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voorzitter@debijenstal.nl
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Klaas Poppinga 026-4952164
Erwin Prins 026-3612698
Rieks Holtjer 026-3615500
Rik Nieuwhof 026-8480570
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John van Huit (voorzitter) 06-57502037
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Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter) 026-4451195
Erik Dubelaar 026-3645025
Ineke Wesseling 026-4437471

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven 026-4462588

Arthur Ohm (adviseur)
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Vacature

Margreet van Gastel (adviseur)
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Oranjeweg 131 6991 WL Rheden

Honingdepot

Marcel Simon 026-4425514
redactie@debijenstal.nl

Postadres vereniging:

Lotty van den Bosch 06-15823804
redactie@debijenstal.nl
Edith Peters 06-22462909
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Contactpersoon bijenziekten
Marcel Simon 026-4425514
Erwin Prins 026-3612698
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De Zwermapp “pingt” alweer geruime tijd. Het teken dat het bijenseisoen weer in volle gang is.
Deze app blijkt een prima communicatie middel
om zo snel mogelijk de zwermen te scheppen.
De zwermmeldingen zo volgend valt toch op dat er
soms geen reactie komt, of pas veel later. Uiteraard zijn onze “zwermscheppers” lang niet altijd in
de gelegenheid om er op uit te trekken een zwerm
te gaan scheppen, dat spreekt vanzelf, maar nog
los van de mogelijkheid dat de zwerm dan weer
vertrokken is, is toch mijn oproep om zo snel mogelijk de zwermen te scheppen, al was het ook
maar dat de burgers weer kunnen overgaan tot de
orde van hun dag. Doel was en is immers de burgers zo snel mogelijk van zwermen te “bevrijden”,
want de burger vindt het toch maar een beetje eng
allemaal. Bovendien heeft onze honingbij dan weer
een safe plekje bij een van onze imkers.
De eerste honing is inmiddels al geslingerd. Mij
viel ook op hoe uitbundig de acacia’s bloeiden en
dus ook hoeveel acacia’s er staan, althans in mijn
omgeving. Met degene die de acacia nog steeds als
een exoot beschouwt en deze dus wil omhakken,
moet nog maar eens een ernstig gesprek worden
gevoerd lijkt mij.

Mart Coemans (adviseur)
026-4451195 mcoemans@debijenstal.nl
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Van de bestuurstafel

Stal Openluchtmuseum

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

Juni 2018

de

Bijenstal

3/4		
5
6
7
8/9
10/11
12
13
14/15

Interessant is ook dat een grote bakker in Arnhem
en omstreken ieder jaar een actie voert en besloten had dit jaar zijn bakkersproducten in het teken
van de honing te plaatsten, door veel lekkers met
honing te maken. Daarnaast door voorlichting te
geven over de bij, en onze vereniging te vragen
of wij de honing konden leveren, zodat de potten
lente honing van de vereniging in zijn winkels ter
verkoop staan.
Ecopoll
Ook tijd om te kijken of de raten vervangen moeten
worden. De sjoemelwas zit ons allen nog steeds
vers in de oren. Iedereen is bezig te bekijken of het
zinvol en mogelijk is om de was van de eigen bijen
te hergebruiken. De Simonveste biedt de mogelijkheid om eigen was te smelten en het wasgietapparaat maakt hier weer mooie plaatjes van.
Maar er is ook een andere optie. Tijdens de bijpraatochtend van zaterdag 28 april kwam het was
smelten ter sprake, Herman Radstake kwam met

de opmerking dat de was die hij had laten smelten
bij ECO-Poll goed was bevallen. Hij heeft samen
met Mart Coemans en Piet van Schaik ongeveer 50
kilo was laten smelten en dit tot raat laten gieten,
dit tot alle tevredenheid van de heren. Ook John
van Huit heeft de was daar laten smelten. Je moet
de was schoon aanleveren en opgeven in welke
maat je de was plaatjes wilt hebben. (de maten in
centimeters).
Door deze ontwikkeling is besloten om als vereniging ook gebruik te maken van deze service van
ECO-Poll d.w.z. dat imkers die hier gebruik van
willen maken zich op kunnen geven bij Herman
Radstake (h.radstake@chello.nl) ; hij coördineert
het één en ander en zal contact opnemen met de
imkers wanneer er een gezamenlijke partij van
een 50-tal kilo’s aan was wordt aangeboden. Afhankelijk van het aanbod zal de prijs per kilo variëren tussen de € 7,00 en € 4,00 per kilo. Van 15 tot
25 kilo is het 7 euro, van 25 tot 50 kilo is de prijs 6
euro en boven de 50 kilo is het 4 euro per kilo.
Je moet er wel op rekenen dat het minimaal 14
dagen duurt voordat je de gegoten was terug krijgt,
want wij zijn niet de enigen die hiervan gebruik
maken. En bedenk dat je (als je het gezamenlijk
aanbiedt ) je een mengsel krijgt. Je moet er vanuit
kunnen gaan dat je collega ook geen sjoemelwas
aanbiedt Zie ook www.ecopoll.nl
Nieuwe wet privacy
Op 25 mei jl. is de nieuwe Europese wet bescherming persoonsgegevens van kracht geworden.
Alle bedrijven en organisaties die een klantbestand
of ledenlijst hebben moeten toestemming aan de
betrokkenen vragen of zij ermee akkoord gaan
dat de organisatie / bedrijf een (digitale) lijst heeft
waarop de naam, adres, e-mail of telefoonnummer
en eventueel andere gegevens staan. Ongetwijfeld
heeft u de laatste dagen voor 25 mei deze vraag
meermaals van allerlei organisaties zien langskomen. Ook onze vereniging moet aan deze eisen
voldoen. Het bestuur heeft een document opgesteld dat aan u op 24 mei is gemaild met de vraag
of u uw toestemming wilt geven dat wij naam,
adres, telefoonnummer en emailadres in verenigingsverband, leden onder elkaar, gebruiken. De
financiële gegevens blijven bij de penningmeester
en zijn niet ter inzage. Graag deze mail van het be3
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stuur beantwoorden, want de wet zegt dat de toestemming uitdrukkelijk moet worden gegeven.
Het bestuur puzzelt nog een beetje over de vraag
hoe om te gaan met ons blad “de Bijenstal” als
daar interviews en foto’s in staan. Steeds zal aan
de betrokkene toestemming worden gevraagd voor
publicatie. Digitale verspreiding is geen probleem,
maar de vraag is of we het blad ook op onze website kunnen plaatsen omdat daar iedereen vrije
toegang toe heeft. Wordt vervolgd.
De Vereniging had een oud logo van een bij op het
briefpapier en dit is al een keer aangepast in een
abstract kleurenbalkje. Tijdens het coördinatoren
overleg kwam ter sprake of we niet een ander
“echt” logo zouden moeten hebben van de vereniging. Besloten is aan de leden te vragen om een
ontwerp voor een logo voor de “Imkervereniging
Arnhem-Velp e.o.” te maken en deze aan het bestuur toe te zenden. Eén ontwerp is al binnen, een
tipje van de sluier wordt op de tekening in dit blad
al opgelicht.
Het coördinatoren/ actieve leden overleg op 26
april jl. kenmerkte zich door een levendige discus-
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sie. Het bestuur had een aantal gedachten op papier gezet met de vraag wat de aanwezigen daarvan vonden. Onder andere de vraag of we moeten
doorgaan met veel nieuwe imkers op te leiden.
Er moet immers voldoende dracht voor alle volken
zijn, ons grootste aandachtspunt. Daarnaast de
geluiden dat de wilde bij in de verdrukking zou komen. Na een uitvoerige discussie werd de gedachte geopperd om een cursus samen te stellen voor
degenen die wel meer willen weten van bijen maar
wellicht geen imker willen worden. Daar wordt nu
over nagedacht.
Wat betreft het beheer van het honingdepot heeft
Sinadja Bognar zicht bereid verklaard dit over te
nemen en de stalcommissie heeft zich bereid verklaard om te zorgen voor eventuele extra productievolken op Simonveste. Kortom een vruchtbare
avond
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Juni
Donderdag 21 juni, 19:00-22:00 uur, thema avond
‘Help de wilde bijen in je eigen tuin’.
Locatie: Molenplaats/ Sonsbeek, Zijpendaal 24a, Arnhem
Organisator: Stichting Arnhem Zoemt. Voor adviezen
of tips kunnen (digitale) foto’s van eigen tuin worden
meegebracht. De avond wordt gefinancierd door:
Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Nederland
Zoemt en NME. Toegang: Gratis
Zaterdag 30 juni, 10:00-12:00 uur, bijpraat ochtend stal Simonveste,
Zaterdag 30 juni, 17:00 uur BBQ bij Piet Nibbeling
Juli
Zaterdag 14 en zondag 15 juli, Landelijk Open Imkerijdagen
Zaterdag 28 juli, 10:00-12:00 uur, bijpraat ochtend stal Simonveste

Tot slot: nu vooruitkijkend: kom naar onze BBQ op
30 juni bij Piet Nibbeling, bekijk de zwarte bijen,
eet en drink lekker en geniet van elkaars gezelschap.

Augustus

Paula Swenker

Donderdag 6 t/m zondag 9 september, Landlevendagen NOM

Binnenkort een nieuw verenigingslogo........ door Erwin Prins
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Zaterdag 25 augustus, 10:00-12:00 uur, bijpraat ochtend stal Simonveste
September

Zaterdag 29 september, 10:00-12:00 uur, laatste bijpraat ochtend stal Simonveste

De toegang tot Simonveste voor demonstratie op zondag.
Onze cartoonist heeft met
deze tekening willen aangeven
dat het gordijn al op een kier
staat om het uitverkoren logo
voor onze vereniging te openbaren.
Zoals in de column van Paula
te lezen valt is het wachten
op inzendingen door de leden.
Het enige ontwerp tot nu toe
wacht op beoordeling en vergelijking met andere ontwerpen.
Hopelijk kan het gordijn helemaal open in ons volgend
nummer van de Bijenstal.

4

Het komt wel eens voor dat de
sleutel van Simonveste voor
de demonstratie op zondagen
maar moeilijk te verkrijgen is.
Wanneer de ene sleutelhouder
er per abuis op rekent dat een
ander de sleutel zal uitgeven,
is er een probleem. Daarom
is besloten,-- voorstel tijdens
de Bijpraatochtend—om de
sleutel te laten uitgeven door
de baliemedewerk(st)er van
het Bezoekerscentrum Veluwezoom. Zij zijn daar tot 17
uur; dus graag de sleutel tijdig
terug te brengen.
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De buren van de imker

Via een hint van dochterlief zag ik een filmpje voorbijkomen. Voor het geval dat het aan uw aandacht
is ontsnapt, beschrijf ik het maar. Het filmpje begint met een shot van een keurige bijenstal met
zo’n 5 à 6 kasten. Het is mooi weer: een drukte
van belang van heen- en terugvliegers. Vanaf links
passeert een persoon, gehuld in een bijenpak. Als
even later datzelfde figuur de stal vanaf rechts
passeert, houdt een verborgen stem hem staande
met de voor de hand liggende vraag: ‘’Bent u de
imker?’’. ‘’Nee’’, zegt het figuur min of meer verbolgen, ‘’ik ben de buurman. En wij willen met zonnig weer óók wel eens in de tuin zitten!’’.
Een in alle opzichten goedronde Brabantse imker
van middelbare leeftijd was ten gevolge van een
reorganisatie terecht gekomen in een vrijstaande
woning met achtertuin aan de rand van een Veluws
heidedorp. Met alle plezier had hij zijn bijen meeverhuisd. Toen hij na verloop van enige tijd over
de coniferenheg keek die zijn tuin van die van zijn
buren scheidde, zag hij dat zijn buurman ook bijen
hield. Een maatje dus. Het werd een maatschap.
Er ontstond een gat in de heg. Totdat op een dag
zijn maat te kennen gaf het verbond te verbreken.
Voor een toelichting verwees hij naar zijn vrouw in
de keuken. Zij sprak: ‘’Je hebt de afgelopen weken,
Harry, hier vijf keer staan klagen over het weer.
6

Weet dan dat het weer in al zijn gedaanten een
Gave Gods is. Gelooft zij de Heer. Dag Harry!’’
Twee buurtvoorvallen: de eerste min of meer gemanipuleerd maar realistisch en invoelbaar; de
tweede berustend op waarheid - uit de mond van
Harry opgetekend - maar desalniettemin min of
meer ongeloofwaardig.
De meeste door bijen verstoorde buurtverhoudingen hebben met de zich in het voorjaar voordoende
mestvlucht van de diertjes te maken, waarmee een
of enkele dagen gemoeid zijn. Met uitzondering
van de in de imkerwereld alom bekende autohandelaar die zijn imkerende buurman voor de rechter
sleepte vanwege bovenmatige bijenpoep op zijn
voordien glimmende “heilige koeien”, is dit euvel
vaak door de imker te voorkomen door zijn directe
omgeving voor dit ontlastend bijenfeestje op tijd te
waarschuwen.
De beste methode om het buurtongemak op te
lossen is de buren net zo gek zien te krijgen voor
bijen als jezelf. Overigens: wie een bijenzwerm als
een obstakel ervaart, heeft geen oog voor de wonderen van de natuur.

Juni 2018
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Met een honingbij groet Ariana Grande
de nabestaanden van ‘Manchester’
Hierbij een bericht van de NOS dat wij graag opnemen in “De Bijenstal” om aan te geven hoe een
kleine bij zelfs bij een calamiteit als in Manchester een symbolische rol kan spelen.
Voor het eerst sinds de aanslag in Manchester
op 22 mei 2017 heeft de Amerikaanse zangeres
Ariana Grande een nieuwe single uitgebracht. Het
nummer No Tears Left to Cry is een eerbetoon aan
de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in
Manchester die plaatsvond vlak na het concert van
Grande.
In het laatste shot van de clip vliegt er een bij richting de camera, een hommage aan Manchester. De
honingbij is een belangrijk symbool van de Britse
stad, dat bijvoorbeeld op straatlantaarns, vuilnisbakken en het stadswapen staat. Dat detail in de
clip is niet onopgemerkt gebleven: de video is in
een paar uur tijd al 4 miljoen keer bekeken op YouTube en op sociale media reageren mensen vol lof.
“Die kleine bij betekent zo veel”, twittert een fan.
“Iedereen die getroffen werd door de aanslagen

is er zo goed overheen gekomen. Ik ben trots op
jullie.” Een andere fan zegt: “Het was heel simpel,
maar het betekent heel veel voor de betrokkenen.”
Sinds de aanslag op 22 mei 2017 is de honingbij
van een stadssymbool uitgegroeid tot een internationaal vredessymbool. Naar schatting lieten vorig
jaar 10.000 mensen wereldwijd een tattoo van de
Manchester-bij zetten om de slachtoffers te eren
en geld in te zamelen voor de nabestaanden.
*Met toestemming van de NOS nemen wij de tekst
uit https://nos.nl/l/2228258 over. Voor de bijbehorende foto’s en videoclip kan bijgaande link bekeken worden.
Op de foto’s van tatoeages is duidelijk de bij te
zien die men laat tatoeëren.
Bekijk daarvoor in het NOS bericht bij “Bekijk
ook” de link “Manchester massaal in de rij voor
bij-tatoeage”.

Rik Oldeven.
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Een snelle beslisser in het bestuur!
Eddie van der Ham
Leeftijd: 62 jaar
Getrouwd en 4 uitwonende kinderen
Woont in buurt de Arnhemse Allee
Heeft eigen bedrijf Artron, ontwerpbureau voor
elektronica.
Eddie is recent toegetreden tot het bestuur van
onze imkervereniging, een mooi moment om eens
nader kennis te maken. We kennen hem vooral
als duo, samen met Juul, die ook in dit blad haar
imker belevenissen levendig weet te beschrijven.
Eddie had zich al enkele keren ingeschreven voor
de basiscursus bijenhouden, maar zijn drukke
programma liet het niet toe daadwerkelijk te starten. Juul kende hij al 25 jaar, toen zij vertelde dat
ze zich had aangemeld, vond hij eindelijk de tijd
om met haar mee te gaan. Sindsdien werken ze
vaak samen op. Samen imkeren is wel zo leuk en
zeker praktisch. Je kunt overleggen, raadgeven en
een extra handje erbij werkt prima. Hij heeft nu 4
volken op park Klarenbeek staan en 1 in Velp. Eddie voelt zich nog steeds een beginnend imker, al
heeft hij al wel een vervolgcursus gedaan. Hij wil
binnenkort eens de Renson methode uitproberen,
een broedbeperking, waarbij de moer vanaf de
voorjaarsdracht tot eind juni tussen moerroosters
wordt opgesloten. De moer kan nu minder eitjes
leggen, hierdoor ontstaat minder open broed dat
verzorgd moet worden. Er zijn dan meer haalbijen
beschikbaar, die voor een grotere honingoogst zorgen. Omdat de moer niet uit de kast kan, wordt er
minder gezwermd en komt de zwerm terug.
Experimenteren is ook zijn vakgebied. Hij heeft
een eigen bedrijf en ontwerpt elektronica. Voor
musea en tentoonstellingen (licht, beweging, geluid), maar ook maakt hij snoezelmateriaal en
zintuigelijk speelgoed voor de gehandicaptenzorg.
Daarnaast heeft hij voor een stichting in Afrika, die
zonnepanelen verhuurt, een soort betaalautomaat
8
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gemaakt, die na verloop van tijd uitschakelde als
een klant niet betaalde. Eddie heeft verschillende
mensen in dienst, zijn ontwerpbureau Artron zit op
het industrieterrein. Iedere ochtend fietst hij er,
met hond Rox naast zich, naar toe. Eddie heeft altijd met zijn gezin in woongroepen gewoond, tot 10
jaar geleden woonde hij in Lindenhof op Wolfheze.
Een paviljoen dat ik nog ken uit mijn psychiatrie
tijd, waar de mannelijke verpleegkundige vaak
assistentie moesten verlenen. Stevige kost! Hij
woonde er met een aantal gezinnen en genoot van
het samen doen. Samen eten, makkelijk oppas in
de buurt, veel ruimte. Ook nu zoekt hij weer een
locatie om met leeftijdsgenoten te gaan wonen.
Hij heeft zijn oog laten vallen op het terrein van de
oude kazerne aan de Koningsweg. Het oude bunkergebied, Blitzmädel genoemd, wordt mogelijk
verbouwd tot een woonproject voor senioren, met
de inzet om te zien naar elkaar. Eddie heeft veel
hobby s, hij rijdt motor, een Yamaha Diversion 900.
Dan staat er nog een Triumph Bonneville uit 1971
(oldtimer) te wachten op een opknapbeurt. Hij
houdt van fotograferen, heeft altijd zijn camera bij
zich. Het liefst leert hij te werken volgens het collodiumprocedé, waarbij hij de foto’s projecteert op
een glasplaat met een zilverlaagje.
Je hebt niks, vertelt hij, en opeens is er beeld. Terug naar af, bij digitale foto s kun je het altijd bijstellen, bij analoog niet, veel spannender!
In het bestuur van de imkervereniging kwam hij
terecht omdat hij moeilijk nee kan zeggen! Die Eddie. Het is een leuke club mensen, er is altijd wel
geneuzel, maar ik ben een snelle beslisser, daar
moeten mensen maar tegen kunnen. Eddie heeft
de PR folders onder zijn beheer. Met een stapeltje
mooi verzorgd drukwerk, om uit te delen, onder
mijn arm, zwaait hij me uit. Welkom bij de club,
Eddie!
Edith Peters
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Drachtplanten
Dag springbalsemien…
Vooral nu er meer aandacht is voor drachtverbetering om het tij voor (wilde-) bijen te keren, lijkt
het bericht over het terugdringen van de Reuzenbalsemien (Springbalsemien) nogal tegenstrijdig
met dat belang.
Naar aanleiding van een tv uitzending over de Japanse Duizendknoop, een woekerende plant die
per dag 20 centimeter groeit en meters hoog kan
worden, is vrij snel duidelijk dat deze plant niet
wenselijk is en in het rijtje ‘invasieve uitheemse
plantensoort’ (ofwel invasieve exoot) thuishoort.
Deze woekeraar groeit zelfs in scheurtjes van het
asfalt en vormt dus een duidelijk potentieel gevaar.
Maar hoe zit dat met een springbalsemien bloempje ? Is dat verbod nou echt nodig ? Op zoek naar
antwoorden zijn er een aantal (voorlopige) feiten:
“Een exoot is een plant, dier of ander organisme
dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een
soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze
invasieve exoten. Met ingang van 3 augustus 2016
is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek,
transport en import van schadelijke exotische
planten en dieren.
Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust,
menselijk handelen in ons land terecht. Sommige
exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen
zich snel vermeerderen. De schade die invasieve
exoten veroorzaken, is een Europees probleem.
Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staan een aantal ge- en verboden om schade in
de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen.
Onderdeel van de verordening is de Unielijst. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese
Unie voorkomen en schade toebrengen of dit in
de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Soorten
op deze lijst mag u niet: houden, kweken, telen of
laten voortplanten, verhandelen, gebruiken, invoeren, uitvoeren, doorvoeren of vrijlaten. Komen
er plantensoorten van de lijst voor in uw tuin? Dan
mag u die laten staan. U heeft hiervoor geen vergunning nodig. U mag ze niet laten voortplanten
of er in handelen. Ook mogen de planten zich niet
verspreiden in de natuur.”*
10

Met ingang van 2 augustus 2017 heeft de Europese
Unie 12 nieuwe soorten toegevoegd aan de Unielijst. Voor deze soorten gelden dezelfde verboden.
Op de zwarte lijst sinds vorig jaar dus ook de Reuzebalsemien !
De strafrechtelijke handhaving van deze EU-maatregelen wordt binnen Nederland uitgevoerd door
de politie en de NVWA. De gevolgen voor een
overtreder zijn echter (voorlopig nog) een wassen
neus en een handhaving via de NVWA zal wel niet
zo’n vaart lopen. Althans, aan het verbod de plant
te laten voortplanten hebben sommige zadenleveranciers (nog) niet echt een boodschap en omschrijven deze maatregel ‘als onzin’.* Naar aanleiding van een reactie op een blog omtrent deze
EU-maatregel, wordt niet alleen de mening maar
ook de naam van een zadenleverancier gepubliceerd en op de website van deze leverancier worden idd de zaden ‘gewoon’ te koop aangeboden.
Dus voorlopig zal de plant nog wel niet verdwijnen
binnen Nederland.
De Reuzebalsemien (impatiens gladulifera) is een
eenjarige plant en van oorsprong afkomstig uit de
Himalaya (Tibet/India). Tevens familie van het vlijtige liesje (impatiens walleriana), kan de plant tot
2 meter hoog worden en bloeit voornamelijk in de
periode van juni tot oktober. Voor imkers dus een
uitstekende drachtplant omdat deze periode verder drachtarm is. Vele imkers reizen naar de Biesbosch vanwege het grote aanbod van balsemien in
dat gebied en komen vervolgens terug met goed
gevulde honingkamers, met heerlijke balsemienhoning.
Reuzebalsemien wordt ook wel springbalsemien
genoemd omdat bij aanraking de vruchten openspringen en de zaadjes daarbij zelfs tot 7 meter (!)
weggeschoten kunnen worden. Het is een plant die
zich niet alleen door het wegschieten van zaden
vrij snel uitbreidt. Als hij groeit op oeverranden
worden de zaden ook meegenomen door het water
en zal dus ook op andere plekken de plant weer
opduiken langs de waterkant.
Daar zit ‘m dus het probleem, dat een potentieel
gevaar oplevert. De springbalsemien maakt zich
dusdanig breed dat er voor andere soorten te weinig of -geen ruimte overblijft. Omdat de springbalsemien niet erg diep wortelt en de plant in de

herfst afsterft blijft er dan een kale vlakte over,
waardoor oeverkanten erosiegevoelig worden.
Welke inheemse planten er zouden groeien in de
Biesbosch als de Balsemien er niet had gestaan
is niet bekend, omdat deze plant daar al héél lang
staat.
Kun je erop vertrouwen dat de natuur dat zelf wel
regelt ?…of niet ?
Dat inheemse, soms unieke soorten met uitsterven
worden bedreigd en daarmee ook insectenpopulaties zullen verdwijnen die met deze soorten een
ecosysteem vormen, is wel zorgelijk. De totale
terugloop van insectenpopulaties is schrikbarend.
Ook al is de achteruitgang van de plantendiversiteit in de natuur niet alleen toe te schrijven aan de
Reuzebalsemien, is toch het regionale groenbeleid
hierop gewijzigd en wordt o.a. in park Angerenstein
de Reuzenbalsemien ‘ontmoedigd’ door veelvuldig
te maaien. Toezichthouders in park en bossen,
groenbeheerders en beleidsmakers zijn zich meer
dan ooit, bewust zijn van de noodzaak van bijenvriendelijk groenbeheer. De aandacht gaat daarbij

vooral uit naar het verbeteren van leefomstandigheden voor wilde bijen, die afhankelijk zijn van een
grotere plantendiversiteit en nestelgelegenheid.
Om inheemse soorten een (overlevings-) kans te
bieden is het terugdringen van ‘invasieve exoten’
noodzakelijk. Waarbij gezegd zei dat de kosten
voor het terug dringen van deze soorten inmiddels
dus al een ‘economische verlies’ vormen.
AlterIAS, heeft in dit kader een publicatie ontwikkeld met de titel ‘Alternatieven voor invasieven’ zie
hiervoor de link onder de tekst.
Lotty van den Bosch
*Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten
**Bron: https://bijenclub.com/bloemen-voor-bijen/springbalsemien-reuzenbalsemien-impatiens-glandulifera/
www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf
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Bijen in de kunst
Wie kent niet de Deventer koek?
Het best bewaarde geheim van Deventer is het
recept ervan. De geschiedenis van Deventer Koek
gaat terug tot in de Middeleeuwen. Al in 1417 legde
het stadsbestuur strenge regels vast voor de bereiding.Nu Deventer dit jaar 1250 jaar bestaat is er
een tentoonstelling in Museum De Waag over Deventer Koek en over het Koekbakkersgilde, waarvan de eerste vermelding uit 1497 stamt. Tijdens
de tentoonstelling wordt (eigenlijk werd, want op 3
juni eindigde de expositie) het gildebord vertoond.
Het heeft de vorm van een wapenschild met een
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Dat was me het klusje wel..
voorstelling die verwijst naar het bakkersambacht.
In de top ervan staat de bijenkorf met aan- en afvliegende bijen, en met in fraaie letters erboven:
“Soet Vergaren”. Waarmee overigens al een beetje
van het recept wordt geopenbaard. En behalve een
moeilijk leesbare psalm boven het grote beeld
van het schild, staat eronder nog het volgende
vers:Ontelbaar Graan dat maakt een Brood,Veel
Bijen Eenen Zwerm. En ’t Geld bestaat in Klein en
Groot In Zeegen en Bescherm.
Marcel Simon

Misschien herinnert men zich nog het prachtige
voorbeeld van een bijenvolk dat als zwerm door
John van Huit uit een boom werd geschept met
takken en al, en vervolgens in de grote glazen
vitrine in de bijenstal van het Openluchtmuseum
te zien was.
Na afloop van het seizoen kon dit daar niet in blijven en werd het geheel pas gemaakt om te overwinteren in een bijenkast. Dat laatste lukte goed,
maar bijen gaan er niet vanuit dat ze in het nieuwe
seizoen weer mee moeten werken om weer overgeplaatst te worden naar de demonstratievitrine.
In tegendeel, ze bouwden zichzelf stevig in door
houvast te bouwen aan de wanden en zich te verzetten als er aan gesjord werd. Eigenlijk hebben ze
zo nog een seizoen in die kast gezeten, waarbij de
onderdelen van de kast na al dat gesjor scheef op
elkaar kwamen te staan en met plakband moesten worden afgedicht. En zo werd dit voorjaar door
John en Herman Radstake een nieuwe poging gedaan.

de takken welke er nog uit staken en waar het volk
zich rondom had genesteld. Maar dat zat niet mee
want ik schat dat het totale gewicht wel 20 kilo was
en de raat raakte steeds meer beschadigd. we keken elkaar maar weer eens aan en kwamen tot de
conclusie dat het nu niet het juiste tijdstip was om
dit te doen.
Dus de zeer grote klus ging weer terug naar
een klusje , we hebben alles weer “zo goed en
kwaad als het ging “ weer terug geplaatst en besloten om in het najaar of begin volgend jaar weer
een poging te doen. Een klusje durf ik het niet
meer te noemen. Want als we dit door hadden
gezet was het volk in haar harnas (lees raat en
honing) gestorven en dat is iets wat je als goede
imker niet wil.
Dus even geduld, wordt vervolgd.
John en Herman

Herman vertelt hoe dit klusje verliep.
John en ik begonnen vol goede moed aan “naar
we dachten” een simpel klusje van even overhangen. Het zou toch mooi zijn als we het geheel
weer in de demo-vitrine konden plaatsen. Dat was
toen een indrukwekkend gezicht, zeiden we tegen
elkaar toen we het deksel en de dekplank er af
hadden. Dus eerst de vitrinekast leeg gehaald en
even in een 6-ramer gedaan. Dan verder met het
klusje. We keken elkaar maar eens aan toen we
na veel moeite de bovenste kamer er af hadden
en ons realiseerden dat het klusje geen klusje
zou zijn maar een klus. Vol goede moed verder.De
bovenste broedkamer kregen we na veel moeite
ook los en zonder al te veel beschadiging aan de
raat. Toen kwamen we er achter dat de klus geen
klus was maar een grote klus welke niet maar
voor elkaar te krijgen zou zijn. Nu zat alles nog
vast aan de bodem en onderste broedkamer, inmiddels stroomde er al flink wat honing uit de volle raten. We probeerden het geheel los te krijgen
van bodem en wanden door gebruik te maken van
12
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Ondertussen is het juni en hebben we een prachtige meimaand achter de rug met de meest zonnige dagen ooit. Een lust voor onze bijen die daar
dankbaar gebruik van maken door enthousiast te
vliegen en met een mooie honingopbrengst als
gevolg. Maar gaat alles zo gemakkelijk voor ons
imkers?
Vorige keer ( het wordt meer een ‘wordt vervolgd
verhaal”..) vertelde ik over mijn zes volkjes, vier
thuis bij De Jacobiberg en twee in Park Klarenbeek.. Tot mijn grote schrik was één volkje thuis
plotseling niet meer in leven, jeetje wat erg…ik was
de hele dag van slag. Had ik iets verkeerd gedaan?
Er zat genoeg voer in en ik zag ook geen sporen
van ziektes…Waarschijnlijk konden de bijen niet bij
het voer…? Er was namelijk een hele koude periode ( zitten ze op de tros), daarna even heel warm
en toen weer extreem koud…Deze verklaring heb
ik niet zelf bedacht hoor maar kwam van meer
ervaren imkers…De dode bijen liggen nu vredig
begraven in de tuin in het bos en de kast heb ik
meteen goed ontsmet met sodawater, voor de zekerheid…
Gelukkig heb ik nog 5 volkjes over alhoewel er nog
één volkje niet al te best aan toe was. Er lagen aardig wat dode bijen onder in de kast. Dit volkje heb
ik op een schone zesramer gezet met voer en is
nu ‘mijn zielige volkje’…Deze ga ik extra goed in de
gaten houden…
Ondertussen ben ik mijn imkerkennis aan het
opvijzelen bij de cursus ‘Praktisch imkeren”, veel
geleerd, interessante cursus, echt een aanrader,
de theorie is achter de rug en het praktische deel
bestond uit het invoeren van gekweekte raszuivere
koninginnen. In Park Angerenstein oefenden we
met overlarven uit broedramen met een overlarfnaald. Nou daar moet de leesbril wel bij op want
je moet de eendags larfjes hebben en die zijn echt
heel klein. Het was hilarisch om te zien hoe een
ieder zat te prutsen met die ini mini larfjes en de
leraren controleerden met een loep het resultaat
14
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Volgens een strak schema waar niet aan te sleutelen valt konden we op een zaterdag ieder enkele
larfjes ophalen bij Jan Keemink om die vervolgens
met het Nicotsysteem in een pleegvolk te hangen.
Het pleegvolk zal de larfjes verzorgen en als de
cellen mooi uitgebouwd en gesloten zijn doe je er
kooitjes omheen ( de zogenaamde krulspelden)
zodat ze elkaar bij het uitkomen niet afmaken.
Zo had ik 5 gesloten koninginnendoppen waarvan
ik er twee in een verzamelbroedaflegger heb gedaan en twee in “het zielige volkje” wat moerloos
bleek te zijn. Op een woensdag zouden deze koninginnen uitkomen maar op de zaterdag daarna was
dat nog niet het geval… en het was zo’n vast schema? Waren de doppen wel goed? Bij het ophalen
van de honingpotten bij Bart riep Herman: “Wie wil
er nog een koningin”? En ik reageerde natuurlijk :
“Ja, graag”! en heb haar in het zielige volkje in laten lopen…Ook weer voor de zekerheid…
Een week erna zag ik dat alle gekweekte koninginnendoppen toch waren uitgelopen….Ben ik dan
toch te voorbarig geweest?
Ach, dat maakt het nu juist zo interessant dat imkeren..
Maar is al dat gepruts wel goed? Weten de bijen
niet zelf wat het beste is? Zo had ik ook mijn vraagtekens bij de Ransom methode ( beschreven in het
vorige nummer van De Bijenstal en in het landelijk
NBV blad). Is dat niet tegennatuurlijk? Bart Riggeling zei hierover: “Voor mij zijn de bijen leidend en
niet de imker”. Daar ben ik het dan mee eens en
liefst wil ik alles zo natuurlijk mogelijk…
Nu heeft Eddie van de Ham wel de Ransom methode toegepast en ik moet toch concluderen dat het
wel werkt. Veel honing, makkelijke controles, geen
zwermen en het leek erop dat het broednest ( in
één broedkamer) voldoende ruimte had. Het zwermen wordt wel tegengehouden en dat klinkt tegennatuurlijk. In hoeverre is deze methode dan toch
geoorloofd?Zo wordt je steeds aan het denken gezet als imker en gebeurt er van alles…Als ZZP-er
huur ik van het SLAK een atelier in De Vlindertuin,
een oud monumentaal schooltje, vlakbij Hoogte 80.
Buiten is door benedenbuurman Dirk-Jan, meubelmaker en ook imker een moestuin aangelegd
en hij heeft er 2 bijenvolkjes staan. Van Lotty heb
ik bijenbloemzaad van de vereniging gekregen en
dit heb ik uitgestrooid rondom de moestuin tussen
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de fruitbomen. Op een dag toen ik aan het werk
was zag ik toevallig een zwerm aankomen die
zich nestelde in de appelboom. Prachtig gezicht!
Deze zwerm kon niet van de volkjes van Dirk-Jan
afgekomen zijn en hij had ook geen kast voor een
zwerm. Na overleg heb ik de zwerm geschept (
het was een makkie) onder belangstelling van alle
mensen die in mijn atelier aan het werk waren.
Ze vonden het prachtig om te zien!
Zo heerlijk dat de omgeving van De Vlindertuin ook
natuurlijker en aantrekkelijker wordt voor de bijen!

Tenslotte ben ik de bijen erg dankbaar want ik heb
33 kilo voorjaarshoning geoogst! De kelder staat
weer vol met potjes!

En er komt nog veel meer aan….
Het zielige volkje vliegt weer volop en daar word ik
ook zo blij van!
Wat heerlijk om imker te zijn!
Juul Hogeling
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Onze specialiteit: klassieke woningen

www.bellmakelaardij.nl
Hertogstraat 31

Op zoek naar een woning?

6881 ML Velp

Uw woning verkopen?

Telefoon 026 4450818

Een taxatie nodig?

info@bellmakelaardij.nl

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

brood met smaak...

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
Hoofdstraat 94
• 6994 AK De Steeg • T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem • T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81
• 6828 CG Arnhem • T 026 - 303 23 57
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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.

