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IMKERERVARINGEN IN JANUARI
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Piet van Schaik

Bij een bleek zonnetje laten ze zich zien
Eerst even voorstellen, In januari is daar wel tijd voor.
De bijen rusten nog1
Mijn naam is Piet van Schaik en ik woon in Westervoort
(bij Arnhem). Ik imker ruim 20 jaar. Het begon met een
cursus 'beginnend imker' en een gekregen volkje van
een dorpsgenoot. Algauw kwam er een zelfgeschepte
zwem bij. Het bijenstalletje achter in de tuin was een
houten hokje met een opklapbaar dak. En de bijen die
ik toen had staken geweldig.
Zo'n 8 jaar geleden kocht ik een Buckfastmoer bij
Mehler in Duitsland. Hare majesteit kwam per post.
Heel voorzichtig werd ze ingevoerd in een klein volkje.
Op hoop van zegen.
Het lukte wonderwel en vanaf die tijd zijn mijn bijen
vriendelijker geworden. Sterker nog: ze zijn mijn
vrienden geworden! ik bezit nu een bijenstal waarin
zes volken staan. Op een schuifbtire plank erboven
Stam wat reservevolkjes om in het voorjaar eventueel
mijn volken mee te versteticen.
Januari is de
maand dat de
bijen zich bij een
bleek zonnetje
laten zien. Ze
moeten zo nodig!
Dat is dan ook
direct op de
buitenhangende
witte was te zien.
Zo slaap je dan
lekker tussen de
bijenhoopjec.
Maar ze doen
meer!
Vlak bij mijn huis staan een paar hazelaarstruiken.
Hoewel stuifmeel verzamelen van hazelaarkatjes niet
meevalt worden er driftig pogingen ondernomen.
Wanneer zal het dit jaar weer zijn? De vroegste datum
dat ze genoemde katjes bij mijn buren vonden was
19 januari.
Het wordt nu ook tijd om de lade onder de gaasbodem te schuiven. Vallen er nog mijten?
Volgens een Duitse ondenoeker mag dat absoluut
niet het geval zijn! Valt er meer dan een mijt per week,
dan moet de varroamijt nog een keer bestreden
worden met oxaalzuur. Ik gebruik Bienenwohl (De
naam zegt het al: de bijen kicken erop omdat naast

het oxaalzuur een aantal andere stoffen toegevoegd is
met een prettiger geur). Ik zal u laten weten of een
behandeling noâig was. We zullen ze krijgen!

Solmire bijen
In deze maand is het tijd om wat te klucsen. Al jaren
heb ik een klein blokje met gaten tegen het huis
hangen als broedgelegenheidvoor solitaire bijen. Het
blokje hangt vlak bij de plaats waar we s' zomen
buiten zitten wat tot gevolg heeft dat verschillende
gasten nieuwsgierig naar de rondvliegende bijtjes
kijken. 'Kun je die m dicht bij huis houden? en
'Steken ze niet? zijn zo de geijkte vragen.
Moet je ook eens doen! Het is gewoon een leuk
gezicht. Nog leuker wordt het als je iets over het
leven van de solitaire bijtjes kunt vertellen. Alleen al
het feit dat eerst de dametjes geboren worden. Die
blijven dan net zolang voor de opening 'hangen'
totdat een werksterbijtje geboren wordt. Dit geeft al
genoeg aanleiding voor een amusant gesprek.
Zo'n woonplaats
voor solitaire
bijen is makkelijk
te maken. Van
een niet te dun
blok hout;
minstens twintig
centimeter dik.
Daarin boor je
gaten met
verschillende
diameter.
Ik heb gaten
geboord met
een doorsnede van 4 - 6 - 8 en 10 mm. De gaten
moeten zo diep mogelijk geboord worden. Ik heb
extra lange houtboortjes gekocht. Daarmee ging het
prima.
Afgelopen zomer zijn de gaten in mijn houtblokken
door verschillende soorten solitaire bijen betrokken. Op
de bijgeplaatste foto is dit te zien. Nu maar hopen dat
dit jaar wat dikkere soorten hun nestgaten betrekken.
Natuurlijk kun je ook een bosje riet- of bamboestengels
nemen. Net achter het knoopje afknippen en bij elkaar
binden. Voor zo'n bosje is vast wel een beschut plekje
te vinden.
Succes ermee. Bij mij is het een doorlopend succes.
Daarnaast: er staat nu een kunstwerk in onze tuin!
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