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Van de bestuurstafel.

en wee van onze honingbijen. Vaak 
weet men wel van de hoed, maar 
nog niet van de rand: dus een uitda-
ging voor ons imkers om daar in te 
springen.
De praktijklessen verlopen goed 
waarbij die van het heidehoning 
slingeren een heftige activiteit werd: 
vele uren in een zeer warme, maar 
schone slingerruimte met twee slin-
gers aan de bak. Ondanks de vele 
uren hard werken, bleef de stem-
ming uitstekend, evenals de op-
brengst van de volken die wij als 
vereniging speciaal voor de prak-
tijklessen houden.
De samenwerking met de gemeente 
is zoals gebruikelijk positief te noe-
men. Met voor Rheden een interes-
sante ontwikkeling: het in kaart 
brengen van braak liggende terrein-
tjes. Die willen we samen met de 
gemeente in het voorjaar van 2013 
inzaaien met bloemrijk zaad. Ook 
hebben we drie percelen in het indu-
strieterrein De Beemd in de gemeen-
te Rheden, hiervoor uitgezocht. De 
uitwerking van de plannen zullen 
we in de winter doen evenals de 
begroting en de financiering van de 
kosten. Rijkswaterstaat is bezig met 
het aanplanten van de taluds langs 
de A12 tussen Waterberg en Velper-
broek, en heeft toegezegd om daar-
bij ook rekening te houden met ge-
schikte drachtplanten.

H et einde van een gedenk-
waardig imkerseizoen na-
dert helaas al weer met 

rasse schreden. Na een koud, nat en 
tegenvallend voorjaar, kregen we 
een prima zomer. Afwisselend met 
fikse regenbuien en heerlijke tem-
peraturen. Met als resultaat goede 
ontwikkelingen van onze volken en 
prima zomerhoning opbrengsten. 
Als klap op de vuurpijl heeft de hei-
de gebloeid als zelden tevoren! Met 
het warme weer gedurende weken, 
en voldoende vocht leverden die en-
kele spectaculaire oogsten aan hei-
dehoning van uitstekende kwaliteit. 
Menig imker heeft flink hard moeten 
werken om de heidehoning te slin-
geren, maar de spierpijn wordt meer 
dan vergoed door de oogst.
In dit Jaar van de Bij hebben we als 
vereniging zeer veel verzoeken ont-
vangen om deel te nemen aan mark-
ten, open dagen, andere buiteneve-
nementen en ook speciale bezoeken 
aan onze gerenoveerde stal op Heu-
ven. Een feest is het altijd om hieraan 
mee te mogen werken, maar soms 
was het wel wat veel en ook af en 
toe teveel tegelijk. Daardoor was het 
verre van eenvoudig om opnieuw 
een beroep te moeten doen op onze 
enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig 
blijken ook cursisten bereid mee te 
doen, samen met een ervaren im-
ker. Het is opgevallen dat het “grote 
publiek” erg mee leeft met het wel 
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Voor onze bijenweide in het bijzon-
dere park Angerenstein in Arnhem, 
zijn wij bezig met Spel&Spel archi-
tecten uit Arnhem om een nieuw 
ontwerp van een grotere bijenstal 
te ontwikkelen. Als dat vorm heeft 
gekregen moeten we zo spoedig mo-
gelijk de aanvraag voor de bouwver-
gunning bij de gemeente indienen. 
Vervolgens gaan we de begroting en 
de financiering zien rond te krijgen, 
met andere woorden nog een lange 
weg te gaan.
De werkgroep “Zwarte Bij” is en-
thousiast bezig: zie verder op in dit 
nummer.
De uitvoering van het stalrooster 
voor de zondagse diensten in de 
stallen van het Openlucht Museum 
en Heuven is niet altijd vlekkeloos 
verlopen. Het bestuur beraadt zich 
op enkele verbeteringen voor sei-
zoen 2013.
Pim Kempe, onze honingdepothou-
der kan de vraag naar onze uitste-
kende honing weer nauwelijks aan. 
Via de vaste grootafnemer, het Be-
zoekerscentrum Heuven, worden 
heel wat potjes verkocht aan de vele 
bezoekers. Maar ook via onze eigen 
stal tijdens de zondagdienst wordt 
het nodige verkocht. Wij zijn onze 
imkers dankbaar dat die nog steeds 
bereid zijn om hun prima honing 
tegen een eerlijke prijs aan het ho-
ningdepot te blijven leveren. Maar 
we kunnen nog meer leveringen 
aan. Dus als u zich geroepen voelt: 
graag.
De samenwerking met het Open-
luchtmuseum is zoals gebruikelijk 
heel prettig en stimulerend. Mede 

als een blijk van waardering voor 
onze goede relatie, willen we bin-
nenkort een bijzonder geschenk 
aanbieden ter gelegenheid van het 
50 jarig bestaan van de bijenstal in 
het museum. Hiervoor heeft Mart 
Coemans weer eens een geweldig 
staaltje van zijn handvaardigheid 
laten zien: een heel mooi bijenhotel. 
We rekenen erop dat dit bijzondere 
hotel een prominente plaats kan krij-
gen nabij de bijenstal.
Het bestuur zal in oktober weer een 
evaluatiesessie houden met een 20-
tal trouwe actieve leden met het 
doel om onze verenigingsactivitei-
ten voor het komende seizoen 2013 
verder te ontwikkelen en verbete-
ren. Hierbij past alvast een positief 
bericht: twee leden hebben  zich als 
kandidaat voor een bestuursfunctie 
gemeld: Paul van den Beld en Her-
man Radstake. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van donderdag 
22 november kunt u hierover uw 
stem  laten horen.
Graag wens ik alle imkers een goede 
afsluiting van dit mooie bijensei-
zoen en een succesvolle inwintering 
van uw volken, met een effectieve 
bestrijding van de Varroamijt.
Ten slotte een bericht van overlij-
den van ons trouwe lid de heer Jas 
uit de Kastanjelaan in Velp; graag 
verwijs ik u naar het in memoriam 
door Marcel Simon geschreven in 
dit nummer.

Arthur Ohm
Voorzitter
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In Memoriam

Op 16 juni 2012 overleed ons lid Derk Jas 
in de leeftijd van 76 jaar.

Slechts weinig van onze leden zullen hem hebben gekend. 
Want ondanks zijn betrokkenheid bij de vereniging zag je 

hem maar zelden bij bijeenkomsten of activiteiten. 
Hij wilde achteraf wel graag weten wat er 

besproken was of gedaan.
Zijn bijenvolken stonden in een stalletje in de wei tegenover 

Biljoen en daarnaast had hij op zijn balkon een opstelling 
gemaakt waar ook een aantal kasten stonden.

Met hem heeft onze vereniging een van de leden van het 
eerste uur verloren.

Agenda/Activiteiten.

2 EN 30 OKTOBER.
WAS SMELTEN EN WAS GIETEN OP HEUVEN.
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR

3 OKTOBER.
DIERENDAGMARKT GEITENKAMP VAN 13.30 TOT 17.00 
UUR

16 OKTOBER.
HONINGKEURING ATLANTAFLAT. AANVANG 19.30 UUR

22 NOVEMBER.
ALGEMENE LEDENVERGADERING EN DIPLOMA UIT-
REIKING IMKERCURSUS DOOR MW. HARRIET TIEMENS 
WETHOUDER MILIEU VAN DE GEMEENTE RHEDEN.
AANVANG 20.00 UUR IN DE ATLANTAFLAT
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I n mijn woonplaats vieren we 
sinds jaren in de eerste week 
van juli kermis. Het festijn heeft 

plaats op een halve hectare parkeer-
plaats met een straatnaam die alleen 
bekend is bij tante Post, want ieder-
een heeft het doorgaans over het 
“Kermisterrein”. Deze plek wordt 
omzoomd door lindebomen. Wij 
kunnen onze kermis dus aanruiken 
komen. Mijn bijen op zo’n 500m af-
stand als eerste. Die vieren vaak al 
kermis voordat de hydrauliek zich 
in diverse roterende en zich tot op 
grote hoogte verheffende lustmachi-
nerieën heeft gemanifesteerd. 

Ik ben niet zo van de kermis. Mijn 
vrouw wel. Ze zegt: “Die bijen van 
jou gaan per uur vaker naar de ker-
mis dan wij in vijf dagen”. Op een 
straatje afstand van de linden staan 
de camions, de campers en de cara-
vans netjes naast elkaar geparkeerd, 
voorzien van water en stroom ge-
tuige de bundels kabel en slangen. 
Daar huist het kermisvolk als het 
niet draait. 

Ik gun ze telkenjare van harte mooi 
weer. Dan hebben mijn bijen het 
ook. En dan valt er voor beide partij-
en het een en ander te winnen. Maar 
dat komt in onze contreien niet zo 
heel vaak voor. En dat is spijtig voor 
zowel het kermis- als het bijenvolk. 
Triest ook. Er is toch niks treurigers 

De kermis der bijen.

dan een kermis in de regen. En wat 
is het verdrietig te zien hoe in het 
voorjaar de flora al haar restaurants 
opent, maar kou, regen en wind de 
bijen beletten aan te schuiven. 

Men uit zich wel eens medelijdend 
over zowel dat arme kermisvolk als 
over dat zielige bijenvolk. Ze zou-
den het beiden niet breed hebben 
in zo’n klein en qua temperatuur en 
zonneschijn misdeeld land. Op den 
duur sterven ze dan ook uit, hoort 
men zeggen. Onzin. Kermisvolk en 
bijenvolk beschikken over de eigen-
schap nooit op te geven. Ze moeten 
en ze zullen overleven. Is het voor-
jaar niks, dan is er nog de zomer. Is 
ook de zomer niks, dan is er nog het 
najaar. Driemaal is scheepsrecht. Na 
een koud voorjaar en een verregen-
de zomer plegen september en okto-
ber mooi te zijn. De najaarskermis-
sen komen het dan toch nog goed 
maken. Voor de bijen is er dan de le-
vensreddende heide. Niet voor niks 
wordt de natuur wel eens moeder 
genoemd. Nou, stiefmoeder dan.

Rik Oldeven
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Na alle lege raten verwijderd en 
raampjes met voorbouw terug ge-
hangen te hebben, en na wat voeren, 
is het volkje weer tot leven gekomen. 
Aan het eind van het seizoen was 
het tot een groot volk uitgegroeid. 
Er is geen zwerm afgekomen en ze 
hebben duidelijk zichtbaar van de 
heidebloei geprofiteerd.

Voorjaarsschoonmaak.

N iemand gaf nog een cent 
voor de levenskansen van 
het bijenvolkje in de bui-

tenvitrine op Heuven. Door het glas 
was er geen bij meer te zien in en 
na afloop van de winter. Toen we in 
het vroege voorjaar, zoals gebruike-
lijk de voorjaarsschoonmaak gingen 
aanpakken, bleek gelukkig dat we 
ons vergisten. Tussen de het jaar er-
voor uitgebouwde raten, troffen we 
nog een raat met bijen aan, inclusief 
de rood gemerkte koningin. 
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R egelmatig gaat bij mij 
de telefoon met vragen 
over bijen. In het vroege 

voorjaar van dit jaar kreeg ik een 
ongebruikelijk telefoontje. Timmy 
van Seijen was aan de lijn. Zij is 
cognitief gedragstherapeut bij het 
GGNet in Zevenaar en heeft Jesse, 
een jongen van 13 jaar, als cliënt.
Jesse is, of liever gezegd was extreem 
bang voor muggen, wespen en alle 
daarop lijkende insecten. Het was 
zo erg, dat hij bijna niet naar buiten 
durfde en in vakanties niet uit zijn 
tent kwam. Na een uitleg van de 
situatie was de vraag van Timmy 
of ik haar kon helpen aan dode 
wespen. Ze kon deze gebruiken bij 
haar therapie. Uiteraard waren die 
er niet, zeker niet in dat jaargetijde.
Wel had ik juist op dat moment gezien 
dat er in een van mijn 3 bijenkasten 
een probleem was: er waren geen 
levende bijen meer aanwezig. Een 
paar dode lagen op de bodem en 
enkelen met hun kop in de raten. Het 
bleek, ook na onderzoek van Bijen@
WUR, dat ze los van het voer waren 
gekomen en dus helaas verhongerd.
Timmy was blij met het aanbod om 
een paar bijen te komen brengen.
Een vijftal bijen in een buisje en dit 
buisje in een envelop leverde ik af 
bij de receptioniste van het GGNet. 
Later hoorde ik van Timmy dat deze 
envelop tot een verdacht pakje was 
bestempeld. De receptioniste had 

Vliegangst?

moeten vragen wat er in zat en een 
signalement van de bezorger moeten 
opnemen, maar ik was te snel weer 
weg. Gelukkig kon Timmy het 
probleem snel ophelderen door de 
inhoud te laten zien.

Jesse was eerst wel wat huiverig voor 
die enge beestjes, maar na verloop 
van tijd had hij er geen angst meer 
voor. Hij was in april zover, dat hij 
een confrontatie met levende insecten 
aan kon. In overleg met Timmy heb 
ik kort voor een afspraak met Jesse 
een paar bijen in een potje gedaan en 
afgesloten met gaas. Na het bekijken 
van deze levende bijen, zouden 
ze buiten los gelaten worden. De 
bijen kunnen dan gewoon naar huis 
vliegen: ik woon maar ongeveer een 
kilometer van GGNet en het weer 
was hiervoor prima. 

De behandeling van Jesse verloopt 
voorspoedig. Eind mei hebben we 
kennis gemaakt en heeft Jesse me 
verteld over zijn gesprekken met 
Timmy en zijn ervaringen met de 
bijen. Daarna zijn we naar buiten 
gegaan. In de tuin voor het gebouw 
had ik op het bloeiende kattenkruid  
bijen en hommeltjes gezien. Deze 
hebben we met ons drieën van 
dichtbij bekeken en Jesse vertoonde 
hierbij geen angst. Mogelijk was hij 
iets afgeleid door condensstrepen 
van vliegtuigen in een wolkenloze 
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lucht.
Jesse is namelijk behoorlijk in de ban 
van vliegtuigen. Tijdens ons treffen 
wist hij meermaals dit onderwerp 
aan te breken en in zijn smartphone 
zijn veel foto’s hiervan opgeslagen. 
Het internet is hierbij een bijna 
onuitputtelijke bron. Vliegtuigen 
van één maatschappij hebben 
zijn bijzondere belangstelling: 

Niki Luftfahrt GmbH. Van deze 
maatschappij is Niki Lauda de 
(non-executive) directeur. Op de 
vliegtuigen is volgens Jesse een bij 
geschilderd en zijn grootste wens 
is deze bijzondere bij eens in het 
echt te zien. Voorlopig  is hij samen 
met Timmy bezig om aan allerlei 
“vliegers” op de grond te wennen.

Henk Hoge
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dOKUMENTA 13, 2012 in Kas-
sel Duitsland, wordt gezien 
als het centrum van de heden-

daagse kunst en wordt eens in de 
vijf jaar georganiseerd.  Daarom  een 
bezoek gebracht aan deze enorme 
tentoonstelling waarvan het thema 
dit jaar is:  “vernietiging en weder-
opbouw”. 

Door de hele stad , centrum en par-
ken, musea en theaters,  zijn gedu-
rende de periode juni tot september 
2012 activiteiten, voorstellingen, op-
tredens en tentoonstellingen georga-
niseerd.

In het park Karlsaue werd dit vrou-
wenbeeld aangetroffen.  Het zicht 
op haar hoofd werd onttrokken 
door een bijenvolk zoals duidelijk 
op de foto’s te zien is. Voordat je bij 
dit beeld kwam, liep je langs puin, 
asfalt, betonbrokken en compostho-
pen; resten van vernietiging vóór de 
wederopbouw door het bijenvolk. 

Opvallend was dat het bijenvolk 
open en bloot op het beeld zat.  In 
de omgeving bleek uit niets dat het 
bij slecht weer dan wel  ’s nachts af 
te dekken was.  Op z’n minst raat-
selachtig!

Het kunstwerk is gecreëerd door  
Pierre Huyghe en heeft als titel “ Bij-
enkunst “. Deze kunstenaar heeft  zijn 
opleiding o.a. genoten aan de “Ecole 

Supérieure d’Arts Graphiques” te 
Parijs en heeft exposities in mu-
sea wereldwijd op zijn naam staan. 
 

Rieks Holtjer

 

Bijen en kunst: “raatselachtig”.
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Op zondag 17 juni zijn we met 
ons drieën (Piet Nibbelink 
Sheila Tijmense en Herman 

Radstake)  naar het zuiden van Bel-
gië (Chimay) gereden. We hebben er 
bijna vier uur over gedaan inclusief 
rustpauzes, waardoor we onderweg 
veel hebben kunnen praten over 
bijen in het algemeen, en over de 
zwarte bij (Apis mellifica mellifica) 
in het bijzonder.  

In Chimay hebben diverse imkers  
het voor elkaar gekregen dat er in 
een groot gebied alleen maar zwarte 
bijen mogen worden gehouden. In 
het centrum van een (natuur)gebied 
heeft men een bevruchtingsstation 
opgezet waardoor men er van  uit 
mag gaan dat er geen “vreemde”  
darren de koninginnen kunnen be-

Bezoek van Werkgroep Zwarte 
Bij aan Chimay.

vruchten, hierdoor zal het zwarte 
bijenras zuiver blijven.

Er was een behoorlijke  belangstel-
ling en we hebben daar zonder be-
schermende kleding tussen de di-
verse (darren)kasten en circa 200 
bevruchtingskastjes rond gelopen. 
Echt een fascinerend gezicht om 
dat eens op je gemak te bekijken; er 
waren bevruchtingskastjes uit di-
verse landen (Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg). 

Dhr. H.Guerriat  gaf net een de-
monstratie t.a.v. koninginnenteelt. 
Een bevruchte koningin werd in 
een verzendkooitje gedaan en een 
nieuwe dop werd in het volk terug 
gedaan, dit alles zonder handschoe-
nen aan of kap op, terwijl  er een 

flinke groep mensen  
om heen stonden 
te kijken hoe dit in 
zijn werk ging. De 
uitleg is voor ons 
Hollanders lastig 
te volgen maar 
door het te (la-
ten) zien komt het 
begrijpelijk over. 
Na afloop van de 
demonstratie heb-
ben we met een 
vrijwilliger gespro-
ken, die de Engelse 
taal machtig was. 
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Op de weg terug hadden we ook 
nu genoeg praatstof waardoor de 
terugreis minder lang duurde. In 
de buurt van Maastricht hebben we 
genoten van een maaltijd en beslo-
ten om volgend jaar omstreeks de-
zelfde tijd er weer naartoe te gaan. 
Kortom, het was een behoorlijke 
trip, maar we hadden er alle drie een 
goed gevoel over.

Herman Radstake

Daardoor konden wij onze geplande 
vragen stellen die goed werden be-
antwoord. Later kwam dhr. Guerriat 
nog aan wie we m.b.v. de tolk enkele 
specifieke vragen stelden. Dit werd 
makkelijker door de mede en ho-
ningkoek. 

Door de toename van de vraag naar 
zwarte koninginnen heeft men daar 
besloten om de bevruchte koningin-
nen alleen nog aan Frankrijk en ui-
teraard België te leveren. Voor ons 
zou een oplossing kunnen zijn om  
larfjes uit Chimay te halen  en ze hier 
op te laten groeien tot koninginnen 
om daarna weer terug te gaan naar 
Chimay voor bevruchting. Gelukkig 
heeft Piet vorig jaar al 6 koninginnen 
besteld en deze worden ook volgens 
afspraak geleverd.
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De honingoogst viel dan ook hard 
tegen. En datzelfde gold voor de 
oogst van peren, appels en ander 
fruit.
Vervelender voor ons was ech-
ter dat veel van de jonge konin-
ginnen of niet op het vrijerspad 
gingen, of niet bevrucht werden. 
Moerloze volken kwamen dan 
ook nogal eens voor en als gevolg 
daarvan weer darrenbroedigheid. 
(Volgens het spellingprogramma 
van mijn PC had ik hier “dar-
renberoerdigheid” moeten schrij-
ven).
De vegers moesten dan ook veel-
al ingezet worden om de darren-
broedige volken op te laten af-
vliegen. 
Een tweede verschijnsel was dat 
de volken met wel bevruchte jon-
ge moeren alsnog gingen zwer-
men, in tegenstelling tot wat in 
de boeken staat: “Jonge moeren 
zwermen niet”.
De zwermenscheppers van on-
ze vereniging moesten vaak op 
stap.
En dan deed zich nog een op-
vallend feit voor. Er moest in 
de achtergebleven volken soms 
lang gewacht worden op tuten en 
kwaken. Ja, zelfs bleef dit wel uit, 
en bleek bij inspectie dat de dop-
pen waren afgebeten. Ik stel me 
voor dat in die volken een ver-
dere splitsing ongewenst werd 

Het was weer eens anders.

E en van de positieve aspec-
ten van het imkeren is dat 
het steeds weer verrassend 

uitpakt.
Elk jaar is weer anders. Het is 
alsof de bijen de inhoud van die 
talloze boeken over de bijenteelt 
nooit gelezen hebben. En wij als 
imkers denken steeds weer dat 
het moet, en ook gaat, zoals in die 
boeken staat beschreven. 
Wat ging er dan anders in dit bij-
enseizoen? 
Om te beginnen hadden we een 
periode van heel koud weer in 
februari en begin maart. Het 
scheelde maar een dag of twee 
of de Elfstedentocht was door-
gegaan. Maar gelukkig roerde 
maart zijn staart en dit keer ten 
goede. Het werd prachtig weer, 
waardoor de volken zich goed 
ontwikkelden. Velen hebben al 
in de laatste week van maart bij 
de voorjaarsinspectie gezien dat 
er flink wat broed was aangezet. 
Dat beloofde veel goeds voor de 
voorjaarsdracht……
Maar wat gebeurde? Het werd 
weer koud en miezerig. Omdat 
de lessen van de cursus nu een-
maal gepland waren hebben we 
toch maar de gangbare handelin-
gen met de bijen gedaan. Maar ei-
genlijk kon dat niet. Pas half mei 
kregen we weer normale tempe-
raturen. 
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beschouwd, ook al omdat de zo-
merdracht moest worden binnen 
gehaald. 
En die dracht heeft het tekort van 
het voorjaar enigszins goed ge-
maakt. De lindebloesem leverde 
weer honing met die heerlijke 
muntachtige smaak.
Dat de natuur zich wel aan de 
imkergezegden houdt bleek bij 
de heidedracht. “De heide moet 
in juli verzuipen en in augustus 
moet de zon er branden”. Wat 
hadden we een prachtige heide-
bloei dit jaar! Zelfs de kleinere 
volken haalden flink. En ook dit 
is niet volgens de boeken, want 
daarin staat dat heidehoning al-
leen gewonnen kan worden met 
sterke volken.
Nu maar hopen dat de volken na 
dit vreemde seizoen de winter 
goed doorkomen en dat we in het 
volgende voorjaar weer kunnen 
genieten van onze verrassend 
mooie hobby.

Marcel Simon 
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Bibliotheek Kronenburg.

de klanten komen en daar was geen 
gebrek aan. Pas tegen drie uur werd 
het minder. Vooral kinderen vonden 
de demobijenkast geweldig en het 
spelletje “zoek de koningin” was in 
trek. Hadden ze die gevonden, dan 
mochten ze met de kwiskast aan de 
gang. Geholpen door (groot)ouders 
lukte het om een voldoende te sco-
ren (de voldoende stond al vooraf 
vast, dat snap je wel), en dan als klap 
op de vuurpijl mochten ze een klein 
beetje heidehoning uit een bescha-
digd plekje in de raat halen. Som-
mige kinderen keken me aan alsof 
ze dit nog nooit geproefd hadden. 
“Vooruit dan , nog maar een vinger-
tje, maar dit is de laatste” zei ik stee-
vast. Maar ja je bent opa en imker, 
dan weet je het wel.
Je merkt dat (groot)ouders geïnte-
resseerd zijn in bijen. Iedereen weet 
wel dat ze bedreigd worden en dat 
ze super belangrijk zijn voor de be-

Op zaterdag 8 september  
verzorgden Herman Rad-
stake en Theo Tolhuisen de 

jaarlijkse voorlichting over bijen in 
de bibliotheek in Kronenburg (Arn-
hem-Zuid). Herman maakte hiervan 
het volgende verslag.

Theo en ik hadden ons terdege voor-
bereid. We hebben de PR- wand  uit 
Wageningen opgehaald die zeker 
een aanrader is. 

Theo was extra vroeg opgestaan om 
het demonstratiekastje op te halen 
ondanks dat het al laat in 
het seizoen was, en ik was 
zo gek geweest ook vroeg 
op te staan om naar Rijk 
ter Heide te rijden om een 
raam met heidehoning uit 
een bijenvolk op te halen. 
Folders, flyers en de les-
kast van de vereniging 
hadden we ook mee geno-
men.
Na de opstelling in orde te 
hebben gemaakt konden 
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stuiving. Bij de diverse vragen over 
de ontwikkeling van een bijenvolk 
is, naast de demo-kast ook de PR 
wand makkelijk om er iets over te 
vertellen.  Voor belangstelling naar 
cursussen en bijenstallen heb ik ze 
verwezen naar de website (kwam al 
snel folders te kort).  
Opvallend is ook dat onze allochto-
ne vrienden heel veel belangstelling 
hebben voor honing en bijen; alleen 
de prijs van de honing….. Maar als 
je maar stand houdt dan kopen ze 
het wel, want ze vinden het heel lek-
ker, als het maar echte honing is.
Tussen de bedrijven door trok Theo 
ook de nodige belangstelling toen hij 
bezig met de was was (leuke woord-
speling), en als hij over zijn grote 
hobby begint te vertellen, dan kan ik 
mijn mond wel houden. En dat doe 

ik dan ook want ik steek er altijd wel 
wat van op.
Kortom, het was een leuke invulling 
van de dag (al was het een mooie 
zonnige dag). Iedereen werkte mee 
om er een geslaagde dag van te ma-
ken, met dank aan de medewerkers 
van de bibliotheek en in het bijzon-
der aan onze blauw gemerkte majes-
teit.

Herman Radstake
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Een bijenhotel.

M art Coemans heeft een 
schitterend bijenhotel ver-
vaardigd. Bij het maken 

van insectenhotels kun je je creativi-
teit en fantasie de vrije loop laten. Een 
van de segmenten (rechts onder) in 
het insectenhotel van Mart Coemans 
is bijvoorbeeld gemaakt tijdens het 
pottenbakken. Dit insectenhotel 
wordt aangeboden aan het NOM 
(Nederlands Openluchtmuseum) 
dat dit jaar zijn 100-jarig bestaan 
vierde, maar waarvan de bijenstal 
50 jaar bestaat.  

Jaren geleden kreeg ik een bijenho-
tel van vrienden, een simpel blokje 
hout, in de vorm van een huisje. Een 
beetje saai ding  vergeleken met de 
prachtige zelf gemaakte bijenhotels 
die je tegenwoordig steeds meer 
ziet. Opgehangen, buiten naast 
mijn keukendeur bleef dit blokje 
hout helaas onbewoond. De enige 
reden dat ik dit blokje vorig jaar niet 
heb verplaatst naar een mogelijk 
geschiktere plek was een gesprek 

met een jonge gast.
Door mijn twee pubers thuis, komen 
er heel wat jonge lui  over mijn  
keukendrempel… Een van deze jon-
geren sprak mij aan:   “ Hé moeders 
wa’s dat dan voor ding?” De irrita-
tie over zijn wijze van benadering 
werd wederzijds toen ik mijn ant-
woord begon met “Kind!…. zal ik je 
dat eens uitleggen dan….” ?  Want 
deze lange slungel voelde zich met 
zijn 15 jaar natuurlijk ‘al lang!’ geen 
kind meer… Rustig en geduldig 
legde ik hem uit wat de bedoeling 
was van het houten blokje. Dat er 
wilde bijen zijn en honingbijen. Dat 
beiden zorgen voor bestuiving en 
belangrijk zijn voor het ontstaan 
van groenten en fruit. De slungel 
hield niet van groenten en ook niet 
van fruit… “Hou je van honing?”  
leek mijn laatste optie en die werd 
onmiddellijk neergesabeld met een 
kort maar krachtig: “nee”.   
Na een stilte vroeg ik hem of hij wel 
van andere dieren hield. Hij moest 
even denken en kwam toen met een 
verhaal over een muis.  Hij had een 
muisje gevangen toen hij ‘nog een 
kind’ was. Hij vond het muisje ‘zo 
zielig alleen’ en  had het  meege-
nomen naar huis. Zijn moeder was 
daar niet blij mee en hij moest het 
muisje onmiddellijk terug brengen. 
Hij vond dat verschrikkelijk want 
het muisje was waarschijnlijk door 
schuld van zijn  moeder verhon-
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blijven herinneren dat geduld soms 
mooie dingen kan opleveren. 
Heel bijzonder dan ook dat het hou-
ten blokje dit jaar voor het eerst 
druk bezocht werd. Weken lang 
bewonderde ik het steeds toene-
mende aantal gevulde ‘gaatjes’. 

Tot het moment dat ik eindelijk het 
vlijtige beestje voor mijn cameralens 
kreeg. Een speurtocht via diverse 
sites levert heel wat informatie 
op. Mijn ‘hotelgast’ behoort tot de 
Leemwespen. Zij leggen prooilar-
ven van kevers als voedsel in de 
cel en zetten daarop een eitje af. De 
cellen worden afgesloten met zand 
of leem. Al ben ik geen entomo-
loog, ik herken in haar uiterlijk: de 
Deukmetselwesp. 

Lotty van den Bosch

gerd. Ik legde hem uit dat zo’n 
muisjes leeft van zaden, zaden van 
wilde planten. “Die zaden zijn ook 
een soort  vruchtjes….net als de 
appels waar ik het eerder over had”. 
Hij kon er dus  redelijk zeker van 
zijn dat het muisje heel wat lekkere 
zaadjes heeft gevonden. “Zorgen 
die bijen daar in die ‘grote kasten’ 
ook voor zaadjes van wilde plan-
ten dan?”  Er volgde weer een hele 
uitleg over stuifmeel en nectar en 
de kringloop die afhankelijk is van 
voedsel. Hij knikt en ik krijg zowaar 
een voorzichtige glimlach: “U heeft 
wel een goeie hobby mevrouw ! 
Mag ik een keertje in zo’n grote kast 
kijken?”  “Natuurlijk, jonge man, je 
komt maar een keertje kijken.” 

Het blokje voor de ‘wilde bijen’ 
hangt dus nog steeds naast de keu-
kendeur, vanwege de slungel met 
zijn muis, maar vooral om mezelf te 
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Krachten bundelen door 
samenwerking, dat loont..!

I n de vorige uitgave van de Bij-
enstal hebben wij gemeld dat er 
1000 leerlingen hebben deelge-

nomen aan het Bijenproject Basis-
scholen. Bij de Buitenschool is de 
IVN werkgroep Bloeiende landjes al 
jaren actief met het jaarlijks inzaaien 
van de Bloemenvallei. Ilse Vonder, 
pedagoge en stuwende kracht achter 
deze werkgroep, betrekt ‘kwetsbare’ 
leerlingen met haar inzaaiactivitei-
ten bij natuurbeleving. Hierbij een 
kort verslag van Ilse over de Bloe-
menvallei:  

Bloemenvallei* 

Het was na de verhuizing van de Bui-
tenschool de vraag of de kinderen zouden 
kunnen blijven meehelpen op de Bloe-
menvallei in Arnhem-noord. Bij deze 
groep kwetsbare kinderen moeten per 
klas van 13 leerlingen 2 begeleiders van 
school mee, wat soms moeilijk te orga-
niseren is met 20 minuten loopafstand. 
De kinderen wilden wel: maar liefst 50 
kinderen hadden zich opgegeven om 
mee te werken! En het is het gelukt! Een 
paar kinderen zijn al in maart komen 
bladharken. Op die zonnige 2 april zijn 
11 jongens en 1 meisje heen en weer ge-
wandeld om te komen zaaien! Ze waren 
enorm leergierig en enthousiast. Bij het 
afscheid riep een jongetje: ik kan haast 
niet wachten om weer te komen! Hope-
lijk kunnen de leerkrachten dit organise-
ren, aan de kinderen zal het niet liggen. 

De kinderen leren spelenderwijs veel op 
de Bloemenvallei: ze hebben deze keer 
de ontkiemende beukennootjes naast de 
jonge beukenplantjes gezien, de eerste 
Paardenbloem ‘gespot’ en ze herkennen 
het Duizendblad. Daarnaast leren ze ook 
op andere manieren over groei: een jon-
gen wist te vertellen dat zijn haar har-
der groeit dan rogge. Dit jaar hadden we 
naast ons vertrouwde bloemenmengsel 
op de eenjarige akker ook een bijenmeng-
sel gekregen dankzij het Natuurcentrum 
en Lotty van den Bosch (imker en en-
thousiaste IVN’er). Hiermee konden we 
de grote kale plekken op de roggeakker 
inzaaien. De kinderen kregen een button 
mee van het Jaar van de Bij 2012. 

Later volgde van Ilse Vonder een op-
roep of iemand belangstelling had 
voor roggestro. We hebben dit be-
richt doorgestuurd aan Imkervereni-
ging de Immenhof, te Dieren. Daar 
wordt elk jaar het korfvlechten voor 
imkers georganiseerd. Een van de 
trouwe deelnemers aan het jaarlijkse 
korfvlechten is Wim Wienolds (80 !). 
Samen met zijn imkercollega Bart de 
Coo zijn zij de rogge gaan oogsten. 
Hoewel het 60 jaar geleden was dat 
Wim Wienolds de zeis gebruikte, 
ging het hem nog steeds goed af. 
Zij hebben 2/3 van de roggeakker 
kunnen oogsten. Alle respect daar-
voor! Deze inzet zorgt weer voor 
voldoende materiaal om ook deze 
winter weer te kunnen ‘korfvlech-



21

V orig jaar om deze tijd hebben 
we besloten om bijen te gaan 
houden, maar ja, hoe pak je 

dat aan?
“Wij “ zijn vader, moeder en dochter 
met een grote moestuin op de Bos-
weg in Arnhem en altijd al zijdelings 
geïnteresseerd geweest in bijen. 
Via Google kwamen we terecht bij 
de ‘Imkervereniging Arnhem-Velp 
e.o.’ en konden we ons aanmelden 
voor de beginnerscursus. Tijdens de 
vier theorielessen werd ons enthou-
siasme aangewakkerd door de geest-
drift van onze ervaren docenten.
Toen volgden de praktijklessen. De 
docenten waren onveranderd geest-
driftig, echter zakte bij ons de moed 
in de schoenen. De bijen hielden zich 
totaal niet aan de theorie, waardoor 
bij ons de verwarring groeide.
Maar gelukkig heeft ieder nadeel 
ook z’n voordeel. We hebben heel 
snel heel veel geleerd. Vooral dat 
imkeren vaak improviseren is en dat 

ten’. Voor (nieuwe) imkers die het 
korfvlechten willen leren, meld je 
aan bij:  b.decoo@baudartius.nl 

Lotty van den Bosch
* De leerlingen van de Buitenschool 

hebben de Paardenwei twee jaar 
geleden liefdevol omgedoopt tot: de 

Bloemenvallei. 

Imkercursus 2012.

je best wel eens een bijtje kunt laten 
vallen (hè Mart?). Toen durfden wij 
het aan een volk, aangeboden door 
Han, te accepteren. We konden n.l. 
niet langer wachten zelf te beginnen 
om het geleerde in  praktijk te bren-
gen. Gelukkig kunnen we steeds een 
beroep doen op onze docenten, en 
andere imkers, die ons met raad en 
daad bijstaan, waardoor we inmid-
dels drie volken aandurven en zelfs 
aangesloten zijn bij de werkgroep 
“de Zwarte Bij”.
Misschien overbodig te vermelden, 
maar we zijn heel blij de cursus door-
lopen te hebben en willen bij dezen 
iedereen die bij de cursus betrokken 
is heel erg bedanken.
Nu begint het pas!

Paddy, Carla, Yvette.
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Aan hun uiterlijk zijn wespen 
niet gemakkelijk te herken-
nen, vooral ook omdat aller-

lei andere insecten zich van hun af-
schrikwekkende reputatie bedienen 
door zich als wesp te vermommen. 
In de tuin zijn het slechts een paar 
soorten die overlast veroorzaken: 
de gewone wesp, de Duitse wesp en 
de hoornaar. Daarvan zijn de eerste 
twee het lastigst omdat ze met zo-
veel zijn en omdat ze op limonade 
en bier afkomen - wat honingbijen 
overigens ook doen, maar alleen als 
er niets anders te halen is.
De hoornaar is de minst voorko-
mende wesp, maar door zijn grootte 
wel de meest imposante; de gewone 
en de Duitse wesp zijn 20-25 mm 
lang, de hoornaar meet 30 mm en 
de koningin zelfs 40 mm. Hij komt 
in steeds meer delen van Nederland 
voor en eet vooral andere insecten 
als bijen en libellen en het sap van 
bomen en valfruit. De hoornaar is 
niet erg agressief, maar binnen een 
afstand van 5 meter van zijn nest valt 
hij alles aan dat in de buurt komt. 
Dat nest wordt gebouwd in iedere 
willekeurige holte: een holle boom, 
een verlaten muizenhol, een nest-
kastje, een toegankelijke zolder en 
soms vrij hangend aan een tak. Een 
hoornaarkolonie bevat zelden meer 
dan 1000 exemplaren. Dat is wel an-
ders bij de andere soorten. In Enge-
land werd twee jaar geleden op een 
zolder een nest van de gewone wesp 

gevonden dat 1,8 x 1,5 meter mat en 
woonruimte bood aan naar schat-
ting een half miljoen wespen. Het 
record staat echter op een nog veel 
groter nest van 1,8 x 3,6 meter, dat 
in 1963 werd gevonden in Nieuw-
Zeeland. Zo groot kunnen wespen-
nesten alleen worden in door men-
sen gemaakte, slecht toegankelijke 
en weinig gebruikte ruimten. 

Ieder wespennest begint met een bol 
dakje dat wordt opgehangen aan 
een steeltje. Daaronder komt een 
kleine raat van zeskantige cellen te 
hangen. Het geheel wordt gemaakt 
door de koningin die als enige 
de winter heeft overleefd. Na een 
maand worden de eerste werksters 
geboren, die daarna de nestbouw 
overnemen. Het materiaal waaruit 
het nest bestaat is papier dat wordt 
gemaakt van hout- en andere plan-
tenvezels. Op een stil terras met 
een scherm van hout of riet in de 
buurt kun je wespen dit materiaal 
zien oogsten. Ze knagen telkens een 

Wespennesten.

Nest van hoornaar
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tair levende soorten als de leemwesp 
die in kleine holtes nesten maken 
van leem, andere graven nest-hol-
letjes in het zand, zoals de groen-
ogige harkwesp die voornamelijk in 
de duinen voorkomt. Op vakantie in 
het buitenland tref je nog weleens 
de grootste Europese vliesvleuge-
lige aan, de dolkwesp (Scolia hirta) 
of de Oostelijke dolkwesp (Scolia 
flavifrons).

In tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden zijn ze niet agres-
sief; ze voeden zich met plantaardig 
voedsel en worden vaak aangetrof-
fen op schermbloemen en distels. 
Net als veel andere wespensoorten 
leggen ze hun eitjes in verlamde 
insectenlarven; in het geval van de 
dolkwespen worden die in hun on-
dergrondse gang opgespoord die 
dan tevens als nest dient.

paar hapjes op één rechte lijn af en 
beginnen dan aan een volgende lijn-
tje direct eronder, waardoor karak-
teristieke knaagpatronen ontstaan. 
Gemengd met speeksel wordt er een 
soort papier-maché van gemaakt dat 
in bandjes aan elkaar wordt geplakt. 
De Duitse wesp knaagt alleen aan 
verweerd hout waardoor de kleur 
van het nest altijd uit grijze tinten 
bestaat. De andere soorten gebrui-
ken verschillende materialen die het 
papier een roodbruine tint kunnen 
geven.

Het maken van papier uit hout door 
de mens is rechtstreeks van de wesp 
afgekeken. De Franse natuuronder-
zoeker René-Antoine Ferchault de 
Réaumur (1683-1757) was wat wij 
tegenwoordig een multitalent zou-
den noemen. Hij verbeterde het pro-
ductieproces van ijzer, staal, porse-
lein, glas, zijde en tin en ontwierp de 
naar hem genoemde temperatuur-
schaal - die het aflegde tegen die van 
Fahrenheit en Celsius en die naar 
men zegt alleen nog door (Franse?) 
koks en pasteibakkers wordt gehan-
teerd. In zijn Mémoires pour servir 
à l’histoire naturelle des insectes, 
gepubliceerd in zes delen (1734-
1742), beschreef hij onder meer hoe 
wespen papier maken uit hout. Op 
basis van deze beschrijving werd de 
papierproductie op basis van hout 
ontwikkeld die vanaf halverwege de 
19e eeuw lompen als uitgangsmate-
riaal gingen vervangen.

Niet alle wespen leven gezellig sa-
men in kunstige nesten. Er zijn soli-

 
De schrijver van dit verhaal over 

wespennesten is Leo den Dulk. 
In de jaren ’70 was hij samen met zijn vader 

lid van onze Imkervereniging Velp e.o. 
 

Bijgaande publicatie werd met toestemming 
overgenomen uit Onze Eigen Tuin, 58ste jrg. 

nr.3, herfst 2012 
www.onzeeigentuin.nl. 
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Heidehoning!!

Zoals bekend was de heide-
dracht dit jaar buitenge-
woongoed. We hopen er elk 

jaar weer op, en als het dan zover 
is, zuchten we bij het verwerken er-
van. Ook de volken op Heuven pro-
fiteerden van de dichtbij bloeiende 
heide, en de cursisten weten nu ook 
hoe dat met het kolben en slingeren 
gaat. Bijgaand een collage van beel-
den bij de les.
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I n het kader van Open Monu-
mentendag heeft onze vereni-
ging zondagmiddag 9 septem-

ber een voorlichtingsstand ingericht 
voor wandelaars, die met een gids 
van het Geldersch Landschap langs 
landgoed de Lichtenbeek zouden lo-
pen.
In de bijzondere ambiance van de 
ommuurde tuin van een van onze 
imkers, Maris van der Laak, in de 
schaduw van eeuwenoude beuken 
waren we voorbereid om uitleg te 
geven over “het belang van bijen 
voor landgoederen”.
Bij haar twee bijenkasten vlogen de 
bijen af en aan, maar ook hoog bo-
ven in een beukenboom was het een 
bijendrukte van belang. Daar was 
enkele dagen eerder een bijenzwerm 
ontdekt. 

Open Monumentendag.

De nijvere bijtjes hadden in de dagen 
ervoor minstens zes raten gebouwd 
waar druk in en aan gewerkt werd.  
Intussen genoten wij van een kopje 
thee en een lunch door het Geldersch 
Landschap aangeboden, terwijl de 
bezoekers het lieten afweten.
Enkele toevallige passanten en de 
boswachter met twee wandelaars 
werden door Arthur geïnformeerd 
over het wondere leven van de ho-
ningbij aan de hand van de fotoserie  
die we aan het hek hadden beves-
tigd.
Op een kast waar bijen in- en uitvlie-
gen ben je snel uitgekeken, maar de 
zwerm in de boom liet op macroni-
veau zien wat er in de kast gaande 
was, terwijl de foto’s aan de heg een 
beeld gaven van het microniveau.
De weinige bezoekers waren zeer 
geïmponeerd evenals de gids van 
het Geldersch Landschap (een werk-
student van Larenstein) voor wie 
een wereld openging.
Het was misschien voor het Gel-
dersch Landschap een teleurstellend 
bezoekersaantal, maar voor ons  was 
het een heerlijk ontspannen middag 
op een wonderschoon plekje waar 
de natuur nog haar gang kan gaan. 

Marian Beltman-Verbeek
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Opendag van volkstuin.

D e organisator van de open 
dag van Volkstuinvereniging 
Schaarsbergen verzocht mij 

tijdens deze dag op 2 september een 
bijenstand in te richten. Na kontact 
opgenomen te hebben met het be-
stuur van onze imkersvereniging, 
heb ik vanuit de bijenstal op Heuven 
demonstratiemateriaal meegekregen 
alsmede een aantal potten honing.

Aangekomen op de locatie van de 
volkstuintjes aan de Kemperberger-
weg, werd mij een prachtige plek 
geboden met een grote tafel onder 
een bijna even grote parasol. Onder 
het aantal bezoekers bleek veel be-
langstelling te zijn voor de bijen en 
de imkerij in het algemeen, dit niet 
in de laatste plaats vanwege de zeer 
in het oog springende stand, het uit-
gestalde materiaal van de bijenstal 
en de aantrekkelijke honing waar-
van er 16 potten werden verkocht. 

Ook verkocht ik twee boeken, ge-
titeld “De bij” uit de serie ”Natuur 
in de kijker”. Eén daarvan voor 
mijn kleinkinderen, want het is een 
heel leuk, educatief boekje waaruit 
kinderen veel kunnen leren op een 
goede manier.

Het bestuur van de Volkstuinvereni-
ging Schaarsbergen heeft het plan 
om tijdens de eerste ledenvergade-
ring een voorstel in te dienen, om 
op locatie imkers de gelegenheid te 
bieden bijenkasten te plaatsen. Voor-
afgaand zou men het op prijs stellen 
dat tijdens een bijeenkomst
van leden voorlichting wordt gege-
ven over het imkeren om zo enige 
vooroordelen weg te nemen.

Het is toch mooi dat een open tui-
nendag kan leiden tot uitbreiding
van locaties voor imkers!

Ben Hasselbach 


