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Bijenstalde

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 zij
neindelijk!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@gmail.com      

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@gmail.com

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
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Tel: 026-4955350  
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Mart Coemans   026-4451195
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Van de bestuurstafel
Het is met grote vreugde dat wij als bestuur me-
vrouw Karin Steijven, de nieuwe Lector Bijenge-
zondheid aan de Hogeschool Van Hall Larenstein 
welkom heten. Voordat deze nieuwe onderwijs-
functie een feit werd, is er heel veel honing uit 
onze slingers gevloeid. Het idee kwam van de 
Staatssecretaris voor Landbouw, mevrouw Sharon 
Dijksma. Wij hebben de nieuwe Bijenlector uitge-
nodigd voor de feestelijke diplomering van onze 
nieuwe imkers door de wethouder van Rheden, de 
heer Ronald Haverkamp, op woensdagavond 11 
november a.s. Zij is zeker van plan om die uitnodi-
ging aan te nemen en iets over haar werkzaamhe-
den met ons te delen. Haar werk zal zich richten 
op de “driehoek” onderwijs, onderzoek en praktijk 
van het imkeren.

Intussen hebben een 20-tal cursisten met succes 
hun praktijkexamen “doorstaan”. Wij heten deze 
nieuwe generatie imkers hartelijk welkom bin-
nen onze gelederen en rekenen op een langjarige, 
vruchtbare samenwerking in onze levendige ver-
eniging. En dat hun volken ook mogen profiteren 
van de opgedane kennis en ervaringen. Hierbij een 
uitnodiging aan de nieuwe imkers: vraag om raad 
en daad zodra je het gevoel hebt dat het bijenhou-
den je boven het hoofd kan groeien. Onze ervaren 
leden zijn steeds bereid om als mentor te helpen. 
Ook de 8 cursisten van de gevorderden cursus, zijn 
enthousiast en intussen geslaagd voor het prak-
tijkexamen.

Uw bestuur is steeds op zoek naar mogelijkheden 
om voor de leden en donateurs verrassende, aan-
trekkelijke en uitdagende activiteiten te ontwik-
kelen. Maar dat kan nog beter als u ons daarbij 
“bestookt” met allerlei suggesties en voorstellen: 
brandt maar los zou ik zeggen! Ons doel is dat 
onze leden vreugdevol imkeren en genieten van 
een unieke, en voor onze leefomgeving heel be-
langrijke, boeiende hobby.

Als bestuur weten wij ons gesteund door een groep 
trouwe vrijwilligers die bereid zijn om de handen 
stevig uit de mouwen te steken: dank daarvoor. Dat 
die steun onmisbaar is voor onze vereniging mag 
uit vele activiteiten blijken: de tientallen vrijwil-
ligers voor de openbare demonstraties. In de beide 
stallen van het Nederlands Openluchtmuseum en 
op het landgoed Heuven van Natuurmonumenten 
in Rheden. De bezoekers worden door onze im-
kers gastvrij ontvangen om na een tijdje tevreden 
te vertrekken met een potje honing. Maar ook met 
nieuwe inzichten in het wonderbare leven van de 
honingbij. Op verzoek van de directie van het NOM 
hebben we de demonstraties op zondag uitge-
breid van 9.40 (de briefing) tot ca. 17 uur. Dit heeft 
uiteraard nogal wat uitbreiding van het aantal de-
monstrateurs tot gevolg gehad. Een puzzel voor 
collega Herman Radstake wat hem dankzij goede 
medewerking van onze imkers goed gelukt is. De 
ervaringen zullen we delen in de jaarlijkse coördi-
natievergadering van 14 oktober a.s.

Onze imkeractiviteiten worden in toenemende 
mate maatschappelijk als zeer relevant be-
schouwd. Dat blijkt o.a. uit de positieve reacties 
van kennissen, vrienden en tijdens allerlei demon-
straties. Dat geeft ons imkers veel voldoening en 
een goed gevoel. Bijenhouden in het algemeen 
staat in de belangstelling. Als ambassadeurs van 
het milieu, stimuleert ons dat in het respectvol, 
bescheiden en evenwichtig omgaan met de bijen.
Voor het project “onderwijs” hebben zich ongeveer 
10 deelnemers opgegeven nadat de contacten met 
de wijken waren gelegd. 

De nieuwe bijenstallen op het terrein van land-
goed Rennen Enk ( Insula Dei) en van Akzo Nobel 
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in Arnhem zijn nu een aantal maanden in gebruik. 
De volken doen het goed en wij kijken uit naar het 
nieuwe imkerseizoen 2016 wanneer deze volken 
de volledige cyclus kunnen beleven in hun nieuwe 
leefgebied. 

De bijenvolken in de nieuwe stal van het Arbore-
tum in Wageningen worden door twee bestuurs-
leden onderhouden en hebben na een moeilijke 
start een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zelfs 
is er een redelijke partij honing geoogst, die in het 
winkeltje van Het Depot wordt verkocht. De tuin-
ploeg van het Arboretum heeft op eigen initiatief 
een groot braakliggend terrein ingezaaid met rijk 
bloeiende planten: een lust voor het oog, bedankt 
heren!

Intussen zijn de aanvragen voor de bouwvergun-
ningen van twee nieuwe bijenstallen in de ge-
meente Rheden ingediend. Hopelijk kunnen we 
de toestemming nog dit najaar tegemoet zien. Het 
zandbed voor de fundering van de herbouw van de 
oude bijenstal van Gastelhof in de ECO zone Pre-
sikhaaf is gelegd.
 
Met Natuurmonumenten zijn wij in overleg voor 
een nieuwe huurovereenkomst voor 5 jaar voor de 
stal op Heuven. Ook bespreken we andere zaken 
zoals een betere samenwerking en invulling tij-
dens bijzondere evenementen, het ontvangen van 
speciale groepen etc. 
  
Er wordt achter de schermen door Bart Riggeling 
en Michael Luteijn aan een nieuwe inrichting van 
onze website gesleuteld: het resultaat zal op 14 
oktober tijdens de coördinatiebijeenkomst worden 
gepresenteerd. Het is de bedoeling om een inter-
actieve website te maken.

Onze maandelijkse BIJ-praatochtenden worden 
goed bezocht en gewaardeerd als een vorm van 
directe communicatie tussen allerlei imkers met 
even zovele opvattingen en adviezen. Verhalen 
doen daar de ronde die je niet vooraf kunt beden-
ken. Het is een rijke oogst waarmee je na afloop 
huiswaarts keert. Zaterdagmorgen 26 september 
a.s. vanaf 10.00 uur hebben we al weer de laatste 

bijeenkomst van dit seizoen: komt allen! 
Er zijn twee excursies dit najaar gepland: zie de 
agenda verder in dit nummer. En ook voor de tra-
ditionele inwinteringsmaaltijd in de voetbalkantine 
van de VV Rheden: maandagavond 28 december 
aanstaande: het wordt oergezellig en we zullen 
genieten van 3 soorten stamppotten bereid door 
onze leden- Chef-koks Dion Wouters en Jacco Ro-
zenberg van de Bilderberggroep.

Onze onvermoeibare honingdepothouder, Pim 
Kempe, blijft zich inspannen om te kunnen voldoen 
aan de groeiende vraag naar onze kwalitatief zeer 
goede honing. Deze honing dient uiteraard vooraf 
goedgekeurd te zijn door de honingkeurcommissie 
o.l.v. Marcel Simon.
 
Het bestuur wil Marcel van harte feliciteren met 
zijn nieuwe kroonjaar. Nog vele gezonde en actieve 
jaren binnen onze vereniging toegewenst.

En als voorlaatste bericht: vergeet de bestrijding 
van de Varroamijt niet en winter niet te laat in.

Ten slotte: wens ik U en Uw volken een hele goede 
en mooie afsluiting van dit bijzondere imkersei-
zoen en hoop dat het voor u vreugdevol is geweest.

Arthur Ohm, voorzitter.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 

voor de gelukwensen met mijn verjaardag

De vele namen op de kaart vanaf de Bij-

praatochtend, en het prachtige boek, de 

Beekeeper’s Bible, dat ik kreeg van de 

stalcommissie plus voorzitter Arthur hebben 

mij zeer verrast.

Marcel Simon
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Finish van het bijen seizoen door Erwin Prins

Met het volgende verhaal hoef ik bij mijn imker-
collega’s op onze  openstaldagen niet aan te ko-
men. De kern ervan komt namelijk neer op mijn 
opvatting: de mooiste periode in het bijenjaar 
betreft de maanden november t/m februari. Een 
op het eerste oor ook wel makkelijk af te schieten 
standpunt, want in die maanden ben je imkerend 
juist niet in je bijen bezig, afgezien van een even-
tuele kortdurende oxaalzuurbehandeling tegen 
de varroa in december/januari. Dus: waar heb je 
het over, Rik Oldeven?

Met een afdoend antwoord heb ik het dan ook 
moeilijk: als enige in zuidwaartse richting te gaan, 
waar alle anderen voor de noordelijke route kie-
zen, is vragen om ellende, uitsluiting, ballingschap 
en hoon. In zo’n soort benarde situaties pleeg ik 
naar een gelouterd spreekwoord of gezegde te 
zoeken, waarmee ik het uitzonderlijke met het 
algemene rijmen kan, het bijzondere met het 
gangbare. Ik kom met: “Het hebben van de zaak 
is het einde van het vermaak”. Dus dat met “het 
hebben van “ een einde komt aan “het verlangen 
naar”, waarin kennelijk het vermaak pleegt schuil 
te gaan.
In onze contreien begint met het inwinteren in de 

maanden september/oktober het nieuwe bijenjaar. 
Als we in alle volken “de mijt” hebben bestreden 
en ze vervolgens op ruime schaal hebben gevoerd, 
kijken mijn maat en ik elkaar aan: “Ben jij ook 
zo benieuwd hoe of het er in het voorjaar uit zal 
zien?” Want ja, die bijen gaan vaak toch ook hun 
eigen gang. Dat deden ze al lang voor wij er waren. 
Je weet het dus maar nooit.
En zo begint het grote wachten: vier lange maan-
den lang. Het grote gissen ook: ze moeten toch 
meer dan genoeg voer hebben. Tenslotte is daar 
het steeds maar grotere verlangen heel even in de 
volken te kunnen kijken. Eindelijk februari. De da-
gen die je telt doen zich als weken voor: verlangen 
blijkt met verlengen te maken te hebben.
Kort en goed: van dat grote wachten, gissen en 
verlangen ben ik van lieverlede gaan houden. Ik 
kan niet meer zonder: in de winterstop word je 
gaandeweg de jaren telkens weer gewaar waarom 
je eigenlijk en feitelijk bijen houdt. De rest van het 
jaar komt gewoon neer op de bekende botte plicht 
van het imkeren. Nog vragen, jongens?

Rik Oldeven.

Botte plicht
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Vlechten in Dieren
Vanaf zaterdag 7 november wordt er weer gevlochten in Dieren! Van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte 
welkom in ons verenigingsgebouw aan de Goudakkerstraat 46. U betaalt 40€ voor stro, koffie, een koekje 
en een brandende kachel. Vlechtband zult u zelf moeten aanschaffen, maar in eerste instantie is er vol-
doende vlechtband aanwezig. De aanschaf daarvan is van latere zorg.
 
Voor dat geld bevindt u zich bovendien in een select gezelschap van ervaren roggestrovlechters die u de 
fijne kneepjes van het vak bijbrengen. U moet zich voorstellen dat de zaterdagochtenden in Dieren meer 
een soort 'vlechtsoos' zijn dan een 'cursus', alhoewel u natuurlijk zeker gaat leren vlechten. De meeste 
deelnemers beginnen natuurlijk met een kieps, maar ronde korven, Uddeler korven of manden en mand-
jes voor andere doeleinden behoren uiteraard tot de mogelijkheden.
 
In de loop van de winter zal er eens een zaterdagje vervallen, vanwege de feestdagen bijvoorbeeld, maar 
in beginsel vlechten we door tot ergens in maart, als het weer opknapt en wij beginnen uit te zien naar de 
voorjaarsinspectie.
 
Deze vlechtsoos organiseert de afdeling Dieren sinds jaar en dag. De deelnemers komen werkelijk overal 
vandaan en ieder jaar weer kunnen we rekenen op een mooie afvaardiging van de afdeling Arnhem/Velp.

26 sept: Laatste Bijpraat-ochtend in de bijenstal  
op Heuven. Aanvang 10.00 uur.

3 okt: Excursie Arboretum Wageningen aanvang 
10.30 uur. Verzamelen 10.15 uur parkeerplaats van
het Beeldenmuseum Het Depot te Wageningen.

10 okt: Extra ALV van NBV Wageningen.

17 okt: Excursie Heiderust Rheden aanvang 14.00 uur. 
Verzamelen 13.45 uur bij de ingang van begraafplaats 
Heiderust.

11 nov: Diploma-uitreiking en honingkeuring. 
Aanvang 20.00 uur Aula Nieuw Schoonoord te Velp.
Meer informatie volgt.

28 dec: Inwinterings-bijeenkomst (stamppotten maaltijd) te Rheden.
Meer informatie volgt.
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Door de bij zelf gekozen!
Naam: Danny Bonte
Leeftijd: 38 jaar
Samenwonend in Rijkerswoerd, 2 kinderen
Beroep : Beveiliger bij defensie

We treffen elkaar op de stadsboerderij de Ko-
renmaat (Arnhem Zuid), waar de bijenstal lang-
zaam zijn tweede thuis begint te worden. De stal 
veranderde afgelopen jaar steeds meer in een 
bijen- educatiecentrum, in Korenmaat huisstijl. 
Hij heeft er al veel tijd en energie in gestoken en 
betaalt vaak het educatiemateriaal uit eigen zak. 
Hij is blij dat er binnen de imkervereniging men-
sen zijn die met hem meedenken om zo een ver-
zorgde stal in te richten. Posters worden gedrukt 
of geplastificeerd, ze krijgen een vaste plek in de 
stal. Danny is gedreven en liefst dagelijks even 
te vinden in de stal, waar altijd wel bezoekers 
rondlopen met vragen. En dan zit hij zo weer een 
uur op de praatstoel.

In 2012 heeft hij zich opgegeven voor de basiscur-
sus. In 2013 is hij begonnen met wat volkjes in de 
Schuytgraaf. Hij noemt zichzelf een natuurmens 
en is ervan overtuigd dat de bijen hem als imker 
uitkozen. Hij excuseert zich voor zijn eigen zweve-
righeid, maar het is niet anders; de bij heeft hem 
gegrepen en laat hem niet meer los. Er gaat geen 
dag voorbij zonder bijennieuws. Hij speurt in ver-
loren uurtjes internet af, leest op facebook het im-
kerforum, kijkt op YouTube de filmpjes en vergroot 
op deze manier zijn kennis. Zijn diploma, althans 
de kopie kreeg een plekje in de stal!

Hij heeft een uitgesproken idee over de mens ach-
ter de bij. Noemt zichzelf een imker. Mij vindt hij 
vallen onder de categorie bijenhouders; die rom-
melen wat aan en hebben 1 of 2 kasten. Dan zijn 
er binnen de vereniging een aantal voorbeelden 
van hoofdimkers, de kopstukken noemt hij ze, de 
groot- imkers. De bevlogen, ervaren maar vooral 
ook leergierige imkers die zichzelf blijven ontwik-
kelen. Daar luistert hij graag naar, daar leert hij 
graag van.
Zelf geeft hij zijn kennis ook graag door. De Ko-
renmaat is een geschikte plek daarvoor; ongeveer 

4 keer per jaar komt er een schoolklas in de stal. 
De eerste keer was Danny gespannen en wist niet 
goed hoe hij de les vorm moest geven. Na vier keer 
draait hij zijn hand er niet meer voor om. Het liefst 
duikt hij zo snel mogelijk met groepjes van 4 de 
stal in, zodat ze zich kunnen laten betoveren door 
de bijen. Kinderen vinden het fascinerend en ook 
een beetje eng. Als ze dan een raampje zelf heb-
ben vastgehouden, komen ze trots en onder de 
indruk weer onder hun kap vandaan! Een aantal 
keren hing er in de boomgaard een zwerm, die 
de kinderen konden opzoeken. Ik was erbij toen 
Danny een frontale aanval niet kon voorkomen en 
in zijn neus gestoken werd. Hij reageerde even 
beduusd, maar bleef rustig en de kinderen vonden 
hem maar wat cool!
Op de Korenmaat worden alle feesten het jaar rond 
gevierd, Oogstfeest, Lentefeest, Zomerfeest, ga 
maar door en iedere keer staat de kraam van de 
bijenstal er weer prachtig bij. 

Danny kijkt graag naar de bijen. Hij observeert hoe 
de werksters in het zonnetje uit de kast komen, 
vertelt enthousiast hoe ze ‘tunen’ en vast oefenen 
om straks de kast terug te vinden. Hij wil het volk 
zo min mogelijk verstoren, kijkt vooral op de vlieg-
plank wat er gebeurt.
Per seizoen kijkt hij hooguit 3 keer in de kast, met 
name om te zien of er zwermneigingen zijn. Hij 
vindt het fascinerend om de taferelen op de vlieg-
plank te zien. Wie er wel of niet in mogen. Toch 
durft hij het niet aan om een kast in zijn tuin te 
zetten, al zou hij daardoor wat meer thuis zijn. Hij 
is bang dat het overlast geeft bij de buren en vindt 
het geen fijn idee als de kinderen daar spelen.  

Danny heeft al heel wat geïnvesteerd in zijn hobby, 
zo heeft hij een demonstratiekast ontworpen. Een 
kast met plexiglazen wanden en een plexiglazen 
uitlaat. Het was een heel gepuzzel om hier een 
werkbare kast van te maken, die tevens hufter-
proof is. Hij is nog niet helemaal tevreden over de 
bodem, die vast aan de kast zit. De timmerman 
komt daarvoor nog een keer langs. En ook vraagt 
hij mij nog een oproep te doen aan leden die spul-
len over hebben, een ontzegelvork, een korf, een 
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pijp en ga zo maar door,  graag zou hij ze gebrui-
ken bij de demonstraties. Apetrots is hij op zijn foto 
op de NVB site, en terecht, een heel verzorgde, 
uitnodigende demonstratie tafel met een enthousi-
aste imker. Dat zouden meer verenigingen willen!  

Edith Peters

Vermeldenswaard is ook dat Danny tijdens de 
Open Imkerijdagen op 11 en 12 juli zijn stal had 
opengesteld. Hij liet daarover zelf weten dat het 
een groot succes was. Vooral de zondag was een 
topdag, de mensen stonden in de rij om een kijkje 
te komen nemen. Cor Leep, met wie Danny de stal 
deelt, stond in de stal uitleg te geven, terwijl Danny 
buiten informatie gaf. De mensen combineerden 
hun komst met een bezoek aan het natuurcen-
trum. Veel bezoekers bleken op de hoogte van 
de bijensterfte en het belang van bijen, en heel 
geïnteresseerd in het houden van bijen. Danny 
verwacht er daarvan nogal wat bij de volgende 
cursus.
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Bijen in de kunst 
Dit keer kunstzinnige portretten in de vorm van 
beelden gemaakt van bijenwas en raat door 
beeldend kunstenaar Karola Veldkamp. Zij is zelf 
imker en is geïnspireerd doordat twee van haar 
bijenvolken in resp. 2013 en 2014, doodgegaan 
zijn, het laatste volk door gif. 
De hierna volgende verklarende tekst bij de beel-
den is door Karola Veldkamp geschreven.

Het portret van “De Bijenkoningin” is vervaar-

digd van de overblijfselen van een bijenvolk dat in 
september 2013 is doodgegaan. Karola gebruikte 
bijenwas voor het gezicht en de oorspronkelijke 
bijenraten voor het kapsel. Het portret heeft een 
krachtige verschijningsvorm en bepaalt niet alleen 
door haar fysieke aanwezigheid de atmosfeer van 
de ruimte waarin zij zich bevindt, maar ook door 
haar geur. De vrouw heeft een sterk gezicht en 
draagt met een zekere trots haar kapsel van bijen-
raten. Karola beschouwt dit beeld als een ode aan 
de bijenvolken, die overal ter wereld ernstig in hun 
bestaan bedreigd worden. Het volk, waarvan de 



11

deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   September  2015  |  jaargang 40

restanten zijn gebruikt voor dit beeld, 
is daarom in haar ogen niet voor 
niets gestorven. Het kapsel vertelt 
een verhaal over de geschiedenis 
van dit bijenvolk. Een werkzaam 
volk. De kleuren van de raten 
variëren van licht goudgeel naar 
donkerbruin. In een aantal raten
zien we koninginnendoppen, 
stille getuigen van de pogingen 
om een nieuwe koningin te maken.
Hier en daar treffen we in een 
enkele honingraat een 
verdroogde bij aan. 
 
Het portret “Dar” is uit-
sluitend opgebouwd uit 
bijenraten van een bijenvolk 
dat in maart 2014 is dood-
gegaan door gif. Onder hem 
liggen de dode bijen van het volk
waartoe hij eens behoorde. Het 
mooie grote volk was in een dag tijd 
dood. Karola heeft de bij een menselijk 
gezicht willen geven, zodat wij ons met 
de bij beter kunnen identificeren. Het 
portret “Dar” heeft een krachtige ver-
schijningsvorm en bepaalt niet alleen 
door zijn aanwezigheid de atmosfeer van
de ruimte waarin hij zich bevindt, maar 
ook door zijn geur. Ook hier variëren de 
kleuren van de raten van licht goudgeel, 
waar de bijen hun honing bewaarden, 
tot donkerbruin, waar het broed zich 
bevond. 
De “Dar” in nood heeft 
verdriet. 
Honingtranen 
hangen aan zijn 
wangen.

 
Marcel Simon
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           Met klaas de hei op
                              Het was dinsdag 25 augustus een   
                            prachtige dag op de hei. Lekker
                        warm en de bijen vlogen, zoals het 
hoort op  de hei. Echt een dag, waarop je kon 
laten zien waarom imkers hun bijen naar de hei 
brengen en wat dit niet alleen voor de imker, 
maar ook voor de bestuiving van de heide bete-
kent.
 
Omroep Gelderland had die dag in overleg met Na-
tuurmonumenten uitgezocht om een reportage te 
maken van de combinatie Natuurmonumenten en 
bijen op de heide.  
Na een korte voorbespreking trokken Tineke 
Velthorst, adjunct regiobeheerder van Natuurmo-
numenten, cameravrouw Marjan Volkers en inter-
viewer Paul Giezen van de Omroep met Klaas Pop-
pinga op naar de standplaats van Klaas op de hei. 
Klaas had de anderen nog geadviseerd om zijn 
meegebrachte imkerkappen te gebruiken, maar 
zoals op de foto te zien is werd daar geen gebruik 
van gemaakt.  
Klaas opende een van zijn kasten en liet zien hoe 
de bijen al hun best gedaan hadden om de heide te 
bestuiven en de raten al aardig gevuld hadden. Na 
terugplaatsen van het tweede raampje keek Klaas 

om en zag niemand meer achter zich. Alleen de 
camera lag er nog. De menigte inclusief ikzelf 
hadden de benen genomen, omdat de bijen in 
zeer defensieve stemming - jullie blijven van onze 
honing af - de aanval geopend hadden.  
Diverse steken later kwam men weer tot bedaren 
en werd de sessie, nu met kappen, voortgezet. 
Tineke Velthorst mocht haar verhaal houden over 
diverse diersoorten op de hei, zoals de nacht-
zwaluw en hagedissen, en Klaas kon uitleggen 
waarom heidehoning de koning onder de honing-
soorten werd genoemd.  
Maar de stemming was wat verstoord en later 
die dag bleek dat de interviewer toch zoveel last 
van de bijensteken had dat hij ervoor behandeld 
moest worden. Met gevolg dat er die avond geen 
item op de omroep over deze heide expeditie te 
zien was. 
Een onbevredigende afloop. Klaas heeft als troost 
nog twee potjes honing naar de omroep gebracht. 
 
Marcel Simon
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Eigenlijk is de vraag “Klaar voor de herfst?”, 
want de bijen moeten hun aangeboden winter-
voer opgeslagen hebben voor de nachtvorst 
begint. Zij moeten tenslotte nog hard werken om 
het watergehalte uit de suikeroplossing zover te 
verminderen dat het voer, net als bij honing, niet 
gaat gisten. 

Voer dus ook met een 2 suiker/1 water oplossing. 
Maak je de oplossing zelf, breng dan eerst de sui-
ker in de pan, zet een merkteken aan de binnen-
kant van de pan bij het oppervlak van de suiker, en 
voeg dan water toe tot datzelfde merkteken. 
Met 14kg voer voor een 1-broedkamer volk is er 
voldoende om via hun energiehuishouding de tem-
peratuur in de wintertros op peil te houden.  
Aanvankelijk zal er centraal nog een broednest 
aanwezig zijn dat langzaam kleiner wordt naarma-
te het kouder wordt. De nog in september en mis-
schien nog begin oktober gelegde eitjes  worden 
pas 3 weken later tot winterbijen. De overgebleven 
lege cellen heeft de tros nodig om zich aan vast te 
klampen. Teveel voeren zou die ruimte in de raat 
kunnen vullen en dus ook niet goed zijn. 
Die wintertros beweegt zich gewoonlijk van bene-
den voor naar achter boven. Ze blijven zo steeds 
in contact met het gevulde deel van de raten. Aan 
het gevallen mul op de schuiflade, - als je die in de 
winter gebruikt -, is te zien hoever de tros is opge-
schoven. 
Met dalende temperatuur trekt de tros zich meer 
samen. Hoe kleiner de bol hoe kleiner de opper-
vlakte die warmte aan de omgeving afgeeft. En hoe 
kouder het wordt hoe meer de bijen hun thoracale 
vliegspieren moeten laten werken, zonder de vleu-

Klaar voor de winter?
gels te laten bewegen. 
Eigenlijk een soort van rillen, dat wij ook doen als 
we het koud hebben. De daardoor veroorzaakte 
temperatuurstijging maakt dat bijen diep in de tros 
het te warm krijgen en zich naar de buitenkant van 
de tros bewegen om af te koelen. En die van buiten 
gaan weer meer naar binnen. Zo is zo’n tros eigen-
lijk steeds in beweging.  
Nog even terug naar het begin van het inwinte-
ren. Tegelijk daarmee moet de Varroa bestreden 
worden; en eigenlijk al zodanig op tijd dat de win-
terbijen, die nog geboren moeten worden minder 
schade van de mijten ondervinden. Zowel mieren-
zuur als Thymovar zijn voor wat betreft de werking 
afhankelijk van de temperatuur. Hoe kouder hoe 
minder effect. Dat betekent dus dat de bestrijding 
zeker in september, en liefst nog vroeg in septem-
ber, moet zijn afgerond. 
Na invoeren en bestrijden is het tijd om de vlieg-
spleet te verkleinen, zodat muizen geen toegang 
meer hebben. En verstandig is ook om de kasten 
iets naar voren hellend te zetten, zodat condens-
water uit de kast kan lopen.  
Nog een punt van discussie is altijd: schuiflade 
weglaten of niet. Bij weglaten is er minder con-
densvorming, maar als de kasten niet op een 
enigszins beschermde plek staan kan de koude 
wind ervoor zorgen dat de bijen meer voer gaan 
gebruiken. En voor controle van de val van mijten, 
bijvoorbeeld na het druppelen van oxaalzuur in de-
cember, is een lade ook wel handig. 
Een succesvolle overwintering toegewenst, ook 
voor jullie zelf,
 
Marcel Simon 
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Imkeren in Zuid-Korea
Zuid-Korea, Ildong Pocheon, Juni 2015

Om 5 uur s’ochtends gaan ik en mijn Koreaanse 
vriend op weg richting het noorden van Zuid-
Korea, waar een imker met zijn vrienden in de 
buurt bijen stalt. Ik heb het contact opgedaan via 
een leraar plantenkunde die me in contact heeft 
gebracht met de Zuid-Koreaanse Vereniging voor 
Imkers.

Ze zijn al druk aan het werk langs de weg. Er staan 
rijen met kasten laag op de grond op een groot 
blauw zeil. 

De imker, Yang-Boong Ga begroet ons terwijl hij 
doorwerkt en zegt dat hij zo snel mogelijk de ho-
ning wil verzamelen, en we later kunnen praten. 
We hoeven geen pak aan want ondanks dat de 
bijen ontzettend onrustig zijn en om onze lichamen 
zwermen, steken ze niet. Zelfs terwijl alle werk-

zaamheden inclusief slingeren ter plaatse gebeu-
ren. Ook ligt de grond bezaait met dode bijen en 
gebruiken ze slechts geringe hoeveelheden rook, 
naar zeggen een speciaal kruiden mengsel om ze 
rustig te houden. De imker is zo’n 80 jaar, net als 
zijn 4 vrienden. 

Met Koreaanse efficiëntie oogsten ze kast na kast. 
De imker gaat op een kast zitten en opent de kast 
voor zich. Hij bekijkt de raat en als er veel broed op 
zit laat hij ze zitten. De andere raten geeft hij aan 
een tweede persoon die ze ontzegeld en afborstelt 
met een ontzegelapparaat. Hij geeft de ontzegelde 
raten door aan de mannen bij de elektrische ho-
ningslinger, die 3 meter verderop staat. Met 8 raten 
in de honingslinger gaat deze aan en verzamelen 
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ze de honing in jerrycans met een filter en vullen 
ter plekke plastic potten van 1 kg af. 

De was en ander afval gooit hij op een compost-
hoop en hij zet er direct nieuwe raten in. De raten 
importeert hij uit China, evenals het voer voor de 
bijen, volgens hem suiker met enkele mineralen 
en extracten. Jindu-ki, de varroa-mijt, zien we 
soms in de volken. In periodes dat er geen dracht 
is, verwijderen ze de mijten met chemicaliën voor 
dat de kasten een dag hermetisch afgesloten wor-
den. Zo zijn de bijen veilig tot de volgende dracht.’

Voor we het weten drinken we kopjes honing en 
zitten we aan het ontbijt met hem te praten.
‘Er is weinig onderhoud. In de winter gaat er op 
koude dagen een deken met luchtgaten over de 
kasten, en ze worden gevoed met een automa-
tisch voedersysteem. Ik werk snel door omdat ik 
meerdere kasten stal rondom dit gebied. Die wil 
ik nog bezoeken vandaag. Zo verdien ik snel geld. 
We komen net uit het zuiden, waar we de Acacia 
bloesem volgen. De volgende honing komt van de 
kastanje.’

En veel geld verdient hij. Honing is erg gewild in 
Korea en wordt gebruikt als cadeau of luxeproduct. 
Een pot van 1 kg. heeft al gauw een prijs van  50-60 
euro, en dit is zijn minst speciale honing. 

‘We verzamelen ook de pollen, met een filter on-
deraan de kast, en de koninginnengelei, die beiden 
goed verkopen. De oogst is wel slechter, door het 
snel veranderende klimaat.’ 

‘Er wordt hier een beetje neergekeken op imkers. 
Mensen denken dat we een soort tweederangs 
boeren zijn, van lagere klasse. Ze begrijpen niet 
dat je rijk kan worden van bijenhouden. Ik heb er 
als professionele imker veel geld aan verdiend. 
Mijn vrienden komen van topfuncties zoals CEO 
bij een bank en doen dit als pensioenshobby. Het 
zijn vooral gepensioneerden. Ik ben erg verrast en 
verheugd dat twee jongeren geïnteresseerd zijn in 
ons werk.’

Hij weidt erg lang uit over de rol van imkers in 
Korea, wat helaas het interview een beetje tegen-
werkt, maar het zou tegen alle etiquette ingaan om 
hem te onderbreken om naar specifieke details te 
vragen. Ze gaan al snel weer verder in een oude 
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rammelende KIA, en hij geeft mij de contacten van 
andere imkers en leden van de vereniging. Helaas 
was er geen tijd voor verdere bezoeken maar het 
was wel een uiterst bijzondere ervaring.

Dario Cramer 
(neef van Bart Riggeling)

Elektrisch ontzegelapparaat met stalenborstels
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Komend seizoen zal Edith Peters, cursiste van het 
jaar 2014, in de Bijenstal verslag doen van haar 
ervaring als beginnend imker.

Weemoedig kijk ik naar de vliegplank van de kast 
in mijn tuin. Ik kan er niet omheen; de activitei-
ten nemen af. Afgelopen week, toen het zonnetje 
nog volop scheen, kwamen de vliegbijen nog met 
volle pootjes aangeland. Maar nu lijkt het uit met 
de pret. Het volk in mijn tuin bleek bijzonder pro-
ductief; na de eerste lente honing kon ik na een 
maand alweer slingeren voor de zomerhoning.  

Anderhalve week later was er een vossenjacht 
bij mij in de buurt. De schoolkindertjes zochten 
naar verklede vossen, een beetje ondeugend trok 
ik mijn imkerpak aan. Ze zagen me trouwens niet 
staan, die speurdertjes, ik kwam niet op de plaat-
jes voor! Maar tot mijn grote verbazing bleek toen 
dat de honingkamers vol verzegelde honing zaten. 
Aan de mint smaak te proeven was het lindeho-
ning. Maar liefst 70 potten erbij in 1,5 week.
Nu heb ik de eerste tijd aan familie, buren, vrien-
den, collega’s (van mezelf en de kinderen) de pot-
ten uitgedeeld. Een leuk etiket erop, een enthou-
siast verhaal erbij, het was een feest om te geven. 
Maar nu was het toch tijd voor de volgende stap;  
een bordje in de tuin.  Honing te koop uit eigen 
tuin, € 3,- per pot.  Ik hoopte een aantal potjes te 
verkopen, maar dat liep anders. Buren kwamen 
met verhalen over hooikoorts en pollen uit de wijk. 
Dat heb ik even nagezocht en blijkt niet weten-

Prijzenoorlog
schappelijk aangetoond, maar wel mooi voor de 
verkoop! Dan zijn er buren die oorspronkelijk van 
landen rondom de Middellandse Zee komen; ze 
zijn goede afnemers, maar ook weer enthousiaste 
vertellers. Tijdens mijn vakantie belde één van 
mijn dochters in hilarische stemming dat er geen 
wisselgeld in de kassa lade zat! Dagelijks bleken 
er mensen aan de deur te komen voor de honing.  
En nu is het op. Helemaal op! 
Ik was een beetje op het verkeerde been gezet 
door de bijen. Dacht dat na mijn vakantie de volle 
honingkamers weer geoogst konden worden. 
Maar nee, er was wel honing, maar nog niet ver-
zegeld. En de klanten blijven komen, ik leg ze uit 
dat de natuur zich niet laat dwingen, weer een 
mooi verhaal! Ondertussen begrijp ik van andere 
imkers dat € 3,- voor een pot honing erg weinig 
is. Ik kreeg zelfs verwijten om de oren; ik zou de 
markt verpesten en broodroof plegen. Zijn er prijs-
afspraken, is er sprake van kartel vorming in de 
bijenwereld? Bepaalt het Openluchtmuseum wat 
ik voor de honing mag vragen? Ondertussen ben ik 
overtuigd dat het te weinig is, een potje honing bij 
de Aldi kost € 2,79. Dus bij de volgende ronde zal 
ik de prijs verhogen. Behalve voor Tim, het buur-
jongetje dat nu al 3 keer aan de deur is geweest 
met € 3,- in zijn knuistjes. Die krijgt er een doosje 
eitjes van de kippen bij! Ook uit eigen tuin! 

Edith Peters

Elektrisch ontzegelapparaat met stalenborstels
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Ervaren imkers zitten er niet zo mee als zij een 
bijensteek oplopen. ‘Dat hoort bij het vak’ zeggen 
we dan. De meeste imkercursisten, die deze ‘vak-
kennis’ nog niet hebben opgedaan, vragen zich af  
hoe hun lichaam op een bijensteek zal reageren. 
Dit blijkt bij de meeste cursisten uiteindelijk toch 
mee te vallen.

Al zul je waarschijnlijk nooit enthousiast worden 
van een bijensteek, maar ‘het went’…  althans 
meestal. Voor een enkeling, verandert ná de eer-
ste steek de perceptie op ‘gestoken worden’ zo in-
grijpend dat het zweet al uitbreekt bij de gedachte 
aan een herhaling. Niet kinderachtig maar uiterst 
vervelend en teleurstellend voor de betrokkene 
die met veel enthousiasme was begonnen bijen te 
houden. De vrees (!) voor een allergische reactie 
kan je blijkbaar behoorlijk parten spelen. 

Uiteraard wordt volgens het protocol voor bijen-
teeltleraren tijdens de cursus aandacht besteed 
aan het verschil tussen ‘normale- en ongewone’ li-
chamelijke reacties als gevolg van een bijensteek. 

Daarnaast ‘speelt wel’ dat deelnemers aan de 
basiscursus, het risico dat zij gestoken zullen 
worden hebben ingecalculeerd als factor: uiterst 
waarschijnlijk. In deze stelling ga ik uit van mijn 
persoonlijke ervaring waarbij door enthousiasme 
over de cursus, alle informatie over het thema: 
‘mogelijke fysieke reacties op bijengif’ totaal aan 
mij voorbij ging als ‘ingecalculeerd risico’. Een 
heel scala aan ‘normale reacties’ is bij mij inmid-
dels de revue gepasseerd, van geen reactie op 12 
steken, tot een dikke hand bij één steek(je) in mijn 
pink. Voor wat betreft de reacties op bijensteken is 
het goed te weten dat het oplopen van veel steken 
in het begin van het seizoen de immuniteit bevor-
dert. Daarbij bevordert of remt het gebruik van een 
antihistaminicum (b.v. Ceterizine)  het ontstaan van  
immuniteit niet.

Heel globaal zou je kunnen stellen dat lokale reac-
ties op een bijensteek ‘normaal’ zijn: dik worden, 
roodheid of jeuk op de plaats van de steek. Deze 
plek is goed te behandelen met After Bite (werk-

zame stof: ammonium hydrochoride).  Zo’n locale  
reactie wordt, volgens de schaal van Müller, om-
schreven als:  Graad 0 (nul)   

Müller, een Zwitserse arts die zijn levenswerk 
heeft gemaakt van het bestuderen van de aller-
gische reacties op bijen- en wespengif, heeft een 
classificatie gemaakt van de ernst van de anafy-
lactische (allergische) reacties. Deze classificatie 
loopt van 0 tot IV, waarbij IV de ernstigste vorm is.
De ‘ongewone reacties’ in deze schaal zijn: 
       
Graad I: Symptomen van de huid zoals jeuk, ont-
staan van galbulten, rode jeukende bultjes over het 
hele lichaam. Roodheid kan ook verspreid over het 
hele lichaam voorkomen. > huisarts
Graad II : Graad I plus zwelling van bijvoorbeeld 
oogleden, lippen, tong, keel.Misselijkheid, braken, 
licht gevoel in het hoofd. > huisarts
Graad III:  Graad I + II plus ademhalingsproblemen, 
ernstige kortademigheid. Bel 112 
Graad IV:  Graad I + II + III met bewusteloosheid, 
verlaagde bloeddruk en shock. Bel 112

Het tot stand komen van deze schaal is van oor-
sprong gelegen in het feit dat allergische reacties 
op verschillende soorten insectengif op elkaar 
lijken. 
Een aantal imkers heeft dit seizoen ervaren dat  
het opbouwen van immuniteit voor bijensteken niet 
beschermt voor een, wat heftigere, reactie op een  
wespensteek. Al vielen deze reacties allemaal  on-
der de  ‘normale’ reacties. Gerapporteerd werden 
langer dik blijven of langer last houden van jeuk  of 
een ontstekingsreactie  op de steekplek.  

Reacties kunnen ontstaan op elk afzonderlijk aan-
wezige component (allergeen), maar worden ook 
bepaald  door de hoeveelheid allergene stof per 
steek. 
Opmerkelijk daarbij dat dit ook binnen het soort 
behoorlijk kan verschillen. Het gifblaasje van een 
bij kan een inhoud hebben van 300μg en de ‘range’ 
van afgifte ligt tussen de 50-140 μg per steek.
 

Over allergie gesproken...
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Ter verduidelijking een overzicht van de samen-
stelling van allergenen: 

Apis mellifera

Honingbijen                         

Vespula vulgaris 

Wespen

phospholipase A2 phospholipase A1 

hyaluronidase hyaluronidase
acid phospatase antigen 5 
melittine 

protease 

Bron: A.P.H.Jansen, internist-allergoloog, Allergo-
logie Praktijk Arnhem, 
Rapport/internationale richtlijnen:  EAACI POSI-
TION PAPER Tabel 2,  voor dit artikel beperkt tot 
honingbijen en wespen.

In bovenstaande tabel zie je dat de eerste twee 
stoffen op elkaar ‘lijken’. Dat zou kunnen beteke-
nen dat een allergie veroorzaakt door deze stof,  
afkomstig van wespen, ook voor bijensteken zou 
kunnen gelden.

In dat kader verscheen onlangs een arti-
kel (NRC)  waarin Hanneke Oude Elbering 
(Allergologie,UMCG) een onderzoek aankondigt 
dat moet leiden naar de voorspelbaarheid van al-
lergische reacties op insectengif. Hiervoor worden 
mensen gezocht, die zich onder medisch toezicht 
willen laten steken door wespen. 

Voor de opbouw van immuniteit bij imkers is het 
vermeldenswaard dat bij gemiddeld 25 steken per 
jaar de ‘normale’ reacties (Graad 0,  Müller) ver-
wacht kunnen worden. Absolute  immuniteit (geen 
enkele reactie !) vanaf 200 steken per jaar. 
Voor imkers, die een allergische reactie, Graad 
III t/m IV ‘vrezen’ is er een mogelijkheid om  im-
munotherapie te volgen bij een Allergoloog. Dit 

vanwege een hoge expositie aan insecten. Voor 
anderen is dit alleen bij een aangetoonde allergie 
(graad III of IV) met een verhoogd risico op een 
ernstige anafylactische reactie. Een immuno-
therapie duurt  circa 45 maanden. Behandelaar 
binnen onze regio is de Allergologie Praktijk Arn-
hem.  Voor wie zich verder wil verdiepen in deze 
materie heeft de redactie twee (Engelstalige) rap-
porten ter beschikking,  met dank verkregen van 
A.P.H.Jansen, internist-allergoloog, Allergologie 
Praktijk Arnhem.

Lotty van den Bosch   
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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:
van 1 oktober t/m 15 februari

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

Aanbieding!
Vanaf 1 oktober tot 15 december 

50 Ongemonteerde broed- of 
honingkamerramen 

van €42,50 voor €27,50 

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

* Deze actie is alleen geldig van 1 oktober t/m 15 december op vertoning
 van deze advertentie. Maximaal 200 per klant.


