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Van de bestuurstafel.

aanschaffen zodat onze leden zelf 
hun kostbare was kunnen herge-
bruiken en de vervuiling door giftige 
resten verminderen. Voor dit project 
hebben we intussen subsidies toe-
gezegd gekregen van De Geërfden 
uit Velp en de gemeente Rheden. We 
willen proberen om de vernieuwde 
bijenstal op Heuven rond eind april 
aanstaande feestelijk te openen. In 
elk geval wordt ieder alvast uitgeno-
digd voor de eerste Bij-praatochtend 
op zaterdagmorgen 31 maart, vanaf 
9.30 uur!

De bijenweide in het schitterende 
park Angerenstein in Arnhem is 
volledig heringericht, het terrein is 
grondig opgeschoond, de stal en de 
blokhut zijn hersteld en geschilderd. 
En aangrenzend is een geheel nieu-
we speel/leerplek voor de leerlingen 
van de twee basisscholen Bernard 
en Juliana door de gemeente Arn-
hem aangelegd. Reden voor ons om 
in november mee te dingen met een 
project Natuureducatie basisscholen 
Angerenstein in de actie Kern-met 
Pit van de Koninklijke Nederlandse 
Heide Maatschappij. En als we voor 
januari 2013 het project met succes 
afronden ontvangen we daarvoor 
1000 euro.

Met de actieve steun en professio-
nele inbreng van de heer Jan Smit, 
directeur van het Natuurcentrum 

T erwijl ik deze bijdrage schrijf 
is de lente overduidelijk be-
gonnen: de kasten op onze 

bijenstal op Heuven hebben voluit 
gevlogen en de bijen kwamen te-
rug met dikke pollen aan de stevige 
“kuiten”. Van collega imkers horen 
we ook in het algemeen positieve 
berichten na de voorjaarsinspectie: 
een goed begin van het nieuwe sei-
zoen!

De beginnerscursus was dit jaar 
(weer) overtekend: in totaal 18 deel-
nemers waarvan 4 alleen de 4 the-
orielessen hebben gevolgd. Op 13 
maart hebben deze cursisten met 
succes het schriftelijke theorie exa-
men van 30 vragen afgelegd. Daarna 
werd enthousiast getimmerd aan de 
raampjes met nieuw kunstraat. Mart 
heeft het schema voor de 12 praktijk-
lessen gereed: start is op zaterdag-
morgen 31 maart in de stallen van 
het Openluchtmuseum en op Heu-
ven. Met al deze scholingsactivitei-
ten groeit onze vereniging gestaag: 
wij hebben nu 105 leden en dona-
teurs, waarvan een belangrijk deel 
actief meeleeft met onze imkers.

De nieuwbouw van de slingerruim-
te in de stal Heuven nadert zijn vol-
tooiing, nu willen we ook de open-
bare voorruimte herinrichten en van 
moderne natuureducatie panelen 
voorzien. Ook zullen we een stoom-
wassmelter en een wasgietapparaat 
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Presikhaaf, Arnhem, heeft Lotty van 
den Bosch ons andere grote project 
een vliegende start kunnen geven: 
natuureducatie voor de basisscho-
len in Arnhem. Ongeveer 1000 leer-
lingen en hun leraren hebben zich al 
opgegeven. Voor de basisscholen in 
Rheden is het wachten nog op een 
afspraak voor een aanpak en uitvoe-
ring; wij zijn hierover in overleg met 
de PC basisschool De Arnhorst in 
Velp.

We deden dit jaar al weer voor de 
derde keer mee met de NL Doet ac-
tie op zaterdagmorgen 17 maart, en 
opnieuw in gemeente Rheden. Deze 
keer in Velp-zuid. Daar hebben we 
met ongeveer 25 vrijwilligers, jong 
en oud, de westelijke zijde van de 
heuvel met bloemrijk zaadmengsel 
ingezaaid. Zie ook het verslag elders 
in deze Bijenstal. 

Van de gemeente Arnhem hebben 
wij de toezegging gekregen om in 
het nieuwe ECO zone park langs de 
A12 in Presikhaaf ook een beschei-
den bijenstal op te richten onder 
voorwaarde dat onze imkers daar 
de volken beheren. 

Als imkers zijn wij ook deelnemers 
aan het Groenforum van gemeente 
Arnhem, een groep die het college 
van B&W van Arnhem ongevraagd 
en gevraagd van advies dient over 
tal van zaken die ons kostbare milieu 
aangaan. Zo heeft het Groenforum 
ook stevig stelling genomen tegen 
het voornemen van het college om 
de kapvergunning af te schaffen.

Onze samenwerking met de imkers 
uit De Liemers en de andere afdelin-
gen uit Veluwe Zuid is goed en le-
vert duidelijk voordelen op. Zo kun-
nen we op 27 maart een levendige 
discussie avond beleven over voor- 
en nadelen van verschillende bijen-
soorten. Imkers Jan Keemink, Pieter 
Nibbelink en Louis Janssen geven 
elkaar daarbij zeker goed partij.

Op zondag 25 maart waren, onder 
aanvoering van Klaas Poppinga, 
weer imkers actief om onze kraam 
met honing, aangevoerd door Pim 
Kempe, bij de Lammetjesdag, te be-
mensen en de vele bezoekers met 
raad en daad van dienst te zijn. Dit 
keer was het weer ons gunstig ge-
zind.

Paul van den Beld en Mart Coemans 
hebben een verbeterde kastkaart 
ontwikkeld, inclusief de Varroabe-
strijdingsmaatregelen. Deze kast-
kaart komt ook op onze vernieuwde 
website. Daar wil ik deze bijdrage 
mee eindigen: Bart Riggeling heeft 
veel werk verricht, ondersteund 
door Lotty, om onze website gron-
dig opnieuw in te richten: maar de 
website is nog niet geheel klaar.
Tot slot wens ik u allen een goed, 
vreugdevol imkerseizoen toe met 
vele positieve verrassingen!

Arthur Ohm
Voorzitter
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Onze bijen hebben hun reini-
gingsvlucht kunnen uitvoe-
ren. Dat hebben we half fe-

bruari kunnen zien. En dat betekent 
dat de lente voor de bijen is begon-
nen. En voor de imker eigenlijk ook. 
Mijn bijen vlogen, hoor je dan je col-
lega’s zeggen. Een goed begin na-
tuurlijk, maar weet dat nu de peri-
ode komt, waarin nog veel bijen zul-
len sterven, terwijl er nog niet zoveel 
geboren worden. Of de koningin al 
aan de leg is kun je nagaan door met 
je hand op de dekplank te voelen of 
er al warmte uitstraalt. Die warmte 
geeft je een goed gevoel.Nog even 
geduld met in het volk te kijken; 
wacht tot eind maart of begin april.
En dan is het tijd voor de voorjaars-
inspectie. Zorg dat alles wat je nodig 
hebt, paraat is. Een of liever twee 
doeken om het volk af te dekken, de 
raampjeslichter, een gewone vork 
en je kap. Veel rook zul je nog niet 
hoeven te geven, want de bijen zijn 
doorgaans nog vriendelijk zo vroeg 
in het voorjaar. En zorg een kastkaart 
voor het nieuwe bijenseizoen bij de 
hand te hebben. Wat moeten we zien 
bij die eerste inspectie? Allereerst: is 
er een leggende koningin? Daarvoor 
hoeven we de moer niet op te zoe-
ken. Werksterbroed in alle stadia is 
voldoende bewijs.Hoe staat het met 
de hoeveelheid voer? Aan beide kan-
ten van het broednest moet minstens
1 tot 1½ raam met voer aanwezig 

De lente is begonnen! 
Wat nu te doen?

zijn. Zijn er veel meer ramen voer, 
verwijder dan het teveel en bewaar 
die ramen voor de vegers die een 
maandje later gemaakt worden. De 
klaar gelegde vork is er om wat, nog 
verzegeld, voer open te krabben aan 
de zijde naast het broednest. De bij-
en zullen dat dan sneller opnemen, 
waarna de cellen vrij komen voor de 
moer om er eitjes in te leggen. Eigen-
lijk kun je hiermee voor deze eer-
ste inspectie volstaan.Maar al kort 
daarna, zeg een week later, moet de 
inspectie worden afgewerkt. Voor 
degenen die in de herfst de honing-
kamer onder de broedkamer plaats-
ten, is het nu zaak de honingka-
mer te verwijderen. De bodem kan 
dan worden schoon gemaakt en de 
broedkamer gaat daar dan op. Is het 
broednest nog klein, laat het volk dan 
alleen op die broedkamer zitten.Wel 
kun je dan ter weerszijden van het 
broednest ramen met nieuwe kunst-
raat hangen, zodat er uitgebouwd 
kan worden en de moer ruimte heeft 
om eitjes te leggen. De ontwikkeling 
van het bijenvolk gaat gewoonlijk 
vrij snel in de maand april. Laat je 
daardoor niet verrassen. Als de groei 
van het broednest goed op gang is 
gekomen, denk er dan aan om dar-
renraat te laten bouwen als mid-
del om de varroamijt te bestrijden. 
Waarschijnlijk is de tijd dan ook rijp 
om de honingkamer te plaatsen, met 
al dan niet een moerrooster. Som-
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en dat is gewoonlijk al in de tweede 
of derde week van april.

Marcel Simon

mige imkers doen het zonder roos-
ter, maar gaan er dan vanuit dat er 
een tweede honingkamer op wordt 
gezet zodra er voldoende dracht is. 
Dat laatste is natuurlijk het geval 
wanneer de bijen naar het fruit gaan 

Loopt een rondleider...

In het “dagblad” van het 
Openluchtmuseum lazen we de 
volgende ontboezeming van een 

van de gidsen. 

Loopt een rondleider… 

Tijdens een van de spaarzame rond-
leidingen in het laagseizoen langs 
de Molukse Barak: “Hebben jul-
lie ook bijen?”, vraagt een van de 
bezoekers. “Ja, natuurlijk”, zeg ik, 
“vroeger zeiden ze: een boerderij is 
niet compleet als de boer geen imker 
heet. In verschillende boerderijen 
hier in het park zie je nog van stro 
gevlochten korven liggen. Honing 
was natuurlijk een geliefd zoetmid-
del en een veel toegepast huismid-
deltje. Bovendien was ook de was 
goed bruikbaar!” 
Terwijl ik verder loop bedenk ik dat 
het bijenhuis bij gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van het museum 
geschonken werd door de Vrienden. 
We vieren dus 100 jaar museum én 
50 jaar bijen, bedenk ik. Zouden 
we dat vergeten zijn? Maar al onze 
imkers dan, want we zijn toch een 
bovenmodaal imkervolk met Wim 

van de Entree, Rob van het Groen, 
Katrien van Varik, Saskia van Budel, 
Leen van de oude cultuurgewassen 
en dan nog is de rij niet compleet, 
weet ik. Verrassend eigenlijk, of mis-
schien toch ook weer niet, want we 
zijn natuurlijk allemaal bezige bijen, 
zeg nou zelf: het gonst hier toch 
altijd van de activiteiten?
 
Thuis kijk ik even op de website: 
www.hetjaarvandebij.nl. Want 2012 
is niet alleen het jaar van het muse-
um, het is ook het jaar van de bij! Er 
is zelfs een convenant gelanceerd 
waarop bedrijven zich kunnen pro-
fileren als bijenvriendelijk. 
Al meer dan 100 bedrijven affiche-
ren zich zo met een bijenvriendelijke 
bedrijfsvoering. Leuke PR! Helaas 
heeft het Openluchtmuseum nog 
niet ondertekend… Onze bijtjes 
waren wellicht te bezig? Maar het 
kan nog, het jaar is nog lang. Vorig 
jaar de Gouden Green Key, dit jubi-
leumjaar een eervolle vermelding als 
het meest bijenvriendelijke museum 
van Nederland?

Ik mijmer nog even over de won-
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deren van het bijenvolk. De mys-
terieuze rondedans waarmee de 
werksters, kwispelend met hun ach-
terlijf, andere bijen naar de voedsel-
bronnen leiden, is nog steeds met 
raadsels omgeven. Plots gaan mijn 
gedachten naar onze vrije rondlei-
dingen. Het is vaak wat moeilijk 
hiervoor voldoende belangstellen-
den te verzamelen. Zou het een idee 

zijn, bijenvriendelijk museum als we 
zijn, onze imkers bij toerbeurt een 
‘kwispeldans’ te laten doen bij het 
vertrekpunt? Wedden dat belang-
stellenden zich verzamelen als bijen 
rond de honing?

GeBe

W at een goed initiatief om 
juist nu dit jaar tot Jaar 
van de bij te benoemen. 

De vele publicaties van de laatste 
tijd brachten vooral een meewa-
rig imago met zich mee. Ziekte en 
sterfte van bijenvolken door tal van 
oorzaken. Instanties uit de bijenwe-
reld en daarbuiten bestrijden elkaar 
met oorzaken daarvoor, en menen 
ieder de wijsheid in pacht te hebben. 
Waarschuwingen voor een tekort 
aan bestuiving en daarmee voor een 
probleem in de voedselvoorziening 
maken het er niet vrolijker op. Dit al-
les heeft wel belangstelling gewekt 
voor de bijen, maar geeft geen posi-
tief beeld. Het is misschien uit een 
vorm van solidariteit dat het aantal 
aanmeldingen voor imkercursus-
sen toeneemt.Maar intussen kunnen 
imkers blijven imkeren en, ondanks 
soms verlies van bijen, genieten van 
hun hobby. Laten we daarom dit 

Jaar van de bij gebruiken om vooral 
het plezier van het houden van bijen 
te verkondigen. Vertel van de vele 
facetten in het bijenleven die het 
houden van bijen zo boeiend ma-
ken. Neem eens geïnteresseerden 
mee naar je bijen en laat ze proeven 
van de honing (in de raat), maar ook 
van het enthousiasme voor je hobby. 
Dit zijn acties die we individueel 
kunnen doen.
Daarnaast zijn we als  vereniging 
actief, en met name Lotty zet zich 
ervoor in, om scholen te benaderen 
met acties die kinderen, en via hen 
ook ouders, met het bijenleven in 
contact brengen. Acties die er ook 
voor moeten zorgen dat de bijenwei-
de in de tuinen van mensen, maar 
ook in gemeentelijke parken er goed 
op vooruit zal gaan.

Marcel Simon

Het jaar van de bij.
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W e gaan te werk volgens 
het principe van Voorafje , 
Hoofdgerecht  en dan nog                             

een Toetje

Voorafje: 
Als een volk in het voorjaar 2 á 3 ra-
men broed heeft, tegen het broednest 
een broedraam met darrenkunstraat 
hangen. Dit raam wordt dan uitge-
bouwd en door de koningin belegd. 
Daar varroamijten een voorkeur 
hebben voor darrenbroed zullen 
deze mijten wanneer de darrenlar-
ven over gaan in popstadium en de 
cellen worden verzegeld in dit broed 
kruipen. Wanneer het darrenbroed 
volledig verzegeld is wordt het uit 
het volk genomen en vernietigd. Dit 
kan bv. door het raam in de diepvries 
of in de zonne- of stoomwassmelter 
te stoppen. Op deze wijze nemen 
we de aanvangsbesmetting van var-
roamijten weg. In de zwermperiode 
bij zwermverhindering, wanneer het 
volk korte tijd broedloos is, kan met 
oxaalzuur worden gesproeid. (kan 
ook met melkzuur) Voor bijvoor-
beeld 5 volken moet 12 gram oxaal-
zuurkristallen worden opgelost in 
400 cc water.

Hoofdgerecht: 
Na de zomerdracht als de honing is 
afgenomen wordt een volk behan-
deld met mierenzuur of een tijmolie 
product, zoals Thymovar. In de peri-

e gaan te werk volgens 

Bestrijdingsplan varroamijten
in een bijenvolk.

ode van half juli tot  einde augustus 
moet dit plaatsvinden.

Dit is een belangrijke behandeling 
omdat op dit moment de winter-
bijen worden gevormd, het aantal 
bijen afneemt, maar het aantal mij-
ten toeneemt. Hierdoor worden de 
winterbijen ernstig aangetast, met 
als gevolg mogelijke wintersterfte 
van het volk.

Toetje: 
Als er in december een periode is 
met een temperatuur tussen – 5º en 
+ 5º C, wordt het volk voor de derde 
keer behandeld nu met een Oxaal-
zuur oplossing in suikerwater. 

Waaruit bestaat de Oxaalzuur oplos-
sing:
Voor 0,5 liter oplossing heeft men 
nodig

300ml lauw water−	
300 gram kristalsuiker −	
17,5 gram Oxaalzuurkristal-−	
len

Trek handschoenen aan en zet een 
veiligheidsbril op !!!

Ga als volg te werk: −	
vul een maatbeker met 300 −	
ml lauw water.
Voeg 300 gram kristalsuiker −	
toe. 
Los het geheel op en voeg −	
de 17,5 gram oxaalzuurkris-
tallen toe.
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Als de vloeistof helder is, is −	
de oplossing klaar voor ge-
bruik.
Druppelen geschiedt met −	
een 50 ml injectiespuit; per 
bijenstraat 5ml druppelen.

Hiermee is de bestrijding tegen de 
Varroa voor dit jaar afgerond.

Uitgebreidere informatie is te vin-
den in “Effectieve bestrijding van 
varroa” de brochure van bijen@wur.

Mart Coemans
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O nlangs ging er een mail uit 
met de vraag wie onze ver-
eniging zou willen verte-

genwoordigen op boomfeestdag in 
de wijk “Paasberg”. Dit leek me een 
leuk idee zodat ik me aanmeldde. 
Na wat folder- en informatiemateri-
aal opgehaald te hebben bij Arthur 
gingen mijn broer en ik op pad naar 
de plant-activiteiten. Lopend door 
de wijk op deze zonovergoten och-
tend, werd het al gauw duidelijk 
waar we moesten zijn. We konden 
zo op het geluid van luide kinder-
stemmen afgaan, waarna we verrast 
werden toen er maar liefst vier vlag-
genmasten in zicht kwamen; de kin-
deren, van de scholen in de wijk, de 
Juliana en de Witte school, hadden 
we verwacht maar die masten......., 
die stonden de dag ervoor niet.

Eenmaal  aangekomen op de plaats 
“delict”ontmoetten we Wil en Leen, 
die ook kwamen helpen. Mevrouw 
van Gastel (wethouder o.a.milieu) 
gaf een korte inleiding, waarin ze 

meteen ook maar de kennis van de 
kinderen nog even testte met de 
vraag waarom die planten nou zo 
belangrijk waren. Hun antwoord......  
“Voor de bijen, om honing te ma-
ken!” Hier hadden wij als imkers 
nou eens niets aan toe te voegen. Dat 
antwoord was des te treffender ge-
zien de keuze van de bomen; haast 
ideaal voor onze lievelings insecten, 
namelijk linden en tulpenbomen. 
Na afl oop van deze inleiding plantte 
zij vervolgens samen met een paar 
kinderen de eerste boom, d.w.z. het 
gat waar de boom al instond werd 
gevuld. Die bomen bleken overigens 
erg echt!, al zo’n 15 jaar oud en zo’n 
vijf meter hoog!
Na het offi ciële gedeelte mochten de 
kinderen zelf aan het werk. De bo-
men werden in de Couperusstraat 
en de Adema van Scheltema straat 
geplaatst. De jeugd had de handen 
vol aan het planten en er waren twee 
‘stoere meiden’ die zelf de boom 
wilden planten en geen hulp nodig 
hadden. 

nlangs ging er een mail uit meteen ook maar de kennis van de 

Boomfeestdag, een 
bij-zon-dere happening.
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Al met al was het een gezellig en ge-
moedelijk gebeuren en had ieder het 
erg naar z’n zin. Even verderop zag 
ik RTV Arnhem ook rondlopen en 
links en rechts beelden schieten en 
kinderen interviewen. De  jongelui 
waren boven verwachting snel klaar 
met hun werk zodat we al rond 11 
uur richting het Beekdal Lyceum 
trokken.
Daar aangekomen werden we buiten 
opgevangen met een welverdiend 
drankje met versnapering en nadat 
iedereen was voorzien hielden de 
wethouder, alsook de organisator, 
een afsluitend praatje  waarbij nog-
maals de nadruk werd gelegd op het 
belang van de natuur voor ons, maar 
zeker ook voor de komende genera-
ties. Om daar een beginnetje mee te 

maken kregen alle deelnemers een  
Ribes struik mee. 
Conclusie: een heel mooie dag voor 
allemaal en een aanwinst aan dracht-
planten voor onze bijen. Oh ja, die 
vlaggenmasten....... die zijn inmid-
dels weer verdwenen.....

Paul van den Beld
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Op een mooie lenteochtend, 
zaterdag 17 maart lieten 
zo’n 25 vrijwilligers, jong en 

oud, zich de koffi e, thee of fris met 
heerlijke cake goed smaken. Dat was 
de gezellige warming-up naar wat 
een heerlijke activiteit zou worden: 
inzaaien van bloemrijk zaad op de 
helling van de heuvel in het nieuwe, 
mooie park in Velp zuid tussen de 
Waterstraat en de verbrede A12.

Deze NL Doet actie werd voor de 
derde keer in gemeente Rheden ge-
organiseerd op initiatief van de Im-
kervereniging Arnhem - Velp e.o., 
samen met de afdeling rayonbeheer 
van de gemeente. En in goed over-
leg met de enthousiaste leden van 
het Wijkplatform Velp zuid, die ook 
goed vertegenwoordigd waren. De 
groene opleidingen, waar Velp zo 
rijk aan is, Hall Larenstein, Helicon 
en Groenhorst college, lieten zich 
ook niet onbetuigd. Als sympathiek 
gebaar deed AH fi liaal Velp ook mee: 
de catering in natura geheel belan-
geloos ter beschikking gesteld!

NL Doet veel voor Velp zuid!

Arthur Ohm, voorzitter van de im-
kers, hield een warm pleidooi voor 
het gezond maken en houden van 
de leefomgeving van alle wilde- en 
honingbijen, hommels, vlinders en 
andere nuttige insecten. 

Juist daarvoor heeft de landelijke 
imkervereniging in Wageningen 
een speciaal bloemrijk zaadmengsel 
samengesteld. Dat zaad is door de 
imkers aangekocht om in totaal on-
geveer 1250 m2 terrein in het nieuwe 
park in te zaaien. Die zaterdagmor-
gen hebben de vrijwilligers daarvan 
een fl ink deel ingezaaid. Onder be-
zielende leiding en aanvoering van 
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Candy Lenselink en zijn collega Jan. 
De wethouder Milieu, mw. Harriët 
Tiemens benadrukte hoe belangrijk 
deze actie is met het oog op een ge-
zonde leefomgeving, en haar dochter 
stapte al meteen in haar voetspoor!

Gewapend met grote professionele 
harken van rayonbeheer gingen jong 
en oud daarna fanatiek aan de slag. 
Geen meter werd overgeslagen, en 

alle zaad viel uiteindelijk in de goe-
de aarde naar wij als imkers mogen 
hopen. Wij vertrouwen erop dat de 
mannen van Rayonbeheer de rest 
van de 10 kilo zaad ook met even-
veel liefde en zorg zullen inzaaien 
in de twee andere stukken van het 
park. Als de natuur ons opnieuw 
goed gezind wil zijn, zullen we 
een mooie zomer kunnen beleven. 
Met prachtige bloemen, opgewekte 
(wilde)bijen, hommels, vlinders en 
andere nuttige insecten, blije bewo-
ners, in een mooi park en tevreden 
imkers! 

Arhur Ohm
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Deelname door 1000 Arnhemse 
leerlingen in het “Bijenproject Basis-
scholen”

V orig jaar zijn de diploma’s 
aan onze nieuwe imkers uit-
gereikt door Luuk van Gef-

fen, wethouder onderwijs van de 
gemeente Arnhem. Deze wethouder 
was destijds zeer onder de indruk 
van alle informatie over bijen en de 
vele activiteiten van onze imkers. 
Deze waardering heeft hij weten te 
vertalen in zijn medewerking aan 
een Bijenproject voor Basisscholen.

In samenwerking met het Natuur-
centrum Arnhem, dat onder ge-
meentelijke verantwoordelijkheid 
valt, hebben wij dit project kunnen 

ontwikkelen. Deze samenwerking 
blijkt uiterst waardevol niet alleen  
omdat het Natuurcentrum contac-
ten heeft met alle basisscholen maar 
vooral ook omdat een lesprogram-
ma aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen. Deze voorwaarden zijn 
vastgelegd in de onderwijswet en 
worden omschreven als kerndoelen, 
daarnaast is het wenselijk dat het 
aansluit bij leermethodieken. Deze 
didactische kaders vormen drempels 
die wij als vereniging op zo korte 
termijn lastig alleen hadden kunnen 
nemen. Na een eerste gesprek met 
de wethouder in december waarbij 
wij het fi at kregen zijn wij in januari 
met het Natuurcentrum van start ge-
gaan om het project te ontwikkelen.
Jan Smit, onze contactman bij het 
Natuurcentrum, gaf met zijn vele 
jaren praktijkervaring bij voorbaat 
aan dat de programma’s voor scho-
len een jaar van tevoren al vaststaan, 
en vreesde dat er mogelijk weinig 
respons zou komen op de wervende 
brief aan de basisscholen voor deel-
name aan dit project.
 
Hopend op het voordeel vanwege 
de landelijke aandacht in het kader  
“2012 jaar van de Bij” zijn er ondanks 
deze twijfels vele uren ingestoken 
om dit project alsnog op korte ter-
mijn uit te werken. Daarnaast wer-
den wij gesteund door een NME-
scan waarin basisscholen aangaven 

Deelname door 1000 Arnhemse ontwikkelen. Deze samenwerking 

Deelname door 1000 
Arnhemse leerlingen.
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van bestuivers. Gezond voedsel is 
in je eigen belang en om dat eigen 
belang te beschermen onderneem je 
een doelgerichte actie.  Je geeft de 
bijen voedsel terug zodat de bijen 
in het volgende jaar weer kunnen 
zorgen voor de bestuiving van jouw 
voedsel. Je krijgt iets uit de natuur 
dus je geeft ook iets terug aan de na-
tuur. 

‘Ongemerkt’ en ‘spelenderwijs’ ont-
staat daarbij ook een ingang voor 
duurzaamheideducatie. Nu nog 
voor velen een totaal vaag begrip. 
Wij hopen partijen te vinden die bij 
deze belevingen een aansluitend 
programma ontwikkelen dat terug-
grijpt op “je krijgt iets dus geef je 
ook iets” ervaring. Denk daarbij aan 
grondstoffen die je “krijgt”en dus 
ook weer “geeft, cq inlevert” De le-
raren ontvingen een lesbrief, zaden-
mix pakket, een zoekkaart voor de 
herkenning van bloemen die in de 
zaaimix zitten en een zoekkaart met 
wilde- en honingbijen die op deze 
bloemen met redelijke zekerheid te 
zien zullen zijn. 

De lesbrief bevat: algemene achter-
grondinformatie, een didactische 
uitwerking met informatie over za-
den, bloemen, zaaiinstructies, een 
bloeikalender, lessuggesties, drie 
proeven, informatie over wat een 
imker doet, leskisten over bijen die 
beschikbaar zijn bij het Natuurcen-
trum, maken van bijenhotels (wilde 
bijen), de didactische verantwoor-
ding, specifieke achtergrondinfor-
matie over wilde bijen, hommels 

behoefte te hebben aan: “activiteiten 
buiten de klas, maar zo dicht moge-
lijk bij school”. Dit project zou voor-
zien in deze behoefte. Dat aansluiten 
bij de behoefte van de basisscholen 
werd beloond. Na het plaatsen van 
de oproep hebben zich binnen twéé 
weken 1000 leerlingen uit Arnhem 
aangemeld voor deelname. 

De projectopzet is als volgt: door 
leraren en leerlingen (met liefst de 
medewerking van ouders) wordt 
een stuk grond ‘gevonden’ in de na-
bijheid van de basisschool. Dit stuk 
wordt op een geschikt moment inge-
zaaid door de leerlingen. 

Er wordt ingezaaid met een zaden-
mix die in de nazomerperiode stuif-
meel biedt aan wilde- en honingbij-
en. (Nb.: Uiteraard is dit tevens foe-
rageergebied voor andere insecten 
maar om het voor basisschoolkin-
deren behapbare informatie te laten 
zijn beperken wij ons tot informatie 
over bijen.) 

In dit project speelt het aansporen 
van natuurbewustwording van ba-
sisschool leerlingen een grote rol.  
Ons gezonde voedsel is afhankelijk 
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 Als blijk van erkenning dat deze 
leerlingen en leraren zich hebben 
ingezet voor het behoud van bijen, 
ontvingen zij voor hun deelname 
aan dit project een button met het 
logo “2012 jaar van de Bij”.
 

Lotty van den Bosch

en honingbijen, een oproep  “help 
de bijen”, voortplanting bij planten, 
een bouwtekening voor een “pro-
fessioneel bijenhotel” en een aantal 
werkbladen voor de leerlingen. 

Voor de zaai instructie die onder-
steuning biedt aan de leraren als het 
gaat om ‘klassikaal’ inzaaien,   heeft 
Ilse Vonder van IVN Arnhem, door 
haar werkgroepervaring met bloei-
ende landjes (Bloemenvallei - de 
Buitenschool) een geweldige bijdra-
ge geleverd.

Mijn groene vallei..

M ijn groene vallei… ofwel 
de courage om een nieu-
we weg te kiezen…

Mijn Groene Vallei is een “netwerk” 
van bestuurders uit onderwijs, poli-
tiek, natuurorganisaties en bedrijven 
met het doel zich in te zetten voor 
de wensen die vanuit het onderwijs 
worden aangegeven. Deze ambitie 
zal menig docent of leraar als mu-
ziek in de oren klinken. 

Vraag en aanbod… de economische 
situatie vraagt om een andere aan-
pak. Alle organisaties die fi nancieel 
afhankelijk zijn van overheden staan 
door bezuinigen onder druk. Docen-
ten aan scholen zijn overbelast door 
alle eisen die worden gesteld mbt 
vastgestelde regelgevingen. Aan-
geboden projecten in het kader van 
natuureducatie kunnen daardoor 

niet ingepast worden in het lespro-
gramma. Een zoektocht naar pas-
sende projecten binnen het over-
dadige aanbod via digitale netwer-
ken is niet alleen tijdrovend maar de 
“gevonden” projecten volstaan vaak 
ook de toets van het (onderwijs)ver-
langlijstje niet.

Op 22 maart jl. zijn op Kasteel Mid-
dachten tijdens een inspirerende 
netwerkbijeenkomst de convenan-
ten ondertekend voor “Mijn Groene 
Vallei”. 
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winst. Wat binnen het bedrijfsleven “Mijn Groene Vallei is een project van 
de groene onderwijsinstellingen Van 
Hall Larenstein, Groenhorst College en 
Helicon.  Opleidingen in en rond de ge-
meente Rheden die op een innovatieve 
wijze kennisuitwisseling zoeken tus-
sen bedrijven, burgers, overheden en 
onderwijs. Ontmoetingen tussen vraag 
en aanbod van Groene Kennis vinden 
plaats in een netwerk van samenwer-
kende partijen en op een digitale markt-
plaats. Groene kennis wordt herkenbaar 
en toepasbaar gemaakt in leerprojecten 
en netwerkbijeenkomsten. Onderwijs 
wordt meer vraaggestuurd.” Aldus de 
inleidende tekst op de homepage 
van Mijn Groene Vallei. 

Binnen commerciële organisaties be-
hoort deze gedachte tot de orde van 
de dag. Een betere aansluiting van 
je producten aan de behoefte van je 
klanten is bepalend voor je omzet/

normaal is,  blijkt binnen natuurbe-
scherming en natuureducatie een 
enorme omslag in denkwijze te zijn. 
Mijns inziens een positieve omslag, 
waarbij ik voorzie dat het aansluiten 
bij deze ambities, de vele vrijwilli-
gers (met natuureducatieve doelen) 
meer erkenning zal opleveren. Af-
gewogen naar de energie die deze 
vrijwilligers inzetten was de balans 
m.b.t. de waardering nog al eens be-
hoorlijk zoek. 
  
Om ons aanbod te toetsen aan de 
wensen uit het onderwijs en zo mo-
gelijk aan te laten sluiten zijn wij als 
Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. 
participant in “Mijn Groene Vallei”. 

Lotty van den Bosch
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Soms is het interessant om eens 
te “surfen” door oude num-
mers van De Bijenstal. Ten-

slotte bestaat dit verenigingsblad 
al 37 jaar en is er in al die jaren een 
en ander gepubliceerd. De eerste 10 
jaar kenden we hier de varroamijt 
nog niet en kon de aandacht aan 
heel andere zaken geschonken wor-
den. Zo kwamen we in een artikel 
met bovenstaande titel, geschreven 
door Willem Schoonen, een aar-
dige discussie tegen over de vraag: 
“Waarom wordt de ene bij koningin-
moeder en schikken al die andere 
zich in de rol van steriele werkster?” 
Een kwestie van genetische ver-
wantschap, zo wordt aangenomen. 
Onzin zei echter de Utrechtse onder-
zoeker van der Blom in een reporta-
ge die destijds in het dagblad Trouw 
verscheen. De werksters hebben 
geslachtsorganen, maar zien toch af 
van voortplanting. In plaats daarvan 
zijn ze dag en nacht in de weer om 
de dochters van de koningin groot te 
brengen, hun zusters dus. Waarom? 
Is het niet het hoogste doel van al wat 
leeft om zoveel mogelijk nakomelin-
gen voort te brengen? Vanwaar dan 
de kaste van steriele werksters? Een 
mooie verklaring voor het fenomeen 
kwam voort uit een nieuwe weten-
schap: de sociobiologie, de biologie 
van het sociale gedrag. De werkster, 
zegt de sociobioloog, staat gene-
tisch dichter bij haar zuster dan bij 

Sociale strijd in de korf.

een bloedeigen dochter. De oorzaak 
daarvan ligt in de merkwaardige 
geslachtsbepaling bij deze insecten. 
Vrouwlijke bijen komen voort uit be-
vruchte eitjes en hebben een dubbel 
stel chromosomen. Mannelijke bijen 
ontstaan uit onbevruchte eitjes en 
moeten het doen met een enkele set 
chromosomen. Als de geneticus met 
deze feiten gaat rekenen, komt hij 
tot de conclusie dat twee dochters 
van dezelfde vader gemiddeld voor 
75% genetisch identiek zijn, terwijl 
moeder en dochter maar voor 50% 
overeenkomen. Als de bij erop uit is 
zoveel mogelijk van haar genen door 
te geven aan het nageslacht, doet ze 
er dus beter aan haar zusters te hel-
pen grootbrengen dan zelf dochters 
op de wereld te zetten.

Fictie
Hoe charmant ook, de genetische 
rekensom gaat in de meeste geval-
len niet op, zegt van der Blom. Een 
reden is dat de werksters van een 
volk niet allemaal dochter zijn van 
dezelfde vader. De koningin paart in 
het voorjaar met vele darren. En het 
ziet er niet naar uit dat werksters zich 
tegenover een echte zuster anders 
opstellen dan tegenover een half-
zuster.Een kaste van werksters die 
vrijwillig afzien van voortplanting 
is een fi ctie. Zo houden hommels er 
een strikte monarchie op na. In het 
voorjaar maakt de koningin in haar 
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Eitjes van een eierleggende werkster

voortplanting door werksters. Valt 
haar gezag weg, dan breekt onder 
de andere vrouwen een strijd uit met 
als doel: het tot leggende werkster 
brengen. Maar een klein deel van de 
werksters schopt het zo ver. 

Geen dier geeft zomaar zijn repro-
ductie op. Wat je bij de bijen ziet 
is een sociale strijd. Het overgrote 
deel van de vrouwen krijgt de kans 
niet om aan de voortplanting deel 
te nemen. De verliezers moeten er 
maar het beste van zien te maken. 
En dat betekent: zusters helpen 
grootbrengen. De werkster zou toch 
ook gewoon het bijltje erbij kunnen 
neerleggen? Ja, zegt van der Blom, 
maar daar schiet ze weinig mee op. 
Een werkster die niets doet, houdt 
de evolutie verder voor gezien. Een 
vlijtige werkster ziet haar genen in 
ieder geval nog via verwanten ver-
spreid worden. En alleen de konin-
gin met een vlijtig volk maakt ge-
schiedenis.

Marcel Simon

eentje een nest. Daarin produceert 
zij vrouwelijke nakomelingen, de 
werksters. De hommelkoningin leeft 
maar een jaar. Ze brengt enige hon-
derden dochters voort. De productie 
van dochters houdt op een gegeven 
moment op; de koningin legt dan al-
leen nog onbevruchte eitjes, waaruit 
zonen komen. Op dat moment zie je 
het gedrag van werksters radicaal 
veranderen: ze komen in opstand. 
In veel gevallen wordt de koningin 
door werksters dood gestoken. Het 
moment van de opstand is logisch 
gekozen. Zelf kunnen die werksters 
geen dochters voortbrengen, omdat 
ze geen mannelijk zaad hebben ver-
zameld. Alleen de koningin die door 
een speciaal dieet en opvoeding 
groter wordt dan de werksters is fy-
siek in staat met darren te paren. De 
werksters zorgen het beste voor de 
voortplanting van hun genen door 
voor hun daaruit geboren zusters 
te zorgen. Maar als de koningin on-
bevruchte eitjes gaat leggen denken 
de werksters: dat kunnen wij ook 
en gaan onmiddellijk aan de leg. De 
werksters krijgen dus pas de moge-
lijkheid aan de voortplanting deel 
te nemen als er mannetjes geprodu-
ceerd worden. En die kans grijpen 
ze meteen. 

Honingbijen
Bij honingbijen kan ook een strijd om 
de voortplanting opbloeien, maar 
pas wanneer de koningin om het le-
ven komt. De koningin kan wel vijf 
jaar oud worden en al die tijd zowel 
dochters als zonen voortbrengen. 
Zij onderdrukt met feromonen de 
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Sociaal gedrag bij bijen.

Maakten we in een eerder 
artikel gewag van de 
strijd in de korf over de 

deelname aan de voortplanting, 
in deze bijdrage, eveneens over 
onderzoek van sociobioloog van der 
Blom, gaat het over de taakverdeling 
tussen individuele werksters.In het 
algemeen wordt een bijenvolk als 
een superorganisme beschouwd. 
De werksters vormen daarbinnen 
als kaste een onderdeel, en worden 
niet als individuen gezien. Dit 
bevreemdde van der Blom, omdat 
naar zijn mening bij andere 
diersoorten wel het gedrag van ieder 
individu in kaart wordt gebracht. 
Waarom wordt dat dan bij insecten 
onbelangrijk gevonden? Van der 
Blom wilde hier meer van weten en 
onderzocht het gedrag van werksters 
in kleine bijenvolken (ca. 1500 bijen) 
in proefkasten met glazen wanden. 
Een deel van de bijen werd voorzien 
van een minuscuul rugnummer. Hij 
zit dan naast de kast en noteert om 
de twee minuten welke rugnummers 
de koningin verzorgen, welke 
bouwen aan de raat, welke poetsen.
De resultaten zijn de moeite 
waard en er verdwijnen weer wat 
bijenwijsheden in zijn prullenbak. In 
ieder bijenboek, zegt van der Blom, 
wordt verteld dat een werkster een 
strak geplande carrière doorloopt. 
Nadat ze uit het eitje is gekomen 
doet ze eerst vier dagen poetswerk: 

de cellen schoonmaken. In de tweede 
week van haar leven wordt ze 
ingeschakeld bij de bouw van nieuwe 
cellen in de raat. Na weer een week 
promoveert ze naar buiten het nest. 
Ze wordt waakster in de buurt van 
de ingang, en/of bereikt het toppunt 
van haar carrière: foerageerder. Dat 
strakke schema is te simpel, bewees 
van der Blom. Werksters die net 
geboren zijn, zie je inderdaad veel 
in een cel liggen. Die zijn aan het 
schoonmaken, wordt altijd gezegd. 
Maar 80 procent van de tijd voeren 
ze geen spat uit. Die jonge bijen 
moeten nog hard worden, spieren 
en vleugels opbouwen, en eten. Het 
schoonmaken van de cellen, zegt 
van der Blom, neemt waarschijnlijk 
veel minder tijd in beslag dan tot nu 
werd gedacht. En de ene werkster 
doet er meer aan dan een andere.
Ook na de vierde dag volgt lang 
niet iedere werkster hetzelfde spoor. 
Het is waar dat na de vierde dag 
de wasklieren zich ontwikkelen. Ze 
gaan dan was afscheiden waarmee 
nieuwe cellen worden gebouwd. 
Maar dat betekent niet dat ze 
bouwen. Het metselwerk wordt door 
specialisten gedaan. Ook sommige 
oudere werksters brengen veel tijd 
door in lege cellen. Die liggen vooral 
te niksen. Ze onttrekken zich aan het 
sociale verkeer. We hebben kunnen 
aantonen dat, wanneer de koningin 
wegvalt, juist die groep een grote 
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metselaarster. Er is wel gesuggereerd 
dat de koningin met vele darren 
paart om zich te verzekeren van 
verscheidene specialisten in haar 
volk. Aanwijzingen in die richting 
zijn zwak, zegt van der Blom. 
Werksters die van dezelfde dar 
stammen lijken wel een voorkeur te 
delen voor bepaalde taken. Maar ze 
hebben geen sterke voorkeuren. Van 
der Blom gelooft inderdaad niet dat 
er een gen is voor sociaal gedrag. 
Er zijn betere verklaringen. Dieren 
leven in sociaal verband omdat dat 
voordelen biedt, zoals een betere 
bescherming tegen aanvallers.. Bij al 
die dieren zie je dat individuen alleen 
niet kunnen overleven. Paren met 
darren is voor de honingwerkster een 
fysieke onmogelijkheid geworden. 
In zo’n situatie is het leven in sociaal 
verband de enige mogelijkheid die 
nog rest. Als bij moet je de wedijver 
en onderdrukking binnen het volk 
dan op de koop toe nemen. 

Uit: Van der Blom J. (1991) 
Behavioural differentiation of 

individual honeybee workers within the 
colony.  Faculteit Biologie RU Utrecht. 

kans heeft de strijd te winnen en het 
tot leggende werkster te brengen. 
Het verzorgen van de koningin en 
het kweken van nieuwe koninginnen 
wordt door alle werksters gedaan. 
Zodra de koningin in haar buurt 
komt, schaart een werkster zich in 
de hofstaat. Puur toeval dus. 

Maar het schoonmaken van andere 
werksters is een specialisme. De 
werksters maken niet elkaar schoon. 
Er is maar een klein aantal werksters 
dat zich met die taak bezighoudt. 
Maar die wassen dan ook heel veel 
collega’s. 
Toeval 
Waar komt die arbeidsverdeling 
vandaan? Waarom wordt de 
een metselaarster en de ander 
poetsvrouw? Er zal best een 
genetische component inzitten. De 
afstamming bepaalt voor een deel 
karakter, interesse en talenten. De 
rest is toeval. Ik had een vriendje 
die steeds riep dat hij bioloog wilde 
worden. Dat leek mij ook wel wat. 
Een werkster komt toevallig op 
een plek waar nodig gebouwd 
moet worden. Ze gaat helpen en 
voor ze het weet is ze erkend als 
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D e Lammetjesdag in Rheden 
heeft dit jaar waarschijnlijk 
een record aantal bezoekers 

getrokken.
Met dit schitterend zonnige lente-
weer is het vooral voor veel jonge 
gezinnen een heerlijke wandeling  
buiten in de natuur. De jonge lam-
metjes zorgen voor veel verteder-
de kindergezichten. Met de special  
getrainde honden die de schaaps-
kudde in het gareel moeten hou-
den, wordt ook een aantal keren 
het drijven van de kudde aan de 
bezoekers getoond. De stands wor-
den goed bezocht en er is zelfs een 
“chocoWorkshop” waar lammetjes 
kunnen worden gemaakt. “Chocos-
jakie” biedt allerlei workshops aan 
voor chocolade liefhebbers. Ik had 
zelf toch wel graag een lams carbo-
naatje willen eten. (Wellicht een bar-
baarse gedachte binnen dit lamme-
tjesfeest, besef ik …) Gelukkig was 
de geur van gebakken vlees geen 
verbeelding… Er was nml ook een 
‘snak stand’ die hamburgers, braad-
worstjes en beenham verkocht, te-
gen zeer gezinsvriendelijke prijzen. 
€ 1,50 voor een broodje hambur-
ger/braadworst. “Voor de gezinnen 
is het anders niet leuk meer” legt de 
vleesbakker uit. “Ga maar een dagje 
naar de Efteling met je gezin….weet 
je wat je dan kwijt ben?” …ja ik weet 
dat.. en snap ook dat deze man be-
hoorlijk hard moet werken want de 

Lammetjesdag in Rheden.

gezinnen zijn duidelijk blij met deze 
prijzen, gezien de aanloop. Halver-
wege de middag moet er een nieuwe 
voorraad hamburgers komen want 
hij is er al doorheen… 

Ook bij onze stand veel aanloop, de 
potten heidehoning van de vereni-
ging waren binnen enkele uren uit-
verkocht. 

Voor mij was de grootste verrassing 
toch wel het onverwachte optreden 
van de jachthoornblazers. (Jeugd-
sentiment, mijn grootvader was ja-
ger) In gesprek met de jachthoorn-
blazers krijg ik een uitleg over de 
betekenis van het jachthoornblazen. 
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een te grote wilde ganzen populatie 
maar de meeste mensen nooit wilde 
gans hebben gegeten.       
De jachthoornblazers hechten gro-
te waarde aan het instant houden 
van tradities. Het eerbeton dat na 
de jacht wordt geblazen is een uiting 
van respect voor wat men mocht 
ontvangen uit de natuur. Een mooie 
gedachte ! (In een slachthuis zul je 
dit nooit meemaken.) Voor de bewo-
ners in Rheden zou het oefenen van 
de jachthoornblazers op de woens-
dagavonden (ca 20:15uur) te horen 
moeten zijn, aldus de secretaris van 
de vereniging Cornure.  

Lotty van den Bosch                  

In oorsprong is het jachthoornbla-
zen een eerbetoon aan het geschoten 
wild. Wat nieuw voor mij was, dat 
elke wildsoort een eigen klank bij 
het hoornblazen heeft. 
Jagers zijn wildbeheerders die daar-
voor zorgen dat wild populaties niet 
te groot worden. Doordat wij nogal 
vervreemd zijn geraakt met dit ‘na-
tuurlijke’ proces van voedselvoor-
ziening is er veel onbegrip voor 
wildbeheer. Alles ligt immers kant 
en klaar verpakt in de supermarkt 
en zelfs bij een slager kun je ner-
gens meer iets herkenbaars ontdek-
ken van de herkomst van de stuk-
ken vlees. Vlees is per definitie een 
stuk of een plak. Men gruwelt bij de 
gedachte dat dit stuk vlees aan een 
koe heeft gezeten. Vreemd ook dat 
er aan de ene kant overlast is door 
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Al vele jaren geniet ik het pri-
vilege naast een dierenarts te 
wonen met een praktijk voor 

kleine huisdieren. De bezoekers heb-
ben de beschikking over een ruime 
eigen parkeergelegenheid en aan 
de overkant strekt zich een voetbal-
veldgrote grasmat uit. Als ik wil heb 
ik zicht op alles wat zich buiten de 
behandelkamer afspeelt inclusief al-
les wat mijn gretige oren horen wil-
len. Ik ga u daarvan geen uitgebreid 
verslag doen temeer omdat ik mij ge-
durende al die jaren gespecialiseerd 
heb in de vraag waarom mensen er 
huisdieren op na houden, want het 
is bij mij naast vaak erg druk en de 
tarieven zijn niet mals. Onlangs heb 
ik in deze de balans opgemaakt. De 
uitkomst: mensen houden huisdie-
ren vanwege de communicatie. Ik 
beperk me tot de honden en katten. 
Tegen beide categorieën wordt van 
aankomst tot vertrek uitbundig ge-
praat. Katten worden door de bank 
genomen vriendelijk uitgenodigd, 
honden bars bevolen. Het laatste 
gaat de clientèle over het algemeen 
beter af dan het eerste. Er dienen 
zich dan ook aanzienlijk meer hon-
den dan katten aan bij de praktijk 
van mijn buurman.

Over bijen heb je als imker door-
gaans weinig te vertellen. Als je met 
ze in de weer bent blijkt er weinig 
tot geen verschil tussen uitnodigen 
en bevelen, tussen katten en honden 

Communicatie.

zeg maar. Ook al begin je uitnodi-
gend, als je te vrijpostig wordt naar 
hun zin, moet toch de kap op, de 
handschoenen en de rookpot aan. 
Behalve als je over Buckfastbijen be-
schikt, zoals ik de meeste houders 
van dit bijen(kunst)ras hoor bewe-
ren. Die kun je bij het openmaken 
van de kast gewoon vragen het veld 
te ruimen, wat ze dan ook meteen 
doen. Ze laten zich inspecteren zon-
der tegensputteren. Je kunt ze zelfs 
hun koningin afnemen en ze blij-
ven vriendelijk. De Buckfastimkers 
trouwens ook. Vooral als ze bekijks 
hebben van imkers met Hollandse 
bijen. “Mag ik er even bij, dames?” 
fl emen ze dan. Of “Ga eens even 
buiten spelen, meisjes!”. Of “Is jullie 
moeder ook thuis? Ik zou haar graag 
even willen spreken”. Te melig voor 
woorden allemaal. De zwarte bijen-
imkers staan zich dan ook plaats-
vervangend te schamen voor deze 
prietpraat en wachten ongeduldig 
op het moment dat de natuur het 
niet meer pikt en de hel losbarst. 

Onlangs dronk ik met mijn buur-
man een pilsje na gedane arbeid. 
Zijn rechterhand stak in een ferm 
verband. “Door een hond gebeten?”, 
probeerde ik. “Nee”, zei hij, “door 
een kat. Met katten weet je het maar 
nooit. Nou ja, daar kun jij als imker 
natuurlijk over meepraten”. 

Rik Oldeven


