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Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een 
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie 
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de 
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing 
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons, 
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon. 

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop 
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen 
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van 
Chef Jacco Rozenberg.

Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen! 
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen 

www.bellmakelaardij.nl 
Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor al uw verzekeringen, pensioensadviezen, 
hypotheken en overige financieringen.

Voor leden van de Imkersvereniging 
Arnhem-Velp e.o. hebben wij een  

kortingsregeling, oplopend tot 50%.
Vraag om de voorwaarden.

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

 e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl 

van Huit Financiële Diensten 
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Van de bestuurstafel
Beste lezers: als thema komt dit keer in mij op: 
nieuwe tijden, nieuwe kansen. Voor u ligt dan al 
weer het vijfde nummer van de nieuwe uitvoering 
van ons verenigingsblad “De Bijenstal. Met dank 
aan de redactie en alle leden die een bijdrage 
hebben geleverd!

Een welkom aan de nieuwe adverteerder: BijDaan!
Verder in dit nummer treft u een ruime variatie aan 
onderwerpen aan.

Wel attentie gevraagd voor de Varroa besmetting: 
de darrenraat methode is zeer effectief gebleken 
tot nu toe. Maar de tijd van mierenzuurbehande-
ling lijkt ook aangebroken!

We hebben al weer drie goed bezochte BIJ-
praatochtenden bij de stal Heuven kunnen mee-
maken: een praktische vorm van “Education Per-
manente” voor alle soorten imkers. De volgende 
BIJ-praatochtend is zaterdag 28 juni van 9.30 tot 
11.00 uur.

De demonstraties in het NOM en Heuven op res-
pectievelijk zondagmorgen en –middag, zijn weer 
gestart: dank aan de vrijwilligers voor hun eigen 
verhaal aan de bezoekers!

De praktijklessen van de basiscursus en de gevor-
derden cursus, deze laatste voor het eerst samen 
met De Liemers, lopen succesvol met enthousi-
aste deelnemers. Ook in de nieuwe bijenstal in 
park Angerenstein: een kwestie van nieuwe tijden 
en nieuwe kansen!. We hebben ook al een eerste 
groep gasten mogen ontvangen in de stal: “Van 
Gastelhof”: iedereen was vol lof voor onze nieuwe 
aanwinst.

Het honingdepot o.l.v. Pim Kempe loopt weer 
goed: dankzij het redelijk ruime aanbod van kwali-
tatief prima honing. Intussen hebben Lotty van den 
Bosch en Henk Hoge hun zwoegen beloond gezien 
met het felbegeerde diploma “Honingkeurmees-
ter”: proficiat en we verwelkomen jullie aandeel 
in de belangrijke honingkeuring activiteiten o.l.v. 
Marcel Simon.

Het subsidieverzoek voor een projectvoorstel “Op-
leidingen imkers” is bij beide gemeenten Arnhem 
en Rheden ingediend. Hiervoor is Akzo Nobel 
Arnhem ook partner met een toezegging voor een 
derde van de totale kosten. Intussen heeft ook 
Rheden haar aandeel toegezegd. Door de Stichting 
Dr. Hoefnagels uit Nijmegen is ook een belangrijke 
donatie toegezegd. Na de vakantie zal het bestuur 
de projectorganisatie uitwerken met de partners.

Rieks Holtjer heeft 5 juni jl. zijn eigenhandig ge-
maakte nieuwe demonstratiekast kunnen plaatsen 
voor de stal van Heuven: werkelijk een “Beauty”, 
hopelijk kan er snel een zwerm in.
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Met de collega’s van De Liemers hebben we een 
standaard promotiepakket ontwikkeld voor onder-
steuning van onze demonstraties tijdens de vele 
open dagen etc. Door Lions Rheden is hiervoor een 
financiële bijdrage toegezegd. Intussen heeft het 
bestuur dit professionele pakket aangeschaft. Bart 
Riggeling zorgt voor het beheer ervan. Heeft u een 
open dag waar imkers bij betrokken zijn: neem dan 
even contact op met Bart.

Wij hebben afscheid genomen van twee wethou-
ders, die voor onze imkers van veel steun zijn 
geweest: mw. Harriet Tiemens (GL Rheden), die 
wethouder is geworden in Nijmegen; en mw. Ma-
greet van Gastel (VVD Arnhem) die niet terugkomt 
in het College. Maar wij hebben mw. van Gastel 
bereid gevonden om onze vereniging als adviseur 
met raad en daad terzijde te willen staan: gewel-
dig! Elders leest u een interview door Frans Koops 
met haar.

De Stichting UTOPA, eigenaar van het Arboretum 
de Dreijen en het museum het Depot te Wage-

ningen heeft ons bestuur gevraagd een viertal 
bijenvolken in het Arboretum te verzorgen. Na-
mens onze vereniging zijn Bart Riggeling en John 
van Huit bereid dit op zich te nemen. Bij het ver-
schijnen van dit nummer staat er al een nieuwe 
bijenstal met nieuwe kasten( geschilderd door fa. 
Kersten te Elst) en een Uddeler korf. Jan Keemink 
leverde de Buckfast volken ervoor. Zie elders voor 
foto’s etc.

Graag wens ik alle imkers en donateurs en hun 
familie een goede voortzetting van deze mooie zo-
mer en hopelijk een bijzonder, succesvol imkersei-
zoen 2014. Het bestuur rekent weer op uw steun 
met het doel om onze verenigingsactiviteiten met 
nieuwe kansen in dit seizoen verder te verbeteren.

Voorzitter: Arthur Ohm
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Lodewijk
Als het waar is wat men wel eens hoort zeggen: 
dat de imkerij vergrijst, dan kan het voorkomen 
dat je als 73-jarige bijenhouder op weg naar je 
bijenstand in het buitengebied met de trapper van 
je fiets een obstakel raakt en aan het vallen komt. 
De linkervoet vindt niet onmiddellijk grond omdat 
je de hoogte van je zadel nog steeds niet hebt 
aangepast aan je respectabele leeftijd. Dan lig 
je. Daar zit op deze leeftijd niets tussen. Je loopt 
voorlopig met een stok dankzij ook de dagelijkse 
8 paracetamols. Maar de bijen wachten …

Lodewijk gebeld. Je hebt met hem destijds nog de 
beginnerscursus gevolgd. En Lodewijk komt. Hij is 
zo’n 15 jaar jonger en 20 cm langer. Hij vraagt wat 
er gebeuren moet. Dat is nog al wat: een aantal 
koninginnenafleggers maken en een dito aantal 
bevruchtingskastjes met leggende moer vereni-
gen met het restant van de volken. En met het oog 
op de nog komende weken-met-stok ook meteen 
maar bestrijden en voorbereidingen treffen om 
straks te voeren. Zo had je dat bedacht en Lode-
wijk gaat aan het werk.
Hoewel ik vermoed, ja bijna zeker weet dat hij er 
in zijn bijenstand een andere methode van konin-
ginnen invoeren op na houdt, ontsnapt hem geen 
woord van twijfel, laat staan van kritiek. Hij zegt 
ook niet hoe hij zelf zoiets pleegt te doen. Hij voert 

vakkundig uit wat hem gevraagd wordt. Ik krijg er 
een goed gevoel van. Een nog beter gevoel als hij 
na verloop van tijd opmerkt: “Dat heb jij dus ook 
dat je steeds weer je beitel zoekt en je rookpot tel-
kens uitgaat”. 
Hoe noem je nou zoiets? Je hoort in dit verband 
weleens van empathie spreken, wat inleving bete-
kent. Dat je je dus inleeft in een ander, wat ik ove-
rigens voor volstrekt onmogelijk houd. Medelijden 
is mij meestal al een brug te ver. ( Tenzij je met zijn 
zessen op dezelfde dag in het ziekenhuis een nieu-
we heup krijgt. Liefst ook nog aan dezelfde kant. 
En welke heup nou dus flink gekneusd is omdat je 
daarop gevallen bent met je fiets …)
Toch heb ik dankzij Lodewijk een nieuwe omschrij-
ving van het begrip empathie kunnen ontwikkelen. 
Wil je empathisch zijn of als zodanig overkomen, 
schakel dan eerste jezelf uit, je principes, je ma-
nier van doen en baseer je vervolgens op wat je 
oppervlakkig met elkaar gemeen hebt. Want aan 
de oppervlakte komen wij mensen sterk overeen. 
Meer zit er empathisch gezien volgens mij tussen 
mensen niet in. De Lodewijk-methode garandeert 
het meest haalbare. Waarvan akte en waarvoor 
dank.

Rik Oldeven
 

Monitor Uitwintering Bijenvolken

De eerste verkenning van de uitwintering door 
het Nederlands Centrum Bijenonderzoek wijst uit 
dat bij de 1640 imkers die de gegevens van hun 
volken op een formulier invulden, een bijensterf-
te tijdens de winter voorkwam van 8.45%. 

De bijensterfte was in de periode waarin sinds 
2002-2003 gemonitord werd, nog nooit zo 
laag! Vreemd was wel dat de sterfte bij volken van 
imkers die de varroamijt niet bestreden, niet signi-
ficant verschilde van die bij imkers die wel bestre-
den. Imkers met meer koninginnenproblemen in 

2013 dan normaal ( in het koude voorjaar waren er 
nogal wat moerloze volken) hadden een significant 
hogere wintersterfte. De sterfte was dan ook lager 
wanneer de ingewinterde volken wel een jonge 
moer hadden.  Volgens Romée van der Zee, die 
deze monitoring uitvoert, speelt de milde winter 
een rol bij de lage wintersterfte. Maar zij waar-
schuwt ervoor dat mede daardoor de varroamijt 
ook vroeg aan het broedseizoen begon, wat tot een 
grote mijtenpopulatie kan leiden. 
Let daar dus wel op en neem op tijd maatregelen. 

2014
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Stadsbijen is een project van de Gelderse Natuur 
en Milieu Federatie, sinds 10 mei jl. geen stich-
ting maar een heuse vereniging waar wij ons als 
imkervereniging bij hebben aangesloten.

Met Thijs Belgers, projectleider van “Stadsbijen” 
hadden John van Huit en Arthur Ohm onlangs een 
gesprek met als doel: hoe kunnen we elkaar on-
dersteunen en tegelijk ook de beginnende imkers 
een onderdak helpen vinden voor hun eerste bijen-
kasten! Immers vele nieuwe enthousiaste imkers 
willen heel graag een eigen volkje om voor te kun-
nen zorgen en tegelijk de cursus in praktijk bren-
gen. Als bestuur krijgen we geregeld verzoeken 
van de cursisten om voor hun volken een geschikte 
plek te vinden: niet ver weg, maar bij voorkeur er-
gens in hun stad.

Samenwerking Imkersvereniging
Arnhem-Velp e.o. en GNMF

Thijs Belgers gaat met ons op zoek naar moge-
lijkheden en zal daarbij ook via zijn netwerken op-
roepen voor plaatsen, een hele praktische aanpak 
dus. Wie interesse heeft in een plek voor haar/zijn 
bijenvolken, laat het ons weten. We zullen ons ui-
terste best doen om je te helpen.

Ook zullen wij met de nieuwe wethouders voor 
milieu en openbare ruimte van de drie gemeenten 
Arnhem, Rheden en Rozendaal graag op korte 
termijn om de tafel willen zitten om ook daar me-
dewerking te krijgen voor deze aanpak van bijen-
standen.

Wordt vervolgd,
Arthur Ohm

BIJ-praat ochtenden bij stal op Heuven, in Rhe-
den: “education permanente”. Al vele jaren hou-
den wij als imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. 
elke laatste zaterdagochtend van de maand een 
gezellige, levendige BIJ-praatochtend van 9.30 
tot 11.00 uur. ( soms van 10.00 tot 12.00 uur).

De opkomst is vaak heel goed: 20 á 25 leden, jong 
en oud, nieuw en (zeer) ervaren.
Doel is, naast gezelligheid en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie/thee met iets erbij, het 
leren van elkaars ervaringen. En dat in de ruimste 
betekenis.
Natuurlijk komen er ook sterke verhalen voorbij 
met kilo’s honing per kast en weer sterkere volken. 
Maar ook minder leuke ervaringen, zoals ziekten 
en verdwenen volken. 
Toch is de meerwaarde vooral gelegen in het vrij-
uit met elkaar in gesprek gaan over wat ons in de 
boeiende hobby van imkeren zo bindt! De verras-
sing en verwondering hoe wij imkers toch vaak 
met meer vragen dan antwoorden blijven zitten 
ondanks de vele kennis die er aanwezig is.

Na alle bijeenkomsten die wij hebben mogen bele-
ven, is mijn persoonlijke indruk dat deze BIJ-
praatochtenden een belangrijke vorm van “educa-
tion permanente” voor onze actieve imkers zijn.
Ik kijk al weer uit naar die van zaterdagochtend 28 
juni!

Arthur Ohm

BIJ-praat ochtenden
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Op bovenstaande foto’s is te zien hoe cursusleider 
en imker Piet van Schaik trots de aangeslagen 
koniginnendoppen toont aan zijn cursisten van de 
Cursus voor Gevorderden. 

De dag ervoor was de praktijkles “koningin-
nenkweek” waarbij er geoefend kon worden met 
het omlarven. In het kort: er wordt een volk hope-
loos moerloos gemaakt. Mart Coemans had hier-
voor een drieramer voorbereid. Een moerloos volk 
wil heel graag jonge larfjes opkweken tot koningin 
om het voortbestaan van het volk veilig te stel-
len. De cursisten mochten met een omlarfnaald  
jonge larfjes uit de raat peuteren --dit is een zeer 
precies   werkje--  en daarna het larfje in een na-
maak-koninginnendop plaatsen. Deze dopjes wor-
den aan een bovenlat van een honingraam vast-
gemaakt. Dat kan je terugzien in de foto’s. Daarna 
worden de larfjes in het moerloze volk geplaatst. 
De volgende dag volgt de inspectie. Op de foto’s is 
te zien welke doppen zijn aangebouwd = aangebla-

Een bezoek aan de kraamafdeling

zen = en welke dus geaccepteerd. 
De doppen die geen geschikte larf bevatten, zijn 
niet uitgebouwd. Over 22 dagen kunnen de nieuwe 
koninginnen op bruidsvlucht en een nieuw bijen-
volk kan worden gestart, of een oude koningin kan 
worden vervangen. Met dank aan de leraren Piet 
van Schaik en Mart Coemans. 

Emile Brugman
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Bijenkorven in de kunst
Het zou interessant zijn om een rubriek in de 
Bijenstal te starten, waarin kunstzinnige uitingen 
van bijen, bijenkorven etc. die een van de leden 
ergens heeft waargenomen, worden getoond. 

Zo werd In de Bijenstal van december 2013 een 
bijenkorf getoond die als mozaïek ontdekt was in 
de vloer van het Rijksmuseum. Voor deze keer is 
het de ontdekking van een bijenkorf in het beeld-
houwwerk op het monument van het Albert Memo-
rial tegenover de Royal Albert Hall in Londen. Dit 
enorme monument, ontworpen door George 
Gilbert Scott, werd in 1872 opgericht ter herinne-
ring aan Prins Albert, de in 1861 overleden gemaal 
van Queen Victoria. Op een van de vele prachtige 
beeldhouwwerken wordt de bijenkorf getoond als 
onderdeel van landbouw. Dat ook nu nog (ook) in 
Londen bijen in de belangstelling staan blijkt uit de 
aanwezigheid van 2 bijenvolken op het dak van het 
Victoria & Albert museum. Het lukte mij niet om 
daar een kijkje te mogen nemen. Wel was er een 
verkoopstand van honing (van deze volken?) in de 
winkel van het museum. 

Marcel Simon
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“De pijp van...” Bas Visscher
In 2012 ben ik begonnen om een lang gekoes-
terde droom werkelijkheid te maken en ben ik 
gestart met de beginnerscursus imkeren.  Nadat 
ik deze cursus met goed resultaat had afgerond 
ben ik “rustig aan” begonnen met het houden van 
bijen. Hoewel mijn eerste volk, dat ik kreeg  van 
Marcel Simon,  een  vriendelijk  volkje was, was 
van rustig aan beginnen geen sprake.  

Ik en Marjan Beltman- Verbeek  (een medecursist 
met wie ik dit eerste volk verzorgde) waren razend 
druk. Vele uren hebben we verwonderd staan kij-
ken naar het reilen en zeilen van de bijen in onze 
kast aan de Brinkweg in Rheden. Gewapend met 
onze prille kennis (en de nodige feedback van onze 
mentoren) hebben we samen de eerste varroa 
behandelingen uitgevoerd, honing geslingerd en 
ingewinterd. Reuze spannend allemaal! Wat ons in 
het begin vooral opviel was dat er op de vele ‘re-
gels’ van het imkeren nog veel meer uitzonderin-
gen zijn. Wisselende seizoensinvloeden of andere 
omstandigheden die het werken met de bijen toch 
iedere keer weer net een tikkeltje anders maakten 
dan hetgeen beschreven in de vele boeken. Soms 
was dit frustrerend maar meestal vooral erg leuk 
en uitdagend! Ja door het imkeren ben ik een leu-
ke hobby rijker! Over hobby’s gesproken ....... 
Naast imkeren houdt ik mij beroeps- en hobbyma-
tig bezig met bomen. Juist vanwege deze ‘boom-
hobby’ ben ik benaderd om een stukje te schrijven 
in de Bijenstal. Enkelen van jullie hebben wellicht 
al gelezen over deze hobby in de Regiobode van 
een paar weken geleden. Hierin stond een artikel 
over mijn speurtocht naar bomen waarin tijdens de 
tweede wereldoorlog boodschappen zijn gekerfd. 
In boombast gekerfde boodschappen van Duitse 
soldaten, geallieerden of burgers in de periode 
1940-1945. Boodschappen van verschillende men-
sen en dus van uiteenlopende aard. Afscheidsbe-
richten van soldaten aan het front, boomkerven 
welke een veldgraf van een gesneuvelde soldaat 
markeren en overige berichten zoals liefdesver-
klaringen. 
Naast het feit dat het zoeken van de boomkerven 
een leuke bezigheid is, is mijn drijfveer toch vooral 
het vastleggen van een stukje cultuurhistorie. Veel 

van de bomen waarin tijdens de tweede wereldoor-
log is gekerfd worden momenteel namelijk om vei-
ligheidsoverwegingen gekapt zonder de gekerfde 
berichten te documenteren. Dat deze berichten, 
met wat speurwerk, kunnen resulteren in interes-
sante verhalen is bijvoorbeeld gebleken uit een 
boomkerf nabij Beek-Ubbergen bij Nijmegen. Hier 
staat namelijk een boom met daarop: J.K. Spraque 
Man. Canada, 8 feb. 1945. Deze kerf is, zo bleek na 
wat speuren, op 8 februari 1945 gezet door John 
Stanley Kleven (J.K.) uit het plaatsje Spraque, Ma-
nitoba (Man) in Canada. John (overleden in 1981) 
was indertijd als 24 jaar oude militair betrokken bij 
het offensief tegen de Duitsers. Na de oorlog is hij 
veilig teruggekeerd en getrouwd met de Canadese 
Anne die nog in leven is! 

Hoewel ik voor mijn werk als junior projectleider 
boomverzorging bij Konijnenberg bos en groen 
uit Eerbeek veel in het bos kom is alle hulp bij het 
zoeken naar kerven natuurlijk welkom. Dus bij 
deze: 
Beste imkercollega’s zien jullie bij het scheppen 
van een zwerm uit een oude beuk wat gekrabbel in 
de boombast staan .........  laat het mij dan weten! 
Wellicht leidt het tot een bijzonder verhaal! 
 
Bas Visscher
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Het seksleven van de Varroamijt
Bijgaande foto toont de verschillende verschij-
ningsvormen van de Varroa destructor. Gewoon-
lijk zoeken we op de varroalade naar de don-
kerbruine mijten, zoals we die ook wel op de bij 
kunnen aantreffen. 

Maar bij nader onderzoek tussen het mul vinden 
we soms licht gekleurde, bleke mijten. Hoe zit 
het ook alweer met die verschillen? En hoe is ook 
weer dat leef- en ontwikkelingspatroon van de 
mijt? Zodra de verpopping van de bijenlarve begint 
en kort voordat de cel gesloten wordt, stapt een 
volwassen vrouwtjesmijt van de haar transporte-
rende bij, kruipt in de cel en dringt langs de larve 
door tot in het voedersap, waar ze via adembuisjes 
voorkomt dat ze verdrinkt. Zes uur na sluiten van 
de cel heeft de larve het voedersap op en begint 
de cocon te spinnen. De mijt zit dan op de larve en 
voedt zich met de hemolymphe die ook gebruikt 
wordt voor de ontwikkeling van de eitjes in de mijt. 
De eirijping werd ook al door de geur van de larve 
geactiveerd bij het binnendringen in de cel.  Onge-
veer 70 uur na het sluiten van de cel legt de mijt 
een eitje dicht bij het dekseltje, waaruit zich een 
mannetje zal ontwikkelen. En vervolgens legt zij 
met een tussenpoos van steeds 30 uur een stuk 
of vier eitjes, waaruit vrouwtjesmijten ontstaan. 
Het mannetje (er is er maar één van) komt na 6 
dagen uit en het eerste volwassen vrouwtje 36 uur 
later.  Het mannetje zal al snel tot paring met de 
eerst uitgekomen zuster overgaan, en zolang er 
tijd is, voordat de bij uitloopt, ook nog met een of 
meer van de volgende zusters. Inteelt schijnt bij de 
mijten geen probleem te zijn. Omdat de verpopping 
bij darren een paar dagen langer duurt heeft de 
mijt voorkeur voor darrenbroed. 

Gemiddeld ontstaan daarin 2,6 volwassen vrouw-
tjesmijten en in werksterbroed 1,4. De niet op tijd 
tot ontwikkeling gekomen vrouwtjes (deutonymp-
hen) zullen op de varroalade als bleke mijten zicht-
baar zijn, evenals het mannetje dat, al blozend, na 
gedane arbeid het leven laat. De bevruchte vrouw-
tjes, en ook de moedermijt, komen met de jonge 
bij naar buiten, stappen over op een voedsterbij en 
laten zich daarmee vervoeren naar een volgende 
cel, waarna aan de volgende generatie gewerkt 
gaat worden. 

Marcel Simon 

Mijten op darrenlarve

Mijt op bij
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Hoe een bij mijn pakketje te snel af is
Onlangs bestelde ik een pakketje uit het buiten-
land. Met een trackingcode van de bezorgdienst 
kon ik het pakje volgen: via Amsterdam, Zwolle, 
Drachten kwam het steeds dichter in de buurt bij 
mijn woonplaats Groningen. Binnen Groningen 
was het pakje helaas niet meer te traceren. 

Ongetwijfeld had de bezorgdienst meer pakjes te 
bezorgen in de stad, en zeer waarschijnlijk hadden 
ze een slimme route uitgestippeld om langs al die 
adressen te rijden zonder al te veel kilometers af 
te leggen. Het berekenen van zo’n slimme route is 
niet eenvoudig: computers hebben er veel reken-
tijd voor nodig. Mensen en dieren zijn er relatief 
goed in, zoals bijvoorbeeld bijen, wanneer ze hun 
dagelijkse route langs een reeks bloemen vliegen. 
Een drietal wetenschappers uit Londen onderzocht 
onlangs hoe bijen tot die routes komen, in de hoop 
dat onze computers er nog wat van zouden kunnen 
leren.
Het vraagstuk om de kortste route langs een gege-
ven aantal plaatsen te berekenen staat in de wis-
kunde bekend als het Handelsreizigersprobleem. 
De vraag: een handelsreiziger reist langs een 
aantal steden, wil niet tweemaal dezelfde stad aan 
doen, en wil daarbij graag een zo kort mogelijke 
afstand afleggen. Het berekenen van zo’n kortste 
route is niet eenvoudig: naarmate het aantal ste-
den groeit neemt het aantal mogelijke routes na-
melijk exponentieel toe.
Toch zijn mensen en dieren er bijzonder goed in 
om zo’n korte route te vinden. Neem bijvoorbeeld 
bijen: die vliegen vaak dagelijks langs dezelfde 
reeks bloemen en doen dit erg efficiënt. Dat bijen 
hier goed in zijn, wist men al langer. Maar, vroegen 
de Londense onderzoekers zich af, is de volgorde 
waarin bijen die bloemen aantreffen niet van natu-
re efficiënt? En vliegen de bijen dus niet gewoon de 
volgorde waarin ze de bloemen ontdekt hebben?
Om dat te testen bedachten de onderzoekers een 
opstelling waarmee ze de bijen een onnodig lange 
route konden laten vliegen. Door steeds nieuwe 
bloemen aan te bieden op uitgekiende plekken 
zorgden de onderzoekers ervoor dat de volgorde 
van de ontdekte bloemen op dag 1 erg inefficiënt 
was. De vraag was of de bijen de volgende dag 

diezelfde route zouden vliegen. Zouden ze de bloe-
men weer langs gaan in de volgorde waarin ze die 
ontdekt hadden, of zouden ze een nieuwe, kortere 
route volgen?
De bijen pasten hun route aan en gingen op een 
slimmere manier dezelfde reeks bloemen langs. 
Dat betekent dat bijen daadwerkelijk aan een 
soort route-optimalisatie doen, zoals ook het be-
zorgbusje dat mijn pakje kwam brengen. Maar 
die bezorgdienst heeft een computer nodig om de 
kortste route te vinden. Hoe kan zo’n klein bijen-
breintje dat dan?
Ook dat onderzochten de Londense wetenschap-
pers. Wat ze zagen, was dat de bijen steeds ver-
schillende opties gingen uitproberen. Met trial en 
error kwamen ze zo op een kortere route uit. Maar 
het moeilijke van het handelsreizigersprobleem 
(en het bijenvraagstuk) is juist dat het aantal mo-
gelijke routes heel groot is. Een computer die 
domweg alle mogelijke routes doorloopt zal de 
bezorgdienst vooral veel extra tijd kosten.
Op basis van hun experimenten trekken de on-
derzoekers de conclusie dat de bijen meer doen 
dan alleen routes gokken: waarschijnlijk maken 
ze gebruik van een aantal vuistregels die ervoor 
zorgen dat ze op een slimme manier nieuwe rou-
tes uitproberen. Nu is de vraag alleen nog wat die 
vuistregels zijn: wellicht zouden we met dat beetje 
bijeninzicht onze computers een stuk sneller kun-
nen maken.

Charlotte Vlek
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Tijdens een wandeling door het Arboretum in 
Wageningen aan de Generaal Foulkesweg, een 
prachtige verzameling van diverse boomsoorten, 
kwamen wij de “bushalte” naast het bijenhotel 
tegen. Een grappig idee van Dick Belgers, imker 
uit Wageningen en kenner van solitaire bijen. 

Naast het voor bijen comfortabel hotel, goed inge-
pakt en lekker warm als de zon op de lemen wand 
schijnt, staan de vliegtijden van de diverse bijen-
soorten aangegeven. Op het bushaltebord staat 
een viertal buzzzen getoond met hun eigenschap-
pen. Voor de hotelwand was het een drukte van 
belang. Bijtjes van allerlei pluimage vlogen af en 
aan. Het Arboretum op zich is trouwens de moeite 
van een bezoek waard.
  

Ook honingbijen in Wageningen. 
Mocht U toch een bezoek aan eerder genoemd Ar-
boretum brengen, combineer Uw uitje dan met een 
bezoek aan een iets verder aan de overzijde gele-
gen fantastisch mooie tuin, behorend bij museum 
Het Depot, waar van donderdag t/m zondag, vrij 
toegankelijk, een grote collectie beelden te zien 
is. Ingang Arboretumlaan 4.  In die tuin, ook wel 
Arboretum de Dreijen geheten, is sinds kort een 
bijenstal te zien, gebouwd door stichting Utopa, 
met bijen, verzorgd door leden van Arnhem-Velp. 
Onze voorzitter noemt deze stal ook in zijn “Van 
de bestuurstafel”. Hoewel het meer voor de hand 

Busje komt zo.....
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had gelegen om imkers uit Wageningen hiervoor 
te vragen, en wij dit uiteraard aan UTOPA voor-
stelden, bleef de stichting toch vasthouden aan 
hun wens om hiervoor imkers van Arnhem-Velp 
te vragen om hiermee haar goede relatie met ons 
voort te zetten sinds zij een belangrijke financiële 
bijdrage leverde aan de bouw van de bijenstal in 
Angerenstein.  

 Marcel Simon
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Een gesprek met Margreet van Gastel
Margreet van Gastel was tot de laatste gemeente-
raadverkiezing wethouder voor Milieu, Openbare 
ruimte en Ruimtelijke ordening. Nu Margreet uit 
de politiek is en wat meer tijd ter beschikking 
heeft, is zij bereid om adviseur te worden van 
onze imkersvereniging Arnhem- Velp en omstre-
ken. Ik sprak met haar over deze nieuwe functie.

Tijdens haar wethouderschap is Margreet al langs 
verschillende weg in contact gekomen met onze 
vereniging. Haar eerste contact was het convenant 
met de gemeente over aanplanten van drachtplan-
ten voor bijen en het maaibeleid. Dit heeft er onder 
andere toe geleid dat er overleg met onze ver-
eniging was over de aan te planten bomen langs 
de Westervoortsedijk en het project ‘de reizende 
tuinen’, waarbij stukken bouwgrond die meer dan 
een jaar braak blijven liggen worden ingezaaid met 
bloemrijke mengsels, zoals in Schuytgraaf en in 
Presikhaaf, hoek Lange water / Lange wal. Daarna 
heeft Margreet haar volle medewerking gegeven 
aan het tot stand komen van onze nieuwe bijenstal 
in Angerenstein, die op 22 maart van dit jaar door 
haar werd geopend. Ik vroeg haar binnen welk deel 
van haar wethoudersportefeuille haar activiteiten 
voor deze bijenstal vielen. Zij zei dat het binnen 
alle drie van haar taken viel. Bijen zijn belangrijk 
in het milieu als bestuivers, de bouw en de loca-
tie had te maken met de Openbare ruimte en het 
ontwerp, zij vindt het een verfraaiing van park An-
gerenstein, viel binnen de Ruimtelijke ordening. 
Margreet vulde aan dat zij het heel belangrijk vindt 
dat de stal ook nog van grote educatieve waarde is 
door de bijencursussen die op de stal worden ge-
geven.  

Op mijn vraag of de contacten met onze imkersver-
eniging ook haar eerste contacten met bijen waren 
vertelde zij dat bijen een deel van haar jeugd wa-
ren, want haar vader was imker. In de stad Gro-
ningen, waar zij is geboren, had haar vader drie 
bijenvolken. Als er honing was geslingerd mocht 
zij resten raat uitkauwen. Zij herinnerde zich dat 
haar vader werd gebeld als er ergens in de stad 
Groningen een zwerm hing, en ook de blauwe bij-
ensuiker waar zij beslist niet van mocht snoepen, 
want dat was giftig  (een periode na de tweede 

wereldoorlog konden imkers goedkope accijnsvrije 
suiker kopen die voor menselijke consumptie on-
geschikt was gemaakt door toevoeging van de stof 
Octosan, die voor ons bitter smaakt. Bijen proeven 
de bittere smaak niet. Om aan te geven dat het ge-
denatureerde suiker was, werd aniline toegevoegd 
waardoor de opgeloste suiker blauw werd. Aniline 
is lichtgiftig).

Margreet zei blij te zijn met de actieve imkers-
vereniging in Arnhem. Zij vindt het belangrijk dat 
onze vereniging zaken als bijenweide stimuleert, 
cursussen geeft en bijen onder de aandacht brengt 
van zowel politici als de bevolking. Zij vindt bijen 
belangrijk. Zij heeft een volkstuin in het volkstuin-
complex aan de Parkweg en zorgt er voor dat er 
altijd in een deel van haar volkstuin bijenbloemen 
staan.  

Aanstaande maandag, 16 juni, is de finale van de 
verkiezing van de Groenste politicus van Neder-
land. Margreet is één van de vijf finalisten, gekozen 
uit Tweede Kamerleden, leden van Gedeputeerde 
Staten, wethouders en waterschapsbesturen. 
Margreet zei dat ze tijdens de finale op 16 juni ze-
ker ook aandacht zal vragen voor bijen en in het 
bijzonder voor het belang van bijen in de stad. Wie 
weet, heeft onze vereniging straks de Groenste 
politica van Nederland als adviseur! 

Op mijn vraag met welke adviezen zij kan bijdragen 
aan het goed functioneren van onze imkersver-
eniging zei Margreet: “Ik ken de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de overheid. Vanuit mijn 
ervaring met het openbaar bestuur kan ik mee-
denken en in voorkomende gevallen de weg wijzen 
waarlangs zaken voor elkaar zijn te krijgen. En 
verder kijk ik wat er op mijn weg komt”. 

Natuurlijk vroeg ik of Margreet nu ook gaat imke-
ren en zei dat ik haar graag welkom zou heten op 
de volgende basiscursus bijenhouden, maar zij zei 
dat ze voorlopig nog zoveel had te doen dat zij niet 
begon met imkeren. Maar misschien over enige 
tijd?

Frans Koops
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Onze verenigingshoning wordt verkocht in de 
bijenstal ‘op Heuven’ en in het bezoekerscentrum 
Veluwezoom van Natuurmonumenten.  Deze 
honing is voorzien van een ‘verenigingsetiket’ 
waardoor de vereniging  waarborgt dat de  kwa-
liteit van het product uitstekend is. Deze honing 
wordt van oudsher ‘gekeurd’ bij inname en na 
goedkeuring verder ‘verzorgd’ door de beheerder 
van het honingdepot. 

Daarnaast kennen wij de honingkeuring als jaar-
lijks terugkerende verenigingsactiviteit, die zowel 
regionaal als landelijk wordt georganiseerd. Be-
langrijk verschil is dat alleen bij de laatste een 
puntensysteem wordt gehanteerd voor de verschil-
lende keuringsonderdelen, waardoor er een certi-
ficaat ‘haalbaar’ is voor de gekeurde honing. 
Dat een honingkeuring geen natte vingerwerk is 
en behoorlijk wat feitenkennis vraagt hebben een 
drietal leden van onze verenging mogen ervaren 
tijdens de opleiding tot keurmeester. De opleiding   
werd georganiseerd door de NCvB (Nederlandse 
Commissie voor Bijenproducten). Hierbij wil ik wel 
vermelden dat niet alle deelnemers de ambitie 
hadden om na het voltooien van de opleiding daad-
werkelijk als keurmeester aan de slag te gaan. 
Maar Henk Hoge en ondergetekende willen hun 
opgedane kennis wel in de praktijk gaan brengen. 
    
Het meest kenmerkende voor een officiële honing-
keuring zijn waarschijnlijk de,  in witte bedrijfskle-
ding gestoken, keurmeesters. Inmiddels weet ik 
dat je dan met een refractometer, een zaklamp en 
een proeflepeltje als keurmeester een heel eind 
komt,  maar daarnaast is voor elk denkbaar bijen-
product ‘een bijpassend’ keuringsformulier in te 
vullen. Er zijn altijd minstens drie keurmeesters 
aanwezig. Twee die de keuring zelf uitvoeren en 
de derde (meestal een zeer ervaren keurmeester) 
die de functie van organisator op zich neemt. Alles 
tijdens zo’n keuring, van inname van de producten 
tot aan de  uitreiking van certificaten gaat nage-
noeg volgens protocol. Ook met de temperatuur 
van het proeflokaal wordt rekening gehouden. 

Uiteraard zul je veel praktijkervaring op moeten 
doen als nieuwbakken Keurmeester. Daarvoor zou 
het goed zijn om regelmatig ook inofficiële keurin-
gen met andere keurmeesters te doen. Verschillen 
van mening  kun je dan onderling bespreken. Be-
langrijk is ook om tijdens een keuring, waarbij de 
inzender van de honing anoniem is, tot een onaf-
hankelijk oordeel te komen.  Erg leuk om te doen !

Lotty van den Bosch

‘Keurmeesters”
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Opmerkelijk nieuws 
Een Chinese imker heeft een plaats in het Guiness Book of Records behaald door zichzelf met
maar liefst 326.000 bijen te bedekken. 
Tijdens deze recordpoging is hij zo’n 2000 keergestoken. Om de pijn te verlichten gebruikte hij warm wa-
ter. Gao Bingguo is al dertig jaar imker waardoor hij zich goed kon voorbereiden op de actie.
Hoewel bijen van nature niet agressief zijn, heeft hij zich uit voorzorg zorgvuldig gewassen om
zijn lichaamsgeur te neutraliseren waardoor de kans op bijensteken werd verkleind.
Na het nemen van het bad, maakte de man zestig nestkasten aan zijn lijf vast om zo de bijen te
lokken. Na ongeveer twee en een half uur was de man van top tot teen bedekt met de beestjes.
De 326.000 bijen wogen bij elkaar zo’n 32,6 kilo.

Een familie in de Amerikaanse staat Texas heeft ternauwernood een aanval overleefd van een uiterst 
agressieve zwerm bijen. 
Grootvader, vader en zoon Cantu kwamen ervan af met een enorme verzameling bulten.
Vijftien brandweerlieden en negen politieagenten moesten eraan te pas komen om de drie te ontzetten. 
De aanval zou niet zo opmerkelijk zijn, als hij zich niet had voorgedaan in de plaats Beeville (‘Bijendorp’) 
in Bee County (‘Bijendistrict’).
De drie generaties Cantu waren buiten bij hun bedrijf een tractor aan het schoonmaken toen ze werden 
belaagd. Grootvader Richard Cantu: “Ze gingen vreselijk tekeer. Het waren er domweg te veel.” Een van 
de te hulp geschoten politieagenten beaamde dat het ‘ging om de grootste zwerm bijen die ik ooit heb 
gezien’.
Richard Cantu moest na de aanval worden opgenomen in het ziekenhuis omdat hij allergisch is voor bij-
ensteken. Hij maakt het inmiddels weer goed.

Honingdepot
Het honingdepot heeft meegedeeld in de goede 
oogst van voorjaarshoning. Diverse imkers boden 
een deel van hun oogst ter keuring aan. En zoals 
het si8nds enige tijd het geval is, de kwaliteit 
voldoet aan de eisen die wij aan door het depot te 
verkopen honing stellen. 

Het ziet er netjes uit, geen ongerechtigheden in de 
honing en het vochtgehalte blijft meestal onder de 
20%. Bij een partij bleek dit vochtgehalte precies 
20% te zijn. Kantje boord dus. De oorzaak kan zijn 
dat geslingerd werd met onvoldoende verzegelde 
raten en/of aan het eind van een dag, waarop veel 
gehaald werd en de bijen niet de tijd kregen om in 
te dampen.
Ook stond er in een deel van een partij potjes te-
veel schuim. Waarschijnlijk werd de honing hier 
niet voldoende lang de tijd gegeven om luchtbel-
letjes op te laten komen. Het afzemen kwam dan 

niet tot zijn recht. Een paar dagen langer in het vat 
laten staan is vaak afdoende.
Een keer extra roeren om de honing te homogeni-
seren kan dan ook gedaan worden.

Marcel Simon
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