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Imkerijdagen in Maartensdijk
en Groenekan
door Rob Klaassen
Zaterdag 12 en zondag 13 juli zijn er ook in deze regio weer Imkerijdagen, bedoeld om de
belangstelling voor de imkerij te vergroten door het publiek van alles te laten zien wat er zich
allemaal in en rond de bijen-houderij afspeelt. In deze regio is het mogelijk op zaterdag in
Maartensdijk en op zondag in Groenekan een kijkje op een imkerij te nemen.
Aart van der Linden uit Maartensdijk is al 35 jaar de imker op
‘Mellinde’. Toen Aart zo’n 35 jaar
geleden langs de Vecht bij Breukelen fietste zag hij dat een imkerij
voor het publiek was opengesteld.
Tijdens dit bezoek raakte hij zo
gefascineerd door het hele bijengebeuren dat hij vanaf toen zich in
het vak van imker heeft bekwaamd.
Aart vertelt, dat je als je imker bent,
je dat dan ook voor de volle 100%
bent. Je kunt de imkerij er niet zo’n
beetje bij doen. Het beroep van imker vraagt gedurende het hele jaar
veel van je. Vooral in de zomer. Zo
kunnen bijen gaan zwermen, moet
honing geslingerd (gewonnen) worden, moeten bijenvolken worden

geplaatst in gebieden waar honing
wordt aangetroffen e.d. Aart brengt
zijn bijen in het voorjaar naar gebieden met veel wilgen, om daar
aan te sterken, daarna gaan ze naar
de boomgaarden en andere fruitteelt; vervolgens komen de acaciaen lindenbomen om in het najaar bij
de heidevelden te eindigen.
Volken
De honingbij is essentieel in de
voedselketen en zorgt voor de bestuiving en vruchtzetting. De bij
vliegt van de ene bloem naar de andere om nectar te verzamelen, die
dan in de vorm van honing in de
raat wordt opgeslagen. Bij het verzamelen van nectar blijft stuifmeel

aan de haren van de bij hangen. Bij
het bezoek aan een volgende bloem
wordt dit stuifmeel daar achtergelaten op de stamper van die bloem
waardoor er een vruchtbeginsel
wordt gevormd. Aart heeft globaal
zo’n 40 volken (kasten). Z’n bijen
staan in een bijenschuur elders in
de gemeente. In zo’n bijenkast zit
een volk van doorgaans 50.000 tot
80.000 bijen en één koningin. In de
zomer is het dus een heen en weer
verplaatsen en controleren van bijenkasten en is het ook de tijd om
honing te winnen. Aart doet dat
slingeren overigens sinds kort niet
meer met de hand, maar mechanisch: ‘Je blijft anders maar slingeren en komt dan tot weinig anders’.

Aart van der Linden bij een observatiekast.

Zondag kunt u de imkerij ‘t Eiland in Groenekan bezoeken.

De toptijd is mei, juni, juli. Volgens
Aart is alles dit jaar door de zachte
winter en warm voorjaar zo’n drie
weken eerder dan normaal’.In de
winter sterft een belangrijk deel
van het volk. Behalve de Koningin
blijven er nog zo’n 10.000 bijen
over. Voor de imker betekent het
winterseizoen, dat wordt gewerkt
aan het onderhouden, herstellen en
vernieuwen van de diverse spullen.
Ook is het schimmelvrij maken van
de diverse kasten en onderdelen
daarvan essentieel. In het voorjaar
kunnen dan gezonde bijenvolken
de kasten bevolken.
Zien
Bij een bezoek a.s. zaterdag aan de
imkerij van Aart zal iedereen verbaasd staan over wat er daar al zo
wordt aangetroffen. Naast diverse
soorten honingslingers, bijenkasten
is er een enorme hoeveelheid aardewerk honingpotten van over de
hele wereld. Maar minstens zo leuk
is het heden: een observatiekast,
waarbij je de bijen in levende lijve
aan het werk ziet, het slingeren van
honing etc. etc. Er wordt zelfs voor
koffie en thee gezorgd. Een dag later in Groenekan worden bezoekers

door de tuin geleid langs de bijenstand met een kijkje in een bijenkast en bij het honing slingeren. In
de observatiekast achter glas is een
koningin en haar volk te zien. Ook
wordt een korte film vertoond ‘de
bij en wij’, die gaat over bijenhouden en eventueel kunnen ook nog
kaarsen worden gerold. Ook ligt er
voor iedereen de brochure ‘Hoe bijvriendelijk is uw tuin’ klaar. Ook
hier alles onder het genot van koffie, thee of limonade.
Tips
Tips voor een bezoek aan de imkerij op zaterdag of zondag kunnen zijn: Draag geen geurtjes met
u mee (deodorant, aftershave, parfum); armen en benen met kleding
bedekken en stop de broekspijpen
in de sokken.De Imkerijdagen zijn
komend weekeinde in Maartensdijk
en Groenekan. Op zaterdag 12 juli
is imkerij Mellinde van Aart van
der Linden, Kon Julianalaan 63 in
Maartensdijk geopend en op zondag 13 juli de imkerij ‘t Eiland van
Eugène en Christien Broecheler,
Kastanjelaan 1 in Groenekan opengesteld voor het publiek. Beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Avontuurlijke avondwandeling door
Westbroekse Zoddengebied
Vrijdagavond 28 juni vond weer
een avontuurlijke avond-natuurwandeling door het Zoddengebied
plaats, georganiseerd door de Agra-

rische Natuur Vereniging Land- van Zijtveld werd een groep van
schap Noorderpark [ANV]. Onder zo’n 25 geïnteresseerden door het
leiding van agrarisch natuurdes- Zoddengebied rondgeleid.
kundige Bert van der Tol en Henk
(Charlotte Nijsten)

Bert van der Tol vertelt over
de flora en fauna in het
Zoddengebied.

Op pad tijdens de
avondwandeling door
het Zoddengebied op
vrijdagavond 28 juni.
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