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Bijenstal

Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een 
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie 
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de 
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing 
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons, 
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon. 

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop 
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen 
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van 
Chef Jacco Rozenberg.

Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen! 
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen 

www.bellmakelaardij.nl 
Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor al uw verzekeringen, pensioensadviezen, 
hypotheken en overige financieringen.

Voor leden van de Imkersvereniging
Arnhem-Velp e.o. hebben wij een 

kortingsregeling, oplopend tot 50%.
Vraag om de voorwaarden.

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

 e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl 

van Huit Financiële Diensten 
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Zwarte bijen uit 
België zijn er 
eindelijk!Ω

Bestuur
Arthur Ohm (voorzitter)
Daalhuizerweg 6a   6881 NZ Velp                       
026-3635697      

Henk Hoge (secretaris)
Roodwilligen 125   6903 TC Zevenaar
0316-529919            
e-mail: henk.hoge@tiscali.nl               

John van Huit (penningmeester)
Eindhovensingel 72   6844 CN Arnhem
Tel:026 3830513             
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o. 
te Arnhem

Lotty van den Bosch (pr en voorlichting) 
Beatrixlaan 6   6991 XN Rheden
026-4955231   06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@hetnet.nl      

Bart Riggeling (evenementen) 
Talingsingel 40   6883 Cw Velp 
026-3620915

Herman Radstake (opleidingen)
Oldorphof 11   6835 BA Arnhem
06-36196269

Margreet van Gastel (adviseur)
Van Heemstralaan 53   6814 KC Arnhem
026-4454966
e-mail: c.vangastel@chello.nl

Redactie
Marcel Simon   026-4425514
e-mail: m.simon@chello.nl

Bart Riggeling   026-3620915
e-mail: b.riggeling@upcmail.nl

Lotty van den Bosch   06-15823804
e-mail: lgc.vandenbosch@ hetnet.nl

Edith Peters   06-22462909
e-mail: pedit@xs4all.nl

Stal Op Heuven
Marcel Simon (voorzitter)   026-4425514 
Klaas Poppinga   026-4952164
Bart Riggeling   026-3620915
Rieks Holtjer   026-3615500
Rik Nieuwhof  026-8480570

Stal Openluchtmuseum
John van Huit (voorzitter)   06-22470181
Herman Radstake  06-36196269
Ben Hasselbach   06-28822380 / 026-4421560
N.O.M. contact: Rob Plomp   06-53692757 
  
Buitenstallen
Leen van ‘t Leven   026-4462588

Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter)   026-4451195
Erik Dubelaar   026-3645025
Ineke Wesseling   026-4437471

Honingdepot De Heurne
Pim Kempe
Schietbergseweg 22   6991 JD Rheden
Tel: 026-4955350  

Contactpersoon bijenziekten
Mart Coemans   026-4451195

kijk op www.debijenstal.nl 
voor de activiteiten en de 
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DRUK: 

In dit nummer:
Van de bestuurstafel                       4 / 5
Mirte                                               6
Bijen zoemen overal soms op een hele
bijzondere manier !                             6
Bijen in de kunst                                                 7
Zijn we er klaar voor ?                               8 
Het tuten en kwaken is in mij begonnen !       9
Imkers bouwen een nieuwe bijenstal op
landgoed Rennen Enk                          10
Zondagmiddag op Heuven                               11
aap    noot    mies    bij                    12
Flora 717                             13
Een oude traditie wordt in ere hersteld ! 14/15



deBijenstal

4

Van de bestuurstafel
Een thema dat deze dagen in mijn hoofd blijft 
hangen: een nieuw begin! De lente heeft zich 
overduidelijk aangemeld en al wat leeft geniet 
van de warme zonnestralen. Als imker voel je die 
sfeer heel goed en ik geef mij er graag en royaal 
aan over. Je vraagt je dan af: wat zal het komende 
imkerseizoen mij en ons als vereniging brengen? 

Maar eerst een terugblik.
Het bestuur voelt zich in vele activiteiten gesteund 
door een vaste kern van vrijwilligers die nooit te 
beroerd zijn om de handen stevig uit de mouwen 
te steken: bravo en dank daarvoor. Toch voelt het 
niet helemaal goed als je op een zeer zorgvuldig 
voorbereide Algemene Leden Vergadering op 12 
februari jl. nog geen 30 leden kunt begroeten. Dit 
terwijl onze vereniging nu ongeveer 140 leden en 
donateurs telt. Ook omdat na het ALV-gedeelte 
Daan Ludwig, ja van BIJ-Daan, een boeiend ver-
haal heeft gehouden over zijn vak als beroepsim-
ker met meer dan 500 volken.

Onze altijd ijverige secretaris, Henk Hoge, heeft 
namens het bestuur een e-mail enquête onder de 
leden en donateurs gehouden met als doel na te 
gaan welke redenen er aan ten grondslag kunnen 
liggen. 
In het kort wil ik ingaan op een paar van de onge-
veer 30 reacties om u een idee te geven van wat 
er op dit gebied onder een aantal leden/donateurs 
leeft. Een zeer korte bloemlezing.
Lage opkomst mogelijk mede door veel zieken? 

Andere verplichtingen, geen tijd of energie na een 
drukke werkdag. Leden meer prikkelen met an-
dere onderwerpen. “Zo ja welke dan?” vragen wij 
ons als bestuur af. Gewoon vergeten, niet bewust 
dat afmelden gebruikelijk is. In elk geval vonden de 
reagerende collega imkers in meerderheid dat de 
vergaderstukken goed verzorgd en tijdig genoeg 
naar de leden en donateurs zijn verstuurd. Als 
positief wordt ook ervaren dat er geen negatieve 
opmerkingen aan het adres van het bestuur zijn 
geuit. Men is tevreden over het gevoerde beleid en 
de ondernomen activiteiten. Wij willen ons maxi-
maal inzetten om de belangen van onze imkers zo 
goed mogelijk te behartigen. Met het doel om onze 
leden vreugdevol te laten imkeren en te kunnen 
genieten van onze unieke, en voor onze leefomge-
ving heel belangrijke hobby. Onze activiteiten als 
imkers worden maatschappelijk als zeer relevant 
beschouwd. Dat kunnen we vaak ervaren uit de re-
acties van kennissen, vrienden en tijdens demon-
straties van het publiek. Dat geeft mij altijd een 
warm gevoel. Bijenhouden leeft onder de mensen 
en stimuleert ons imkers in het respectvol, be-
scheiden en evenwichtig omgaan met de bijen.

De basiscursus is opnieuw volgeboekt: 25 deelne-
mers, binnenkort wordt al het schriftelijke examen 
afgenomen. En in april worden de eerste praktijk-
lessen gegeven. Ook dit jaar is er weer een cursus 
gevorderd imkers gestart met 12 deelnemers, met 
ook deelnemers uit De Liemers.

Het project onderwijs staat in de startblokken: de 
eerste contacten met de wijken zijn gelegd en de 
flyer is gereed.

De berichten tot nu geven een voorzichtig positief 
beeld van het uitwinteren, met wel één uitzonde-
ring op een bevriende bijenstal waar helaas 5 vol-
ken aan de “verdwijnziekte” ten onder zijn gegaan. 
Reden onduidelijk, dus onbevredigend.

Bart heeft ons uitgebreide jaarprogramma in een 
handig overzicht in de vorm van een kalender ge-
goten: staat ook op onze website. Deze website 
wordt door hem samen met een enthousiaste cur-
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sist Youssef El Messaoudi opnieuw ingericht. Bin-
nenkort kunnen we het resultaat bewonderen.

Het bestuur is al maanden druk bezig om diverse 
nieuwe bijenstallen te kunnen (laten) bouwen op 
terreinen van Akzo Nobel, Rennen Enk, Heiderust 
en ECO zone Presikhaaf.  Diverse projecten zijn 
zelfs al gestart en er zullen nog deze zomer de 
eerste volken worden gehuisvest. Ook hebben we 
een ronde gedaan in o.a. Velp om daar meerdere 
opstelplekken voor 2 tot 4 bijenvolken te realise-
ren. Voor deze nieuwe soort stallen hebben we een 
speciaal reglement opgesteld. Het is de bedoeling 
dat we beginnende imkers de mogelijkheid bieden 
om samen met een ervaren imker op die plekken 
hun volken te plaatsen onder de voorwaarden van 
het reglement. Vraag er naar bij onze secretaris en 
meld je als geïnteresseerde bij Herman Radstake.

Op zaterdag 21 maart heeft Lotty van den Bosch 
samen met Louis Janssen weer de NL Doet actie 
goed voorbereid. Dit jaar worden maar liefst 10.000 
m2 braakliggende terreinen met meerjarig bloei-
end gewas ingezaaid. Dit zal hopelijk door vele vrij-
willigers, waaronder onze imkers en medewerkers 
van betrokken bedrijven, worden uitgevoerd onder 
deskundige leiding van medewerkers van gemeen-
te Rheden. Komt allen en geniet van deze fantasti-
sche actie. De bijen zullen ons dankbaar zijn.

Sinds een jaar raadpleegt het bestuur haar advi-
seur, mevrouw Margreet van Gastel: een voorrecht 
voor ons en de vereniging. Haar vader was ook im-
ker, dus zij heeft iets met onze bijen.

Het lijkt voorbarig maar sneller dan u denkt  zal 
straks weer honing uit uw volken geoogst kunnen 
worden: het goud van den imker! Mocht u dat wil-
len en kunnen, weet dan dat onze honingdepot-
houder, Pim Kempe, graag deze honing, mits van 
uitstekende kwaliteit, wil aankopen. 

Ten slotte: wens ik u en uw volken een heel suc-
cesvol en vreugdevol imkerseizoen 2015.

Arthur Ohm, voorzitter

ACTIVITEITEN
Zaterdag 28 maart

De eerste bijpraatochtend van dit seizoen.
aanvang 10.00 uur

Kom naar de bijenstal op Heuven.

is het weer zo ver: 
Zondag 29 maart

lammetjesdag van de Rhedense schaaps-
kooi op het landgoed Heuven van Natuur-

monumenten van 10.00 tot 16.00 uur.

 Maandag 27 april
Koningsdag in park Angerenstein 

van 9.30 tot 12.00 uur.

Voor die dagen roepen wij leden op 
om onze stand te bemannen.

Dinsdag 14 april lezing in de aula van
Nieuw Schoonoord te Velp. 

Titel De geschiedenis van het imkeren in 
Nederland door de eeuwen heen. 

Door Bram Cornelissen medewerker van 
Bijen@wur.

Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.
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De naschoolse opvang belt of ik op 3 middagen 
in de eerste week van september van 16.15 tot 
17.00 uur iets over bijen wil vertellen aan zo’n 8 
basisschoolleerlingen van uiteenlopende jaar- en 
leergangen. Dat wil ik wel.

Uit het busje klauteren 6 kinderen onder leiding 
van juf Sandra, die dus eigenlijk geen juf is. De 
kleinste van het stel is ook de smalste en rapste 
en staat klaar voor elke informatie. Haar naam wil 
ze desgevraagd wel kwijt: “Ik heet Mirte. En jij?” 
“Rik”, zeg ik. “Goed”, zegt ze. Juf Sandra bevestigt 
mijn vermoeden hier met een 5-jarige te maken te 
hebben. De anderen zijn ouder: 10, 11, wellicht 12 
jaar. Ze zien er overigens niet zo informatiebereid 
uit. Ze lijken zo hun bedenkingen te hebben tegen 
de steeds weer opnieuw bedachte zoethoudertjes 
van de managers van de naschoolse opvang. Mirte 
niet. Ze heeft zich in het front van het groepje ge-
posteerd en let op alles. Als we de bijenstal ingaan 
stelt ze vol verwondering vast: “Vliegen”. Alsof ze 
op haar vijfde levensjaar al beseft dat vliegen er 
voor mensen niet in zit. En even later – ik let alleen 
nog maar op haar – laat ze zich ontvallen: “Brom-
men”. “Zoemen”, zeg ik. “Ook goed”, zegt ze. Het 

Mirte
is voor haar in ieder geval een aangenaam geluid. 
We naderen de door mij in het vooruitzicht gestel-
de observatiekast. De grootsten gaan nu voorop in 
de hoop dat het eindelijk eens spannend wordt met 
die bijen. Met enige hocus pocus draai ik in één be-
weging de beide zijpanelen weg. Vijf hoofden trek-
ken zich schielijk terug. Geschrokken? Verbaasd? 
Zenuwachtige hilariteit. Nou ja, alles beter dan 
verveling. Mirte komt er niet aan te pas. Ze heeft in 
het gedrang haar frontpositie moeten prijsgeven. 
Ik maak ruimte voor haar. Ze slaat het gekrioel op 
de ramen met aandacht gade. “Veel”, zegt ze. Daar 
houdt ze kennelijk van. Maar ook van weinig woor-
den. De groep heeft intussen tegen de achterwand 
van de stal een foto ontdekt van een meneer met 
een baard bijen op zijn gezicht. Hij wordt collectief 
voor gek verklaard. 
Mirte ziet het aan en zegt: “Lief, hè”. 
Over 10 jaar zou Mirte zich kunnen aanmelden 
voor een basiscursus bijenteelt. Ik zou dan 83 zijn 
en al een poos gestopt met mijn jaarlijkse bijen-
cursussen. “Mirte zeg je? Nou, voor de allerlaatste 
keer dan”. 

Rik Oldeven

Vorige week werd er gebeld. De fietskoerier van 
DHL met de vraag of er een pakje voor de buren 
afgegeven mag worden. Natuurlijk. Op dat mo-
ment kijkt hij mij aan en zegt: Bent u.....? Ja, die 
ben ik... 

Nou dan hebt u een van onze ontwerpen geopend. 
Ik kijk verbaasd : fietskoerier? Ontwerp geopend? 
Ja, kijk ik ben eigenlijk architect bij Spel en Spel 
en wij hebben de bijenstal Angerenstein ontwor-
pen. Maar ik ben in training voor de marathon van 
Berlijn en ben nu 1 dag per week koerier bij DHL. 
Lekker buiten, flink inspannen....ook als het slecht 
weer is. Na een leuk gesprek stapt hij weer op zijn 

De bijen zoemen overal soms op een
hele bijzondere manier!

fiets om verder door de stad te zoemen.
De Gastelhof in Angerenstein heeft natuurlijk een 
heel bijzonder plekje bij mij, omdat ik bijen heel 
bijzonder, mooi en nuttig vind, en als dochter van 
een imker ermee opgegroeid ben. Maar deze ont-
moeting bracht een extra gouden randje. En dat wil 
ik graag delen, want die bijenstal in Angerenstein 
is echt super mooi.

Margreet van Gastel
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Bijen in de kunst

Bruegel de Oude (1525-1569)  De Imkers, Kup-
ferstichkabinett, Berlijn  In de rubriek Bijen in de 
Kunst dit keer een voor velen misschien bekende 
tekening.  Een onderwerp waar kunsthistorici 
zich het hoofd over gebroken hebben. Wat is de 
betekenis van deze raadselachtige tekening? 

Bekend is dat Bruegel de Oude dikwijls agrarische 
taferelen schilderde, wat hem wel de bijnaam 
Boeren Bruegel bezorgde. Wat doen deze imkers 
gekleed in dikke wollen jassen en kappen met 
een fijnmazig vlechtwerk? Er is nergens een bij 
te zien. Wel wordt het oog via de diagonaal van 
links onder naar rechts boven getrokken, waar 
de tekening donkerder uitgewerkt is, en waar een 
man, zonder beschermende kleding in een boom-

 
geklommen, misschien wel bezig is een zwerm 
te scheppen…. Er worden diverse allegorieën op 
losgelaten, maar ook steeds weer betwijfeld. Laten 
wij ons daarom maar beperken tot het bewonderen 
van deze bijzondere tekening. 
 
Marcel Simon
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Het is weer bijna zover. De sneeuwklokjes en 
krokussen bloeien. Het gaat weer kriebelen. Hoe 
zijn de volken de winter doorgekomen? Hadden 
ze wel genoeg voer? Het antwoord erop zal gauw 
bekend zijn.

We kunnen al een paar aanwijzingen krijgen. Zo 
geeft de varroalade, als je die hebt laten zitten in 
de winter, een idee van de hoeveelheid verbruikt 
voer. De straatjes mul laten zien tot waar ze ermee 
gekomen zijn. Als er helemaal geen mul ligt is dat 
een veeg teken. Ook even de kast van achteren 
tillen, geeft een idee over de voorraad voer. En 
hoeveel broed zou er al zijn? Leg je hand eens op 
de dekplank en voel de warmte van het broednest 
eronder. En natuurlijk hebben we al gezien of de 
bijen vlogen toen er de eerste dagen met 8 à 10 
graden waren. Kortom we hebben al een voorge-
voel, maar het openen van de dekplank geeft pas 
echt inzicht in de situatie. Toch wordt er steeds 
gewaarschuwd voor de kritieke periode waarin 
de winterbijen weer op pad gaan en het broed om 
aandacht vraagt. De winterbijen sterven langzaam 
uit en het aantal jonge bijen is nog maar klein. Dan 
kan goed weer en vooral voldoende stuifmeel de 
doorslag geven voor de positieve ontwikkeling van 
de volken. Eind maart, begin april, als de tempera-
tuur met minimaal 14 graden het toelaat, kunnen 
we dan aan de eerste inspectie beginnen. Eerst 
maar kijken hoeveel voer er nog is. Haal het        

Zijn we er klaar voor?
                                               buitenste raam,moge- 
                                                    lijk een sluitblok, 
                                                         aan beide kanten
                                                          eruit en schuif de
                                                      buitenste ramen
                                                           wat op tot je te-
                                                         gen het eerste 
                                         raam met broed kunt aan
                                   kijken. Eigenlijk zou dat al ge-
                                  noeg voor de eerste inspectie 
                                 zijn. Je hebt het voer gezien en 
                             het werksterbroed geeft aan dat 
                       de koningin er nog is. En die willen 
we in het begin zo min mogelijk storen. Maar de 
ontwikkeling van de volken gaat meestal snel en 
je wilt graag aan raatvernieuwing doen. In een 
week kan er al veel gebeuren. Dus of je zet de 
eerste inspectie door of je wacht nog een week, 
maar dan moet het maar gebeuren. Waren er 
meer dan 3 ramen voer, dan kunnen de meerdere 
ramen verwijderd worden en bewaard voor bij-
voorbeeld toekomstige afleggers. Mogelijk zijn ze 
ook te gebruiken om voedselarme volken ermee 
te voorzien. In de vrijgekomen ruimte hangen we 
dan kunstraat om te laten uitbouwen voor uitbrei-
ding van het broednest. Niet teveel tegelijk; geef 
niet teveel ruimte. Intussen hebben we de waar-
schijnlijk lege broed- of honingkamer die eronder 
stond verwijderd en de kamer met de bijen op een 
schone bodem gezet. Het is handig om een schone 
bodem klaar te hebben staan, zodat je geen tijd 
nodig hebt om de bestaande bodem te reinigen en 
dan onderwijl de broedkamer opzij moet zetten. De 
honingkamer met lege uitgebouwde ramen of met 
kunstraat zet je er pas weer op als het fruit gaat 
bloeien, maar dat duurt dan nog maar zo’n week 
of twee. Hoe snel gezonde volken groeien, blijkt er 
wel uit, dat soms al tijdens de periode op het fruit 
de zwermneiging ontstaat en kunstzwermen ge-
maakt kunnen worden. 
Succes en veel plezier. 

Marcel Simon
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Komend seizoen zal Edith Peters, cursiste in 
2014, in de Bijenstal verslag doen van haar erva-
ringen als beginnend imker.

We beginnen met het goede nieuws: mijn volkje 
in de achtertuin heeft de winter goed doorstaan. 

Tot mijn grote verrassing meldde één van mijn 
dochters  op 20 februari dat ze de bijen uit de kast 
had zien komen. Deze coming out maakte me op-
getogen blij! Ikzelf had nog geen activiteiten waar 
genomen, maar het weekend daarna zag ik vanuit 
de huiskamer het wonder zich voltrekken. En dit 
weekend stond de kast heerlijk in het zonnetje en 
was het een drukte van je welste in onze tuin. 
Dan het slechte nieuws: Het tuten en kwaken in 
mij is begonnen! Da’s veel te vroeg, zul je denken, 
maar er is geen ontkomen aan. Het begon deze 
winter eigenlijk al een beetje. Tijdens de lessen 

Het tuten en kwaken in mij is
begonnen!

had Frans ons geleerd  de kasten in de winter met 
rust te laten. Voor mijzelf ook een rustig idee. Na 
de methode met  oxaalzuur half december, vielen 
de Varroamijten bij bosjes. Dat gaf te denken. Tuut 
en kwaak in het klein.
En toen was er alleen nog de kale tuin, met de fris 
groene kast. Dat ging goed tot het stamppotten-
buffet en daarna begonnen de signalen binnen te 
druppelen. Heb je al aan de kast gevoeld? Heeft je 
volk wel genoeg voer? Heb je al even de lade ge-
controleerd? Eigenwijze imkers.. Tuut, tuut, kwaak, 
kwaak, ik dacht dat ik in de winter eraf moest blij-
ven? Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, maar dat 
tuten en kwaken in mijzelf houdt niet meer op.
Dit weekend ben ik gaan uitwinteren! En nu weet ik 
zeker: het komend seizoen heb ik mijn bijbel zeker 
nodig; het lesboek Bijenhouden Hoe doe je dat? 
Even bekruipt me het gevoel dat ik er niks meer 
van weet. Maar dan voltrekt zich het volgende 
wonder: de bijen laten me uiterst vriendelijk zien 
wat ze van mij verlangen. Er zijn 5 straatjes met 
broed, er is een vrijwel lege honingkamer die ik 
op kan ruimen. Ik wissel wat oude ramen om voor 
nieuwe en ik zie dat de dames het naar de zin heb-
ben! Met pootjes vol stuifmeel vliegen ze af en aan, 
het is 8 maart, internationale vrouwendag, en dat 
zullen we weten ook! 
Ik moest ook druk aan het werk, nieuwe raampjes 
maken. Dat had ik natuurlijk al lang af moeten 
hebben, imkers doen dat in de winter, tuut en 
kwaak… Ondertussen heb ik al wel een nieuwe 
kast besteld. Die moet dan nog een kwastje krij-
gen, ik krijg er zin in. Ik hoop dat ik twee kasten in 
de tuin kan zetten, maar misschien geeft dat teveel 
drukte. Een andere plek voor een kast in de buurt 
is nog niet zo snel geregeld. Het is me opgevallen 
dat nieuwe plekjes, bijvoorbeeld op een moestuin-
complex, al snel bezet zijn door collega imkers. Ik 
geef mijn oren en ogen de kost. Voorlopig kan ik 
rustig voort.
En dat getuut en gekwaak?  Daar zal ik voorlopig 
nog niet van af zijn, vrees ik! 
 
Edith Peters
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Imkers bouwen een nieuwe bijenstal
op landgoed Rennen Enk
Bijgaand bericht werd als mededeling in het huis-
orgaan van Insula Dei opgenomen.

Op uitnodiging van de directie en bestuur van de 
Stichting Beheer Insula Dei in Arnhem, heeft de 
Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. een ontwerp 
en begroting gemaakt voor de bouw van een een-
voudige bijenstal. In januari jl. hebben bestuur en 
directie haar goedkeuring aan de voorgestelde 
investeringen gegeven. De bijenstal zal een 
mooie plek krijgen op het uitgebreide en fraaie, 
karakteristieke landgoed Rennen Enk.

Doel van dit project is om de bewoners van Insula 
Dei nader kennis te laten maken met het wonder-
bare leven van de honingbijen. De stal zal in het 
begin huisvesting bieden aan twee bijenvolken; la-
ter kunnen deze wellicht tot vier volken uitgroeien 
als de omstandigheden dat toelaten.
De imkers hebben de uitnodiging graag en met 
beide handen aangenomen. Onlangs is met de 
bouw gestart. Realisatie van de stal zal, afhanke-
lijk van het weer, in een maand tijd zijn beslag kun-
nen krijgen. De bouwheer is ook een enthousiast 
imker die in Velp woont en in eigen tuin ook een 
bescheiden bijenstal met twee volken succesvol 
beheert. Uitvoering van de bijenstal zal zodanig 
zijn dat deze goed past in de natuurlijke omge-
ving van het landgoed. De inschatting is dat deze 
leefomgeving geschikt is voor de gezonde ontwik-
keling van honingbijen. De verwachtingen voor de 
winning van honing zijn zeker hoopvol. Een veelzij-
dige en gevarieerde vegetatie en de ruime aanwe-
zigheid van helder schoon oppervlaktewater in de 
vorm van beken.
De imkers zullen waar mogelijk hun boeiende 
hobby willen delen met de bewoners van Insula Dei 
onder het motto: “De bij hoort erbij!” Juist in een 
stedelijke omgeving met voldoende ruime groen-
voorzieningendoen doen de honingbijen, maar ook 
de wilde bijen en andere nuttige bestuivende in-
secten, het goed.
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Nog ruim een maand en onze aanwezigheid op 
zondagmiddag bij de bijenstal op Heuven begint 
weer. En wat is leuker dan samen met een mede-
lid daar, onder het gezoem van de bijen, bezoe-
kers over het leven van de bijen te vertellen. 
Met hulp van de mooie foto’s aan de wanden en 
met het tonen van de bijen achter glas heb je al 
gauw verwondering gewekt.

En als het weer een beetje meewerkt is het aan-
genaam om buiten een zitje te maken. Dat lokt 
belangstellenden misschien aan. Het zou een goed 
idee zijn wanneer zij die hun was willen smelten of 
nieuwe raat willen maken dit ook op zondagmid-
dag zouden doen. Dat verhoogt de gezelligheid 
voor de ingeroosterde leden en je kunt elkaar 
mogelijk ook nog helpen. Waarom schrijf ik deze 
aanmoediging? Dikwijls wordt er geklaagd dat je 
medelid voor die middag zonder bericht niet ver-
schijnt. Je staat er dan alleen voor. Je zou het dan 
of te druk kunnen krijgen om iedereen te woord 
te staan (en ook nog honing aan te bieden), of het 
wordt een saaie middag als het weer maakt dat 
wandelaars thuis blijven.  Herman Radstake is de-
gene die het zondagse rooster opstelt. Dat kost al 
moeite genoeg. Wie wil, wie kan niet, wie is wan-
neer met vakantie etc. Velen hebben niet gerea-
geerd toen Herman de leden vroeg wie wel, en hoe 
vaak, ingedeeld wil worden. Uiteindelijk zou ieder 
lid het voor de vereniging over moeten hebben om 
een paar keer per seizoen deze taak op zich te ne-
men. Vandaar hierbij mijn oproep. Bekijk het bin-
nenkort verschijnende rooster goed. Sta je erop, 
noteer dan de datum meteen in je agenda, en zoek 
een medelid op de lijst om mee te ruilen, als je al 
weet dat de aangegeven datum niet goed uitkomt. 
Laat je collega van die middag niet stikken.  

Marcel Simon.

Zondagmiddag op Heuven
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Iedereen kent het leesplankje dat onderwijzer 
M.B. van Hoogeveen in 1897, als hulpmiddel voor 
het leren lezen, had bedacht. Een knap verzon-
nen leermiddel dat decennia lang door scholen is 
gebruikt om kinderen op weg te helpen. Nee ‘de 
bij’ stond daar natuurlijk niet op. Het leesplankje 
werd gebruikt in een periode waarin kinderen 
buiten speelden en de natuur ‘gewoon’ bij ieders 
leefomgeving hoorde. Beleven was toen een 
natuurlijk onderdeel van vele leerprocessen. Ook 
een imker met zijn korven was overal dichtbij en 
als kinderen interesse hadden gingen zij ‘ge-
woon’ kijken. 

Vandaag de dag is het allemaal iets anders gere-
geld, met de nadruk op ‘geregeld’. Jaren lang was 
alles goed geregeld totdat ook in het onderwijs 
bezuinigd moest worden…
Bekneld tussen regeldruk en tijdgebrek uitten 
basisscholen de behoefte aan ‘goed geregelde’ 
natuur-educatieve projecten die voldoen aan eisen 
en behoefte:
-Projecten moeten aansluiten bij methodes voor 
natuur en techniek (NAUT bijv.)
-Logistiek en organisatie van aanbieders, moeten 
makkelijk en betrouwbaar zijn
-Gastlesgevers (bedrijven en vrijwilligers) moeten 
de leerlingen boeien
-Structurele inbedding in projectweken en jaar-
lijkse afwisseling
-Behoefte aan buitenactiviteiten, maar zo dicht 
mogelijk bij school vanwege logistiek en kosten 
vervoer
Wij hebben met deze richtlijnen een prachtig 
Bijenproject voor basisscholen ontwikkeld dat 

ruimschoots voldoet aan de eisen. Een 21 pagina’s 
omvattende lesbrief met voorbereidingen voor 
leerkrachten,  didactische  uitwerking/- verant-
woording, te behalen leerdoelen, lessuggesties, 
zaai-instructies, zoekkaarten voor zowel bijen als 
(dracht-) planten plus opdrachten voor leerlingen. 
Wat (bij mij) vooral blijft nagalmen is vormgegeven 
in de wens ‘behoefte aan buitenactiviteiten’. 
Natuur hoort bij je leefomgeving, alleen door het 
beleven wordt het een ‘gewoon’ gegeven. Nu men 
dan toch bezig is met het ontwikkelen van ‘Pas-
send Onderwijs’ zou ik voor het nieuwe leesplankje 
graag de wens willen uiten om ook de bij erop te 
zetten !

Lotty van den Bosch

*Het Bijenproject voor basisscholen is ontwikkeld 
m.m.v. NC Arnhem en IVN

    aap            noot          mies           bij
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Als je per geluk of per ongeluk een imker blijkt 
te zijn die zich als vanzelf pleegt in te leven in wat 
hij of zij aan bijen op het zojuist uitgenomen raam 
aantreft, kun je blij worden van een net uitgelo-
pen grijs werkstertje die nog wankel op haar po-
tjes gaat en tegelijkertijd bedroefd worden om 
een werkster met een glanzend kaal achterlijf en 
met vleugels die in de afgelopen drie weken aan 
flarden gevlogen zijn. 

Als je zo’n imker bent, kan niemand het je kwalijk 
nemen dat je ook wel wat meer zou willen weten 
over dat jonge werkstertje of over die afgepeigerde 
waterhaalster: hoe de geboorte zojuist verliep van 
de een en op welke wijze de ander op korte ter-
mijn de dood zal vinden. Sterker nog: je zou in die 
kopjes willen kijken, door hun ogen jouw en hun 
omgeving willen zien, al die mogelijkheden van 
hun voelsprieten willen ervaren. Ja, je zou willen 
denken zoals bijen denken want dat ze kunnen 
denken staat bij zo’n imker als jij bent buiten kijf. 
Dan zie je je werkstertje plots van het raat duike-
len …Van de weeromstuit spring je haar achterna. 
Terwijl het licht boven je dooft, komt je beneden 
een walm aan geuren tegemoet voortgestuwd door 
een drom van haalsters die zich vanaf een zonover-
goten blauwe landingsbaan de huif in wurmen. 
Dan hoor je aan de rechterkant de darrenbroe-
ders hun motoren starten. De bijen van de wacht 
schreeuwen boven het gebrul uit en proberen het 
tuig van de richel zo snel mogelijk te lanceren. Op 
veilige afstand kijkt je werkstertje toe. 
Als je zo’n imker bent doe je er goed aan hiervan 
niet overal luidkeels gewag te maken. 
Zeker niet in imkerbladen, die de romantiek van 
het bijenhouden zelden of nooit aan de orde stel-
len en bij voortduring het wonder van de bij tot in 
nullen en enen ontmantelen. Je zou het een en 
ander nog wel kwijt kunnen aan kinderen of tijdens 
de eerste les van een kennismakingscursus: de 
verwondering is immers het begin van alle kunst 
en kunde. Als je zo’n imker bent en die vooral wilt 
blijven, lees: “De Bijen” van Laline Paull.
Flora 717 zal je tot in lengte van dagen bijblijven. 

Ton Thissen

Flora 717
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En binnen in de kantine wacht een heerlijk glas 
Glühwein. 

De imkers weten elkaar zoals altijd snel te vinden 
in spannende (sterke?) verhalen. 
Want daar draait het om bij deze traditie van inwin-
teringsmaaltijd. De idee er achter is dat, nadat de 
bijenvolken goed, zorgvuldig en vooral tijdig zijn 
ingewinterd, er een periode aanbreekt waarin me-
nig imker met haar of zijn “ziel” onder de arm loopt. 
Althans die indruk wekken sommige collega’s als 
je hen in de periode tussen medio oktober en eind 
december tegen komt. Handen af van de volken, 
in elk geval met rust laten. De bijen vliegen ook 
nauwelijks gezien de lage temperaturen. Dus er 

Een oude traditie wordt in ere 
hersteld !
Toen onze imker Dion Wouters, tevens chef-kok 
van De Bilderberg te Wolfheze, vorig jaar zondag 
28 december aan de slag ging met de stamppot-
ten kon hij niet vermoeden dat deze zo zeer in de 
smaak zouden vallen bij  de collega imkers van 
onze vereniging en hun partners.

Dion heeft er een smaakfestijn van weten te ma-
ken. Drie soorten stamppot: boerenkool, zuurkool 
en hutspot. Compleet gemaakt met verrukkelijke 
rookworst, speklappen en oer-Hollandse gehakt-
ballen met bijhorende jus.
Alle kostelijke eetwaar heeft deze kok zeer slim 
verpakt in speciaal horeca plastic dat na dichtsea-
len vacuüm verpakt in de vriezer ging.
Twee bestuursleden hebben maandagmiddag 29 
december deze smulmaaltijden, inclusief profes-
sionele warmhoudapparatuur, in Wolfheze opge-
haald en naar de gezellige royale kantine van de 
Voetbalvereniging Rheden gebracht. Daar hebben 
de andere bestuurs- en familieleden al het no-
dige werk verzet: tafels gedekt, zaal versierd, en 
bovenal de grote waterpannen vol geduld aan de 
kook gebracht. Het feest kon beginnen: alle ingre-
diënten en tafels stonden klaar voor de gasten.
Rond half 5,-- de vuurkorf op de hoek naast de 
ingang, snort genoeglijk en verspreidt een heerlijk 
warme gloed-- een hartelijk welkom voor de gas-
ten: imkers met hun partners. 
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valt weinig aan de buitenkant te zien, laat staan te 
genieten. Dan is een midwintermaaltijd zoals wij 
die dus op 29 december 2014 hebben gehouden 
een uitkomst. 

Deze mogelijkheid hebben bijna 60 leden en hun 
familie en vrienden met beide handen aangegre-
pen. De avond bleek een schot in de roos: alle 
deelnemers hebben gesmuld van de heerlijke 
stamppotten maar ook genoten van de sterke 
verhalen van al weer een boeiend imker seizoen. 
Stilletjes heeft menig imker zitten treuren dat de 
winter nog maar net begonnen was, dus dat het 
nieuwe seizoen nog ver weg leek. En toch is ook 
aan deze, niet al te strenge winter, al weer een 
einde gekomen. Terwijl ik dit stukje schrijf, heb-
ben de bijen al weer royaal gevlogen en met stuif-
meel… het nieuwe bijenavontuur is aangebroken.

Arthur Ohm 
 
Wegens groot succes is besloten ook dit jaar op 
maandagavond 28 december de inwinteringsmaal-
tijd te organiseren.
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@BijDaan
facebook.com/ImkerijBijdaan

Bezoek onze webshop:
www.bijdaanshop.nl

Imkerij BijDaan:

Prinsenweide 62
7317 BC Apeldoorn
Tel.: 055-301 3893
Mail: info@bijdaan.nl

Imkerij BijDaan
Depot Velp:

Talingsingel 40
6883 CW Velp
Tel.:   026 - 362 09 15
Mob.:  06 - 474 88 448
Mail: velp@bijdaan.nlMail: velp@bijdaan.nl

Afhaaltijden: 
Woensdag:    19:00 - 21:00
Zaterdag   :   13:00 - 17:00

Openingstijden:

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   13:00 - 17:00
Woensdag:  09:00 - 17:00
Donderdag:  09:00 - 17:00
Vrijdag:    09:00 - 16:00
Zaterdag: Zaterdag:   09:00 - 13:00
 

Aanbieding!
De gehele maand April:
Spaarkast van vurenhout 
van €152,50 voor €130,- 

Natuurlijk kunt u ook hier alle andere 
imkersartikelen, honing  en 
honingproducten bestellen.honingproducten bestellen.

* Deze actie is alleen geldig  in de maand April van 2015 op vertoning
 van deze advertentie. Maximaal 2 per klant.


