
erin weer weg na 10 dagen , op1 na. De eruit gehaalde cellen gaan in de broedstoof, waar zij dan
geboren worden. Als voedsel krijgen ze half honing, half koninginnengelei, en worden na een dag
in teeltkastjes met bijen gedaan.
Begin augustus haal ik alle honing af en begin dan
ook gelijk te voeren. En tegelijk behandel ik tegen
varroa. En dan is het jaar rond.
Door de redactie samen gevat uit de inzending van
Bertus Jochems.
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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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