Imkergemeenschap
Marten Aalpoel, een imker uit Eindhoven met een respectabele leeftijd, is de uitvinder van deze
bijenborstel. De borstel bestaat uit niet meer dan een stuk tochtstrip en een latje. Bij monde van
Wil Brans laat Marten weten dat hij er trots op is.

Plek voor uitvindingen, tips, trucs en andere handigheden

Gemak dient ook de imker

“

1. Nadat het voer op is, halen wij de
kegel of het schotje weg uit de
voerbak en laten de bijen de voerbak
schoonlikken. Dat scheelt een hoop
schimmel en schoonmaakwerk!
2. A
 ls je spaarkasten op die plastic
Nicot-bodems hebt staan, dan kun
je twee haakse ‘kastplankdragertjes’ aan de achterkant monteren.
De kast kan dan niet meer van de
bodem afschuiven.
3. Ook bij een normale bodem van een
spaarkast gebruiken wij het muizenrooster van Nicot. Die zetten wij vast
met twee elastieken koorden die aan
de achterkant van de kast bij elkaar
worden gehouden met een ‘koordstopper’, zoals je die b.v. onderaan
een jack hebt.
4. W
 ij plakken met plakband een plastic vierkantje - bijvoorbeeld uitgeknipt uit een of ander hoesje - met in
het midden een gat, onder een grote
voerbak van 5 liter. De bijen kunnen
nu niet meer in de holte komen om
die vervolgens met propolis en was

te behandelen. Dat scheelt ook weer
schoonmaakwerk.
5. Voor het schoonkrabben van ramen
en kastmateriaal gebruiken wij naast
een aardappelschilmesje een zogenaamd ‘huisje’, een driehoekige
verfkrabber dus.
6. Als je een koningin wilt merken met
behulp van zo’n doorzichtig plastic
hulsje, dan gebeurt het vaak dat de
koningin niet naar boven wil lopen.
Hou in dat geval een stuk wit papier
bij de hand. Schuif dat onder het
buisje. De koningin loopt dan vrijwel
onmiddellijk omhoog.

Eenrichtingverkeer?
En dan nog iets. We willen al heel lang
heel graag weten of er iemand is die
iets heeft bedacht om de bijen te beletten naar buiten te vliegen, terwijl ze wel
naar binnen kunnen. Een soort omgekeerde bijenuitlaat voor de vliegspleet
dus. Zoiets zie je wel op professionele
hommeldozen die je voor de bestuiving kunt kopen. Maar zou er voor een
bijenkast ook zoiets te verzinnen zijn?
Elke keer namelijk als er een volk naar
een andere plek gaat of als je
reist, bijvoorbeeld van of naar de heide,
dan moet je ‘s avonds laat of ‘s
morgens heel vroeg je kasten sluiten.
Als je denkt dat ze allemaal
binnen zijn, komen er toch weer bijen
aanvliegen of er vliegen bijen weg. De
vliegopening moet dan weer open en
je kunt weer een tijd wachten.
Ik ben benieuwd of er iemand is die
iets weet!

”

Teeltgroep Marken

Teeltgroep Marken (Buckfast) vraagt
belangstellenden tijdig te laten weten
of ze volkjes willen aanbieden (drie
perioden tussen juni en eind juli):
e h.groen@chello.nl. In de volgende
Bijenhouden volgt een artikel over de
Marker activiteiten door Herman Groen.
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Na de Leber-voerbak uit Yde, een reeks bedenksels uit Voorschoten. Ze zijn van
Hanneke en Paul van Rooijen. Hanneke en Paul laten zich overigens verontschuldigen
voor het vanzelfsprekende van sommige zaken. Toch zijn die opgenomen, al was het
maar om de beginners onder ons op een idee te brengen. Verder kun je als veteraan
soms de eenvoudigste dingen over het hoofd zien. Paul stelt ook nog een intrigerende
vraag. Antwoorden en nieuwe ideeën naar Bart de Coo!
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