maandblad voor bijenhouders juni 2007 # 14

Ko r t e b e r i c h t e n

Open Imker Weekend
Nog maar net bekomen van het groots
gevierde 100-jarig jubileum, heeft NBV
Driebergen-Doorn alweer een nieuw en
origineel evenement georganiseerd. Op 14
en 15 juli wordt een ‘Open Imker Weekend’
gehouden, met een mooie fietsroute die
langs een aantal imkers voert. Elke imker
houdt open huis in zijn bijenstand en
belicht een bepaald aspect van het bijenhouden. Er kan ‘geproefd’ worden van
honingslingeren, korfvlechten en kaarsen
maken. Maar er zijn ook specialisten die
informatie geven over koninginnenteelt,
bestuiving of drachtweiden. Het evenement vindt plaats i.s.m. de omliggende
verenigingen in Leersum, Zeist en BunnikHouten. De imkers zijn van 10.00 tot
16.00 uur aanwezig op de bijenstanden.
Verdere informatie bij de plaatselijke VVV.

D e l e z e r s c h r i j ft

Varroamijt
Ik ontving Bijenhouden met daarbij
een uitgave van PPO-Bijen over het bestrijden van de varroamijt. Ik vraag me af
hoe het inmiddels is afgelopen met mijn
bijdrage van enkele jaren geleden. De
vraag was toen welke imkers zonder bestrijding imkeren. Ik heb mij toen gemeld
en mijn aanpak beschreven. Deze
beschrijving is ook geplaatst in uw blad.
Afgesproken is dat PPO-bijen daar
onderzoek naar zou doen. Er is toen
iemand van PPO-Bijen geweest, die mijn
bijen heeft gecontroleerd, en bevonden
heeft zoals ik dat beschreven heb. Mijn
bijen zijn niet vrij van varroamijt, maar ik
voer al een jaar of acht geen specifieke
bestrijding meer uit. Ze kunnen goed met
de relatief geringe hoeveelheid aanwezige mijten overweg, zonder dat dat tot
sterfte of verzwakking leidt.
Mijn aanpak is zeer eenvoudig. Ik voeg
n.l. uitsluitend wat zeezout toe aan het
voer bij het inwinteren. Het gaat om de
hoeveelheid van 1 theelepel zout per kilo
suiker. Mijn conclusie uit het positieve
resultaat is, dat de bijen vatbaar worden
voor de varroamijt tengevolge van zoutgebrek. Ik begrijp niet dat daar niets mee
wordt gedaan, terwijl wel veel geld wordt
uitgegeven aan bestrijding en aan een
folder over bestrijding. Mijn vraag is dus:
Wat wordt er met deze, met mijn informatie gedaan? Benieuwd naar uw reactie.
Jan J.C. Saal, Dronten

Bijenhotel

Imkerij Bijendans bouwt
hotel voor bijen in zes stappen
Imkerij Bijendans aan de Zandkant 11a in
Sint Anthonis is zijn grootste liefhebberij.
Daarom is de in Rijkevoort woonachtige
imker Herman Arts vrijwel dagelijks te
vinden op zijn grondstuk waar hij ruim
15 jaar bouwde aan zijn eigen imkerij en
fruittuin.
De bijenstal voor honingbijen is klaar,
langzaamaan komt de tuinbegroeiing in
de fraai aangelegde fruittuin tot volle
wasdom. Maar de ideeënstroom van
deze creatieve imker gaat door. Onlangs
bouwde hij namelijk een heus hotel
voor bijen.
Voor Imkerij Bijendans geldt als
grondslag dat het houden van bijen
onlosmakelijk is verbonden met de
natuur. ‘Nederland heeft vele soorten
bijen’, vertelt de imker. ‘De meeste mensen kennen echter alleen de honigbij die
zorgt voor een goede honingopbrengst.
De honingbijen zijn sociale dieren die
als volk in een kast of korf gehouden
worden en waarvan de imker de honing
oogst. Maar in het wild leven talloze
andere bijen. De wilde bij leeft niet als
groep, maar solitair’.

In gaten en spleten
De solitair levende bijen leven in
natuurlijke gaten en spleten. Net als de
honingbijen zijn zij van groot belang bij
de bestuiving van de planten. Om deze
solitair levende bijen in zijn tuin te
houden is een drie verdiepingen tellend
bijenhotel gebouwd. Het bijenhotel
biedt voor vele soorten wilde bijen de
ideale omstandigheid om te verblijven
en zich voort te planten.
Het publiek kan een blik werpen op
de voortplantingswijze van de solitaire
bijen doordat de imker een deel van het
bijenhotel heeft voorzien van glazen
buisjes waarin de bijen hun broedsel
onder brengen.
Dat in zo’n natuurlijk aangelegde
tuin ook andere in het wild voorkomende dieren welkom zijn wordt duidelijk
door de opbouw van het bijenhotel. De
fotoreeks laat zien hoe het hotel tot

stand is gekomen en welke dieren er allemaal gebruik van kunnen maken.

Inloopdagen
De kennis die deze imker heeft opgedaan deelt hij graag met het publiek.
Daarom organiseert Imkerij Bijendans
jaarlijks twee inloopdagen. Ook is de
imker bereid op afspraak groepen rond te
leiden op het grondstuk.
Dit jaar zijn de data voor de inloopdagen vastgesteld op zondag 10 juni en zondag 15 juli. De eerste dag staat in het
teken van de Imkerij. Samen met vele vrijwilligers worden dan diverse activiteiten
georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: uitleg bij een observatiekast, uitleg over het houden van bijen, honingslingeren, behuizing voor oorwormen die
worden ingezet als natuurlijk bestrijdingsmethode van de luizen.
Op de tweede dag staat het kleinfruit
centraal. De struiken hangen dan normaliter vol rijpe bessen die geproefd kunnen
worden zodat de aanwezigen de verschillen in de rassoorten duidelijk kunnen herkennen.
De inloopdagen duren van 10.30 tot
16.00 uur. De inloopbijdrage is € 2,-, kinderen tot 12 jaar gratis.
U vind Imkerij Bijendans op het tuinadres aan de Zandkant 11a te Sint
Anthonis. Voor informatie kunt u bellen
met t 0485-37 18 19 of m 06 23 55 33 66.
Zie ook BIJEN 15(5):134-135 (2006)

maandblad voor bijenhouders juni 2007 # 15

2

1

hommels

graafbijen
pissebedden

egels

kevers

nestplaats
lieveheersbeestjes

4

3

voedertafel

metselbijen

observatiekast

5

6

