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Een nieuwe slingerruimte voor 
onze vereniging. (en daar bleef 
het niet bij)
Waarom vond de verbouw plaats?
Het begon ermee dat in onderlinge 
discussies de hygiëne bij het slin-
geren in de bijenstal aan de orde 
kwam. Daar zou best het nodige 
aan verbeterd kunnen worden. Een 
brochure van de Duitse imkerbond 
(Honig-Fibel) en een beschrijving 
door Jan Kruit uit Stadskanaal van 
de inrichting van zijn slingerruimte, 
gaven een indruk van waar we aan 
moesten denken. Het zou een stof-
vrije ruimte moeten zijn met gladde, 
goed schoon te houden wanden en 
vloer. Een bijenvrije ruimte, waar ook 
zeker geen muizen toegang hebben. 
Verder moet ook de relatieve voch-
tigheid beperkt blijven tot maximaal 
55% omdat de honing anders vocht 
opneemt. Een ruim, roestvrijstalen 
aanrechtblad en een goede water-
voorziening bevorderen ook de hy-
giëne bij het verwerken van de ho-
ning. Kortom de ruimte zou moeten 
voldoen aan de eisen van de Nieuwe 
Voedsel- en Warenwet.

Plannen en overleg met instanties. 
De bestaande binnenruimte van de 
bijenstal ombouwen was geen optie, 
omdat deze ook voor tal van andere 
doeleinden gebruikt wordt. Uitbrei-
ding van de stal dus. Maar hiervoor 
moest eerst de toestemming van Na-
tuurmonumenten gevraagd worden, 
de eigenaar van het terrein. En na in-
stemming zou de gemeente Rheden 
een bouwvergunning moeten afge-
ven.Voorzien van een bouwtekening 

gemaakt door de firma Holtjer gin-
gen Arthur en Klaas op pad. In het 
voorjaar van 2011 werd door de be-
heerder van het Nationaal Park Ve-
luwezoom, Wim Knol, toestemming 
verleend onder voorwaarde van 
een bouwvergunning door Rheden. 
Details van de gesprekken en brief-
wisselingen daarbij? Laten we ons 
maar beperken tot het resultaat: de 
bouwvergunning werd in septem-
ber 2011 verleend! Hans Holtjer gaf 
ons vervolgens een overzicht van de 
benodigde materialen voor de bouw 
met daarbij de richtprijzen, en Klaas 
maakte met behulp van zijn zoon 
een kostenraming van het gewenste 
interieur.

Sponsoring. 
Omdat de bouwkosten de financiële 
mogelijkheden van onze vereniging 
te boven gingen was het noodzake-
lijk bronnen voor sponsoring aan te 
boren. En dat was een kolfje naar de 
hand van Arthur. De Rabobank bleek 
bereid uit het Stimuleringsfonds de 
middelen beschikbaar te stellen om 
de bouw te kunnen starten. 

De vereniging Natuurmonumenten 
kwam ons tegemoet met de leve-
ring van houten bouwmateriaal uit 
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eigen voorraad voor een schappe-
lijke prijs. De bekleding van binnen-
wanden en plafond werd geleverd 
vanuit het chaletbouwbedrijf van 
Pieter Poppinga. Een meevaller was 
de ontdekking door Marcel van een 
dakrenovatie aan de Bakenbergse-
weg in Arnhem, waarbij de te ver-
vangen pannen heel goed pasten bij 
de bestaande pannen van ons dak. 
En omdat we toen 700 pannen met 
1 dubbelasser en 3 aanhangwagens 
voor een paar potjes honing mee 

mochten nemen, scheelde dat flink 
in ons budget. Van hotel Wolfheze 
konden we een roestvrij stalen tafel 
voor een vriendenprijs overnemen, 
waarbij Klaas een goed passende 
spoelbak met kraan uit de handel 
wist aan te schaffen en aan te pas-
sen. 

Aan het werk.
En zo werd op 5 oktober voortvarend 
met de bouwactiviteiten begonnen. 
Bouwrijp maken van het terrein om 
te beginnen. Natuurmonumenten 
gaf aan welke struiken we mochten 
verwijderen, en welke niet.Terwijl 

we al met de nodige gereedschappen 
klaar stonden om te beginnen, bleek 
een toevallig vlakbij werkzame aan-
nemer met zijn graafmachine bereid 
om voor een potje honing het groot-
ste deel van het grondwerk even uit 
te voeren. Daardoor kon al binnen 
een week de bekisting van de vloer 
klaar zijn en kon ruim 3 m3 beton 
gestort worden. En laat de chauffeur 
van de betonwagen nu ook nog een 
imker uit Elspeet zijn……

Hulp genoeg.
Gelukkig kent onze vereniging heel 
wat hulpvaardige handen. Som-
mige met de nodige hulp op aanwij-
zing en andere met de vaardigheid.
Want naast Rieks en Klaas, die met 
hun vakmanschap aangaven wat 
er gedaan moest worden, bleken er 
kundige timmerlieden, zoals Paul, 
Wil, Herko en Mart te zijn. Maar ook 
Han, Han en Jan als professionele 
schilders en Emile als elektricien. 
Grondwerkers, sjouwers en kruiers 
waren o.a. Arthur, Marcel, Gerrie en 
zelfs dochtertje Malou van Jacco. En 
de dakhazen vormden een lopende 
band met Paul, Klaas plus zoon Pie-
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ter, Mart, Henk, Ralph, Manon plus 
Martin en Rieks. Efficiency ten top! 
De werkzaamheden begonnen stee-
vast met koffie, thee en wat erbij. Ar-
thur verzorgde de koek en zopie en 
legde alles vast met zijn camera. Op-
vallend was hoe ieder extra zijn best 
ging doen als Arthur met zijn came-
ra naderde. Veel van deze foto’s illu-
streren dit nummer van de Bijenstal.
Een paar momenten waarop bepaal-
de werkzaamheden geklaard waren. 
Zo werd het pannenbier geschonken 
op 5 november. De binnenbeplating 
werd op 12 november afgesloten en 

op 19 november was er stroom en 
daardoor ook licht en warmte. En na 
een winterpauze werd aan de afwer-
king gewerkt. Een laag cement over 
de betonnen vloer en vervolgens 
nog een kunststof toplaag begin 
maart. Intussen heeft Klaas in april 
de waterleiding aangelegd.

Weer.
We moeten het ook nog even over 
het weer hebben. Wat waren de 
weergoden ons goedgezind! Zou-
den ze verwant zijn aan onze eigen 

Ambrosius?... Pas toen het dak erop 
lag wilden ze de kwaliteit ervan wel 
eens testen. Geen drup kwam erdoor 
natuurlijk. En toen het wat kouder 
werd kon de voorbespreking al bin-
nen gehouden worden. 
Nadere wensen met hun financiële 
ondersteuning..
In de loop van de bouwwerkzaam-
heden borrelden er nieuwe wensen 
op. Zo zou de openbaar toegankelij-
ke voorruimte heringericht moeten 
worden met educatieve panelen om 
daarmee beter te kunnen voldoen 
aan onze voorlichtingsactiviteiten. 
Een subsidieaanvraag daartoe werd 
door de gemeente Rheden gehono-
reerd. Via het Openluchtmuseum, 
waar deze panelen ook in de bijen-
stal hangen, werden ze voor ons ge-
produceerd. En precies op tijd voor 
de geplande opening door Rieks, 
Mart en Arthur aan de wanden be-
vestigd. Een waardevolle aanvul-
ling van onze demonstraties op de 
zondagmiddagen. De Gemeente 
Rheden verleende hiervoor subsi-
die. Daarnaast werd de wens geuit 
om voor de vereniging een stoom-
wassmelter aan te schaffen, evenals 
een kunstraatgietpers, waardoor het 
hergebruik van door de imkers ver-
zamelde kostbare bijenwas actief be-
vorderd kan worden. Ook hiervoor 
kon door Arthur sponsoring worden 
verkregen van de Geërfden van het 
dorp Velp en van het Prins Bernard 
Cultuurfonds. Ook deze aanwinsten 
waren te bezichtigen bij de opening 
op 12 mei.
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De feestelijke heropening. 
Na een week van koud weer en veel 
regen was het weer ons op 12 mei re-
latief goed gezind. Nog wel aan de 
frisse kant, maar gelukkig droog. We 
konden dan ook de genodigden en 
onze eigen leden met partner buiten 
ontvangen. Rond een tafel met door 
Jacco verzorgde koffie, thee en zelf 
gemaakte honinggebakjes, - aange-
boden door Hotel Bilderberg Wolf-
heze – verzamelden zich de gasten. 
Op verzoek van Arthur hield Wim 
Knol, beheerder van Natuurmonu-
menten, en in feite onze huisbaas, 
een openingswoord. 

Hij wenste ons geluk en liet ons 
weten zelf ook gelukkig te zijn met 
onze bijenstal en daarmee met onze 
bijdrage aan het verzorgen van een 
deel van de natuureducatie waar 
Natuurmonumenten ook voor staat. 
Arthur heette daarna de gasten wel-
kom en gaf in het kort weer waarom 
en hoe de renovatie tot stand geko-
men was. En natuurlijk dankte hij de 
subsidiegevers voor hun bijdrage. 
Mevrouw Tiemens, Wethouder Mi-

lieu van de gemeente Rheden ont-
hulde vervolgens, samen met haar 
collega van Rozendaal, de heer 
Arno Adema, de nieuwe panelen 
in de voorruimte, waarna de heer 
Weijers van het Rabobank Stimule-
ringsfonds de nieuwe slingerruimte 
opende. 

Met een glaasje mede gemaakt door 
de echtgenote van Piet van Schaik 
van onze zustervereniging de Lie-
mers werd een toost op het welzijn 
van ons allen uitgebracht.

Namens het bestuur van onze ver-
eniging werd Arthur bedankt voor 
zijn inspanningen en centrale leiding 
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van het hele project. Hem werd een 
refractometer aangeboden, waarmee 
hij het vochtgehalte van zijn eigen 
honing kan meten.

Intussen demonstreerde Mart in de 
nieuwe ruimte, onder veel belang-
stelling,  het gebruik van de stoom-
wassmelter en de kunstraatgietpers.

Als vereniging kunnen we terugzien 
op een geslaagd project. Niet alleen 
zijn we er materieel op vooruit ge-
gaan, maar het heeft ook aange-
toond waartoe wij als vereniging in 
staat zijn. Net als een gezond bijen-
volk: de goede stemming en werk-
lust in gezamenlijkheid brengt veel 
arbeidsvreugde en schept onderling 
een bijzondere band. We zijn ook 
wat de kosten betreft goed binnen 
het vastgestelde budget gebleven, 
ook een belangrijk gegeven. Bestuur 
en stalcommissie zijn dan ook alle 
vrijwilligers zeer erkentelijk voor de 
inzet en bereidheid om steeds weer 
mee te werken. 
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Van de bestuurstafel.

van onze vernieuwde bijenstal op 
Heuven op zaterdag 12 mei jl. Een 
warm woord van hartelijk welkom 
door dhr. Wim Knol, beheerder van 
Nationale Park De Veluwezoom viel 
ons ten deel. Waarna onder het toe-
ziend oog van ruim 60 genodigden 
en imkers de nieuwe slingerruimte 
en de educatieve panelen onthuld 
werden door de wethouders voor 
Milieu van Rheden, mw. Harriet Tie-
mens en dhr. Arno Adema van Ro-
zendaal, en de voorzitter van de Ge-
erfden van dorp Velp, dhr. Maarten 
Schellingerhout. De nieuwe stoom-
wassmelter en het wasgietapparaat 
werden onder toeziend oog van mw. 
Petra Jansen op de Haar, directeur 
particulieren Rabobank Arnhem en 
dhr. Ton Roozen, bestuurslid Prins 
Bernard Cultuurfonds door Mart 
Coemans in gebruik genomen. 

De deelnemers aan de beginnerscur-
sus hebben al weer hun eerste, span-
nende praktijklessen meegemaakt. 
En in onze bijenstal op Heuven is 
op 26 mei jl. al met de cursisten de 
eerste honing geslingerd, weliswaar 
een bescheiden hoeveelheid. En hier-
mee is dan de nieuwe slingerruimte 
ingewijd! Daaraan voorafgaand 
hebben we met 18 imkers weer een 
geslaagde, leerzame en boeiende bij-
praatochtend beleefd.

V oor u ligt een dubbeldik num-
mer met vooral veel foto’s 
van de bijenstal op landgoed 

Heuven, en een kort verslag van de 
nieuwbouw van de slingerruimte en 
de herinrichting van de educatieve 
voorruimte. Ook heeft de redactie 
kans gezien om nog wat oude foto’s 
op te sporen van de allereerste bijen-
stal op Heuven, namelijk die naast 
de huidige Schaapskooi.

In de vorige bijdrage (maart) schreef 
ik dat de lente overduidelijk was be-
gonnen: de kasten op onze bijenstal 
op Heuven hadden voluit gevlogen 
en de bijen kwamen terug met dikke 
pollen aan de stevige “kuiten”. Van 
collega imkers horen we ook in het 
algemeen positieve berichten na de 
voorjaarsinspectie: een goed begin 
van het nieuwe seizoen! Maar hoe 
anders is daarna het voorjaar verlo-
pen: te droog, te koud, guur zelfs en 
nu vooral te nat. Geen wonder dat 
de honingoogsten tegenvallen, maar 
de natuur is wel erg groen, dus als 
de temperatuur zich binnenkort 
hervat dan zal het wel weer goed 
komen. Aan de vele zwermmeldin-
gen te merken is er niets mis met de 
ontwikkeling van de volken. De na-
tuur herstelt zich vaak verrassend 
goed en snel.

Hoogtepunt voor onze vereniging 
vormde de feestelijke heropening 
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Over de bijenweide in park Ange-
renstein voeren Ries van Dijk en het 
bestuur met de gemeente Arnhem 
nog steeds overleg met als doel de 
huidige niet geheel bevredigende 
situatie te verbeteren. De idee is om 
de bestaande te kleine en te lage bij-
enstal en de blokhut te vervangen 
door één grotere bijenstal waar 10 á 
12 bijenkasten een plaats in kunnen 
vinden. En waar het ook mogelijk is 
om de reservekasten en andere ma-
terialen op te bergen. De gemeente 
heeft duidelijk gemaakt dat er een 
vergunning nodig is en dat dit niet 
eenvoudig is vanwege de bijzondere 
status van park Angerenstein. Maar 
waar een wil is, is een weg dus we 
proberen nu, in goed overleg met 
de betrokken imkers een bouwplan 
te ontwikkelen. Op grond daarvan 
kunnen we dan een vergunning aan-
vragen, hopelijk nog deze zomer. De 
oude bijenstal uit Angerenstein zou-
den we goed kunnen hergebruiken 
in de ECO zone langs de A12 in Pre-
sikhaaf als we daar een plekje aan-
gewezen krijgen door de gemeente 
Arnhem. 

Met Rijkswaterstaat hebben we 
overleg over het herplanten van de 
taluds langs de verbrede A12 tussen 
Waterberg en Velperbroek. Het eer-
ste idee om daar diverse struiken en 
bomen met een goede dracht voor 
insecten aan te planten lijkt aantrek-
kelijk. Met het Groenforum Arn-
hem hebben we ook een zienswijze 
ingediend bij Rijkswaterstaat om 
nog meer drachtplantensoorten in 
het plantschema op te nemen. Ook 

hebben we voorgesteld om in plaats 
van gras op geschikte plaatsen in de 
taluds bloemrijk zaadmengsels in te 
zaaien. 
Verder hebben onze bestuursleden 
en een aantal leden onze vereniging 
en mooie hobby vertegenwoordigd 
bij diverse activiteiten. Van een aan-
tal is een verslagje opgenomen in 
deze Bijenstal.

Onder bezielende leiding van Pieter 
Nibbelink is sinds enkele maanden 
een werkgroep “De Zwarte Bij” ac-
tief: u zult daar beslist (veel) meer 
over horen!

Onze website is nog niet helemaal 
uit de steigers: wie wil Bart een 
handje helpen bij de webmaster ac-
tiviteiten? 

Graag vraag ik hierbij uw aandacht 
voor de stalroosters voor de de-
monstraties in de bijenstallen in het 
NOM en op Heuven: het is opnieuw 
al weer gebeurd dat een dienstdoen-
de imker moederziel alleen de kost-
bare zondagse uren in de stal heeft 
gesleten. Iedere deelnemer heeft bij 
het maartnummer van De Bijenstal 
een rooster op eigen naam ontvan-
gen. Mocht u op de geplande datum 
niet kunnen, neemt u dan zelf actie 
en zorgt u voor een vervanger!

Tot slot: wens ik u allen een goed, 
vreugdevol vervolg van ons imker-
seizoen toe met vele positieve ver-
rassingen! 

Arthur Ohm
Voorzitter
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Nu onze vereniging in het 
bezit is van twee prachtige 
nieuwe apparaten, moeten 

er afspraken worden gemaakt over 
het gebruik ervan. Het lijkt ons het 
beste wanneer de stoomwassmelter 
gebruikt wordt na afloop van (of 
tijdens) de maandelijkse bijeenkom-
sten bij de bijenstal. Een gebruiks-
aanwijzing zal door Mart gemaakt 
worden. Voor de wasgietpers zou-
den we een paar keer per jaar een 
dag kunnen organiseren, waarop ie-
der die zijn of haar was tot raten wil 
verwerken, kan aansluiten. Vooral 
dit laatste apparaat is nogal gevoelig 
voor schade en moet onder toezicht 
van deskundige leden gebruikt wor-
den.Voor het slingeren van honing 
staat de verenigingsslinger ter be-
schikking. Ook hiervoor geldt dat 
het de voorkeur geniet wanneer dit 
met meerdere personen tegelijk ge-
beurt. En dat daarvoor een afspraak 
gemaakt wordt met iemand van de 
stalcommissie. Zij zijn in het bezit 
van de sleutel van de slingerruimte. 
Het is niet de bedoeling dat de ap-
paratuur wordt uitgeleend.

Namens de stalcommissie,
Marcel Simon

Gebruik van stoomwassmelter
en wasgietpers.
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Bovendien hebben Mart en Paul 
voor bezoekers een praatje gehou-
den. 
Zie ook bijgaande foto’s.

Marcel Simon

P aul van den Beld en Mart 
Coemans hebben zich inge-
spannen om in het kader van 

het Jaar van de Bij een expositie in 
te richten in het Bezoekerscentrum 
Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg. 
De overzichtelijke expositie bestaat 
voornamelijk uit de wandplaten, 
zoals we die kennen van onze stal-
len in het NOM en sinds kort ook 
op Heuven. De locatie in het Bezoe-
kerscentrum is heel centraal, zodat 
je er nauwelijks aan voorbij kunt 
gaan. Met de bekende folders zal 
ook de aandacht op onze vereniging 
gericht worden.

Expositie over bijen.
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H et is heel bijzonder wanneer 
een van de leden van je 
vereniging al 68 jaar imkert. 

Terugrekenend kom je dan uit bij 
1944 als begin. Nanning zou ons eens 
moeten vertellen waarom hij er toen 
mee begonnen is. In elk geval is er in 
al die jaren heel wat gebeurd in de 
bijenteelt. Omdat wij als vereniging 
trots zijn op de nog steeds actieve 
imker, is besloten voor Nanning een 
Koninklijke onderscheiding aan te 
vragen. Met medewerking van tehuis 
Bronbeek, waar Nanning woont en 
waar hij ook een actieve rol speelt 
in de maatschappelijke organisatie, 

Onderscheiding voor
Nanning Zeldenrust.
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is de aanvraag positief beoordeeld.
Op 27 april, de dag waarop dit jaar 
de lintjesregen plaats vond, werd 
Nanning dan ook door burgemeester 
Krikke de onderscheiding, Lid 
in de Orde van Oranje Nassau, 
opgespeld. “Een bezige bij” zo 
typeerde de burgemeester Nanning. 
“Die typering staat U vast aan. U 
bent een groot liefhebber van dit 

nuttige dier”. Temidden van zijn 
familie, vertegenwoordigers van 
Bronbeek en natuurlijk een flink 
aantal leden van onze vereniging, 
genoot Nanning duidelijk van deze 
mooie dag. Als vertegenwoordiger 
van de NBV overhandigde Bert 
Willigenburg hem een kunstwerk in 
de vorm van een bijenhotel.
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Montessori College Arnhem start:
“Insecten Wereldwijd” project.

Jennifer Jaspers van het Montessori 
College (havo/mavo) in Arnhem zocht 
contact met ons in het kader van de 
projectstart: Insecten Wereldwijd. 
Hieronder haar bericht over het pro-
ject. In een latere uitgave van de ‘de 
bijenstal’ hopen wij verslag te kun-
nen doen over dit ambitieuze project 
in het kader van internationalisering 
van het onderwijs.

Lotty van den Bosch

Even voorstellen…

A ls jong meisje opgegroeid in 
Suriname was ik altijd bui-
ten in de natuur te vinden. 

Mijn spreekbeurten gingen daarom 
bijna altijd over insecten. Met volle 
bewondering heb ik mij verdiept in 
deze geleedpotige diergroep en ver-
telde mijn spreekbeurten in geur en 
kleur aan mijn klasgenoten. Door 
mijn enthousiasme motiveerde en 
informeerde ik mijn klasgenoten en 
kinderen uit de buurt over insecten 
en hoe bijzonder deze zijn. Vandaag 
de dag doe ik dit nog steeds maar nu 
in de rol als docent mens en natuur 
op het Montessori College Arnhem.

Start project
De voornaamste reden om het pro-
ject ‘insecten wereldwijd’ te starten 

in de vorm van een keuze cursus 
binnen het Montessori College is dat 
insecten vaak door jongeren worden 
vergeten of als enge kriebel beest-
jes worden gezien. Het is daarom 
juist de bedoeling om de ogen van 
de leerlingen te openen zodat ze 
zelf kunnen ondervinden wat voor 
invloed insecten hebben op aarde. 
Het is van belang om meer begrip 
voor deze dierengroep te ontwik-
kelen en met name de honingbij die 
op dit momenten een extra steuntje 
in de rug kan gebruiken. De cursus 
zal om deze reden dusdanig opgezet 
worden dat de honingbij een promi-
nente plaats in neemt.
Om dit project mogelijk te maken 
zijn verschillende organisaties be-
trokken zoals de imkervereniging 
waaronder Lotty van den Bosch, Jan 
Keemink ,Han Geltink, Leen van ’t  
Leven en de voorzitter van de wilde 
bijen vereniging: Jan Smit,  die van 
grote waarde zijn om dit project 
vorm te geven.
Rob Graat bestuurder van het Na-
tuurcentrum Arnhem en ontwer-
per van de insectentuin stelt deze 
beschikbaar voor scholieren om de 
opdrachten te maken binnen het 
project.

World Wide Web
De betrokkenheid van de Mgr. Wul-
fingschool te Suriname en de mid-
delbare school te Buggenhout in Bel-

“Insecten Wereldwijd” project.
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gië zullen een belangrijke rol in dit 
hele gebeuren innemen. Om effectief 
contact te maken met deze scholen is 
het initiatief om een Facebook pagi-
na aan te maken voor dit project de 
manier om zoveel mogelijk jongeren 
wereldwijd te bereiken. De pagina is 
te vinden onder het kopje Insecten 
Wereldwijd. Deze Facebook pagina 
zal dan ook een significante rol spe-
len bij het contact maken en behou-
den van verschillende middelbare 
scholen en organisaties wereldwijd. 

Waarom de insectentuin?
De insectentuin te Presikhaaf is in 
het voorjaar 2002 opengesteld voor 
bezoekers. De tuin was in het begin 
een vlindertuin maar is later omge-
bouwd tot insectentuin, omdat niet 
alleen vlinders, maar steeds meer 
insecten in hun leefgebied bedreigd 
worden. De tuin trekt vandaag de 
dag verschillende soorten insecten 
aan zoals hommels, solitaire bijen, 
wespen, zweefvliegen, kevers, etc. 
De bedoeling van deze tuin is ener-
zijds zoveel mogelijk insecten te lok-
ken, anderzijds voorbeelden te laten 
zien hoe je insecten kunt helpen. Dit 
om de leerlingen te stimuleren een 
dergelijke werkwijze of voorziening 
ook in hun eigen tuin toe te passen. 
Naast allerlei planten (bloemen) die 
insecten trekken, zijn er tevens enke-
le bouwelementen, zoals puinhoek, 
houthoek, watertonnen, insecten-
flats, vijver, plantenschalen, zand-
cirkel, klimplantenrekken. Deze bie-
den verschillende soorten insecten 
schuilgelegenheid of mogelijkheden 
om te nestelen.

Kortom deze bijzondere tuin be-
schikt over alle elementen die nodig 
zijn om verschillende insecten waar-
onder de solitaire bij goed te bestu-
deren.

Wat wil ik hiermee bereiken?
Door de keuzecursus ‘insecten we-
reldwijd’ aan te bieden op het Mon-
tessori College én om middelbare 
scholen in binnen- en buitenland te 
betrekken bij dit project, verwacht 
ik een mooie en bijzonder leerzame 
samenwerking wereldwijd. Ik wil 
jongeren graag enthousiast maken 
over dit onderwerp en voornamelijk 
informeren over de situatie van de 
honingbij die dreigt uit te sterven in 
Nederland. Uiteindelijk gaat het om 
de bewustwording van insecten en 
wat hun bijdrage en nut voor de we-
reld is. Met dit project hoop ik een 
soort sneeuwbaleffect tot stand te 
brengen.
Hoe meer zielen hoe meer insecten-
vreugde!

Jennifer Jaspers-Telgt
Mail:insectenwereldwijd
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Z estig jaar geleden kreeg ik 
mijn eerste bijenvolken. Mag 
dat een jubileum genoemd 

worden nu ik nog steeds imker? En 
hoe en waarom word je imker als 
niemand in de familie iets met bijen 
houden te maken heeft gehad?

1951. Ik woonde in Zierikzee tegen-
over het Lyceum en de amanuensis 
had buiten schooltijd hulp nodig bij 
het behandelen van zijn bijenvol-
ken die in de schooltuin stonden. 
Hij kende me omdat ik iedere mor-
gen de straat over stak om kennis 
op te doen op die school. Ik was de 
dichtstbijzijnd wonende scholier en 
het was voor de hand liggend dat  
hij me vroeg te helpen. Zo kwam ik 
voor het eerst in contact met het bij-
enhouden. Het heeft me nooit meer 
losgelaten. Ik was er niet bij weg te 
slaan.

Een jaar later overleed de vader van 
onze buurman, een imker uit het 
Drentse landschap. Uit nostalgi-
sche overwegingen nam zijn zoon 
een paar bijenvolken uit de imkerij 
over en verplaatste die naar zijn tuin 
in Zierikzee. Hij werd gestoken en 
bleek allergisch te zijn voor bijengif. 
Hij wilde de volken onmiddellijk 
kwijt. Zo kwam ik al heel snel aan 
mijn eerste drie volken. Een gewo-
ne korf, een bisschopsmuts en een 
simplex kast. Ik was de koning te 
rijk, bestudeerde de bijenteelt uit de 
publicaties van de bijenteelt consu-
lent van de landbouwvoorlichtings-

Een jubileum.

dienst en werd niet gehinderd door 
kennis van zaken. 

De watersnood ramp gooide roet in 
het eten. In de nacht van 1 februari 
1953 dreven drie bijenvolken in onze 
tuin. Het korfvolk overleefde dat 
omdat de korf bij het stijgen van het 
water zich omkeerde en als een ark 
ronddreef. Ik kon hem op een droge 
plek zetten. Toen we in september, 
na de evacuatie, terug kwamen was 
ook dat volk dood. Door het zoute 
water was de natuurlijke bijenweide 
volledig verziekt. 

Al snel na de ramp verhuisden we 
naar Stellendam op het eiland Goe-
ree-Overflakkee. Ik fietste elke dag 
naar de HBS in Middelharnis en pas-
seerde vaak, bij het Dirkslandse Sas, 
een oude imker die in een eigenhan-
dig in elkaar getimmerde kast van 
duimsdikke planken nog een bijen-
volk hield. Hij deed er niets meer 
aan en ik mocht volk en kast mee-
nemen voor vijf gulden. De kast was 
onhandelbaar zwaar en paste slecht. 
Die werd dus gauw afgedankt. Maar 
het bijenvolk deed het goed. En al 
doende leert men. Het werd even 
moeilijk toen ik tijdens de militaire 
dienstplicht bij een NAVO eenheid 
in Duitsland gestationeerd werd. De 
verlofmomenten vielen bijna nooit 
samen met de tijden dat de bijen ge-
controleerd moesten worden. Dat 
controleren schoot er dus bij in. Het 
resultaat was dat ik dat jaar meer 
honing slingerde van een volk dan 
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In het buitenland kreeg ik de gele-
genheid om andere bijen te bestu-
deren en te houden. In Thailand en 
Bangladesh was dat Apis florea. In 
Bangladesh en Nepal Apis cerana en 
Apis dorsata. In Colombia en Suri-
name verschillendede soorten Meli-
pona en Trigona. En in Suriname de 
“killer bee”. Tijdens mijn verblijf in 
Suriname kwam uit Brazilíe de be-
faamde kruising met de Afrikaanse 
bij het land binnen. Samen met een 
paar andere imkers heb ik onder-
zocht hoe om te gaan met die moei-
lijke kruising. Dat resulteerde uit-
eindelijk in een semi-commerciéle 
bijenstand met opbrengsten, afhan-
kelijk van het weer, tussen de 3,5 en 
5 ton honing per jaar.

Terug in Nederland met vroeg pen-
sioen werd het oude patroon weer 
opgevat. Een paar volken bij huis 
met het doel honing te winnen. Mijn 
leven als imker heeft altijd twee ver-
schillende kanten gehad. De ene 
kant is dat na zestig jaar bijenhouden 
ik steeds een ouderwetse honingim-
ker ben gebleven. De andere kant is 
het vele studeren en praktiseren met 
bijen in de hele wereld. Dat is nog 
niet op de achtergrond geraakt. Re-
gelmatig advieswerk als tropische 
bijenteelt deskundige, voorzitter 
van NECTAR (Netherlands Exper-
tise Center for (Sub)Tropical Apicul-
tural Resources) en voorzitter van 
de Commissie Internationaal van de 
NBV  houden me betrokken bij de 
bijenteelt en haar produkten in de 
wereld.

Arnhem, mei 2012
Leen van ’t Leven.

voorheen. Een goeie les. Die honing 
had ook een ongeëvenaarde smaak. 
Waarschijnlijk omdat er vlakbij een 
perceel uien voor de zaadteelt ge-
bloeid had.

Na de militaire dienst verhuisden 
bijen en materialen naar Klein Hei-
dekamp in Arnhem. De Bosbouw en 
Cultuurtechnische School, toen nog 
in de Witte Villa in Park Sonsbeek, 
werd bezocht. Tijdens een praktijk-
tijd in ruilverkaveling Vriezenveen 
kon ik een zwerm vangen die later, 
op schoot op het balkon van de trein 
in een opgedoekte korf, ook verhuis-
de naar Arnhem. Zo kon de prakti-
sche kast- en korf imkerij naast el-
kaar beoefend worden. Al snel was 
er het contact met nestor Maagen-
dans die op de Dalweg woonde. 
Hij gaf waardevolle adviezen en liet 
vooral ook weten waar ik er meer 
over kon lezen en bestuderen. De er-
varingen waren zodanig dat na jaren 
werken met verschillende behuizin-
gen voor de bijen de spaarkast als fa-
voriet overbleef.

Na het beëindigen van de school 
werd het werken bij de Heidemij. 
Al snel kwamen daar uitzendin-
gen naar projecten in het buiten-
land in zicht. Dat is het verder tot 
aan de VUT gebleven. De volken 
in de kleine bijenstal op Klein Hei-
dekamp bleven de natuurlijke gang 
van opbouwen, zwermen en dood-
gaan volgen zonder bemoeienis van 
de imker. Tijdens verloftijden om 
de twee jaar werden de lege kasten 
opnieuw schoongemaakt. Vaak wa-
ren ze bij het volgende verlof weer 
bezet. Maar langzamerhand zijn de 
volken geheel bezweken onder de 
druk van de Varroa.
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Zaterdag 26 mei jl. tijdens het 
praatuurtje bij de stal op 
Heuven wordt het zwermen 

besproken.
Er komen van diverse aanwezigen 
opmerkingen dat zij bij zwermen 
worden geroepen in de regio waar 
imkers hun bijen hebben staan.
Maar er zijn ook geluiden dat “ im-
kers “ hun volken in het kader van 
duurzaamheid maar laten zwer-
men en maar afwachten wat er van 
komt.
In mijn imkerbeleving kan dit niet 
ook al hebben we het beste voor 
met onze bijen in het jaar van de bij. 
Ook dan zullen de zwermen in het 
wild niet overleven maar wel over-
last voor hun omgeving geven. Als 
goedwillende imkers hebben wij dan 
ook bij de gemaakte keuze om bijen 
te houden ons voorgenomen om het 
zwermen te voorkomen of wel ze te 
scheppen, zodat de omgeving geen 
overlast heeft.
Ook dit jaar hebben de bijen ons 
weer verrast en zijn zij ondanks het 
koude voorjaar gewoon doorgegaan 
in hun ontwikkeling. En wij hadden 
het nakijken van zwermen op de 
mooie dagen met een goede tempe-
ratuur.
Ook ik werd verrast, en wat mij op-
viel was de vorm van de nazwer-
men.
Doordat er meerdere jonge moe-
ren meegaan krijg je geen mooie 

korfvorm van een zwerm wat het 
scheppen lastig maakt, en er soms 
weer een nazwermpje terug vliegt 
naar de oorspronkelijke zwermplek. 
Zelfs het plaatsen van een moerroos-
ter voor de vliegopening was niet 
afdoende om de jonge moeren bin-
nen te houden. Op spaarzame goede 
momenten van de dag met zonuren, 
begin en half mei, gingen zij er toch 
uit. Waaruit maar weer blijkt dat de 
jonge moeren pas een volgroeid li-
chaam krijgen na de bevruchting en 
nadat ze aan de leg zijn en daardoor 
niet meer door het rooster kunnen.
Conclusie:
Grote afleggers met voldoende bijen 
maken.
Zeker om hiermee ook bruidzwer-
men te voorkomen.
Of de gemaakte afleggers op vol-
doende afstand van het moedervolk 
plaatsen om het terugvliegen van de 
vliegbijen te voorkomen
Afhankelijk van het weer op tijd 
doppen breken, liefst later op de 
dag, bv. na 16.00 uur.
Ook kunnen we te vroeg zijn en den-
ken, weet je wat, ik laat 2 doppen 
staan welke door de bijen schijnbaar 
aantrekkelijk worden gevonden 
door het aantal bijen dat er omheen 
zit.
Ook dan kunnen zij de volgende dag 
in de boom hangen door onvoldoen-
de strijd in de nacht van uitlopen.

Zwermtijd en imkerpraktijk.
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Tip:
Mogelijk kunnen we er in 2013 op 
letten dat op het moment van plui-
zen van de paardenbloem de volken 
al in zwermstemming zijn. Dan kun-
nen we op tijd ingrijpen om zwer-
men te voorkomen. 

Louis Janssen

Het blijft natuurlijk voor de bijen het 
meest aangepast om een natuurlijke 
zwerm te laten afkomen. Die zwerm 
heeft de samenstelling die door de bijen 
is bepaald en heeft van nature “geheu-
genverlies”, en de vliegbijen zullen niet 
meer naar de oorspronkelijke plek terug-
vliegen. Deze methode is echter maar 
voor weinig imkers weggelegd. Je moet 
de ruimte hebben rondom je stal en bij 
voorkeur niet te hoge bomen, waar je 
zwerm in eerste instantie gaat hangen.
( Red.)
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H et is al weer een paar weken 
geleden, dat we vierden, dat 
de aarde bestaat én dat we 

deze hebben door te geven aan de 
volgende generatie. Nou zult u zeg-
gen: ehhh... wat? 
Wel, we hebben met de vereniging 
op 22 april op een, door Milieude-
fensie georganiseerde markt in park 
Sonsbeek gestaan. Omdat zij voor de 
vijfde keer aan de Dag van de Aarde 
deelnamen, werd het groots aange-
pakt.In de weersvoorspellingen zag 
het er eigenlijk niet zo best uit voor 
‘de dag’. Toen we om 11:30 begonnen 
met alle spullen naar de kraam te 
slepen viel dit 100% mee. Mijn broer 
en ik kregen een warm onthaal van 
Mart en Saskia die ons opwachtten 
om te helpen opbouwen. Het goede 
nieuws was dat we een kraam had-
den, het slechte dat dit ‘slechts’ een 
paar honderd meter lopen was van-
af waar we de spullen konden uit-
laden. Na heel wat gesjouw hadden 
we alle spullen dan toch bij ‘t kraam-
pje gekregen en konden we de boel 
opbouwen. Op een verfrissende re-
gendouche en een paar flinke wind-
vlagen na, die het dak van onze stal 
afrukten,  begon de dag rustig. Ons 
team werd nog versterkt door onze 
huisvriendin Cobi en Han Geltink 
waarna we echt konden beginnen. 
De dag werd nog mooier toen Theo 
langs kwam om ons bij te staan met 
de bezigheden. Even later stond 
Theo zelfs de “paparazzi” van RTV 
te woord en vertelde hen wat wíj 
deden op de markt.We hebben een 

heleboel mensen kunnen vertellen 
over bijen en hún rol in het thema 
van deze dag én ja, we hadden bijna 
alle honing verkocht totdat... u raadt 
het al... we wederom op een verfris-
sende douche getrakteerd werden. 
Na dit ‘mooie ‘ weer hebben we tòch 
nog het laatste potje honing ver-
kocht. (wel op gehoopt, maar nooit 
gedacht! ) 
Dames en heren.... kunt u allemaal 
hierheen komen....?  Och jee ja, dat 
was ik bijna vergeten...  Het bijenho-
tel. We hebben twee blokken gekocht 
voor een wilde bijenhotel, dat nu op-
gezet wordt. Terwijl er twee bezige 
bijen driftig aan het rondhuppelen 
zijn, wordt het eerste bijenhotel van 
park Sonsbeek geopend, met ònze 
twee houtblokken erin op een pro-
minente plaats (zelf op toegezien). 
Het staat op een mooi, maar moe-
rassig veld achter het bezoekerscen-
trum en aardig wat mensen begeven 
zich al glibberend en glijdend naar 
het hotel toe om het te bekijken. Een-
maal daar, konden ze het door hen 
gekochte en beschreven blok bezich-
tigen (mede mogelijk gemaakt door 
Milieudefensie). 
En zo kwam er een eind aan deze, 
boven verwachting droge, “dag van 
de aarde”. Over vijf jaar gaan ze het 
waarschijnlijk weer organiseren. Als 
u zich op 22-4-2017 verveelt...., de 
markt, georganiseerd ter ere van De 
Dag van de Aarde, is dan zeker een 
aanrader.

Paul van den Beld

Overwegend droge “dag 
van de aarde”.....
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H et jaar 2012 is uitgeroepen 
tot het Jaar van de Bij. Daar 
zijn goede redenen voor. Zo 

is onze voedselvoorziening voor 
een belangrijk deel afhankelijk van 
de bestuivende arbeid van bijen en 
is de bijensterfte in ons land de af-
gelopen jaren onrustbarend groot. 
Omdat het Nederlandse landschap 
qua aanbod van bloemen sterk is 
verschraald, zijn vele soorten wilde 
bijen in gevaar. In dit Jaar van de Bij 
heeft Bilderberg Hotel Wolfheze in 
het kader van het duurzaamheidbe-
leid haar Bijenhotel geopend. 

Verdeeld over vijf bijenkasten ver-
blijven er op dit moment circa 80.000 
bijen in Wolfheze. De bijen zijn druk 
bezig om nectar te verzamelen voor 
het produceren van honing. Na een 
grondige voorbereiding, waarbij zo-
wel Chef-kok Jacco Rozenberg als 
Tuinman Onno Nuismer zich tot 
imker scholen, zijn in de keuken al 

diverse gerechten bereid met honing 
van eigen oogst. 

Gasten die een kamer reserveren 
krijgen als welkom een potje honing 
cadeau. Bovenstaande tekst is een 
deel van een wervende tekst voor 
Bilderberg hotel Wolfheze, geplaatst 
in een flink aantal bladen. Het en-
thousiasme van onze beide leden 
straalt af op het hele personeel van 
het hotel. Niemand kijkt er meer van 
op als Jacco en Onno zich in imker-
pak door het hotel bewegen. Direc-
teur Boersma staat ook geheel achter 
hun imkeractiviteit. Bijgaande foto’s 
worden ook gebruikt om het verhaal 
van Bilderberg te illustreren. 

Marcel Simon

De eerste eigengemaakte 
honing is een feit...
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maar ook door verrassingen zoals 
bommen uit de laatste wereldoor-
log die eerst onschadelijk gemaakt 
moesten worden.
Wij kregen als imkervereniging ook 
een uitnodiging om onze activiteiten 
en mooie hobby te presenteren. Met 
z’n vijven hebben we die middag 
twee kraampjes verzorgd. En met 
imkerspullen, de kwiskast, materi-
aal om bijenpensions te maken en 
uiteraard nieuwe oogst honing van 
stal Heuven. Dit laatste ging grif aan 
de man en vrouw: 15 (van de 20) 
potjes zijn er verkocht!

Z aterdag 2 juni was het ein-
delijk zo ver: het geheel ver-
nieuwde park in Velp zuid 

tussen de Waterstraat en de ver-
brede A12, lag er gelikt bij. De wet-
houders mw. Tiemens en dhr. Vugts 
konden die middag het park offici-
eel openen. Daarbij bijgestaan door 
mw. Visser van Vivare en dhr. Schel-
lingerhout van de Geërfden van het 
dorp Velp.
Het heeft ruim 10 jaar geduurd voor-
dat dit park gerealiseerd kon wor-
den, omdat het grotendeels ligt op 
wat vroeger de Geërfdenwei heette, 

Feestelijke opening 
Geërfdenpark in Velp zuid.
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Mede door het vrolijke zonnige weer 
hebben vele belangstellenden geno-
ten van deze feestelijke opening van 
het Geërfdenpark in Velp zuid. Ho-
pelijk zullen in de toekomst vele be-
woners er nog tal van jaren veel ple-
zier van kunnen beleven! Eind juni 
wordt de nieuwe voetgangers- en 
fietstunnel onder de verbrede A12 
geopend, deze maakt een directe 
verbinding tussen Velp zuid en Pre-
sikhaaf mogelijk.

Arthur Ohm
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een mild zonnetje mee te doen aan 
de korte excursie door de unieke 
Heemtuin, die tegenover de Kinder-
boerderij ligt. Elke zondag is deze 
prachtige tuin te bezoeken, op dit 
moment staat er ongelooflijk veel in 
bloei en er is ook een kleine bijenstal 
met bijenvolken van één van onze 
leden.
Tot slot genoten we nog van wat 
fris en smakelijke hapjes en kregen 
we een exemplaar van het jubileum-
boekje mee. In dit Natuurcentrum 
geeft Frans Koops elk jaar de theo-
rielessen, en dit al vele jaren.

Arthur Ohm  

Op 5 juni hebben we meege-
vierd dat het Natuurcen-
trum Presikhaaf 50 jaar be-

staat. Daar is ook de kinderboerde-
rij met speelterrein en de prachtige 
Heemtuin gevestigd.
Na een officieel gedeelte en een 
woordje van de verantwoordelijk 
wethouder dhr. Luuk Van Geffen, en 
de oud-directeur dhr. Koos de Vos en 
de IVN Arnhem voorzitter, kreeg ik 
ook de gelegenheid om met een kort 
woordje het bekende boekje “Bloe-
men voor Bijen” en een potje verse 
honing aan te bieden aan de leiding 
van het Natuurcentrum.
Henk en ik kregen de kans om in 

Jubileum: 50 jaar 
Natuurcentrum Presikhaaf Arnhem. 


