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A. Faber / H. Roerink

Opslaan lege raten en ramen
Het in voorraad hebben van ramen, niet uitgebouwde
dan wel uitgebouwde ramen met of zonder voer is
een noodzaak voor de imker. Het bewaren zonder ze
ten prooi te laten vallen aan muizen, wasmot, rovende
bijen en of beschadiging is vaak een probleem. De
ramen ophangen op een luchtige, lichte, bijenvrije
plek kan (wasmot heeft een hekel aan licht en tocht),
maar blijkt vaak helemaal niet zo bijenvrij te zijn als
men denkt. Zeker niet als er nog wat restjes voer1
honing uit de ramen te halen valt. Een goede
methode is om een oude klerenkast te gebruiken, met
290 latjes tegen de zijkanten waarop de ramen kunnen
hangen, eventueel voorzien van ventilatieroosters
boven- en onderin de kast. Met op de deur tochtstrip
geplakt en gesloten met eierkistsluitingen en de hulp
van ijsazijn doe je al heel wat meer. Een nadeel van dit
type kast is dat je alleen de voorste ramen kunt zien
en niet weet wat je eigenlijk in voorraad hebt. Om ze
na te kijken moet je dus de hele kast uitpakken. Op
een beschrijfbaar stukje plastic op de binnenkant van
de deur kun je natuurlijk ook bijhouden wat er per
etage in zit.

De insteekkast
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kast. Je kunt als het ware door de ramen heen
bladeren, ze gemakkelijk bekijken en uitzoeken wat je
nodig hebt. De niet uitgebouwde ramen kun je
eventueel nog beschermen door er plaatjes tempex
tussen te plaatsen en ze te bundelen. Voor diegene
die een ramenkast wil makenlkopen is het raadzaam
eerst eens goed rond te kijken bij collega imkers wat
die zoal in gebruik hebben. Het blijft natuurlijk van
belang om oude zwarte ramen zo snel mogelijk hun
weg naar de (zonne)wassmelter te doen vinden.
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De Enschedese bijenstal

De bijenstal van de VBBN subvereniging Enschede
beschikt over een ramenkast met een praktisch
insteeksysteem. Een oortje wordt tussen het dak en
een latje achter in de kast gestoken (zie tekening).
Vóór rust het raam op een lat op de bodem van de
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Schematisch overzicht van het insteeksysteem:
A. Oortje tussen dak en latje
B. Vóór rust het raam op een lat of de bodem

