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Deze wordt gehouden op donderdag 29 december.
Aanvang 20.00 uur in de Atlantaflat te Velp 

Deze avond zal Theo Verhoeven een diapresentatie 
geven over  de Gierzwaluw.

Die nestelt in en om de Atlantaflat.
En  een fotocollage over de verbouwing van 

de stal op Heuven.
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Van de bestuurstafel.Van de bestuurstafel.

Tijdens de coördinatiebijeenkomst 
van 20 oktober jl. met nagenoeg alle 
actieve leden/donateurs hebben we 
tal van activiteiten tegen het licht 
gehouden, en afspraken kunnen 
maken om de verbeteringen in 2012 
door te voeren.

De voorbereidingen voor de vol-
gende cursus Beginnend Imker zijn 
in volle gang: de eerste theorieles zal 
door Frans Koops al worden gege-
ven op maandagavond 16 januari 
2012 in het Natuurcentrum te Presik-
haaf, Arnhem. Wij hopen en rekenen 
weer op een grote belangstelling. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Henk Hoge, onze secretaris.
Het bestuur blijft er naar streven 
om iedere cursist een mentor aan 
te bieden, die de nieuwe imker ook 
na afl oop van de cursus zal kunnen 
bijstaan, met raad en daad. Dat geeft 
steun en kan nare ervaringen helpen 
voorkomen. Daarom roep ik hierbij 
opnieuw onze ervaren imkers op om 
zich bij Mart Coemans te melden als 
eventuele mentor. Alvast dank voor 
de medewerking! 

De werkgroep drachtplanten blijft 
de mogelijkheden in Arnhem, Rhe-
den en Rozendaal nauwlettend vol-
gen om haar diensten aan te bieden 
bij het inzaaien van braakliggende 
terreintjes in de woonwijken. De 
voorbereidingen zullen tijdens de 

I n het septembernummer kon ik 
melden: “nu we eind augustus 
schrijven, staat de heide op de 

Posbank en het Rozendaalseveld er 
schitterend bij voor onze bijen, en 
andere nuttige insecten!”
Van collega’s die daar met hun vol-
ken hebben gestaan kwamen nage-
noeg uitsluitend enthousiaste ver-
halen over de royale honingoogst 
die zij behaalden: zowaar een goed 
(heide)honingjaar 2011. 
“De keerzijde van volken op de heide 
is het grotere risico op kruisbesmet-
ting door varroamijt mede door de 
grotere concentratie aan (vreemde) 
volken”. Dit was vooral het geval op 
het Rozendaalse Veld, mede door-
dat de gemeente Rheden dit jaar had 
besloten om een paar honderd bijen-
volken uit alle windstreken min of 
meer op een “kluitje” te laten staan. 
Een ontwikkeling waar wij als im-
kers niet bepaald gelukkig mee zijn.
Varroabestrijding is trouwens een 
zaak die onze voortdurende aan-
dacht moet blijven trekken om straks 
met gezonde, goed ingewinterde 
volken de winter te kunnen ingaan. 
Zodra de temperatuur in decem-
ber voldoende laag is zodat er geen 
broed meer is, maar nog wel boven 
het vriespunt, zullen Marcel en Mart 
er voor zorgen dat er voor iedere im-
ker die dat heeft gemeld aan Henk 
Hoge, een voldoende hoeveelheid 
oxaalzuuroplossing beschikbaar is.
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winterperiode met de betrokken 
ambtenaren concreet worden uit-
gewerkt. Hierbij wordt ondermeer 
gedacht aan het nieuw aan te leggen 
parkje in Velp zuid langs de ver-
brede A12, en aan de andere zijde in 
de Ulenpaswijk in Presikhaaf Arn-
hem. In deze parken zullen wij ook 
pleiten voor het planten van goede 
drachtbomen geschikt voor de late 
zomer- en najaarsdracht. De afdeling 
Brummen heeft een mooi handzaam 
boekje “Bloemen voor Bijen” weten 
uit te geven mede door aanzienlijke 
fi nanciële ondersteuning van vele 
organisaties. Wij overwegen om 
van dit boekje een voldoende aantal 
exemplaren aan te schaffen, liefst sa-
men met de collega’s uit De Liemers 
en Zutphen.

De vergunning voor de kleine uit-
breiding van de slingerruimte van 
stal Heuven is door de gemeente 
Rheden verleend. Wij hebben een 
projectvoorstel met begroting inge-
diend bij het Stimuleringsfonds van 
de Rabobank te Arnhem. De Rabo-
bank Arnhem heeft onze aanvraag 
volledig gehonoreerd en verleent 
een donatie van 5.000, - euro als bij-
drage in de kosten van de verbouw 
van de stal op Heuven: geweldig. De 
verbouw plannen en de menskracht 
hebben we daarna snel kunnen or-
ganiseren en zullen na een vlotte 
start op zaterdag 5 oktober jl. nog 
dit najaar het grootste deel af kun-

nen krijgen. Wij hebben 
ook bijzonder veel prak-
tische medewerking ge-
kregen van de beheer-
der, en zijn mensen, van 

Natuurmonumenten Nationaal Park 
Veluwezoom. 

Daarbij voeren Klaas Poppinga 

en Rieks Holtjer in een geweldige 
tandem voortvarend de regie.
De uitvoering heeft ook nu weer de 
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inzet van veel leden en donateurs 
gevraagd en die is in royale manier 
geleverd! Daarvoor grote dank aan 
alle spontane, harde werkers die ie-
der op zijn/haar eigen wijze zich be-
langeloos hebben ingezet voor deze 
nieuwbouw. We krijgen een prach-
tige nieuwe slingerruimte die aan 
alle moderne eisen van hygiëne zal 
kunnen voldoen. We overwegen om 
in een speciaal nummer van De Bij-
enstal een compleet “beeldverhaal” 
op te nemen van de nieuwbouw van 
de slingerruimte op Heuven.

Het voorstel zal aan de ALV van de 
NBV van april 2012 worden gedaan 
om, na de nieuwe contributie van 60 
euro per 2012, voor 3 jaren de con-
tributie niet verder te verhogen, met 
uitzondering van de inflatiecorrec-
tie.
 
De gemeente Arnhem is dit najaar 
druk bezig geweest met de aanpas-
sing van onze bijenweide in Ange-
renstein. Die worden uitgevoerd en 
zijn onderdeel van het grotere plan 
om direct naast onze bijenplek ook 
een speel- en natuurterrein voor 
de jeugd in te richten. De verant-
woordelijke uitvoerder namens de 
gemeente, de heer Jeroen Glisse-
naar, heeft ons toegezegd dat alle 
aanpassingen pas na overleg met 
en instemming van ons imkers zal 
worden uitgevoerd. Alle volken zijn 
tijdelijk vanaf eind oktober verhuisd 
naar een van de terreinen die de 
gemeente Arnhem ons eerder al ter 
beschikking had gesteld. Deze bui-
tengebieden zijn onder leiding van 
Leen van ’t Leven aan ons in beheer 

gegeven. Alle betrokken imkers heb-
ben onder leiding van Ries van Dijk 
zich geweldig ingezet om deze in-
grijpende verhuizing met succes uit 
te voeren. Op maandag 21 november 
heeft de wethouder Milieu van Arn-
hem, mw. Margreet Van Gastel met 
een kort woordje aan de groepen 5 
van de basisscholen Bernard en Ju-
liana in Angerenstein de nieuwe 
speel- en leerplek geopend. De leer-
lingen kregen ook allemaal een potje 
zomerhoning uit onze voorraad van 
het honingdepot.

Tijdens onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering-ALV op donder-
dagavond 10 november jl. heeft de 
wethouder Onderwijszaken van 
Arnhem, de heer Luuk van Geffen, 

de diploma’s beginnend imker uit-
gereikt aan de geslaagde cursisten. 
Dit cursusjaar 2011 konden 9 deelne-
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Wij kunnen elkaar dat in de oude-
jaarsbijeenkomst van 29 december 
a.s. in Atlanta te Velp nog persoon-
lijk wensen. Wij hebben de huis-
meester van Atlanta, de heer Theo 
Verhoeven bereid gevonden om die 
avond een diapresentatie te geven 
over een zeer bijzondere vogel: de 
Gierzwaluw, die sinds een fl ink aan-
tal jaren nestelt in en om de Atlanta-
fl at. Ook zullen we een fotocollage 
presenteren over de verbouw acti-
viteiten van de stal op Heuven. Dus 
komt allen en neem uw partner mee! 
En we laten ons zeker de Glühwein 
en oliebollen goed smaken, voor al-
coholvrije drankjes zal ook worden 
gezorgd uiteraard. We rekenen op 
een grote opkomst!

mers (van de 13) het begeerde NBV 
diploma behalen. Het was een fees-
telijke bijeenkomst met een redelijk 
grote opkomst!

Tijdens deze vergadering werd Lotty 
van den Bosch herkozen na haar eer-
ste periode van 3 jaar. Het bestuur is 
hierover verheugd, maar doet hier-
bij opnieuw een oproep aan leden 
om zich kandidaat te stellen voor 
een bestuursfunctie; 4 bestuursle-
den is wel wat weinig voor een snel 
groeiende, actieve vereniging om 
alle (extra) taken te kunnen waarma-
ken. Het ledental van onze afdeling 
groeit gestaag: nu hebben we ruim 
100 leden+donateurs, waarmee we 
een middelgrote afdeling binnen de 
NBV zijn.

De samenwerking met de collega’s 
van De Liemers blijft een inspireren-
de activiteit van ons bestuur. Samen 
kunnen we meer en kunnen we el-
kaar ook helpen in praktische zaken 
en met nieuwe ideeën.

Tot slot een herhaling van mijn eer-
dere oproepen:
Pim Kempe onze honingdepothouder 
kan nog steeds uw aanbiedingen van 
eerste klas honing verwelkomen. U 
kent de spelregels: aanbieden in hoge 
potjes van 450 gram, met bijendek-
sel, en zonder etiket. Na een gedegen 
keuring door onze honingkeurcom-
missie onder leiding van Marcel 
Simon, kan een positief aankoopbe-
sluit volgen.

Graag wens ik u allemaal een peri-
ode van gezelligheid en warmte met 
de uwen toe!

Arthur 
Ohm

Ingelast bericht. 
Paul van den Beld, onlangs gedi-
plomeerd na onze imkercursus, en 
regelmatig aan te treffen als actief 
klusser bij de nieuwbouw op Heu-
ven, heeft positief gereageerd op de 
oproep van het bestuur om een be-
stuursfunctie te vervullen. Als reac-
tie heeft het bestuur hem gevraagd 
een soort van snuffelstage te lopen 
bij de bestuursactiviteiten.  Beide 
kunnen daarna besluiten of  er sa-
menwerking mogelijk is.
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Apimondia 2011 Buenos Aires.

E lke twee jaar komen bijen-
houders, bijenonderzoekers, 
fabrikanten, toeleveranciers, 

honinghandelaren en andere verte-
genwoordigers uit de bijenhouderij 
bijeen op het ‘International Apicul-
tural Congress APIMONDIA’. Iedere 
keer vindt dit wereldwijde congres 
plaats in een ander land en dit jaar 
was dat Argentinië (21 tot 27 Sept. 
2011). Het congres bestond uit we-
tenschappelijke presentaties, discus-
sietafels, mini cursussen, excursies 
en de groots opgezette ‘ApiExpo’. 
Alles bij elkaar kwam het neer op 20 
000 m2 BIJ-gerelateerde kennis, pro-
ducten, technieken, en 8473 bezoe-
kers uit meer dan 100 landen. 
Voor mij betekende APIMONDIA 
2011 vooral wetenschappelijke 
praatjes luisteren en netwerken. Er 
waren 3 zalen waarin parallel series 
met presentaties werden gegeven. 
De grootste zaal kon 1800 mensen 
‘huisvesten’ en de kleinste 500 men-
sen. De praatjes gingen over apithe-
rapie, bijenbiologie, bijengezond-
heid, bijenfl ora en gewasbestuiving, 
bijenhouderij voor rurale ontwik-
keling, technologie en kwaliteit, en 
economie. Binnen deze onderwer-
pen heb ik mij natuurlijk vooral ge-

richt op de sessies die gingen over 
biologie en gezondheid, maar ook 
wel wat op fl ora en bestuiving. 

Wolfgang Ritter (Freiburg, D) gaf een 
update over 30 jaar Varroa. Hij heeft 
intussen veel kennis opgedaan over 
de biologie van de mijt, maar nog 
geen oplossing voor het probleem. 
In Duitsland stortte in 1985 een volk 
in met een besmetting van 6000-7000 
mijten, in 2010 al bij 2500 mijten. Het 
huidige bestrijdingsadvies luidt nu 
bestrijding vanaf 0.5 mijtval per dag 
en drie keer te bestrijden (Lente, 
vroege herfst, winter) en men over-
weegt zelfs een tussen-bestrijding in 
de zomer te adviseren (tijdens het 
honingseizoen). In 1980 was het ad-
vies bestrijden bij een mijtval in de 
winter van 10 mijten per dag. Voor 
Nederland sluit ons advies om tij-
dens de zwermverhindering in de 
korte periodes zonder gesloten broed 
met oxaalzuur mijten te bestrijden 
erg goed aan bij de Duitse adviezen. 
Zie: “Effectieve bestrijding van var-
roa” van bijen@wur.
Jeff Pettis en Dennis VanEngelsdorp 
(USDA, Beltsville) vertelden over 
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ten (wondgenezing), cosmetica, een 
demo over kunstmatige inseminatie 
van koninginnen, enzovoorts. De 
meest opvallende stands waren wel 
die van Brazilië als vertegenwoor-
diger van de bijenhouderij in Zuid-
Amerika  en Korea en China die zich 
profileerden als mogelijke gastlan-
den voor APIMONDIA 2015.

Het leuke aan een congres in het 
buitenland is natuurlijk ook dat je de 
stad kunt bekijken. Buenos Aires is 
een prachtige stad die eigenlijk erg 
Europees aandoet, denk aan Parijs 
of Barcelona. Veel parken, mooie la-
nen met bomen erlangs, brede allees 
met monumenten/bronzen beel-
den op pleinen. Wolkenkrabbers 
afgewisseld met oude gebouwen in 
neo-klassieke, neo-gotische, maar 
ook wel art niveau of jugendstil 
stijl. Opvallend waren het operage-
bouw (FOTO 7), de kathedraal en 
het roze paleis (FOTO 8), maar ook 
de arbeidershuisjes in Camenita, in 
het stadsdeel La Boca. Overal waren 
veel leuke winkeltjes, cafeetjes en 
restaurantjes, en niet te vergeten na-
tuurlijk het tangodansen… 

(Coby van Dooremalen, cursiste bij 
onze beginnerscursus in 2011, is we-
tenschappelijk medewerker bij bijen@

wur in Wageningen. Red.)

hun onderzoek naar bijensterfte 
en ‘colony collaps disorder’ (CCD) 
in de States. Wintersterfte is steeds 
rond de 30% sinds 2007 (incl. sterfte 
door CCD (7%)). In een monitoring 
in 2009 noemden de imkers de vol-
gende oorzaken als belangrijkste re-
den voor sterfte 1) verhongeren van 
volken (41%), 2) slechte koninginnen 
(27%), 3) mijten (varroa en trachee-
mijten; 17%), 4) CCD (7%). 
Wat mij opviel is dat indien onder-
zoekers spraken over effecten van 
Nosema ceranae op gezondheid van 
bijenvolken, al dan niet in interactie 
met andere mogelijke oorzaken, No-
sema ceranae altijd meer aanwezig 
was in de best presterende volken. 
Ook ben ik natuurlijk even over de 
ApiExpo gestruind. 

188 standhouders uit 76 landen wa-
ren vertegenwoordigd. Ik heb ge-
zien: producenten van machines/
technieken voor het oogsten van 
honing, handelaren in honing en 
propolis, apitherapeutische produc-
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Foto 7

Foto 8
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De buitenstand als B&B.

gedurende langere tijd daar te laten 
logeren, zoals wel gebeurde om van 
de heidedracht te profi teren. Voor 
dat doel heeft de vereniging nu de 
beschikking over standplaatsen, zo-
als bij de Koningsheide. Vergelijk de 
buitenstand dan ook met een Bed 
and Breakfast, waar je kort verblijft, 
en niet met een Bungalowpark, 
waar je een vakantie doorbrengt en 
gebruik maakt van alle faciliteiten. 
Het aanvragen van een kort verblijf 
moet in overleg met de stalcommis-
sie gaan.

Marcel Simon 

N a voltooiing van de nieuwe 
aanbouw aan de bijenstal 
op Heuven zal ook de bui-

tenstand weer hersteld worden. De 
precieze locatie moet nog worden 
vastgesteld, maar het zal wel dezelf-
de hoek van het terrein blijven. Doel 
van deze standplaats is om leden 
de gelegenheid te geven hun bijen-
volken tijdelijk een plaats te geven 
bij bijvoorbeeld geplande verplaat-
sing binnen het vliegbereik of om 
na het maken van een kunstzwerm 
het terugvliegen van vliegbijen te 
voorkomen. Zo’n drie weken dus. 
Het is niet de bedoeling om volken 

Bijenkasten in Wallis, Zwitserland.
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Een mooi begin voor de nieuwe 
bijenstal van De Liemers.

had. Liefst 51 belangstellenden had-
den zich gemeld. Van deze 51 wer-
den er door een commissie van de 
bank 5 uitgekozen. 
Van de 5 genomineerde verenigin-
gen/instellingen werd een promo-
tiefi lmpje van 2 ½ minuut gemaakt.  
Op de Algemene Raboledenverga-
dering van 2 november werden de 
5 fi lmpjes vertoond. In de pauze 
mochten de leden van de bank kie-
zen wie nr. één werd en wie nr. 5. Na 
de stemming bleek dat De Liemers 
nr. 4 geworden was. 
Een heel mooi resultaat en een leuke 
opstap naar de nieuw te bouwen 
stal.

Piet van Schaik, secr. De Liemers  

Imkervereniging De Liemers is in 
de prijzen gevallen. We hebben 
€ 2500,00 gekregen van het 

RABO stimuleringsfonds.

Dit bedrag kregen we niet zo maar. 
Begin dit jaar kwam er een schrijven 
van Rabobank Gelderse Poort dat 
verenigingen en instellingen mee 
konden dingen naar een geldbedrag 
uit het stimuleringsfonds van de 
bank. Onze penningmeester heeft 
zich op de aanvraag geworpen. Een 
prachtig plan + tekening voor een 
nieuwe bijenstal in het aan te leggen 
park in de gemeente Duiven werd 
ingediend en het wachten begon. We 
bleken als imkervereniging niet de 
enige te zijn die een plan ingediend 
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Fietstocht zondag 25 september.

D eze keer hadden Henk en 
Truus Hoge op zich geno-
men om de fi etstocht te or-

ganiseren. Het was een klein groepje 
dat zich rond half 11 bij onze stal 
op Heuven verzamelde. Maar dat 
gezelschap had geluk: het zou een 
prachtige zonnige dag worden met 
vele verrassingen. De krachten wer-
den versterkt met de koffi e/thee 
met heerlijk appelgebak van Henk 
en Truus Hoge. Vervolgens op weg 
naar de stal van Klaas in Rheden. 
Daar zagen we een trotse Klaas 
volop vertellen over de bouw en de 
indeling van zijn fraaie stal, en te-
recht! De ligging is ook bijzonder: te 
midden van veel groen en een goede 
dracht, vrijwel het hele seizoen door. 
Via de kinderboerderij, waar we al-
lerlei heel bijzondere dieren op ons 
gemak bewonderden, op weg naar 
de veerpont die ons over de altijd 
mooie IJssel naar Lathum bracht. 
En vandaar over de dijken richting 
Doesburg. Daar werden we heel 
hartelijk verwelkomd door een col-
lega imker van de vereniging Does-
burg. Deze imkervereniging is niet 
groot, maar heeft toch kans gezien 
om met de nodige subsidies en vele 
handen van vrijwilligers, een paar 
zeer indrukwekkende stallen te bou-
wen enkele jaren terug. Deze stallen 
staan net buiten de stad Doesburg 
in een rijk drachtgebied. De volken 
vlogen allemaal goed, ook het volk 

uit de al eens eerder getoonde kast 
van plexiglas. Een dergelijke kast 
laat een bijenvolk pas goed zien. De 
volgende opgave was het vinden 
van een geschikte lunchplek. De 
plek waar we al eens eerder waren 
bestond niet meer helaas. En de al-
ternatieven met terras zijn niet ge-
makkelijk te vinden op een zonnige 
dag. Uiteindelijk vonden we een 
klein café, waar we lekker op ons 
gemak wat soep en brood konden 
nuttigen: zeer welkom!
De terugweg ingeslagen via de route 
over de brug over de IJssel richting 
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De Steeg. Een korte stop bij de 
aparte stal van Theo Moorman in 
De Steeg, en vervolgens richting 
vertrekpunt Heuven. Onderweg 
kreeg Els plots een lekke band: 
niet getreurd, want Theo Tolhui-
sen heeft altijd alle spullen paraat 
en binnen 10 minuten was de band 
geplakt en stevig opgepompt. Om-
dat dit vlak bij de stal van Bart bij 
de Biologische-boer op Middach-
ten gebeurde, konden we ook daar 
nog een blik op werpen. Daarna 
ieder zijns weegs met een zeer vol-
daan gevoel. Een mooie boeiende 
dag. 

Arthur Ohm
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Wanneer imkers de con-
ditie van hun bijenvolk 
als “hopeloos moerloos” 

kwalifi ceren, dan betekent dit dat 
de bijen hun hoop alleen nog kun-
nen vestigen op de ingreep van een 
deskundige imker. In deze crisistijd 
wacht de mensheid ook op deskun-
digen die een oplossing weten om 
het vertrouwen terug te brengen. 
Want juist het ontbreken van ver-
trouwen wakkert de crisis extra aan. 
Nu zijn het economen van wie we 
deskundige ingrepen verwachten. 
Maar zolang het verlossende woord 
daar niet van komt zijn wij allen 
zoekende. Hopend op een antwoord 
wenden we ons tot geleerden, fi loso-
fen en schrijvers die ons tot naden-
ken dwingen. Soms komen zij met 
onconventionele denkwijzen, en 
soms doen zij met hun uitspraken 
een beroep op ons denken en hande-
len. De redactie meent dan ook dat 
juist in dit december/kerstnummer 
een tot bezinning leidende tekst op 
zijn plaats is. 

Marcel Simon 

Hopeloos moerloos.

Zoekend bij de geleerden, door
Lotty van den bosch:

Tijdens een lezing ter huldiging van 
natuurbeschermers werd ik getrof-
fen door onderstaande uitspraak:
‘‘We hebben een paradigmaveran-
dering nodig, de vraag is hoe kun je 
het mainstream maken’’ (aldus: Gail 
Whiteman: Professor in sustainabi-
lity management). 

U begrijpt het niet ? Ik deed dat 
ook niet.... en dan kun je kiezen tus-
sen afhaken of uitzoeken. De reden 
waarom ik koos voor het laaatste is 
dat imkers per defi nitie natuurbe-
schermers zijn. De huidige fi nanci-
ele crisis zet de natuur onder druk 
en dat treft ook de bijenhouders.

Het komt erop neer dat wij vastge-
lopen zijn in denkwijzen, die succes 
leken te hebben, maar die in veran-
derde situaties om een ommekeer 
vragen. Een verklaring hiervan kom 
je tegen bij het uitzoeken van wat 
het begrip paradigma eigenlijk be-
tekent. Paradigma is naar iets kijken 
volgens bepaalde innerlijke (aan-
geleerde) regels. Het is de wijze of 
gewoonte waarop gedacht wordt en 
waardoor - tot nu toe - het succes in 
ons leven werd bepaald. Denkwij-
zen waarvoor zoveel mogelijk me-
destanders (mainstream) worden 
gezocht hebben een grotere kans op 
“gelijk hebben’’. Hoe meer mede-
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Allemaal gangbare excuses om maar 
niet de veiligheid van ons denkbeeld 
te verlaten. Hoe pak je het aan om 
een nieuw idee te ontwikkelen en 
daar medestanders voor te vinden? 
En hoe maak je het mainstream? 
Doorgaan op gevestigde denkbeel-
den lost een crisis niet op. Misschien 
is het antwoord… begin bij jezelf. 
Probeer het eens anders. Wie weet 
ontstaat er ruimte voor creativiteit 
waardoor menige crisis opgelost 
kan worden. 
* http:/www.hanskokhuis.nl/Para-
digma.html
** Poster uitgebracht door Rietveld 
en Rietveld Idea Management

Zoekend bij de filosoof door Marcel 
Simon:

Levenswijsheid
Een man met ervaring proeft niet 

van honing die op de scherpe punt 
van een dolk ligt.

In deze spreuk van de Zenboeddist 
Hung Tz-ch’eng (16e eeuw) is honing 
een metafoor voor verleiding en de 
dolk is onze ervaring die ons ervoor 
bewaart om eraan toe te geven.Veel 
van de problemen van deze tijd zijn 
er op terug te voeren dat de verlei-
ding van winst, luxe en aanzien ons 
blind maakte voor de risico’s.

Zoekend bij de schrijver door Ries 
van Dijk: 

In de laatste ledenvergadering deed  
de redactie een oproep voor levering 
van kopij voor ons bijenblad: “als 
het maar over bijen gaat”. Welnu on-

standers, hoe groter het effect. Het 
is denken in termen van: het enige 
juiste ( en dus de enige manier).
Barker* noemt dit het paradigma 
effect dat in zijn ergste vorm tot ver-
lamming leidt, waardoor nieuwe 
mogelijkheden niet gezien worden. 
Het gevoel van veiligheid is schijn en 
de prijs voor deze “schijn”veiligheid 
is de gevangenis, waarbij je eigen 
denkblokkades de tralies vormen.
Wie nu denkt daar geen last van te 
hebben, die moet zich maar eens 
afvragen welke van onderstaande, 
dagelijks door ons gehanteerde uit-
spraken niet het tegendeel bewij-
zen: 

-Doe niet zo belachelijk.**
-Dat kost te veel.
-Dat valt niet onder onze verant-
woordelijkheid.
-Dat is een veel te drastische veran-
dering.
-Daar hebben we geen tijd voor.
-Daar zijn we veel te klein voor.
-Dat is niet ons probleem.
-Dat is nog nooit eerder geprobeerd.
-Dat kun je niet waarmaken.
-Laten we het even in het achter-
hoofd houden.
-Ja maar, kun jij garanderen dat het 
werkt?
-Eigenlijk wel een goed idee, maar 
ja”het systeem”.
-We doen het toch al jaren zo.
-Daar komen we in de toekomst nog 
aan toe.
-Dat moeten we eens laten bestude-
ren.
-Het is niet volgens het beleid.
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langs las ik een boekje met de titel “ 
Fabel van de Bijen” geschreven door 
ene Bernard de Mandeville in 1705 

en aangevuld met opmerkingen in 
1714. Dat kwam als volgt.

Op mijn verjaardag kreeg ik het re-
cente boek van Frits Bolkestein “De 
intellectuele Verleiding, gevaarlijke 
ideeën in de politiek” cadeau. Een 
pil die zelfs met een redelijke ken-
nis van geschiedenis stevige kost is. 
Zijn leidmotief is dat je moet oppas-
sen voor idealisten, politieke filoso-
fen en intellectuelen met abstracte 
ideeën maar zonder levenservaring 
(praktische kennis) en religieuze 
fundamentalisten. Bij de talloze ver-
meldingen en aanhalingen van de 
opvattingen van allerlei filosofen en 
economen kwam ook het boek “De 
fabel van de bijen” voorbij. Mijn 
nieuwsgierigheid  was gewekt. Via 
internet heb ik bij een antiquarische 
boekwinkel het boekje bemachtigd.
Bernard de Mandeville, geboren in 
1670, was een van oorsprong Rot-
terdamse zoon van een arts en heeft 
in Leiden filosofie en medicijnen 
gestudeerd. Daarna vertrok hij naar 
Londen en vestigde zich er als ze-
nuwarts. Hij kende dus zowel de 
Nederlandse als Engelse maatschap-
pij. Nederland had net de Gouden 
Eeuw beleefd en Engeland stond 
aan het begin van een bloeiende pe-
riode. Mandeville, tot onze schande 
vrijwel onbekend in Nederland en 
waarvan het boek pas in 1985 in het 
Nederlands is vertaald, wordt door 
sommigen beschouwd als een van 
de vijf meest invloedrijke Neder-
landse schrijvers in de geschiedenis 
naast figuren als Thomas van Kem-
pen, Erasmus, Hugo de Groot en 
Spinoza.

De fabel bleek overigens, behalve de 
titel, niets te maken te hebben met 
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heid, kunsten en ambachten als het 
menselijke vernuft maar weet te be-
denken; en ten tweede, het aanmoe-
digen van landbouw en visserij in al 
hun vertakkingen, ….”.
Dat schreef hij in 1714 !

Ries van Dijk

bijen. De bijenkorf “mopperkorf” 
wordt gebruikt als metafoor voor de 
mens en maatschappij. Het vertelt 
het verhaal van een welvarend bijen-
volk dat door een teveel aan moraal 
tot verval raakt. Er wordt geschetst 
hoe een al te krachtig beroep op het 
goede in de mens een verlammend 
effect heeft op de samenleving als 
geheel. Mandeville betoogt dat juist 
de minder fraaie eigenschappen van 
de mens – met als grondhouding 
het eigenbelang – hem tot handelen 
brengen en de samenleving als ge-
heel welvarender maken.
Na een schets van allerlei hebzuchti-
ge, inhalige, schraperige en verkwis-
tende elementen in de korf (maat-
schappij) vervolgt de fabel:

Verdorven was elk onderdeel en toch 
een paradijs ’t geheel; gevleid in vredes-
tijd, in oorlogen gevreesd, prees in den 
vreemde men hen ’t meest; hun geld en 
levens overtroffen die van al de and’re 
korven.
Zo was de zegen van die staat: zij wer-
den groot door al het kwaad.

Het gedicht van de fabel zelf telt 
slechts 12 pagina’s,  maar de daarna 
toegevoegde “Opmerkingen” tellen 
120 pagina’s. Ik citeer één alinea als 
voorbeeld van de overigens “mo-
derne” gedachten van Mandeville.
“De grote kunst dus om een natie 
gelukkig en, zoals we dat noemen, 
bloeiend te maken, bestaat erin ie-
dereen een kans te geven om werk te 
vinden. Om dit tot stand te brengen 
dient de eerste zorg van een rege-
ring te zijn het bevorderen van een 
zo grote verscheidenheid aan nijver-
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Thanksgiving.....dankdag voor het 
gewas.....oogstfeest.....Erntedankfest

A llemaal feesten, mede dank-
zij bestuiving door“onze 
bijen”. Zoals eerder aange-

kondigd mochten we de resultaten 
komen bekijken van de bestuiving 
door onze honingbijen, die plaats-
vond bij Fruitbedrijf G. Bouwman, 
een perenteler in Groessen.
We werden verwelkomd door de ei-
genaresse en Wim Staring .                                                                       

NB.: WimStaring, onze gids, is naast 
vakkundig imker ook al tientallen ja-
ren nauw betrokken bij deze perenteler 
en weet nagenoeg alles wat er gebeurt 
voordat de peren bij o.a. supermarkt Lidl 
in de schappen liggen. 
Na ons eerste bezoek in april, zijn de 
vier (!) perenbloesempjes inmiddels  
uitgegroeid tot twee kilo “vette” pe-
ren. De perentrossen worden tus-

Thanksgiving.

sentijds uitgedund om tot optimale 
groei te komen. Enorme trossen pe-
ren, verzwaren de takken waaraan 
ze hangen soms tot op de grond. 

We lopen over prachtig gras tussen 
de lange rijen bomen en ja zelfs het 
gras moet goed zijn, want er wordt 
in de oogsttijd met veel gewicht 
overheen gereden. Niets vermoe-
dend mogen we een peer plukken. 
Wim bekijkt vervolgens de door 
ons geplukte peren en stelt vast dat 
deze tot rotten gedoemd zijn, “dus 
eet hem dan maar gelijk op”. Gulzig 
als je wordt tussen deze perenbo-
men, grijp je een peer en trekt hem 
eraf, maar dan blijkt hij geen steeltje 
meer te hebben en gaat daardoor bij 
de aanzet binnen enkele dagen rot-
ten. De plukkers die hier aan de slag 
gaan krijgen dus eerst een halve dag 
plukinstructies. De voorplukkers  
moeten tijdens het plukken ook in 
staat zijn om een selectie te maken, 
per grootte en uiterlijk, gesorteerd 
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naar afnemer. Voor bijvoorbeeld Lidl 
is er een bepaalde “maat”en voor de 
export moeten het vooral blanke pe-
ren zijn. De plukkers halen 4 kisten 
peren pp/pd van de bomen. 

Deze kisten worden vervolgens op-
geslagen in koelcellen om doorgroei 
te voorkomen.
Ik kan de hoeveelheid van de, om mij 
heen hangende, peren niet rijmen met 
het nieuws over vorstschade in het vroe-
ge voorjaar. Toch is er in 1957 (tijdens 
de kermis) dermate veel schade door ha-
gelslag geweest dat er niet één peer meer 
te vinden was op deze boomgaard. In de 
tussentijd is er veel veranderd want de 
sprinklerinstallatie voorkomt dat er bij, 
voornamelijk nachtvorst, te veel schade 
ontstaat . Dit betekent wel dat er iemand 
’s nachts zijn bed uitmoet om de instal-
latie aan te zetten. Een sprinklerinstal-
latie is een enorme financiële investe-
ring en de fysieke installatie van dit sy-
steem, 9 hectare, bracht ook nogal wat 
werk met zich mee. Maar gezien deze 
oogst is het zeker zeer de moeite waard 
geweest. 
De peren groeien tot 5 mm per week. 
Sommige peren, zoals de Doyenne 
du Comice , schieten in hun groei 
enthousiasme door en bereiken een 

gewicht van 600 gram en helaas… 
ze zijn dan niet geschikt voor de ver-
koop. Raar maar waar besef ik pas 
op dat moment , dat zo’n geweldi-
ge, mooie grote peer, voor moeder 
de huisvrouw niet echt praktisch 
is. Je stuurt je kleine Pietje toch niet 
met ruim een halve kilo fruit naar 
school?

De verschillende soorten peren wor-
den na elkaar rijp, waarbij Clapp’s 
de eerste peer is die geplukt kan 
woorden. Zij is in deze boomgaard 
de enige zomerpeer. Gevolgd door  
Beurre Alexander Lucas* , Tri-
omphe de Vienne**, Bonne Louise 
d’Averanches’**, Doyenne du Co-
mice* , Conference* en  Gieser Wil-
deman* De laatste, een stoofpeer,  
is voornamelijk aangeplant om de 
windbestuiving te bevorderen. En 
juist van deze laatste kunnen we 
in het winterseizoen extra genieten 
bij een lekker stukje lang gesmoord 
rundvlees of wild. 
Heerlijk en “thanksgiving” ! 

Lotty van den Bosch
* bewaarras                                                                                                                                           

                                         **herfstras
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O nlangs hebben wij in het 
kader van de samenstelling 
van honing en met name 

de daarin voorkomende enzymen, 
gediscussieerd over hoe van honing 
een mooi product te maken.Dit al-
les naar aanleiding van de criteria 
waaraan honing moet voldoen om 
goedgekeurd te worden bij aankoop 
door het honingdepot. Bij bespre-
king van het enzym glucose oxidase, 
dat bij aanwezigheid van glucose en 
zuurstof verantwoordelijk is voor 
de vorming van waterstofperoxide, 
kwam de bacterieremmende eigen-
schap van honing ter sprake. Uit het 
daarvoor gedane onderzoek door 
Postmes en van den Bogaard bleek 
dat niet-verhitte honing een zeer po-
sitief effect kan hebben op de wond-
genezing. In het bijzonder wordt bij 
brandwonden, ook in specialistische 
centra, de behandeling ervan hier 
wel mee uitgevoerd. Verhitting van 
honing kan echter de aanwezigheid 
van het enzym teniet doen. Naast 
dit heilzame effect worden tal van 
positieve eigenschappen aan honing 
toegedicht op het vlak van onze ge-
zondheid. Bij keelpijn, slapeloosheid 
etc. zou gebruik van honing, bij-
voorbeeld opgelost in thee of warme 
melk, ons herstel bevorderen.
Maar er zijn ook nadelen aan het 
eten van honing. Tijdens een cursus 
voor honingkeurmeesters maakte 
een docent eens de opmerking dat 

Is honing altijd gezond?

honing zo antiseptisch is dat je er 
als het ware je tanden mee zou kun-
nen poetsen. En zelfs in een blad 
voor mondhygiënisten werd in 2003 
de stelling geponeerd dat honing 
helpt bij het voorkomen van gaatjes 
en dat het ontstoken tandvlees kan 
genezen. Het lijkt erop dat dit soort 
uitspraken een gevolgtrekking zijn 
van de eerder genoemde heilzame 
werking bij de wondgenezing. Maar 
een foute gevolgtrekking dus. Want 
in de mond en op het gebit spelen 
zich heel andere verschijnselen af. 
Bacteriën in de mond, in het bij-
zonder de streptokokken, maken 
uit suikers melkzuur. En dit zuur 
tast vervolgens het tandglazuur aan 
wat tot gaatjes leidt. De suikers in 
honing zijn dus zeker niet gezond 
voor het gebit. En toch kan er in dit 
verband nog wel iets tengunste van 
honing worden gezegd. De suikers 
bestaan vooral uit glucose en fruc-
tose, monosacchariden, die niet zo-
als sacharose dat doet, de vorming 
van plak veroorzaken. En plak, die 
voorafgaat aan tandsteenvorming 
moet zeker vermeden worden. Daar 
lijdt ons tandvlees dan weer onder.
Je kunt je voorstellen dat ik in mijn 
werkzame leven er wel eens moeite 
mee had om me als imker en honing-
leverancier op de been te houden in 
een omgeving waar het voorkomen 
van cariës de eerste prioriteit heeft. 
Kortom, blijf genieten van honing, 
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gebit hecht het meeste kwaad. Dus 
tandenpoetsen zou je zeggen. Maar 
wacht daarmee heel even ( kwartier-
tje) totdat de eerste glazuurverwe-
king door remineralisatie vanuit het 
speeksel hersteld is. 

Marcel Simon

gebruik het vooral ook als het je 
conditie kan verbeteren, maar wees 
ervan bewust dat je gebit er niet 
mee geholpen is. En als je, zoals ik 
zelf doe, bij het ontbijt een schepje 
honing neemt, probeer dan met 
wat warme thee de honing van je 
gebit te verwijderen. Tenslotte doet 
juist de zoetigheid die lang aan het 

Bijenzwerm in Thaise tempel.
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Onlangs kreeg ik een artikel 
uit Time van mei 2011 toege-
stuurd door een kennis. Niet 

bijzonder positief ten aanzien van 
bijen, maar wel goed om er kennis 
van te nemen. Een bewoonster in de 
plaats Ivins in Utah (USA) was on-
kruid aan het wieden in haar achter-
tuin toen ze ineens bijen zag. (Ik stel 
me nu meteen al een tuin voor met 
een glad gazonnetje en wat borders 
met groene struiken zonder bloemen 
en onkruidvrij.) Even later zag zij 
bijen zoemen bij haar zwembad en 
ook bij de voederbak voor kolibries.
Toen ze op onderzoek uitging ont-
dekte ze dat de bijen uit de richting 
van de tuin van haar buurvrouw 
kwamen. Deze buurvrouw bleek 
nu een van de vele nieuwe imkers 
te zijn geworden, die reageerden op 
de noodkreet uit de imkergemeen-
schap om te helpen de bijenstand op 
peil te houden door een bijenvolk 
in je achtertuin te houden. Diverse 
grote steden in Amerika, zoals New 
York, Minneapolis en Milwaukee, 
hebben recent ook wettelijke rege-
lingen ingetrokken, die het houden 
van bijen als hobby verboden. Sinds 
New York City dit deed is het aan-
tal leden van de locale imkerver-
eniging met 900% gestegen! Maar 
veel kleine gemeentes werken er 
niet aan mee. “Een belachelijk idee” 
vond een gemeenteraadslid in York 
County, South Carolina het, doelend 
op een petitie om bijenhouden toe 
te staan in woonwijken. “Het risico 
om gestoken te worden is veel te 

groot”. Bijenhouders echter vinden 
dit sterk overdreven en voeren aan 
dat de “achtertuin”imkers bijen van 
het tamme Europese ras hebben, die 
veel minder agressief zijn dan de 
geafrikaniseerde bij. En minder dan 
1% van de mensen is allergisch voor 
bijensteken. “Wel is het zo”, zegt een 
bestuurslid van de imkerbond,”dat 
niet alle imkers goed met bijen we-
ten om te gaan. Om te zorgen dat je 
buren er geen last van hebben, moet 
je zorgen voor voldoende voer in het 
volk en voor water vlakbij. En zorg 
ook voor voldoende ruimte waar-
door het zwermen wordt afgeremd”. 
Het ziet er niet naar uit dat de scher-
mutselingen hierover ophouden. 
Gaan we terug naar de bewoonster 
in Ivins, dan zien we dat zij intus-
sen 30 andere buren bereid vond om 
de gemeente te mailen dat zij tegen 
het voorstel zijn om in deze stad het 
houden van bijen toe te staan. En in-
derdaad bleef, na een verhit debat, 
het verbod op bijenhouden bestaan. 
“Je kunt een bij niet aan de lijn hou-
den”, merkte de onkruidwiedster 
op. Uit dit verhaal blijkt weer eens 
dat de kennis over bijen vaak mini-
maal is. Dit veroorzaakt dan onge-
gronde angst. Temeer een reden om 
via publiciteit in de media, maar ook 
gewoon in direct contact met omwo-
nenden of tijdens onze demonstra-
ties, uit te leggen wat bijen zijn en 
hoe ze zich gedragen.

Marcel Simon

Zo kan het ook gaan.
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Wat in december nog 
met onze volken doen?

B ovengemiddelde temperatu-
ren in november maakten dat 
de meeste bijenvolken nog 

fl ink vlogen. Bijna dagelijks, en zelfs 
zagen we nog wel eens stuifmeel 
aandragen. Berichten over broed in 
de volken zijn heel divers. In sommi-
ge volken komt al een aantal weken 
geen broed meer voor, terwijl in an-
dere volken nog broedaanzet voor-
komt. Maar nu het kouder wordt zal 
dat wel ophouden en moet onver-
wijld voor het laatst dit jaar de var-
roa bestreden worden. Onderzoek 
toont aan dat imkers die dat doen 
gemiddeld minder wintersterfte bij 
hun volken hebben. Zoals bekend 
wordt in onze vereniging daarbij ge-
werkt met 3,5% oxaalzuurdihydraat 
via de druppelmethode. Per volk 
wordt ca.30 cc. toegepast (ca. 5cc per 
straatje). We kiezen een koude dag 
uit (0 tot 5* C.) omdat dan de bijen 
dicht op elkaar op de tros zitten, en 
het effect van de behandeling dan 
optimaal is. Een korte eenmalige in-
greep in een volk verdragen de bijen 
zonder schade. Men kan de oxaal-
zuuroplossing zelf maken (zie “Ef-
fectieve bestrijding van varroa” van 
bijen@wur), maar er is ook een ge-
bruiksklare oplossing verkrijgbaar 
in het Bijenhuis. 
Bij rondvraag onder imkers in Duits-
land blijkt nu al een herfststerfte on-
der de volken van bijna 10% . Regi-
onaal soms zelfs meer. Dat is duide-

lijk meer dan op hetzelfde moment 
in 2010, toen het beperkt bleef tot 
ca. 4%. Van de reagerende imkerijen 
heeft nu 36% sterfte onder de volken, 
vorig jaar 20%. Uitgaande van deze 
gegevens moet in Duitsland met ca. 
30% wintersterfte rekening worden 
gehouden. We kunnen deze cijfers 
niet een op een naar de Nederlandse 
situatie vertalen, maar een vergelijk-
bare trend is niet uit te sluiten.

Marcel Simon
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Wist u dat?

W ist u dat wij bezig zijn 
onze verenigingssite te 
vernieuwen? Wij hopen er 

op 1 februari 2012 mee klaar te zijn.
Onze website krijgt een nieuwe 
frisse uitstraling Daarnaast is de site 
overzichtelijker geworden. De site 
wordt nu voornamelijk door geïn-
teresseerden bezocht. Onder Home 
(eerste indruk) kan men een zwerm 
melden of een imker als spreker voor 
geïnteresseerden aanvragen.
Wie zijn wij: hier vindt men informa-
tie over het ontstaan van de vereni-
ging het aantal leden/donateurs e.d.             
Onder Activiteiten worden alleen 
publieksactiviteiten geplaatst zoals 
b.v. Lammetjesdag, LOI, en open 
zondagen op NOM en Heuven, met 
de bijbehorende data.
 
Meldpunt Bijenzwerm: hieronder 
staan namen en telefoonnummers 
van imkers die bereid zijn om par-
ticulieren van een bijenzwerm af te 
helpen. Zou u bij deze hulpvraag 
ook  willen inspringen? Meldt dit 
dan bij de secretaris.

De site zal regelmatig bijgewerkt 
worden met foto’s en informatie 
maar het Verenigingsblad zal ook 
weer te lezen zijn. Dit is vooral voor 
collega verenigingen een alternatief 
om het blad te kunnen blijven lezen. 
In de toekomst zal ook informatie 
(activiteiten) voor leden te vinden 
zijn onder de Ledenagenda. In deze 
uitgave van de bijenstal vindt u het 
begin van het, in de vorige uitgave 
van de bijenstal, beloofde “menu” 
voor een optimale varroa bestrij-
ding. Bij het ‘optimale’ zou ook het 
bijhouden van een kastkaart kunnen 
horen. Om het makkelijk te maken 
is er een kastkaart te downloaden 
/ printen vanaf onze site. Voor de  
oxaalzuuroplossing (gratis, als ser-
vice aan onze leden) heeft u via mail 
een uitnodiging van Henk Hoge 
ontvangen. Naast een samenvatting 
van de basisregels voor hygiënebij 
het slingeren zal er tzt een checklist 
worden geplaatst die het voor ie-
dereen overzichtelijker/makkelijker 
moet maken om aan gestelde eisen 
te voldoen. E.e.a volgens richtlijnen 
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van de Voedsel- en Waren Autori-
teit.  
Bestuur / redactie hieronder vindt 
u de namen en contactgegevens van 
alle functionarissen. Onderaan deze 
pagina op de site kunt u door te klik-
ken op stalcommissie de contactge-
gevens van functionarissen per stal 
vinden.   
Drachtplanten: Hieronder in de eer-
ste plaats informatie voor geïnteres-
seerden over drachtplanten voor 
bijen. Verder vindt u informatie over  
wat er tot nu toe bereikt is door le-
den van de vereniging die zich spe-
ciaal hiermee bezig houden, zoals 
convenanten die gesloten zijn met 
de gemeenten. Ook locaties waar 
drachtplanten zijn gezaaid of ge-
plant worden aangegeven. 
Bijenziekten: Hieronder vindt men 
algemene gegevens over het vóór-
komen van bijenziektes en de maat-
regelen die wij daartegen nemen. 
Tevens worden namen van de le-
den genoemd die zich namens de 
vereniging hier speciaal mee bezig 
houden. 
Onze webmaster is Bart Riggeling, 
die er met hulp van een collega 
enorm veel uren aan heeft besteed, 
met een geweldig resultaat!

Lotty van den Bosch
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Beste redactie,

In september jl. waren Els en 
ik 1 week op Kos en 1 week op 
Rhodos. Tweeprachtige Griekse 

eilanden met veel wilde natuur, on-
danks de vele toeristen! Beide eilan-
den staan bekend om hun rijke ho-
ningdrachten omdat zo’n 250 dagen 
per jaar de zon schijnt. Veel honing 
is afkomstig van tijm, die daar het-
gehele jaar doorbloeit, en heerlijk 
smaakt! Op Rhodos troffen we ook 
een mooi, splinternieuw ( met EU 
gelden!) aangelegd bijenmuseum 
aan. 

Daar moesten we uiteraard naar bin-
nen. Welnu, het was heel sfeervol en 
met veel liefde voor de imkerij opge-
zet. Fris en vrolijk ingericht, met ook 
een heuse kinderafdeling waar de 
imkers in de dop spelenderwijs in-
gewijd en wegwijs worden gemaakt 

Bijenmuseum op Rhodos.

met het wonderbare leven van de 
honingbij. Een prima ingerichte 
zaal waar ook voordrachten wor-
den gegeven. Kortom een geweldig 
mooi en fi jn museum met ook een 
commerciële afdeling waar allerlei 
honingsoorten en bijenproducten 
verkocht worden. Overigens is de 
honing op Kos en Rhodos behoorlijk 
aan de prijs: een potje van 500 g kost 
7 á 8 euro, zelfs de daar “gewone” 
tijmhoning is nauwelijks goedkoper. 
Met andere woorden: wie steekt hier 
de winst in zijn/haar zak?  

Arthur Ohm


