de

Bijenstal
Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken | September 2020 | jaargang 45

Bijen in de
kunst
pagina

8

Klein
Andla
pagina

10

Drachtplant
pagina

20

Bijen bij
Juul
pagina

22

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Bestuur
Paula Swenker (voorzitter)
voorzitter@debijenstal.nl		

Marcel Simon (voorzitter)		
Klaas Poppinga
		
Erwin Prins 				
Rieks Holtjer 			
Rik Nieuwhof 				

Secretaris - vacature
Henk Hoge zal tijdelijk de honeurs als
secretaris waarnemen.
henk.hoge125@gmail.com
Wilko Jansen Venneboer (penningmeester)
penningmeester@debijenstal.nl
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.
te Arnhem
Eddie van der Ham (pr en voorlichting)
communicatie@debijenstal.nl
Herman Radstake (opleidingen)
opleiding@debijenstal.nl		

06-36196269

Mart Coemans (voorzitter) 		
Herman Radstake			
Harm van de Pas		

Herman Radstake (voorzitter)
Ab Broshuis
Eddie van der Ham
Niels van Rossem
Ineke Wesseling
Wouter Vink
Youssef el Messaoudi

Pijnboomhof 13, 6823 NP Arnhem

Leen van ‘t Leven 			

Adviseurs

Contactpersonen bijenziekten

Arthur Ohm (adviseur)
a.ohm@debijenstal.nl		

026-3635697

Marcel Simon 			
Erwin Prins 				

Mart Coemans (adviseur)
mcoemans@debijenstal.nl		

026-4451195

026-4425514

Lotty van den Bosch
redactie@debijenstal.nl		

06-15823804

Edith Peters
redactie@debijenstal.nl		

06-22462909

Website
Babbel Saeijs

Honingdepot
Sinajda Bognar 			
se.bognar@kpnmail.nl

2

026-3554559

026-4451195
06-36196269

Stal Van Gastelhof

Buitenstallen

Marcel Simon
redactie@debijenstal.nl		

026-4425514
026-4952164
06-26768644
026-3615500
026-8480570

Stal Openluchtmuseum

Postadres vereniging

Redactie

|

jaargang 45

Van de bestuurstafel

Stal Simonveste
0317-314260

September 2020

de

Bijenstal

06-36196269

Project wilde bij en honingbij

026-4462588

026-4425514
06-26768644

In dit nummer:
Van de bestuurstafel		
Zwarte
bijen uit België zijindelijk!Ω
Agenda			
Een hartelijk weerzien		
Bijen in de kunst			
Klein Andla...				
De imme: leven in eenheid		
Het beheer van de zwermapp
Lessen in biodiversiteit		
“D’r bij”			
Drachtplanten			
Bijen bij Juul				

3
5
6/7
8/9
10/11/12
13/14
15
16/17
18/19
20/21
22/23

Foto voorpagina: Harm van de Pas
Bijen druk bezig met de heideraathoning

DRUK:

De zomer loopt weer langzaam teneinde. De bijen
zitten op het voer, voor zover ze niet op de hei
vliegen. Maar het corona virus is nog onverminderd
aanwezig. Anderzijds konden we inmiddels wel
weer onze bijpraat ochtenden houden met een
beetje aanpassing voor de anderhalve meter en
dat was goed. Ook zijn er plannen om toch nog
een honingkeuring te organiseren maar dat vereist
nog enig gepuzzel. Hoe we verder gaan met onze
lezingen in oktober is ook nog niet duidelijk maar
ook wat dat betreft is het bestuur aan het puzzelen
want we houden er rekening mee dat in ieder geval
de komende maanden het corona regime nog wel
van kracht blijft.

Steeds meer komen er geluiden van gemeenten,
natuurorganisaties en anderen dat de honingbij wat
de voedselvoorziening betreft concurreert met de
wilde bij en daardoor een bedreiging is voor de wilde
bij, die beter beschermd zou moeten worden en wel
door de plaatsing van onze kasten te beperken.
Er zijn inmiddels een aantal onderzoeken maar,
hoewel het aantal insecten waaronder de wilde bij
terugloopt, het is de vraag of dit door de honingbij
komt dan wel waarschijnlijk ook andere oorzaken
heeft, zoals verschraling van de biotoop.
Kortom wat zijn nu de feiten?
Het bestuur heeft besloten dit nader te onderzoeken maar dat kunnen we eigenlijk niet zonder de
gemeenten. Wij hebben overeenkomsten met de
gemeenten Arnhem en Rheden en enige tijd geleden hebben wij dit in het overleg met de gemeente
Arnhem toegezegd.
Arthur Ohm is bereid gevonden om het voortouw te
nemen. Hij heeft inmiddels een aantal gesprekken
gevoerd met “wilde bij” deskundigen en een voorlopig projectplan opgesteld.
Inventarisatie van de onderzoeken om vervolgens te
bezien waar een nader onderzoek nodig is, en wel
in deze 2 gemeenten. Dat neemt veel tijd in beslag
en daarom is het goed om ook op korte termijn iets
te ondernemen. Voorstel is dat alle leden van onze
vereniging een insecten hotel naast hun kast hangen en het plaatsten van deze hotels bij de burger
te promoten. De bedoeling is dat wij samen komen-

de winter de handen uit de mouwen steken en van
zelfbouw pakketten deze hotels gaan maken.
Daarnaast zullen we advies aan de gemeenten geven om veel meer gebieden in te zaaien met meerjarige bloemrijke zaden en om een ander maaibeleid in te voeren, zoals dat nu al op een aantal gebieden door de gemeenten gebeurt.
In het onderzoek naar de biotoop komen vervolgens
hopelijk voldoende feiten naar boven wat er eventueel veranderd zou kunnen worden of – heel eerlijk- vaststellen dat er in bepaalde gebieden teveel
bijenkasten staan voor de dracht die er is.
Kortom: wordt vervolgd.

Nederlands Openluchtmuseum
Dan nog een meer treurig bericht.
Na meer dan 50 jaar komt er een einde aan onze
samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum (NOM).
Bijna een jaar geleden heeft het bestuur een gesprek gehad op initiatief van het museum dat een
andere invulling van de demonstraties in de bijenstal wilde geven. Doel is het aantal demonstrateurs
vrijwel helemaal terug te brengen tot enkele vrijwilligers die dan (bij voorkeur) full time in de weekenden de demonstraties houden. Onzerzijds werd in
het gesprek gesteld dat het vrijwel ondoenlijk is om
hiervoor leden te vinden en dat wij de indruk hadden dat de coördinatie door ons van het aantal demonstrateurs toch geen problemen voor het NOM
opleverde en dat men zeer te spreken was over de
kwaliteit van onze demonstaties, hetgeen overigens
door het NOM werd beaamd. Maar van de zijde van
het NOM werd meegedeeld dat men een intensievere band met de vrijwilligers wilde realiseren en
dat deze ook breder inzetbaar zouden moeten zijn
op de verschillende onderdelen van het museum.
Na nog enkele informele gesprekken is er nu een
definitief besluit van de directie van het NOM. De
exploitatie en de demonstraties van de bijenstal
zullen door het NOM in eigen beheer worden genomen.
Dit houdt in dat wij onze bijen en de overige materialen die van ons zijn zullen moeten weghalen en dat
er geen demonstraties meer door ons zullen worden gegeven.
Helaas een treurig bericht maar het is niet anders!
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Positief nieuws tot slot
Onze klusleden van de stalcommissie, Klaas Poppinga en Rieks Holtjer, hebben het nodige herstelwerk aan het dak van Simonveste uitgevoerd. Vier
nieuwe metalen daklijsten met een fraaie donkergroene kleur geven het dak ineens een ander aanzien. Veel dank daarvoor!
Paula Swenker

Honingkeuring 2020
Om leden de gelegenheid te bieden hun honing te laten keuren is er een
alternatieve opzet gemaakt waarmee voldaan kan worden aan corona
preventiemaatregelen. Aan het verzoek om vooraf aan te melden
hebben zowel leden van de Liemers als Arnhem-Velp gehoor gegeven.
Voor leden die zich nu nog willen aanmelden voor het keuren van hun
honing is de uiterste datum 4 oktober a.s. via henk.hoge125@gmail.com

Woensdag 7 oktober a.s. inleveren te keuren partijen honing.
Dit kan op twee tijdstippen tussen 15:00-16:00 uur of tussen 19:00-20:00 uur
Locatie: Eskes Management, Het Vergun 14, 6931 KD Westervoort
Op de dag erna zal de keurcommissie (Harm van de Pas, Henk Hoge, Eric Blankert,
Lotty van den Bosch) bij elkaar komen om de partijen te keuren.

Vrijdag 9 oktober a.s. ophalen gekeurde honing

Deel drie (en hopelijk het laatste deel) van drieluik
over corona....door Erwin Prins

U kunt uw gekeurde honing, inclusief uitslagen en certificaten weer ophalen
op twee tijdstippen tussen 15:00-16:00 uur of tussen 19:00-20:00 uur op dezelfde locatie.

Winterlezingen
Onze lezingen vinden plaats in de Aula woon-zorgcentrum Nieuw Schoonoord te Velp, ingang via de
Hogeweg! De aula en het balkon boven worden volgens de 1,5 meter maatregel ingedeeld waardoor er
maximale 35 mensen aanwezig kunnen zijn. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding per mail via:
henk.hoge125@gmail.com met vermelding van de lezing. Bij méér dan 35 aanmeldingen zal de volgorde
van aanmelding bepalen of deelname mogelijk is. Verdere aanwijzingen voor het verloop van de avond in
het kader van coronapreventie ontvangt u per mail van het bestuur.

Donderdag 8 oktober a.s., 20:00 uur lezing door Albert Muller.
Thema: Biologisch-dynamisch bijenhouden en imkeren zonder chemicaliën.

Donderdag12 november a.s. 20:00 uur lezing door Sonne Copijn (Beefoundation)
Thema: Wilde bijen en wat kunnen wij ervoor betekenen.

De beginnerscursus pollenonderzoek vindt plaats op 21 en 28 november

In verband met verhuizing heeft Pim Kempe 4 kasten (simplex)
en 2 korvenbeschikbaar voor maximaal € 25.- per stuk
Schietbergseweg 22, 6991 JD Rheden Telefoon: 0264955350
Graag wel vóór 15 oktober
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Een hartelijk weerzien in bijenpark
van Terschelling
Ook dit jaar reisden Els en ik medio juni weer af
naar Terschelling, naar het ons vertrouwde huisje
“Duust” in Midsland noord.
Deze keer helaas zonder het ons geliefde Oerol
festival. Wel met genoeg andere gasten om het op
het mooie eiland gewoon gezellig druk te hebben.
We troffen het dit jaar ongelooflijk goed: prachtig
weer en op sommige dagen, voor lokale begrippen, bijna warm te noemen. Weinig tot geen regenbuien, kortom heerlijk weer dat uitnodigde om
veel buiten bezig te zijn.
Net als vorig jaar besloten we om naar het bijenpark van Klaas Sluiman te gaan. We hadden geluk:
we troffen hem zo waar thuis. Klaas, een vriendelijke en landelijk bekende imker en docent van onder
meer honingkwaliteit en alles wat daarbij komt kijken. Hij nam uitgebreid de tijd om ons rond te leiden
over zijn bijenpark en in de bijenstal.

Dit bijenpark is weliswaar enkele jaren terug grotendeels door Klaas en zijn zoon gebouwd, maar is
het initiatief van de “Vereniging van Biologische imkers”, waarvan Klaas deel uitmaakt.
Het “pronkstuk” van het bijenpark is de grote fraaie
bijenstal, compleet met leslokaal, honingslingerruimte, was smeltplaats, bibliotheekje, onderzoekplek met microscopen voor pollenonderzoek etc.
etc.
Op het dak van de stal ligt een maximaal aantal
zonnepanelen. Genoeg om de hele stal en het nabijgelegen woonhuis volledig van stroom te voorzien,
energieneutraal dus.
6

Verder bezit het park een rijke variatie aan flora
gericht op het zo veel mogelijk bevorderen van de
biodiversiteit in het park. Het is een genot om door
het park te wandelen en naar de vele verschillende
bloemen en hun bezoekende insecten te kijken.
Klaas vertelde ronduit en was een en al gastvrijheid
en een rijke bron van imkerkennis. Hij moet natuurlijk ook aan de nodige inkomsten denken en vooral werken. Daarvoor heeft hij een klein handzaam
boekje samengesteld. Daarin biedt Klaas een scala
aan grote en kleine cursussen en workshops aan:
korte introductie en vervolgcursus imkeren, speciale laagdrempelige bijeenkomsten voor kinderen om
vertrouwd te raken met het leven van honingbijen,
cursus pollenonderzoek, workshop insectenhotels
bouwen, workshop koken met honing etc. Jammer
voor Klaas zijn al deze activiteiten door corona gestaakt.
Maar hij was vol zelfvertrouwen en rekent erop dat
er volgend jaar ook voor hem betere tijden zullen
aanbreken.
Waarom heeft Klaas zich al die inspanning getroost
om met eigen spier- en denkkracht zo’n bijzonder
project te beginnen?
Uit alles wat hij ons vertelde blijkt dat hij het als zijn
“missie” beschouwt om op Terschelling, met haar
schone lucht, een eiland van biodiversiteit te creëren. Om te bewijzen dat wij als mensen het verschil
kunnen maken, ook op kleine schaal.
Als je op Terschelling bent, neem dan de fiets en ga
naar dit bijzondere Bijenpark net buiten Midsland
gelegen. Het is zeker de moeite waard.
Na ruim drie kwartier namen we hartelijk afscheid
van de bevlogen Klaas Sluiman.
Arthur Ohm

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
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Bijen in de kunst
Dit keer wil ik een kunstwerk tonen en beschrijven dat de meesten van jullie vast wel eens gezien
hebben bij een bezoek aan een van de mooiste
parken van ons land. Het staat sinds de tentoonstelling van 2008 in park Sonsbeek: Het wordt “De
Bakermat” genoemd en is gemaakt door de Belgische kunstenaar Johan Creten (1963).

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Uit de catalogus van Sonsbeek 2008, Grandeur geheten, citeer ik:
Voor De Bakermat hebben ambachtslieden drie bijenkorven gevlochten van stro en een bakermat van takken, die volgens een oude techniek zijn afgegoten in
brons. Iedere bijenkorf heeft gaten als een mond en
twee ogen waar de bijen door naar binnen en buiten
vliegen; het symbool zegt Creten, voor positieve taal
en de waarheid in de ogen. De bijen staan voor de gemeenschap en de creatieve energie die voortkomt uit
samenwerking. De bakermat, een grote mand waarin
vroeger de baker het kind verzorgde, is een icoon voor
de geboorte van de beschaving. De korf als bakermat
voor samen leven.
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ken enz. enz. Midden in een vijver, hoger dan de plek
waar ze nu staan in Sonsbeek, had de gemeente een
hoge tafel neergezet waar men de bronzen korven op
geplaatst had. Ook de bakermat vond daar een plaatsje. Op een zeer vroege morgen werden thuis de bijenkorven opgedoekt en naar de bewuste plek gebracht.
Er lag een klein plastic bootje klaar waarin Mart en ik
voorzichtig plaats namen en naar de geplaatste tafel
roeiden. Daar aangekomen werden door een kraandoodgegaan of weggetrokken maar toen HM. Koningin
Beatrix de Sonsbeek tentoonstelling opende vlogen er
drie bronzen korven.

Voorafgaand aan de tentoonstelling werd het toenmalige bestuur van onze vereniging gevraagd te
helpen bij het afwerken en bij de plaatsing van het
kunstwerk. Het ging tenslotte over bijenkorven.
En er moesten bijen in ondergebracht worden.
Ries van Dijk schreef in het maartnummer (2008)
van de Bijenstal over dit overleg en over het verzoek
om als een zogenaamd imkersgilde deel te nemen
aan een processie door de stad, waarbij de kunstwerken voor de tentoonstelling gedragen werden.
Hoewel ik de processie heb gezien, kan ik me niet
herinneren dat ik daarbij dit kunstwerk door imkers
gedragen zag worden.

8

Grappig op de eerste foto is nog dat een reiger blijkbaar begreep dat een nest bouwen zo dicht bij een
bakermat vertrouwen op een goede ontwikkeling
biedt. Er valt nog wel meer over de plaatsing van dit
kunstwerk te zeggen. Een bronzen behuizing voor
bijen is niet bepaald ideaal. Reden waarom de organisatie de lokale imkers Han Geltink en Mart Coemans, wie anders, vroeg om de directe behuizing
voor bijen binnen de bronzen korven van stro te laten zijn. Han zorgde voor 3 korven, waar de bronzen
korven dan overheen gezet moesten worden.
Han Geltink bericht:
Over het voorontwerp zijn we niet geïnformeerd en
we (Mart Coemans en ik) over de korfruimte ook niet.
Dus dat ontdekten we pas bij de oplevering. Ik heb drie
van mijn korven dusdanig teruggesneden en samengeplakt met duck-tape zodat ze mogelijk wel pasten.
De korven heb ik weken in mijn bijenstal geplaatst en
de zwermen er in bijgevoerd totdat het gewone volwaardige volken waren geworden. We hadden onze
twijfels, geen ventilatie en geen controle op deze vol-

tje de zware korven één voor één opgetild, de korf
werd er onder gezet en voorzichtig zakte de bronzen
korf en wel zodanig dat het afgesloten vlieggat van de
strokorven correspondeerde met het vlieggat van de
bronzen korf die er overheen stond, waarna het vlieggat werd opengemaakt. Dit alles drie keer. Het resultaat was drie vliegende bronzen korven. Bij de terugtocht verliet Mart wat vroegtijdig het bootje zodat ik
later met een nat achterwerk nog op de kant stond te
kijken. De bijenvolken hebben het wonen in een bronzen korf niet overleefd. Ze zijn na een paar maanden

Het kunstwerk bleek een van de weinige tentoongestelde werken te zijn, die de gemeente Arnhem
aankocht. Mocht iemand het misschien toch niet
gezien hebben, dat kan dus nog. Later op de middag schijnt de zon erop en komt het beter tot zijn
recht. Bijen zijn er niet meer ingegaan. Maar wie
weet heeft de reiger nog plannen voor een nest.
Marcel Simon
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Klein Andla.....Schietbergseweg 22
Het was half juni dat ik op weg naar de bijenstal
het bord Te Koop bij nummer 22 op de Schietbergseweg zag staan. Ik wist dat de bewoners, Pim en
Anna Kempe, het plan hadden om naar een andere
locatie uit te kijken. Het onderhoud van huis en
tuin werd hun wat teveel.

Frits Gunning wist mij te melden dat de naam van
het huis, Klein Andla, was genoemd naar de 15e
eeuwse Andla State bij Minnetsga, waar nu nog een
grote boerderij staat in bezit van het Fries cultureel fonds Andla, dat meerdere boerderijen bezit.
Deze waren gedeeltelijk afkomstig uit familiebezit
in de 19e eeuw, waar ook de grootvader van de Fonteins door huwelijk deel aan had. Foto 2 Voor mij
begon die geschiedenis in 1974 toen ik als nieuw
lid van, toen nog, Velp e.o. mijn eerste schreden op
het imkerpad zette met de Beginnerscursus door
Syb(rand) Fontein. Syb en zijn vrouw Mieke woonden toen daar. Beide doorgewinterde antroposofen,
overtuigde aanhangers van Rudolf Steiner, waarvan zij de principes toepasten in hun tuin, een grote
moestuin, enkele vruchtbomen, en o.a. een prachtige blauwe regen.

Maar toen dat bord er ineens stond kwamen er onmiddellijk veel herinneringen aan dit huis bij mij
naar boven. Want daar heeft zich een groot stuk
verleden van onze vereniging afgespeeld.

Maar Syb had daar ook zijn bijenstal plus werkruimte waar zijn imkerspullen stonden en waar
ook voor de vereniging geslingerd werd.

10
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Uiteraard werd getuinierd en geïmkerd volgens de
Biologisch Dynamische regels. De Zaai- en Drachtkalender van Maria Thun was daarbij altijd de leidraad. Bij menige verenigingsavond hield Syb over
dit onderwerp voordrachten. Van mening verschillen was er niet bij. Je kreeg dan te horen dat je er
niets van begreep. Behalve bestuurslid en bijenteeltleraar was Syb ook beheerder van de bijenstal
van de vereniging, toen nog naast de schaapskooi
gelegen. Die functie heette toen stalcommissaris.
De werkplaats in de tuin werd ook gebruikt als imkerswinkel. Syb kocht voor de vereniging zowel
kasten als allerlei andere spullen in, vooral bij de
firma van Dam in Friesland, voordeliger dan het Bijenhuis in Wageningen. De leden konden dan bij hem
kopen voor de prijs van het Bijenhuis. Het verschil
was voor de vereniging. Daarmee werd de verenigingskas best aardig gespekt. Ook kon je bij hem
de verenigingsslinger huren en een set om raampjes te maken en in te smelten. Daar kwam nog
bij dat Syb elk jaar een aantal 3-ramers met jonge
moeren of doppen plus bijen beschikbaar had voor
leden die in nood waren. Die verzamelde hij dan bij
of vooraf aan het doppen breken. Op de plank boven zijn bijenvolken stonden die te wachten op liefhebbers. Er is nog een feit, waardoor het woonhuis
centrum van imkeractiviteit was. Syb Fontein had
in 1981 het initiatief genomen tot oprichting van de
Stichting tot Behoud van de Nederlandse Bij. Als
fel tegenstander van andere bijenrassen in ons land
- de Carnica werd in die tijd wel aangeschaft wegens beweerde zachtaardigheid - trachtte hij met
medestanders actie te voeren. Diverse leden van
onze vereniging, zoals Leo Goedkoop, Gonk Veen,
Marcel Simon en Piet Nibbelink sloten zich daarbij
aan. De laatste werkt nog consequent met de zwarte bij. Bijeenkomsten, zoals vergaderingen vonden
op de Schietbergseweg plaats. Kortom het huis aan
de Schietbergseweg werd door tal van leden en om
allerlei redenen regelmatig bezocht. Toen zij evenals Pim en Anna Kempe nu naar een rustiger leven
uitkeken, verlieten zij de Schietbergseweg, echter
niet voordat zij moeite hadden gedaan om voor hun
woning gegadigden te interesseren aan wie zij tuin
én bijen konden toevertrouwen. Hoe dat in zijn werk
ging zullen Pim en Anna hierna vertellen.
In1989 gingen wij, Pim Kempe en Anna Duijveste-
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ijn, tijdens een wandeling met vrienden naar de
Posbank “even” het formulier met ons protest tegen een vestiging van een Bilderberghotel aan de
Schietbergseweg afleveren op nummer 22. We liepen daar wel vaker en vonden een druk hotel met
alles wat dat met zich mee zou brengen niet passen
in die, toen nog heel rustige en landelijke omgeving.
Toen hoorden wij dat de heer en mevrouw Fontein,
die wij tot dan toe niet kenden, van plan waren om
te gaan verhuizen. Wij woonden toen in Dieren en
zochten een groter huis. Onmiddellijk zei ik tegen
Pim: “hier gaan wij wonen”’. en wat een wonder dat
dat ook nog uit is gekomen! We mochten komen kijken en vielen onmiddellijk voor de prachtige, op de
bijen afgestemde tuin, met de vele bijzondere bomen en struiken. Geen wonder, Syb en Mieke hadden beide een land -en tuinbouwkundige opleiding
en veel ervaring in de biodynamische land -en tuinbouw. Ook hadden zij jaren in Indonesië gewerkt.
De kennismaking werd wederzijds als heel positief ervaren en het daaropvolgende jaar werkten we
iedere zaterdag bij hen in de tuin en na de lunch
kregen we “Bijenles”. Na die tijd kwam voor hen
een appartement vrij in Driebergen, Ze verhuisden
met pijn in het hart en in “hun’’ tuin en bijenstal
bleef nog jarenlang hun gerespecteerde geest voelbaar.
Na één jaar is Syb in Driebergen overleden, Mieke
heeft er nog ongeveer 10 jaar geleefd.
Over de bijenles wil Pim wel wat vertellen want voor
een beginneling in de omgang met bijen was de les
een belevenis die nog lang nawerkt.
Syb was een bio- dynamische imker met antroposofische kennis en met nadruk leerde hij dat een
bijenvolk een geheel, een individu is dat je niet met
slimme trucjes als nieuwe koningin invoeren, veger, aflegger, ed. moet laten renderen.
Enkele notities uit de les van Syb:
Het wonder van het geboorteproces: eitje / ingerolde larve / strekking / inspinnen tot cocon / deksel
wordt opgebracht /larve groei tot bij / bij knaagt
deksel open. Het deksel is van de mooiste was, het
wordt verwerkt tot therapeutisch middel.
Syb spreekt ook van het Ik van een volk, de mogelijkheid tot voortplanting komt van de zon en de dar
is meer een aarde dier. Door aanwezigheid van een

11

de

Bijenstal
ik kan je bijna spreken van een volledig mensenlichaam. Zijn belangrijkste les: eerbied, ontzag en
dankbaarheid voor het bijenvolk. Ieder jaar gaan
wij nog steeds op Kerstavond de bijen bedanken
voor hun gaven aan ons.
Twee jaar geleden heb ik (Pim) het honingdepot,
dat ik vanaf 2007 voor de vereniging beheerde
moeten afstoten omdat dat niet meer samen ging
met onze tuin. Ik mis wel het contact met de imkers
die hun overtollige honing aan het depot kwijt wilden en de keuring van de honing waarvoor Marcel
en soms ook Henk en Lotty altijd aan huis kwamen.
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Nu wijzelf ook Klein Andla moeten gaan verlaten
hopen wij dat het houden van bijen hier kan worden
voortgezet. Naar onze nieuwe woonplek, het Landgoed Laag Soeren, kunnen we waarschijnlijk bijen
meenemen.
Met dank aan Pim en Anna voor hun bijdrage,
Marcel Simon
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De imme: leven in eenheid
Wat zou Fontein blij zijn met Dorothé Vriezen. Met
haar instelling t.a.v. de omgang met bijen. Wie het
verhaal over het huis aan de Schietbergseweg en
zijn bewoners gelezen heeft, zal begrijpen waarom. Met respect voor de bijen en met de principes
van Syb Fontein en ook van Pim Kempe, zoals in
dat verhaal beschreven wordt. Edith Peters zocht
haar thuis in Monnikenhuizen op.
Wat heb ik toch een leuk bijbaantje! Dorothé heeft
op het aanrecht een oogstrelend plaatje klaar staan.
Een bijenbordje met 6 fel gele teunisbloemen,
gevuld met een tipje geitenkaas, gedecoreerd met
een diep rood rozenblaadje en in het midden 2
toastjes met raathoning.

Een feest voor het oog en de smaak! We lopen
samen naar haar tuin, met daarin al 6 bijenkasten.
De tuin heeft ze langzaam omgetoverd tot een
bijenparadijs, met een mooie vijver, drachtplanten
voor het hele jaar door. Ze vertelt dat het een
standaard tuin was, met een terras, een gazon met
een border. Langzaam heb ik het teruggewonnen,
vertelt ze, stapje voor stapje. De tuin zoemt en
vlindert, musjes rollen over elkaar, er huist een
egeltje. De kasten staan op een strategische plek,
zodat de zwermen hun eerste landing nog in de tuin
doen, in de fruitboompjes. Wel zo rustig voor de
buren. In de tuin, zit ze tussen de bijen. Ik begrijp nu
hoe het haar lukt de prachtige foto’s en observaties
te doen, ze zit er met de neus bovenop. Dorothé laat
regelmatig van zich horen in de bijenbabbelbox, ze
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viel me op, vanwege haar pracht foto’s, aangevuld
met observaties van de bijen en haar afwijkende
adviezen ten aanzien van het imkeren. Ze vertelt
dat ze vaak verder praat, 1 op 1, om haar zienswijze
uit te leggen. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ze
heeft de basiscursus imkeren gedaan (laatste
jaar van docent Frans Koops) en daarna meteen
een vervolgcursus volgens het BD (biologisch
dynamisch) principe. Daar leerde ze anders te
kijken naar de bijen. Liever gezegd: te kijken en
te denken vanuit de bij. De Imme is niet alleen het
volk, maar ook de dracht en de omgeving van de
kast. Dorothé laat de bijen zelf hun raat bouwen en
hangt een leeg raam met driehoeklatje bovenaan in
de kast. De bijen delen daarna zelf de kast in, kleine
cellen, darrencellen, ze bouwen naar behoefte. Laat
de bijen, zegt Dorothé, ze weten zelf wat nodig is.
Er zijn nog een aantal principes die ze hanteert; niet
te vaak in de kast kijken, zo min mogelijk het volk
verstoren. Geen propolis verwijderen, honing is van
en voor de bijen. Er wordt pas honing geoogst als
het volk genoeg overhoudt voor zichzelf. Werken
met de bijen op de dagen volgens de zaaikalender
van Maria Thun. Een overzicht geeft aan wanneer
wat gezaaid, geplant, geoogst en bewerkt kan
worden voor de vier soorten gewassen, de zgn.
bloem-, vrucht-, blad- en worteldagen. De invloed
van hemellichamen op de aarde is bepalend voor
de kalender. Toevallig weet ik de dag in 2018 nog te
herinneren dat ik op de eerste hulp terecht kwam,
vanwege vele bijensteken. Volgens de kalender was
dat toch echt een bloemdag, tja, de uitzondering
bevestigt de regel…
Dorothé werkt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen, zo gebruikt ze in plaats van een afdekplank een wasdoek. Een linnen doek, gedrenkt in
was, die als voordeel heeft dat je hem kunt oprollen
aan beide kanten. Om het te isoleren komt er een
zachtboard plaat op. Ze heeft sinds kort een Top
Bar Hive, ze is er enthousiast over, omdat het volk
alle ruimte krijgt zonder dat de imker het broednest
hoeft te verstoren.
Voor een nazwerm had ze extra voeding/
suikeroplossing nodig, dit maakte ze zelf door thee
te zetten van kamille, valeriaanwortel en calendula

13

de

Bijenstal
bloemen, daarbij de suiker, een snufje zout en
scheutje azijn. Recepten hiervoor haalt ze uit het
boek van Alma Huisken, Dichter bij de bij.
De rol van de imker is vooral te zorgen voor goede
drachtplanten in de directe omgeving van de kast.
Dorothé heeft zich al enkele jaren, via NL-doet, ingezet om in haar directe buurt groenstroken in te
zaaien met een bijenmengsel. Ze zit in de drachtplantencommissie en ziet het als haar taak mensen te vertellen over de biotoop van de bij, maar ook
over het belang van insecten in het algemeen en de
invloed van ons, als mensen daarop. Ze zoekt bij het
inzaaien graag de publiciteit, om zo buurtbewoners
te betrekken. Zo vraagt ze € 9,- voor een potje honing met een goed verhaal, de bijen werken er hard
voor, vindt ze.
Zelf werkt Dorothé als activiteiten begeleidster in
Het Dorp en geeft ze cursussen meditatief dansen,
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Het beheer van de zwermapp 2020
dansen zoals de bijen, noemt ze het. Volgens een
vast patroon, maar ook ieder op haar eigen manier.
Met twee boeken; Dichterbij de bij van Alma
Huisken en Het lied van de bij (luister naar de
wijsheid van de bijen) van Jacqueline Freeman,
vol aantekeningen van Dorothé ga ik de deur uit.
Zeker de moeite waard om kennis van te nemen, De
andere adviezen van Dorothé in de app groep, zijn
vanuit dit gezichtspunt goed te begrijpen. Zoals het
onderstaande oude gezegde laat zien:

Een hele ervaring, zeker 7 van de 10 meldingen
komen niet op de zwerm groepsapp. En met die
7 ben je hartstikke druk, die vragen altijd om een
uitleg waarom het geen bijen zijn, waarom het
geen zwerm bijen is; zullen wel Montessori leerlingen geweest zijn want die hebben geleerd altijd
te antwoorden met een wat, hoe, waarom of waar
vraag.
Een paar leuke belevenissen:
•

“Het lied van de bijen
Is altijd belangrijker
Dan het lied van de imker”

Dag meneer wij hebben een bijenzwerm onder de dakgoot; die is maar 2 meter hoog want onze villa staat tegen
de Pietersberg aan.

•

Ik word steeds gestoken door de bijen, kunt U het nest
weghalen? Het zijn zwart-felgele bijen. Kunnen het wes-

Edith Peters

pen zijn?. Nee meneer, ik ken het verschil heus wel. Jan
heeft de wespen bij haar naar de wespen hemel gestuurd.
•

Is het kosteloos als u de zwerm komt ophalen?

•

Ik ben Yvonne en er zit een bijennest tegen de muur bij
de keukendeur van mijn moeder. Zijn het bijen? Zekers
de hulp van mijn moeder heeft er verstand van. Helaas
hommels.

•

Hommels lijken echt niet op bijen. Toch worden deze het
meest verward met bijenzwerm meldingen.

•

Ik heb een bij op een bloem zitten, betekent dit dat ik een
zwerm krijg?

•

Meneer kunt u snel komen er komen bijen uit een gaatje
bij mijn man. En dat in plat Ernhems, moest even de telefoon op stil zetten.

•

Wat ik geleerd heb is vragen wat de woonplaats is. Had
een dame aan de telefoon en die begon meteen te praten, wel drie minuten lang hoe mooi haar tuin is en bijen
vriendelijk en dat ze een zwerm heeft, Assen!

•

Op mijn balkon komt er steeds een bijtje uit een gaatje,
krijg ik daar dan honing van? Geadviseerd over een maand
een rietje in het gaatje te steken en misschien druppelt er
wat honing uit.

•

Ik heb ontzettend veel bijen in mijn bloemen zitten, kunt u
die weghalen? Bloemen of bijen?

•

Eindelijk een dag rust, geen meldingen. Batterij leeg van
de mobiel!

•

Geen enkele melder was bereid de muur af te breken
waar de bijen in zaten.

•

Er komt iemand “de zwerm scheppen” heb ik toch maar
veranderd in “de zwerm wordt opgehaald”.

•

Naar aanleiding van de vele geduldige gesprekken noemt
mijn vrouw me inmiddels een sociaal bijenwerker.
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Als beginner wist ik in het begin niet wat me over
kwam, ik typte “nieuwe zwermmelding” en daarna typte ik het adres en gegevens. De imkers hadden geen geduld terwijl ze zagen dat ik aan het
typen was. Er zaten 5-8 meldingen tussen, waar,
hoe hoog, hoe groot, vertel.En bij een melding
dat de zwerm er niet meer was, werd direct gereageerd met “heb je adres?”. Als ik er nog geen
adres bij had gezet, werd al gemeld ik ga wel.
Maar na een maand nam de gretigheid gelukkig af.
Diverse telefoontjes over insectenhotels, zoals:
Ik heb een bijenhotel, -U bedoelt een insectenhotel- ja inderdaad, alle pijpjes zitten dicht, wat kan ik
doen? Mevrouw gefeliciteerd, Uw 5-sterrenhotel is
volgeboekt.
Metselbij, wespen en hommels zijn gewoon honingbijen! Hoe moeilijk is het. In totaal 69 echte zwermmeldingen voor echte honingbijen. De eerste melding was 12 april 2020. Groot scheppers zijn dit jaar
Herman, Jan, Jurgen, Maarten, Fouad en Rutger.
Het was een leerzaam jaar. Voor volgend jaar stel
ik voor de zwerm telefoon in diensten van 3 weken
te doen.
Ab Broshuis
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Lessen in biodiversiteit in een
hemelse tuin in Veenendaal
Vrijdagochtend 14 augustus waren we te gast bij
Arie en Itty Koster in Veenendaal. De hartelijke
ontvangst in een prachtig gevarieerd bloeiende
tuin beloofde een bijzondere ontmoeting te worden.
Reden van onze afspraak: Arie Koster is een
autoriteit op het gebied van biodiversiteit in
Nederland. Hij heeft enkele maanden terug zijn
10e boek gepresenteerd: “Plantenvademecum voor
wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen”. (*).

Hij blijkt tijdens onze ontmoeting een man van de
praktijk te zijn, dat geeft zijn inzichten diepgang en
overtuigingskracht voor ons imkers.
Onze koffie en thee was nog maar net ingeschonken,
of Arie Koster begon te vertellen over zijn lange
leven met planten en insecten. In het bijzonder dat
van wilde en honingbijen. Al gauw hadden we een
levendige discussie over biodiversiteit en vooral de
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sterke aantasting daarvan sinds de 50-er jaren in
grote delen van ons land. Wat daar aan te doen is,
lijkt eenvoudig maar is dat beslist niet.
Wij waren het snel eens over de stelling:
“De biotopen van alle soorten bijen en insecten
zijn de laatste 75 jaar in ons land sterk achteruit
gegaan, of zelfs verdwenen”.
Dat is vooral het gevolg van onder meer de intensieve
landbouw en veeteelt in verre weg alle delen van
ons land. Door het royaal gebruik van kunstmest,
landbouwchemicaliën en de forse stikstofdepositie
etc. In de discussie over hoe het herstel van biotopen
kan worden bereikt, wordt er vaak door niet-imkers
met het vingertje naar de honingbijen gewezen. De
honingbij kan immers veel verder vliegen dan de
wilde bijen om haar nectar en stuifmeel te halen.
En zij zijn met velen, omdat ze een samengestelde
kolonie vormen die kan overwinteren.
Honingbijen zijn volgens deze opvattingen de
concurrenten van de wilde bijen, waardoor deze het
ongewenst moeilijk zouden krijgen.
De aanhangers van deze “leer” willen het aantal
volken van honingbijen aan banden leggen ten
gunste van de wilde bijensoorten.
Zo ziet Arie Koster het niet. Vanuit zijn langjarige
praktijk heeft hij gezien en proefondervindelijk
vastgesteld dat wilde en honingbijen heel goed
samen kunnen leven. Onder voorwaarde dat ieder
haar specifieke biotoop maar beschikbaar kan
blijven houden. Anders gezegd: er moet steeds
gestreefd worden naar een balans tussen beide
typen bijen door hun biotopen te beschermen of te
herstellen.
Dat kan heel goed in samenhang met honingbijen.
Uit het door hem in de jaren 1995/6 voor en in de
gemeente Arnhem uitgevoerde onderzoek naar
het voorkomen van soorten en hoeveelheden wilde
bijen, is toen gebleken dat het best goed gaat met
de populatie en de variatie van de wilden bijen.
Dit ondanks het aanmerkelijke aantal volken van
honingbijen in die gemeente.
Zijn advies aan ons luidt:
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Ga overleggen met de HS Larenstein en MBO
Helicon in Velp om een werkgroep samen te stellen
met studenten die voor bepaalde gebieden in
Arnhem een zo goed mogelijke inventarisatie van
de daar voorkomende wilde bijen kan gaan maken.
Uiteraard moeten we deze aanpak vooraf duidelijk
communiceren met de betreffende wethouder en
ambtenaren van de gemeente Arnhem.
In het gesprek zijn ook mogelijke gebieden
genoemd: Landgoed Rennen Enk (RE), Park
Presikhaaf als uiterste gezien de arme variatie in
vegetatie vergeleken met die van RE. Maar er zijn
meer kandidaat onderzoekobjecten te vinden in
Arnhem.
Na een hartelijk afscheid verlieten we de “hemelse”
tuin van Itty en Arie Koster.

Met een exemplaar van zijn 10e boek onder de
arm, een gift van een bijzondere man met een rijke
praktijkkennis.
Arthur Ohm, mede namens Paula Swenker en Bart
Riggeling
(*) Fontaine Uitgevers, 2019.
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

Daag hem niet uit!
Naam: Han Geltink
Leeftijd : 81 jaar
Woont met vrouw Corrie en teckel Bas
Woont in : Alteveer
Vandaag bezoek ik Han en Corrie Geltink, beiden
Rijksbevoegd imker sinds 1972. Han is geen
onbekend gezicht binnen onze vereniging, hij heeft
een behoorlijke staat van dienst! Hij was voorzitter
van Arnhem voor de fusie met Velp, en later
secretaris van Arnhem-Velp. Toen hij in 2008 als
secretaris terugtrad werd hij onderscheiden met
de gouden speld van de NBV. Hij vertelt blij te zijn
dat Henk Hoge, die hem toen opvolgde, ook nu weer
de secretariële honneurs waarneemt; er vallen
tijdens dit gesprek meer gewaardeerde namen.
Met plezier noemt hij Arthur Ohm, de verbinder,
die mij trouwens ook tipte om met Han in gesprek
te gaan. Ik was zelf al op het idee gekomen, Han
viel me op tijdens de laatste bijpraatochtend. Wijze
adviezen, maar rustiger, berustend bleek later, Han
is ongeneeslijk ziek. Ik ben 81 zei hij, ik heb een
goed leven gehad, ik blijf lachen en heb vertrouwen
in wat er gaat komen.
In 1980 kwam het gezin Geltink, met 3 dochters in
Arnhem wonen. Han werkte bij de RABO bank als
organisatieadviseur voor een gebied boven de grote
rivieren. Hij reisde het hele land door, later ook met
zijn bijenkasten, want onderweg kwam hij prachtige
drachtgebieden tegen. In de polder bijvoorbeeld,
waar met vliegtuigen gezaaid werd, schoten de
wilgenroosjes tussen de jonge bomen omhoog. Han
vertelt dat hij door de bijen werd gegrepen op 12
jarige leeftijd. De biologieleraar op de HBS hield
bijen bij de school. Han hielp hem graag, werd eens
5 maal in zijn gezicht gestoken. Ik zal ze krijgen,
dacht hij toen. Daag hem niet uit, lacht Corrie. Dus
toen ze later een huis met een tuin kregen, kwamen
de eerste bijenkasten. Han was de imker en Corrie
stond hem bij, ze konden kennis en inzichten delen.
Ik kom bijna niet aan de bijen, vertelt Han, afblijven

18

“D’r Bij”
is het devies. Hij vertelt zich op de hoogte te stellen
van nieuwe ontwikkelingen, leest de bladen. Hij
moet lachen om mijn voorkeur voor vriendelijke
Buckfast bijen in de achtertuin, zegt ik heb HTK
bijen, huis tuin en keukenbijen. Ze zijn altijd
vriendelijk, omdat ik er niet aan kom. En als ik wel
in de kast wil kijken, vraag ik de bijen of ze even
opzij willen gaan. Ik kijk naar de vliegplank en
zie wat er binnen komt. Stuifmeel betekent een
leggende koningin. Ik voel aan de dekplank, als die
warm is, weet ik dat er broed zit. Hij vermoedt dat
er regelmatig stille moerwisselingen zijn. Zwermen
heb ik de laatste tijd niet gehad. Corrie herinnert
hem aan een zwerm vorig jaar, zou kunnen, zegt
hij, zou kunnen. Een beroker is niet nodig, een pufje
rook en klaar. En uit principe draag ik geen kap. Wel
weer handschoenen, want ik reageer allergisch op
propolis, mijn handen zwellen op en barsten open
en ik kreeg er depressieve klachten van. Komt bij
1 op de 1000 imkers voor. De bestrijding van Varroa
geschiedt met succes volgens de beproefde 3 traps
methode; darrenraat in het voorjaar, mierenzuur in
augustus en oxaalzuur in de winter.
Han is van de praktische oplossingen, zijn
honingslinger maakte hij zelf van een oliedrum
aangedreven door een naaimachine motor. Voor
het invoeren van de invertsuiker prikt hij met het
kleinste spijkertje 9 gaatjes in de emmer en plaatst
die op het gat in de dekplank.
Mooie verhalen heeft hij over het scheppen van
zwermen, wat hij vaak met Corrie heeft gedaan. Met
plezier vertelt hij over de reactie van omstanders,
als zij zich als imkers meldden. Gingen deze twee
mensen die zoemende massa meenemen? Ze
vertelden dan eerst over de bijen in het algemeen
en het nut van zwermen. Ook over hoe een angel
verwijderd moest worden. Ondertussen was de
zwerm rustig geworden en kon geschept worden.
De mensen waren gerust gesteld en durfden het
aan te wachten tot in de avond de kast meegenomen
kon worden. Ook vertelt hij over een telefoontje van
een Malburgse mevrouw, die bijen dacht te hebben.
Hebben ze de kleuren van Vitesse, vroeg Han, want
dan zijn het wespen!
In de weelderig bloeiende tuin staan nog 5
bijenkasten. Wat gaat er met de bijen gebeuren als
je er niet meer bent, vraag ik Han. Hij weet het nog
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niet, mogelijk schenk ik ze aan de vereniging. Zolang
ik het nog kan, ga ik er rustig mee door. Geen gedoe
meer met het verplaatsen van de volken, vanuit zijn
tuin kunnen ze op de heide vliegen. De honing wordt
niet verkocht, het bederft niet en staat in de kelder.
Han vertelt dat hij met heel veel plezier terug kijkt op
zijn leven, ze hebben zoveel reizen gemaakt, veel in
Suriname en Canada (BC een aanrader). Hij zou het
nog wel willen, maar gaat Europa niet meer uit. Hier
zijn de voorzieningen goed. Zijn kinderen maken nu
die verre reizen, sturen foto’s en reisverslagen, in
zijn hoofd reist hij mee. Het is goed zo, thuis is het
ook fijn. Een prachtig licht huis, met voorwerpen van
over de hele wereld, omringd door herinneringen.
Een groot stuk wrakhout, lijkt een onderlijf met
erboven een vrouwenhoofd en handen. Daarachter
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een aardewerken schaal, gekocht in Frankrijk als
goedmaker na een echtelijke ruzie.
Zo hou je het 60 jaar vol samen, ruzie maken en weer
bijleggen! Bang om dood te gaan is Han niet, hij wil
niet als prediker overkomen, maar heeft het volste
vertrouwen in de overgang naar het hiernamaals.
Hij raakt geëmotioneerd als hij zegt dat hij Corrie
moet los laten, dat is het ergste van doodgaan, het
loslaten.
Daag hem niet uit, is de titel van dit verslag. Als
ik wegga, vraagt Han waarom ik het verhaal in
september in de Bijenstal wil hebben. Ik wil graag
dat je het nog in goede gezondheid kunt lezen,
antwoord ik. Wat Han betreft is er geen haast
geboden.
Edith Peters
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Drachtplanten
Kleine stukjes en grote percelen
Het belang van voldoende bijenbloemen of drachtgebieden wordt gelukkig vaak genoemd via de media
zoals kranten of tv uitzendingen. Dat dit nodig is blijkt wel uit steeds nieuwe campagnes om mensen in
beweging te krijgen er iets aan te doen. Stoeptegels eruit, planten erin. Maak je achtertuin insectenvriendelijk, insectenhotels, groene daken en gevels, nestelgelegenheid voor wilde bijen creëren! De
mediaberichten ondersteunen en werken mee om veel goede initiatieven te ontwikkelen.

Ondanks alle inspanningen blijft het beplanten van
particuliere tuintjes achter. Veel tuinen zijn nog
steeds dicht bestraat met tegels. Deze tuinen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het
verbeteren van voedselschaarste. Veel bijenkasten
staan binnen het stedelijk gebied. Elke imker zou
kunnen helpen om de situatie te verbeteren door
bewoners in de eigen woonomgeving aan te moedigen een border aan te leggen of bij-vriendelijke
struiken te planten. Het enthousiasme waarmee
imkers over bijen kunnen vertellen kan een groot
verschil maken om mensen in de eigen woonomgeving hierbij te motiveren. Behalve dat voldoende
voedsel een belangrijk onderdeel is voor de gezondheid van bijenvolken, kunnen ook andere insecten profiteren van een verandering in de bestrate achtertuinen. Vanuit de werkgroep drachtplanten wordt in overleg met de gemeenten Arnhem en
Rheden elk jaar opnieuw bekeken welke plekken
mogelijkheden bieden voor drachtverbetering. Dit
jaar heeft dit maar liefst twaalf locaties opgeleverd

September 2020

De meeste percelen hebben geweldig mooi in bloei
gestaan. Op sommige plekken bleef het effect achter op de voorgestelde verwachting. Als voorbeeld
een enorm perceel dat ingezaaid is met zonnebloemen waarop vervolgens veel hoog groen te zien is
met ook wel wat nuttige drachtplanten hier en daar,
maar waar bizar weinig zonnebloemzaden het hebben gered in verhouding tot de toegepaste kilo’s
zonnebloemzaden. Tot nu is de oorzaak niet bekend
en wij hopen in overleg met de groenbeheerder en
de zadenleverancier te kunnen achterhalen waar
het voor deze plek is mis gegaan.
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Of vind je in zanderige gronden de ingangen van
hommelnestjes of solitaire bijen.
Als natuurliefhebber word je hier erg blij van.
Naast alle negatieve berichten is het een bevestiging dat actie ondernemen effect heeft.

voor het inzaaien van drachtplanten. Een mooi resultaat waarbij het, zonder inzet van NLdoet vrijwilligers, op sommige locaties een behoorlijke klus
was om te klaren voor het beperkte aantal leden dat
zich beschikbaar stelde.

Bij een bezoekje langs-, of struinend door de bloeiende gebieden ontdek je naast (wilde-) bijen ook
vele andere soorten insecten die profiteren van
deze bloemen.

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus is het voor nu nog niet te voorspellen
of wij volgend jaar binnen de gemeente Arnhem en
Rheden projecten kunnen inzaaien met de hulp van
NLdoet vrijwilligers op 12 en 13 maart. Het belang
van beplanting in de betegelde tuinen wordt daarmee nog groter en kan een behoorlijk verschil uitmaken. Elke inzet in eigen woonomgeving is dus
zeker van harte welkom.
Lotty van den Bosch
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Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
Park Klarenbeek
“Welke kasten van jou staan nu in Park Klarenbeek Juul? Zijn dat simplex -of spaarkasten? “En hier bij
huis heb je toch ook verschillende staan? Welke staat waar? En wat staat er in de opslag”? Mmm…tja…
… Hoe zat het ook alweer… En dan moet ik weer nadenken… Ik kan het maar niet onthouden…Het is
gewoon een bij elkaar geraapt zooitje, geverfd, ongeverfd, dubbelwandig, enkelwandig, zelfs één met
een puntdak, ook lekker onhandig…en alles tweedehands natuurlijk of zelf gemaakt, waarom ook niet?

Hoe chaotisch ik dan ook mag zijn, het werkt gewoon niet…Natuurlijk kun je alles noteren en precies bijhouden maar schijnbaar raak ik dan toch
nog in de war. Het is een hoop gesleep met de kasten, helemaal niet erg maar wel fijn als je dan de
juiste bij je hebt. Al met al werd het tijd om daar
maar eens verandering in aan te brengen.
Maar wat wil je dan? Heel eenvoudig wat mij betreft, gewoon één systeem zodat alles op elkaar
past. Broedkamers, honingkamers, bodems, dekplaten alles kan door elkaar heen gebruikt worden
en past gewoon op elkaar. Iets wat de ervaren imkers onder ons allang doen. Daar had ik natuurlijk
veel beter naar moeten luisteren maar al doende
leert men. En aangezien de honingoogst fantastisch
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was deze mooie zomer gaf dat een goede boost om
daar maar eens in te investeren.
Het besluit stond vast, de twee simplexkasten ga ik
vervangen door mooie nieuwe spaarkasten. Twee
complete kasten en twee extra honingkamers had
ik nodig. Maar dan komt de volgende vraag.. Welk
hout neem je en waar ga je deze kopen? Mijn voorkeur ging uit naar gewoon degelijk hout dat niet
geschilderd hoeft te worden. Vurenhout is zacht en
heeft een verfje nodig dus dat valt al af. Dan koos ik
voor Douglas, dat is redelijk duurzaam en voor een
leuke prijs. Bovendien heeft dit hout geen verf nodig
en ik had een mooi adresje waar ik ze kon bestellen via iemand van de bijencursus. Helaas duurde
het maar en duurde het maar …er werd niet gerea-
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geerd op mailtjes en appjes over mijn bestelling. En
omdat de inwintering eraan komt wil ik het graag
voor die tijd voor elkaar hebben. Dan maar naar Het
Bijenhuis in Wageningen. Daar hebben ze allerlei
soorten op voorraad. Mijn oog viel op De Red Cedarkasten. En jeetje wat zijn deze kasten prachtig gemaakt! Mooie houtverbindingen en het zit allemaal
heel degelijk in elkaar. En ze zijn niet zo zwaar, ook
een geweldig voordeel! Het besluit is toen snel genomen, twee complete sets Red Cedar kasten en
twee extra honingkamers gingen mee naar huis. De
huishoudpot moest flink bijlappen maar een hobby
mag best wat kosten is dan de redenering.
Nu hoef je Red Cedar in principe niet te behandelen
(het hout vergrijst alleen een beetje op den duur)
maar bij Het Bijenhuis adviseerden ze een goedje gebaseerd op propolis en alcohol, Propoleum
genaamd. Dit reinigt en beschermt houten bijenkasten en beschermt het bijenvolk tegen infecties
en schimmel. Bovendien krijgt de kast een mooie
kastanjebruine kleur. Twee flessen gingen mee en
alle nieuwe onderdelen heb ik nauwkeurig hiermee
behandeld, het lijkt qua substantie een beetje op
beits. Het trekt snel in het hout en het ademt. Toen
ik er mee bezig was kwamen er opvallend veel bijen op af, voor hun een bekende en aantrekkelijke
geur? Ik vond het in ieder geval fantastisch spul.
Vast heel goed zelf te maken? Bovendien kun je het
ook gebruiken voor nestkastjes en andere (houten)
dierenverblijven… Dus ons kippenhok en de vele
nestkastjes komen ook nog aan de beurt.
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Ik kan nu toch niet de bodem omruilen”? Ja, het
moet Juul, die meneer kon niet anders…
Tussen de stormwinden door heb ik toch nog de bodem omgewisseld. Heel rustig en voorzichtig maar
de bijen waren niet blij…Soms is het even niet anders…
Maar ze hebben toch maar mooi nieuwe luxe verblijven, infectie en -schimmelproef, dat kunnen vast
niet alle bijen zeggen.. Ik ga alle kasten hiermee
behandelen. En alle vogelhuisjes. En het kippenhok. En ik hoef me niet meer druk te maken of ik
wel de juiste kasten meesjouw, alles past. Nu nog
wel mijn hoofd erbij houden dat ik geen onderdelen
vergeet, pff..
Juul Hogeling

Maar daar heb je het weer… Samen met Eddie gingen we vrij snel hierna de bijen controleren, zowel
thuis als in Park Klarenbeek en enthousiast de twee
volkjes overhevelen in de nieuwe behandelde kasten. Dat ging heel goed en de bijen waren heel rustig. Maar jeetje Juul… let toch eens wat beter op!
Nu was ik weer de bodem van één van de Red Cedar
kasten vergeten die ik nodig had in Klarenbeek…….
Nou ja dat komt wel de volgende keer. Geen probleem voor nu dachten we… Tot Robert de twee
complete kasten die over waren op Marktplaats had
gezet. Het raakt hier veel te vol. En ja hoor, veel
reacties en…verkocht. “Die meneer komt vanavond
de kasten halen Juul”. “Maar Robert het stormt!
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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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