Immennieuws

Imkersverenging Groene Hart

info@imkervereniginggroenehart.nl

■ Van de Voorzitter
Beste leden,
Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en we maken ons op voor de voorjaarsinspecties
en hopen dat onze volken er allemaal nog zijn en dat ze 6 of liever nog 10 ramen bezetten. Veel
aandacht is er al geweest voor een mogelijk tekort aan voer. De meest kwetsbare periode breekt nu
aan. Nu niet langer wachten en gaan kijken!
De eerste verenigingsactiviteiten zijn alweer achter de rug. Tijdens de ALV hebben we met 30 leden
bekeken welke activiteiten we gaan uitvoeren in 2016. We organiseren weer een groot aantal
imkercafés. Ons eerste imkercafé was meteen al een groot succes. Er waren meer dan 40
deelnemers! Wilco Dorrensteijn van Blij met de bij vertelde een interessant verhaal over de acties die
ondernomen worden voor bijen in onze omgeving. Hij lichtte toe wat kwekers doen op het gebied van
gewasbescherming en hoe het zit met het gebruik van neonicotinoïden in de boomkwekerij en de
regio. Naderhand hebben we weer als vanouds onder het genot van een hapje en een drankje kunnen
bijpraten. Veel dank voor de gastvrijheid van Maap en zijn vrouw Trees. Een aantal cursisten van de
basiscursus hebben op deze avond hun eerste contacten met ervaren leden kunnen leggen.
Ik heb het wat betreft mijn werk als voorzitter van de vereniging even rustig aan gedaan. Dit o.a.
omdat ik zeer betrokken ben bij de actuele ontwikkelingen van de NBV en Het Bijenhuis in
Wageningen. De verbouwing en de aanstaande officiële opening op 9 april van Het Bijenhuis kost op
dit moment zeker 2 dagen per week. Tijdens de ochtend van 16 april gaan we met de 25 deelnemers
van de basiscursus een bezoek brengen aan het vernieuwde Bijenhuis. Een prima gelegenheid om
eens te zien wat er allemaal voor imkerspullen te koop zijn.
Voor alweer het vierde jaar is het mogelijk om bij John Stolwijk voordelig een prachtige bijenkast zelf
in elkaar te zetten met de door John al geproduceerde onderdelen. Dit jaar zijn er 24 kasten besteld.
Op 24 maart was ik in mijn functie als voorzitter van onze
vereniging bij een startbijeenkomst van de Campagne
Bijenlandschap als onderdeel van De Groene Cirkels.
Het doel van deze actie is dat in onze regio het
landschap bij-vriendelijk wordt gemaakt en dat daaraan
door alle relevante organisaties en particulieren wordt
bijgedragen. Hiervoor hebben de deelnemende partijen
een convenant ondertekend (zie foto).
Voor verdere informatie zie: www.groenecirkels.nl
Tijdens deze netwerkbijeenkomst heb ik contact kunnen
leggen met vertegenwoordigers van de gemeente
Alphen aan den Rijn. We hebben afgesproken om
binnenkort eens van gedachten te wisselen.
Op 13 april is het tweede imkercafé. Ik hoop en verwacht dat er dan weer net zo’n grote opkomst is
als tijdens het eerste imkercafé. Tot dan.
Wouter Schouwstra
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■ ‘Wassmelten’ Imkercafé 17 november 2015
Ook dit keer was het imkercafé weer een succes en druk bezocht! De ruimte die Maap Groenendijk
hiervoor aan onze vereniging ter beschikking stelt, draagt hierin ook een belangrijk deel bij.
Tijdens dit imkercafé was het de heer Johannes Vogelaar die een lezing over het smelten van
bijenwas verzorgde. De heer Vogelaar is docent bij het Bijkersgilde. Hij is leraar bijenhouden en geeft
tevens de cursus ‘specialist bijenproducten’ en ‘honingkeurmeester’. Zijn verhaal over het smelten
van verschillende soorten was, was erg interessant.
Hij maakte zijn verhaal heel aanschouwelijk door de theorie met allerlei voorbeelden uit de praktijk
toe te lichten. Hieronder een kort verslag van wat we gehoord en gezien hebben.
Het winnen van zuivere bijenwas
Er zijn verschillende manieren om gebruikte, door de bijen geproduceerde was te smelten. Dit kan
onder andere met een zonnewassmelter en een stoomwassmelter. Een zonnewassmelter kun je
voordelig zelf bouwen. Een zonnewassmelter die met de zon meedraait is van een ander kaliber.
Toch is het bij beide soorten wassmelters uiteindelijk zo, dat er een deel van de was in het residu
achterblijft.
Meneer Vogelaar laat ons ook een nogal prijzige (€3000,-) stoomwassmelter zien. Hij gebruikt dit
apparaat niet voor het smelten van was, maar voor het ontsmetten van zijn imkermaterialen. Hele
kastonderdelen zoals de broedkamers, honingkamers en raten kunnen erin. Voor dit doeleinde is de
stoomwassmelter verhoogd door een extra rand op het apparaat te plaatsen. Na 60 minuten
ontsmetten zijn zelfs de sporen van Amerikaans vuilbroed gedood. De houten kasten kunnen in dit
apparaat ontsmet worden, de kunststof
Segeberger kast kan niet tegen de 100˚C hete stoom.
Voor het smelten van was heb je geen dure apparaten nodig.
De heer Vogelaar laat ons zien hoe je met eenvoudige middelen
je eigen was kan smelten met een hoog rendement. Zijn
methode is het smelten van was (dit is in verschillende soorten
te onderscheiden) in een pan met water door middel van
verhitten tot ca. 63˚C. Hiervoor gebruikt hij roestvrijstalen
pannen of (in ieder geval aan de binnenkant) geëmailleerde
pannen.
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude kleding ter bescherming van je kleren
Doeken ter bescherming van je werkterrein
Gaspit
Emaille of roestvrijstalen pannen (minimaal twee)
Een stuk koperen leiding dat als roerstaaf dient
Meerdere stukken nylonkous van ca. 35 cm.
Knijptang
Raten of zegelwas

2
Immennieuws: nieuwsbrief van Imkersvereniging Groen Hart april 2016 Uitgave 88

Werkwijze:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Doe een laagje van ca. 7 cm liefst regenwater (kalkvrij), in een
emaille of roestvrijstalen pan.
Voeg de was bij het water in de pan.
Verhit het water en de was totdat je ziet dat de was gaat smelten.
Roer met een stuk koperen pijp en stop bij ongeveer 63˚C met
verhitten. Niet koken!
Wacht tot de was helemaal gesmolten is. Het kan zijn dat je een
beetje schuim ziet.
Houd de panty als een trechter boven een andere emaille of
roestvrijstalen pan. Giet de gesmolten was met het hete water
door de panty (foto).
Knijp de panty uit met behulp van de knijptang door deze om de
panty heen te laten grijpen en langzaam tegen de volle onderkant
van de panty aan te schuiven. Doe dit enkele keren. Vervolgens
draai de knijptang een halve slag en pers je nog meer was uit de
panty. Doe dit enkele keren. Daarna kun je het uiteinde van de
panty om het residu in de onderkant van de kous en om de
knijptang wikkelen en zo als het ware de laatste resten was uit het
uiteinde van de panty wringen (zie foto’s).
Verwijder de resten en de panty. Doe nu het deksel op de pan en
laat de was rustig en langzaam afkoelen.
De randen van de was laten los doordat het krimpt bij het afkoelen. Je kunt koud water op de was in
de pan gieten. De wasplaat gaat hierdoor drijven. Verwijder de was uit de pan.
Eventueel de resten bezinksel aan de onderkant van de wasplaat verwijderen met behulp van een
scherp mes.

Op de linker en middelste foto is te zien hoe de was door de panty ‘geduwd’ wordt met de knijptang.
De rechter foto toont het eindresultaat van de verschillende soorten gestolde was.
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Weetjes:
•
•
•
•
•
•

•

De mooiste en beste was is zegelwas waar de honing uit verwijderd is door de bijen.
Ook maagdelijke was geeft mooie was.
Oude raat met pophuidjes kun je ook gewoon smelten. Als je geel schuim ziet, is het klaar. Dan door
de panty gieten.
Zorg ervoor dat tijdens het smeltproces het water niet heter dan 65˚C wordt. De was gaat anders
verzepen.
De pan met was en heet water niet laten afkoelen in koud water. Er ontstaan krimpscheuren in de
was. Het oog wil ook wat!
De kleine restjes afval die nog in de was zitten, zinken bij het smelten van de was. Echter, ze zijn
lichter dan water. Het gevolg is dat deze resten bij het stollen van de gesmolten was aan de onderkant
van de was blijven kleven. Deze resten zijn met een scherp mes voorzichtig te verwijderen.
Bij het gebruik van ijzeren pannen wordt de was bruin doordat er een chemische reactie met het
ijzer van de pan plaatsvindt. Ook koperen en zinken pannen zijn om deze reden niet aan te raden.
Aan het einde van de avond ging de bar open en was er de gelegenheid om tijdens een drankje nog
de laatste vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen. Al met al een geslaagde, leerrijke,
gezellige avond. Voor degenen die deze avond georganiseerd hebben: Bedankt!
Annet Kunneke

■ Imkercafé 13 april: Verkoop imkermaterialen en volken
Tijdens dit 2e imkercafé van 2016 worden er imkermaterialen verkocht van Dathe pijp tot dekplanken,
van kasten met en zonder volk tot RVS tapvat.
Voor het geval dat u zelf op imkergebied iets te koop wil aanbieden zouden we het fijn vinden om
hierover ruim op tijd een mail te ontvangen.
U kunt uw mail sturen naar de heer Maap Groenendijk: groenendijk.m@casema.nl
Let op:
Er kunnen meer mensen interesse hebben in dezelfde artikelen. Er zal dan een verloting plaatsvinden.
De materialen moeten op deze avond contant worden afgerekend.
Dus: Zoekt u nog materialen of wilt u iets te koop aanbieden, dan is het zeker zinvol om naar
deze avond te komen!
Het is niet nodig dat u zich vooraf aanmeldt, wel verwelkomen wij u graag.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Einde:

Woensdag 13 april 2016 (een week later dan eerder gepland!)
Maap en Trees Groenendijk, Zuidkade 93, 2771 DS Boskoop
20.00 uur, deur open 19.30 uur.
22.00 uur

Uiteraard zal er gelegenheid zijn om de meer ervaren imkers onder ons vragen te stellen.
Wij kijken uit naar een geslaagde en gezellige avond en dat iedereen tevreden met zijn of haar
schatten huiswaarts mag gaan.
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■ De M(inikus) H(eemskerk) miniplus kast
Tijdens het imkercafé van februari 2015 heb ik mijn zelfgebouwde MH-miniplus kast gedemonstreerd.
De maat van deze geïsoleerde kast is 0,75m x 0,31m x 0,23m en er passen 18 miniplus ramen van
0,23m x 0,16m in.
Ondertussen is het bijna een jaar verder en heb ik samen met de heer Van Deelen en de heer Verkerk
enige ervaring in het werken met deze kast opgedaan. Van Deelen heeft het eerst met een
schudzwerm geprobeerd op nieuwe kunstraat. Dit was geen succes, omdat het volk de volgende dag
al verdwenen was. Hij gaf het echter niet op en het lukte hem wel met een volk met een bevruchte
koningin. Ook Verkerk is het gelukt om een volk in deze kast te huisvesten. Hij heeft het ingewinterd
op 6 ramen. Zelf imker ik met meerdere volken in de MH-miniplus kast. Dit gaat goed!
Kast 1 en 2:
Ik heb in beide volken 1-4 ramen met broed en opzittende bijen
gehangen. Beiden heb ik bijgevoerd en naar een andere
standplaats gebracht. Van de moerdoppen die aangemaakt
werden heb ik 1 moerdop per volk laten staan.
Kast 3:
Bij dit volk heb ik een jonge moer laten inlopen uit een van mijn
spaarkasten. Deze moer werd bevrucht en het gaat ook met dit volk
goed.
Kast 4 en 5:
In Juni van 2015 ontmoette ik de heer Hollander, die een groot
aantal jonge Carnica koninginnen per post uit Tsjechië had
ontvangen. Ik had de buitenkans om twee van deze koninginnen te
kopen. Ik heb twee kasten voorbereid met 7 ramen broed en
opzittende bijen. Beide gecombineerd uit bovenstaande 3 volken.
In deze twee kasten heb ik de jonge Carnica koninginnen ingevoerd. Dit werd een succes. Aan het
einde van de zomer waren bij deze volken 10 á 14 ramen bezet. Nu maar afwachten hoe ze de winter
doorkomen!

•

•
•

•
•

Voordelen van de MH-miniplus kast:
De dekplaat van plexiglas van deze kast is in 3 delen van
0,25m x0,30m verdeeld. Hierdoor kun je in 1 oogopslag zien waar het
volk zit.
Als je in het volk wilt werken hoef je alleen maar daar waar het nodig
is de dekplaat weg te halen.
Bij het inwinteren zitten de bijen bij alle volken in het midden
aaneengesloten met aan beide zijden een sluitblok.
Nadelen van de MH-miniplus kast:
In het voorjaar moet je met nieuwe ramen en kunstraat beginnen, zo
gauw als het oude volk op sterkte is (10 ramen bezet).
Een ander nadeel is dat het vlieggat niet goed af te sluiten is.
Minikus Heemskerk
Op het moment dat dit stuk werd aangeleverd waren de volken de winter nog niet door. Het is nog
even afwachten hoe het is afgelopen. Mogelijk een vervolg.
5
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■ De Bijentuin in Reeuwijk-Brug
De tuin van onze vereniging oogt in dit vroege voorjaar
nog wat kaal en de natuur houdt zich nog even in voor
het komende bijenjaar.
Iedere laatste zaterdagochtend van de maand is de tuin
open en wordt er door een aantal leden allerlei klussen
verricht.
Er wordt dan gesnoeid, geschoffeld en
geschilderd en uiteraard gezellig koffiegedronken en de
toestand van de bijen en andere belangrijke wereldzaken
worden uitvoerig doorgenomen.
De klussers hebben er allemaal een paar bijenkasten staan en tevens staan er ca. tien volken van de
vereniging die door Wouter voor het lesgeven worden gebruikt.
Arie Groenendijk en Wim Plokhaar (de huidige beheerders van de tuin) hebben aangegeven te
stoppen met het houden van bijen. Hierdoor komt er wat ruimte vrij in de bijenstal en is er dit jaar
weer plaats voor een viertal nieuwe volken.
Dus als je van die gelegenheid gebruik wilt maken en niet opziet tegen wat hulp bij het kluswerk,
neem dan even contact met ons op.
Albert Pijnacker - 06 15522651 en Raymond Tukker - 06 46120188

■ Agenda
Data imkercafés:
Woensdag 13 april 2016
Woensdag 11 mei 2016
Woensdag 08 juni 2016
Woensdag 28 september 2016
Woensdag 26 oktober 2016
Woensdag 23 november 2016
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■ Bestuur
Interim Voorzitter:
Wouter Schouwstra, Boskoop
T: 0172-462750,
E: w.schouwstra@hccnet.nl
Penningmeester:
Martin van Vliet, Waarder
T: 0348-501815
E: martin.vanvliet@tele2.nl
Lid:
Maap Groenendijk, Boskoop
T: 0172-214012
E: Groenendijk.m@casema.nl
Lid:
Eric de Vos, Bodegraven
T: 0172-619981
E: eric@jdemart.com
Lid:
Albert Pijnacker, Bodegraven
T: 0172-614526
E: albertengreet@gmail.com
Lid:
Annet Kunneke, Waddinxveen
T: 0182-634542
E: annetkunneke@gmail.com

■

Redactie
Eric de Vos, Bodegraven
T: 0172-619 981
E: eric@jdemart.com
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