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Agenda.

Bij-praatochtenden stal Heuven elke laatste zaterdag van de maand, dus
30 juli, 27 augustus en 24 september, steeds van 10.00 tot 12.00 uur.

Buitengewone ledenvergadering: dinsdagavond 16 augustus, bovenzaal 
Atlantafl at, Velp. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Toelichting pen-
ningmeester HB NBV, dhr. Bert van Willigenburg op contributieverhoging 
met 10 euro per januari 2012. Tweede gedeelte zal gaan over Bijengezond-
heid, als vervolg van voordracht 12 april.

Overleg bestuur met stalcommissie, docenten, honingdepothouder en an-
dere leden met bijzondere taak: donderdagavond 20 oktober, Atlantafl at, 
Velp, benedenzaal: 18.00 tot 20.00 uur.

ALV van onze vereniging is vastgesteld op donderdagavond 10 november: 
Atlantafl at, Velp.
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Van de bestuurstafel.

Op zaterdagochtend 30 juli aan-
staande hopen we weer vele colle-
ga’s te kunnen ontmoeten op de 
maandelijkse bijpraatochtenden in 
onze stal op Heuven te Rheden. Ui-
teraard zijn ook onze cursisten daar 
van hartewelkom: je kunt daar naar 
hartelust al je ervaringen in de groep 
gooien en de reacties zullen je ver-
rassen; in elk geval ga je er met een 
blijmoedig gemoed weer vandaan! 
Er wordt voor voldoende koffi e en 
thee met iets erbij gezorgd. Neem 
gerust ook geïnteresseerde vrienden 
en kennissen mee.

De werkgroep drachtplanten schrijft 
de wijkverenigingen in Arnhem en 
Velp aan om haar diensten aan te 
bieden bij het inzaaien van braaklig-
gende terreintjes in de woonwijken. 
Samen met de Belangenvereniging 
Daalhuizen-Velp hebben we de ge-
meente Rheden tijdens de Nationale 
Boomfeestdag van 23 maart een ho-
ningboom ( Saphora Japonica) aan-
geboden. Die is met de wethouder 
mw. Harriet Tiemens en de jongste 
groep van de Basisschool De Arn-
horst feestelijk geplant. De boom 
doet het zo te zien ondanks de droge 
periode goed! 

De gemeente Arnhem heeft in mei 
een mooie honingboom die in de 
weg stond met succes verplaatst 

Wat een bijzonder voorjaar 
en begin van de zomer 
hebben we tot nu beleefd: 

relatief warm en droog, wat de ho-
ningopbrengsten ten goede kwam. 
Ik hoor vele succesverhalen van col-
lega imkers die veel en goede kwali-
teit honing hebben kunnen oogsten. 

Ook wordt er gemeld dat er opval-
lend weinig Varroa mijten zijn aan-
getroffen tot nu toe althans. Maar het 
is zeker zaak om de bestrijding vol te 
houden en scherp de bodemladen te 
blijven controleren op mijtuitval en 
de mate van besmetting. Ook baart 
mij zorgen dat de natuur al zo voor 
loopt vergeleken met het gemiddel-
de. Want hoe rijk zal straks de late 
drachtperiode worden: eind juli, au-
gustus en september, waarbij ik niet 
alleen denk aan de bloeiende heide? 

Op 9 april zijn de praktijklessen 
voor de beginnerscursus in onze 
stallen in het Openluchtmuseum en 
Heuven weer begonnen. Sommige 
cursisten hebben al een eigen volkje 
en brengen hun lessen graag in de 
praktijk. We streven er naar om ie-
dere cursist gedurende de cursus 
een mentor aan te bieden. 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! 
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naar een nieuwe plek: geweldig!

Wij hebben de vergunningaanvraag 
voor de kleine uitbreiding van de 
slingerruimte van stal Heuven bij 
de gemeente Rheden ingediend. De 
beheerder van Natuurmonumenten 
had eerder al zijn goedkeuring ge-
geven. Nadat we een begroting en 
de financiering rond hebben kun-
nen we de verbouw plannen en de 
menskracht organiseren.
Zodra we de benodigde vergunning 
van gemeente Rheden hebben, kun-
nen we aan de slag, waarbij Klaas 
Poppinga de regie zal voeren. De 
uitvoering zal ook weer de inzet van 
veel leden en donateurs vergen: u 
hoort hier meer over!

Twee bestuursleden ( en enkele an-
dere leden) hebben de ALV van de 
NBV op 9 april jl. bijgewoond. Op 
de agenda stond ondermeer het 
voorstel voor een nieuwe contribu-
tieverhoging voor de NBV per 2012 
met 10 euro. Vooraf had het bestuur 
al schriftelijk geprotesteerd, maar 
het voorstel is na heftige discussies 
toch met een kleine meerderheid 
aangenomen. Wij hebben de pen-
ningmeester van de NBV, de heer 
Bert van Willigenburg daarom uit-
genodigd om persoonlijk aan onze 
leden de noodzaak van de contribu-
tieverhoging uit te komen leggen: en 
wel op dinsdagavond 16 augustus 
aanstaande in de Atlantaflat te Velp. 
Komt allen in groten getale.
 
De samenwerking met de collega’s 
van De Liemers blijft een inspireren-

de activiteit van ons bestuur. Samen 
kunnen we meer en zijn we in staat 
elkaar te helpen in praktische zaken 
en met nieuwe ideeën.

Graag wens ik u allemaal een ver-
rassend en vooral ook vreugdevol 
vervolg van het imker seizoen toe!

Arthur Ohm
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De bij als ding

U hoort dat toch ook dat men-
sen steeds vaker zeggen en 
zelfs schrijven dat iets “hun 

ding” is. Of “hun eigen ding” of - er-
ger – “echt hun eigen ding zeg maar”. 
Ook in ontkennende zin kom je het 
tegen. Dat het dus niet  “hun eigen 
ding” is of erger. Er zijn er zelfs die 
beweren dat nu eens dit dan weer 
dat hun ding is. En er zijn veel din-
gen in de wereld. Kort en goed: ik 
begin die “dingers” in hoge mate te 
wantrouwen. Hun dingen behoren 
m.i. eerder tot de categorie grillen 
dan tot de afdeling overtuigingen. 
De dingzeggers gaan tenslotte slaafs 
met de mode mee. Op den duur zijn 
het nietszeggers.
Als in een hedendaags doorsnee 
gezelschap aan bv. ene Harrie ge-
vraagd wordt naar zijn ding en hij 
na enig aandringen prijsgeeft al 30 
jaar imker te zijn, sticht hij daarmee 
danig verwarring in de groep. Hij 
behoort met zijn bijen kennelijk niet 
tot de gangbare dingen van vandaag 
de dag. Iedereen in het gezelschap 
vindt dat bijenhouden zeker niet 
zijn of haar ding zou zijn. Wel inte-
ressant natuurlijk – geen onvertogen 
woord daarover – maar toch niet een 
eigen ding. Daarmee heeft Harrie – 
zonder daar één dingwoord aan vuil 
te maken – onomstotelijk zijn eigen 
ding. En ook wel meer dan een ding 

als je zo’n 20 volken onder je hoede 
hebt. Aan zulk soort dingen heb je al 
gauw je handen vol. 
Het ziet er natuurlijk anders uit als 
zo’n dinggesprek zich binnen een 
imkersgezelschap zou afspelen. Bij-
enhouders hebben namelijk allemaal 
hetzelfde ding, reden waarom de 
vraag naar het ding in hun midden 
nooit gesteld wordt. In hun kringen 
is de bij niets aparts, niets uitzonder-
lijks. Ze is iets gemeenschappelijks 
en dus vanzelfsprekends: je praat 
met elkaar over bijen of je praat niet. 
Er is geen ding. Of het moest zijn dat 
er gedoeld wordt op het feit dat geen 
twee imkers – gelet op hun spreek-
woordelijke eigenwijsheid – op de-
zelfde wijze imkeren. In dat geval 
zou men wellicht van ieder zijn ei-
gen ding kunnen spreken. Maar dat 
wordt bij mijn weten nooit gezegd of 
gehoord. Wat ik geregeld beluister 
is: doe jij dat zo?, wat betekent: dat 
doe je dus niet goed of: ik doe dat 
zo!, wat betekent: zo moet dat dus. 
Aan dingen wordt in de imkerij niet 
gedaan.

Rik Oldeven

Imkeroverpeinzingen.
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Op 21 april j.l. overleed op 79 jarige leeftijd  onze imkercollega.

                Joop Hartjesveld
Joop was binnen onze vereniging een zeer actief lid.

Hij heeft na zijn pensionering veel werk gestoken in de opbouw van stal 
Heuven, demonstratiedagen bemand en honing geslingerd. Trouw be-
zocht hij lezingen, vergaderingen en activiteiten van onze vereniging.  

Voor zijn verdiensten voor de vereniging werd hij onderscheiden met de 
zilveren NBV speld.

In de laatste jaren had  Joop samen met zijn imkermaat Klaas Poppinga, 
een eigen bijenstal achter de kinderboerderij in Rheden.

Joop was een zorgvuldige, liefdevolle imker voor zijn bijen. Zijn imker-
maat, zijn collega’s  en de vereniging zullen hem enorm missen.

IN MEMORIAM

De afbeelding op de voorkant van het overlijdensbericht was door Joop zelf geschilderd
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Een bijzondere bouwzwerm.

Een chef-kok liet ons onlangs 
weten bij de bereiding van 
zijn maaltijden honing te wil-

len toepassen. En om daar zelf over 
te kunnen beschikken nam hij het 
besluit imker te worden. Dus nam 
hij contact op met onze vereniging. 
Arthur raadde hem aan kastmateri-
aal aan te schaffen, zodat hij voor-
bereid was op een zwerm, als die 
beschikbaar kwam. Al ras stond er 
in de tuin van hotel Wolfheze een 
keurige stellage met daarop een 
splinternieuwe spaarkast met kunst-

raat. De zwermmelding bereikte Ar-
thur kort daarna, en met de imker 
in spe werd op een van die warme 
avonden begin juni, en dus pas te-
gen het donker worden aan, op pad 
gegaan. De familie bij wie de zwerm 
in de tuin hing had er pas die dag 
iets van gemerkt, maar toen ze de 
zwerm van nabij in de appelboom 
bekeken, bleek er als het ware een 
bijenwoning te hangen. De foto laat 
duidelijk zien dat ze al een achttal 
raten hadden gebouwd, en dat dit 

dus niet even scheppen werd. 

Eigenlijk was het alleen mogelijk 
het bijenvolk in hun woning en han-
gend aan de tak in de kieps mee te 
nemen. Dus werd het zeer voorzich-
tig zagen, staand op een ladder, met 
de chef-kok-imker-in-spe daaronder 
met de grootste kieps paraat. Met 
het grote volk eenmaal in de kieps 
en de doek erover, en het geheel op 
schoot van Arthur ging het op pad 
naar het hotel. 
Omdat je met z’n tweeën meer weet 
dan alleen werd ik gevraagd om 
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Toen het merendeel ingeraamd was 
werden er nog een paar ramen kunst-
raat bij gehangen en werd het volkje 
veel geluk gewenst in hun nieuwe 
woning. Happy end, zou je zeggen, 
maar toen twee dagen later onze kok 
geen leven op de vliegplank zag, en 
voorzichtig in de kast keek, waren 
de bijen verdwenen. Op weg naar 
een volgend avontuur. 

Marcel Simon 

een handje te helpen. Bij de spaar-
kast aangekomen werd besloten de 
takken bij te knippen en het geheel 
voorzichtig in de kast te laten zak-
ken. De gebouwde raat was heel teer 
en door de warmte snel vervormd. 
Besloten werd om de bijen zo een 
dag te laten wennen aan hun nieuwe 
standplaats, om daarna de gebouw-
de raten met honing, stuifmeel en 
ook al gesloten broed, van de tak af 
te “breken” en vervolgens in broed-
kamerramen met behulp van poste-
lastiek te plaatsen. Dit is een beken-
de methode. Zo gezegd, zo gedaan. 
Het was moeizaam om de raat een 
beetje in tact te laten en je handen 
zaten al snel onder de honing. Een 
groot voordeel was dat deze bijen 
ongekend rustig waren. 
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Het begin voorbij.

in de bijenstand van het Openlucht-
museum in Arnhem, welke stand 
beheerd wordt door Mart Coemans, 
een van hun leraren en medelid van 
hun imkervereniging. Hij heeft hun 
deze gelegenheid geboden. In die 
zin voor de hand liggend dat Ben 
op wandelafstand van het museum 
woont en Cathrien daar 5 dagen in 
de week als medewerkster present 
is en dus geregeld een oogje in het 
zeil kan houden. Dat geldt dan niet 
alleen voor de bijenstand maar ook 
voor het publiek opengesteld annex 
onderkomen met informatiemate-
riaal en met mogelijkheden het bij-
envolk via een vitrine en een obser-
vatiekastje nader te bekijken. Vanuit 
ruime ramen heeft men van daaruit 
zicht op de bijenonderkomens. Men 
ziet de bijen op korte maar veilige 

De bij gaat voor de honing

De vraag waarmee begin-
nende imkers vaak te maken 
krijgen is: waar laat ik mijn 

(eerste) volkje? In de eigen tuin als 
je daarover beschikt, maar je hebt 
ook buren; in het buitengebied als je 
daar woont of als je daar bij familie 
of kennissen terecht kunt; in de stal 
van de vereniging als je daar lid van 
bent. 

Cathrien Strumphler en Ben Hassel-
bach hebben geen last van dit pro-
bleem. Hun gezamenlijke volk staat 

Paspoort    : Cathrien Strumphler (51)
Beroep       : medewerkster presenteren, boerin, rondleidster, gastvrouw
                      Openluchtmuseum Arnhem
Hobby’s     : medicinale kruiden, drachtplanten (fl ora en fauna), cultuurge
                      schiedenis
Woonplaats: Velp
Beginnerscursus bijen 2010 Arnhem/Velp e.o.

Paspoort     : Ben Hasselbach (74) 
Beroep        : gepensioneerd
Gehuwd     : 2 dochters, 5 kleinkinderen
Hobby’s     : zeilen, koorzang, oldtimers, huisdieren
Woonplaats: Arnhem
Beginnerscursus bijen 2010 Arnhem/Velp e.o.
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der ogen zien wat er bij een ingreep 
moet gebeuren en in welke volgor-
de, zodat je het volk zo min mogelijk 
stoort; meer aandacht hebben voor 
de bij dan voor de honing.
En zo kan er nog veel groots ver-
richt worden. De bijenvitrine moet 
nog bevolkt worden alsmede de ob-
servatiekast, er kunnen nog enkele 
volken bij in de stal, de naastgelegen 
bijenschans zou in ere hersteld kun-
nen worden. Wat drachtplanten be-
treft zou het een en ander aan open 
plekken en aan het museumterrein 
grenzende randen benut kunnen 
worden voor bloemen, kruiden en 
wilde flora, want zoveel heeft het 
Openluchtmuseum aan dracht ei-
genlijk niet te bieden. Dat moet dan 
natuurlijk wel overlegd worden met 
het hoofd tuinderij. Cathrien heeft 
het plan om zich in het korfvlechten 
te verdiepen, ook met het oog op 
kennis van de historie van de bijen-
woning, (als ze daar de tijd voor kan 
vinden, want ze heeft het bar druk). 
Ben heeft zich voorgenomen het niet 
bij één volk te laten. Ik denk dat hem 
dat gezien zijn vitaliteit absoluut 
gaat lukken. Beginnerscursussen 
leiden niet zelden tot nieuw elan en 
creativiteit. 

Ton Thissen

afstand in- en uitvliegen. En dan is 
er in de onmiddellijke nabijheid ook 
nog een expositieruimte met infor-
matie over de imkerij van vroeger 
en nu. Er is dus nogal wat werk aan 
de winkel. 
Voor zowel Ben als Cathrien waren 
voornamelijk de berichten in de me-
dia over de bijensterfte aanleiding 
de beginnerscursus te gaan volgen. 
Aan de basis daarvan lag en ligt hun 
belangstelling voor de natuur en het 
milieu getuige bv. hun beider lid-
maatschap van Natuurmonumen-
ten. Ook hun relatie met het Open-
luchtmuseum zal zeker tot hun be-
sluit met bijen bezig te gaan hebben 
bijgedragen. 
Cathrien en Ben zijn goed van de 
tongriem gesneden. Je merkt onmid-
dellijk dat ze gewend zijn of waren 
met grotere groepen om te gaan, 
kennis over te dragen en geestdrift 
te wekken. Jammer eigenlijk dat ze 
nog maar zo kort bij het bestaan van 
die wonderlijke honingbij betrok-
ken zijn, denk ik dan. Wat zouden 
ze over dit bijzondere en belang-
rijke insect nog veel meer aan de 
man kunnen brengen. Voorlopig 
staat hun “jeugdig”enthousiasme 
echter garant voor de hapklare in-
formatie waar het de doorsnee mu-
seumbezoeker om te doen is. Maar 
ze hebben plannen te over voor de 
komende jaren. Vooreerst nog meer 
samenwerken met elkaar om de om-
gang met bijen in de praktijk goed 
onder de knie te krijgen. Daarbij zijn 
hun uitgangspunten: respect voor 
de levende have die je als imker on-
der handen hebt; vooraf goed on-



12

Bezoek aan fruitbedrijf.

bevriezen ) De eerste druppel die in 
het half gesloten bloempje valt blijft 
namelijk vloeibaar en de daarop vol-
gende druppels bevriezen. Doordat 
de temperatuur in het bloempje 0 
graden blijft is het bevruchtings-
systeem beschermd. Een bloem die 
de druppels heeft “gemist”vertoont 
een zwart plekje in het midden. 

Maar wie had verwacht dat men 
stammen gaat inzagen om de hoog-
tegroei te beperken ? Dit is zeer spe-
cialistisch werk, want je moet precies 
weten waar je de zaagsnede moet 
zetten en vooral hoe diep. Voor men-
sen die in de buurt van fruittelers 
wonen is dit waarschijnlijk de nor-
maalste zaak van de wereld . Ik was 
behoorlijk onder de indruk vooral 
als je de diepte van de zaagsnede 
ziet. Ik schat dat 80% van de stam 
is doorgezaagd. Je zou verwachten 
dat de boom met deze fl inke ingreep 
omvalt. Verbazingwekkend ook, dat 
de rest van de dan nog overblijven-

Bezoek aan fruitbedrijf van G. 
Bouwman, perenteler in Groessen.

De bestuursleden van de Lie-
mers en Arnhem-Velp e.o. 
waren uitgenodigd een be-

zoek te brengen aan dit bedrijf. Het 
bezoek was in eerste instantie wat 
later gepland maar door de snel op-
komende lente werd de datum ver-
vroegd naar 12 april. Het was welis-
waar een frisse avond maar dat deed 
niets af aan de prachtige bloei van 
alle keurig op rij staande perenbo-
men. De geur van de bloesem moes-
ten we er even bij denken want die is 
er nagenoeg niet als de temperatuur 
zo laag is.   
Wim Staring gaf ons een buitenge-
woon boeiende rondleiding. In de 
boomgaard is men blijkbaar het hele 
jaar rond aan het werk, waarbij het 
snoeien een van de belangrijkste 
taken is. De bomen worden in  pi-
ramide vorm gesnoeid zodat alle (!)  
bloesem voldoende licht krijgt om 
omhoog te groeien. “Snoeien is bloei-
en”. Dat omhoog staan van de bloe-
sem is uitermate belangrijk, vooral 
als het vriest. De nachtvorst is vaak  
de boosdoener, maar sinds de komst 
van een ingenieus sproei-installatie-
systeem , dat de hele boomgaard be-
sproeit, blijft de schade meestal tot 
een minimum beperkt. (Dat had ik 
natuurlijk al eerder gehoord…maar 
dacht dat dan de hele bloem zou 
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de (intacte) toevoer van voedings-
sappen de hele boom in stand kan 
houden. Weliswaar beperkt, maar 
dat is dan ook de bedoeling.

Behalve door de honingbij worden 
peren ook door wind en solitaire 
bijen bestoven. In de boomgaard 
zie je hier en daar wat uitnodigen-
de insectenhotelletjes hangen. Aan 
de achtergebleven sporen zie je dat 
vooral metselbijtjes er dankbaar ge-
bruik van maken.

De oogst begint in augustus en te-
gen die tijd worden we nog een keer 
uitgenodigd. Het is mij nu al duide-
lijk na deze rondleiding door Wim 
Staring, dat er enorm veel oogst-
werk wordt verzet in een betrekke-
lijk korte tijd. Ik verheug me om het 
resultaat te zien in augustus 

Lotty van den Bosch
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Bijenpraat op de 
Parcivalschool.

de koningin”. Betere hulp kon ik mij 
niet wensen, ik zei dus ja..ha maar 
niet met één maar wel met meer dan 
15 darren. Dit gaf in de klas het no-
dige gegniffel, waarop juf Gemma  
maar weer het bijenlied inzette. 
Bij aanvang van de les hadden de 
kinderen een tekenvel van de juf ge-
kregen met als opdracht gedurende 
de les een toepasselijke tekening te 
maken voor de imker. Nou dat is ge-
lukt. Aan het einde van de les kreeg 
ik een bundel tekeningen in boek-
vorm aangeboden met een zakje 
chocoladefl ikken als dank.
De kinderen en de juf hadden zo 
genoten dat we voor het volgende 
schooljaar weer zijn gecontracteerd!

Mart Coemans

De Parcivalschool , een vrije 
school, vroeg ons om voor 
de kinderen uit groep 2 (6 en 

7 jaar oud) een praatje over bijen te 
houden.

Juf Gemma van Maarseveen vertel-
de dat de groep de afgelopen twee 
weken steeds met de honingbij be-
zig was geweest. Ze hadden samen 
zelfs een lied gemaakt met toepas-
selijke bewegingen. Dit lied werd 
gedurende de les twee maal gezon-
gen. Na een uur, toen de aandacht 
dreigde te verslappen en aan het 
einde van de les.
Ik kreeg al snel in de gaten dat de 
kinderen al heel wat hadden opge-
stoken over de bij. Maar er bleven, 
gelukkig voor mij, nog heel wat vra-
gen over. Zo kon ik vertellen over de 
leeftijden van de koningin, zomer- 
en winter-werkbijen en darren. Over 
honing en stuifmeel en de bestuiving 
van bloemen en het nut hiervan. 
Dan nadert al snel het moment dat 
je dient uit te leggen dat de konin-
gin bevruchte en onbevruchte eitjes 
kan leggen. Ja, hoe deed je dat ook 
al weer bij 6 en 7 jarigen? Mijn doch-
ters zijn inmiddels in de veertig. Ge-
lukkig kwam een jongetje, met een 
ondeugende grijns op zijn gezicht 
mij te hulp met de vraag: “Heeft een 
dar ook een piemel”. Hierop kon ik 
positief antwoorden. Hij vervolgde 
met de vraag: “vrijt de dar ook met 
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Dat er door onze leden actief 
aan promotie van de bijen-
teelt wordt gewerkt, blijkt al 

uit een aantal artikelen in dit num-
mer van de Bijenstal. Evenals Mart 
op de Parcival school, heeft Han 
Holdijk zich verdienstelijk gemaakt 
om op verzoek van de Roncalli 
school de leerlingen te vertellen van 
onze hobby. Dat de kinderen geïn-
teresseerd waren blijkt wel uit de 
bijgaande foto en met het laten proe-
ven van honing maak je natuurlijk 
een goede beurt. Gezien de reactie 
van de school –“ héél interessant; we 
hebben ervan genoten” heeft Han 
ons goed vertegenwoordigd.

Redactie Bijenstal

Han Holdijk bezoekt de
Roncalli school.
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Een voorval.

doen, nou vooruit dan maar. In ge-
dachten was ik al bezig één en an-
der te organiseren. Met onbestemde 
voorgevoelens zei ik tegen de beller: 
geeft u mij maar het telefoonnum-
mer van de betrokkene dan zal ik 
zien wat ik doen kan. Hij begon op 
te noemen 045-180…Onmiddellijk 
greep ik in als bij een blikseminslag 
en zei tegen de beller: Mijnheer, Velp 
Gelderland heeft het kengetal 026  en 
045 moet het kengetal zijn van Velp 
Noord Brabant. Doodse stilte aan de 
andere kant van de lijn. Een tweede 
Velp was niet bekend en na het uit-
wisselen van nog een paar beleefd-
heden legde ik de hoorn op de haak 
met een grote zucht van verlichting 
en ging weer terug naar mijn bezoek 
ter ere van vaderdag.

Han Geltink

Ring, ring……

Op vaderdag gaat de telefoon. 
Aan de andere kant van de 
lijn een mijnheer die zich 

voorstelt als secretaris van een im-
kersvereniging ergens in Drente. Als 
oud-secretaris van onze imkersver-
eniging zwerft mijn telefoonnum-
mer nog op het internet, vandaar dat 
hij bij mij terechtkomt.

Deze man heeft een probleem: hij 
zegt: Mijnheer, ik heb een probleem 
en misschien wilt u mij helpen. (Na-
tuurlijk wil je dat, zo van imkers 
onder elkaar nietwaar?) Een vriend 
van mij woont in Velp en morgen is 
zijn zoontje jarig. Om zijn zoontje te 
verrassen en een plezier te doen met 
zijn verjaardag, heeft de vader een 
korf gekocht met daarin een zwerm 
bijen en deze korf ’s avonds als ver-
jaardagscadeau op de tafel van de 
woonkamer gezet. In de nacht heb-
ben de bijen kans gezien de korf te 
verlaten. De gevolgen laten zich 
raden. Het uitgebroken volk had 
nagenoeg het hele huis bezet. In 
grote paniek belde de vader vanuit 
de slaapkamer zijn vriend, de im-
ker in Drente, die op zijn beurt het 
probleem aan mij probeerde voor te 
leggen.

Meestal kom ik daar wel uit en om 
een imker in Drente een plezier te 
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Artez Pro Design .

bijenpopulatie en het aantal mensen 
dat bijen houdt. 
De “stedelijke”bijenkasten zouden 
mensen kunnen stimuleren om bijen 
te gaan houden. Middels een voor 
deze groep studenten ontwikkelde 
Lotty van den Bosch een PowerPoint 
presentatie  waarin de meest essenti-
ele informatie werd gegeven:

over de bedreigingen van • 
de bijgezondheid (varroa, 
tekorten aan stuifmeel in de 
nazomer periode, en het in-
zetten van landbouwbestrij-
dingsmiddelen).

hoe de samenstelling van • 
een bijenvolk is.

het belang van stuifmeel • 
voor het voortbestaan van 
een bijenvolk.

hoe  doorgaans de meest ge-• 
bruikte bijkasten er uitzien, 
met alle daarbij behorende 
onderdelen, van bodem tot 
dak en alles wat ertussen 
zit.

ook de klimaatbeheersing is • 
besproken en de koudbouw 
opstelling van de raten.   

nadrukkelijk ook dat elke • 
nieuw ontworpen kast de 
mogelijkheid moet hebben 
voor het toedienen van ge-
neesmiddelen voor de var-
roabestrijding.

Artez Pro Design studenten ont-
wikkelen kasten voor de stedelijke 
omgeving. 

We zijn altijd blij als zich on-
verwachte initiatieven ont-
wikkelen waaruit de inte-

resse voor bijen blijkt en  vooral de 
behoefte om een bijdrage te willen 
leveren aan het welzijn (lees voort-
bestaan) van bijen.
Het bestuur kreeg de vraag, van 
Martijn Wildekamp of wij bereid 
zijn onze medewerking te geven in 
het verstrekken van zo veel moge-
lijk informatie over bijen. Martijn 
Wildekamp is docent bij ArteZ Pro 
Design, een opleidingsinstituut voor 
aankomende ontwerpers. Hij zou 
met 17 studenten een bijenkast wil-
len ontwikkelen voor de stedelijke 
omgeving. Uiteraard omarmen wij 
dit initiatief van harte. Alles wat bij-
draagt om imkeren aantrekkelijker 
te maken is welkom. Volken doen  
het nu eenmaal beter bij voldoende 
voedsel …en dat tegenwoordig bin-
nen een stedelijke omgeving ! 
Wie op 17 juni het RTL4 nieuws in 
de ochtend heeft gevolgd heeft het 
bericht gezien over de duitse imker 
die op het Domdak in Berlijn aan 
het imkeren is. Deze imker oogst 
per volk 40 kg honing. Ook vinden 
we regelmatig krantenberichten o.a. 
over een Franse imker die op een 
dak in hartje Parijs imkert. 
De door Artez gestelde uitgangs-
punten voor de te ontwerpen “stede-
lijke” bijenkast zijn: de teruglopende 
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Wij hebben inmiddels de foto’s van 
één ontwerp binnengekregen. Deze 
“kast”heeft het thema meegekregen 
“hang de bijen buiten”. Dit ontwerp 
is van Maaike Fecken. De officiële 
presentatie van alle ontworpen kas-
ten heeft nog niet plaats gevonden, 
dus we kunnen nog niets vertellen 
over de praktische toepasbaarheid. 
Maar gezien de bijzondere vorm en 
de snelle reactie van Maaike willen 
wij jullie dit niet ontzeggen.

Aansluitend hebben de studenten 
de: “De bij en wij”gezien en een be-
zoek gebracht aan de bijenstal Heu-
ven.    
Er zijn opmerkelijk veel vrouwelijke 
studenten betrokken bij dit ontwerp 
project maar bij zeker alle studen-
ten was de belangstelling, gezien 
de hoeveelheid vragen, enorm. We 
zien dan ook met grote belangstel-
ling uit naar de presentatie van de 
ontwerpen die, volgens Martijn Wil-
dekamp, in juli van dit jaar al zal 
plaatsvinden.  
m.m.v.:  Marcel Simon, Mart Coe-
mans, Henk Hoge, Lotty van den 
Bosch, Arthur Ohm en Klaas Pop-
pinga,  

Lotty van den Bosch
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Aanhoudend verschijnen er 
artikelen in de pers, zoals 
onlangs in de Volkskrant ( 7 

juni) en het Noord-Hollands Dag-
blad (10 juni), waarin de discussie 
over de ware oorzaak van de bijen-
sterfte wordt gevoerd. De nogal on-
genuanceerde uitzending van Zem-
bla gooide nog wat olie in het vuur. 
En zo worden groepen in onze im-
kersamenleving tegen elkaar opge-
zet, terwijl er in feite weinig verschil 
van mening is. De bijen gaan dood 
door een combinatie van factoren; 
daar zijn de deskundigen het over 
eens. De varroamijt blijft volgens 
de onderzoekers van BijenWUR 
de hoofdfactor, maar dat insectici-
den schadelijk zijn voor o.a. bijen 
wordt daar zeker niet ontkend. In 
de discussie wordt zelfs met mod-
der gegooid door Bijen WUR ervan 
te beschuldigen dat zij afhankelijk 
zijn van de industrie (lees Bayer) 
en daarom de varroa de eer geven 
de hoofdfactor te zijn en niet imi-
dacloprid, dat door Bayer geleverd 
wordt. Zij doen zelfs niet eens on-
derzoek naar de neonicotinen, maar 
worden wel door de EU en ons mi-
nisterie (EL&I) betaald om onder-
zoek te doen aan de varroamijt. De 
onderzoeksgroep van der Sluijs uit 
Utrecht daarentegen legt het accent 
iets anders. Neonicotinen zijn zeker 
niet de enige oorzaak van bijensterf-
te, maar je kunt ze ook niet wegstre-

Bijensterfte blijft de gemoederen 
bezig houden .

pen. Langdurige blootstelling aan 
kleine doses zou de bijen vatbaarder 
maken voor parasieten en ziektes. 
Hun standpunt kreeg in de Zem-
bla uitzending de meeste aandacht.
Of dat objectieve berichtgeving was 
laat ik in het midden, maar de uit-
zending heeft waarschijnlijk wel in-
vloed gehad op de Tweede Kamer, 
die het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en bi-
ociden heeft aangespoord haast te 
maken met een herbeoordeling van 
deze insecticiden. En vooruitlopend 
daarop heeft staatssecretaris Ble-
ker van EL&I drie insectendodende 
middelen (Provado Garden, Admire 
en Gazon-Insect) voor particulier 
gebruik verboden. Intussen doet Ro-
mée van der Zee verder onderzoek 
naar het verband tussen de geogra-
fi sche locatie van imkers en de mate 
van bijensterfte. Zij hoopt te kunnen 
aantonen dat de toepassing van ne-
onicotinen in bepaalde gebieden in-
vloed heeft op het voorkomen van 
bijensterfte in die gebieden. Maar 
daarnaast gelooft zij ook niet in de, 
ook door Zembla gesuggereerde 
tweedeling. Er is maar één school in 
het internationale bijenonderzoek: 
die van de interactie van effecten. 
Wanneer men nu de diverse opvat-
tingen van onderzoekers naast el-
kaar legt, en de scherpe kanten van 
uitspraken wegdenkt, dan moet je 
concluderen dat er in feite geen es-
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hoofdoorzaak voor bijensterfte zou 
zijn. En dat is ook nooit bewezen. De 
NBV heeft zich steeds gesteld achter 
de meest recente kennis over deze 
problematiek. En daarbij een reële 
positie ingenomen, niet gebaseerd 
op veronderstellingen, maar op fei-
ten. Leden die menen om die reden 
hun lidmaatschap van de NBV te 
moeten opzeggen, adviseer ik alle 
feiten nog eens naast elkaar te leg-
gen en daarna objectief te oordelen.  

Marcel Simon 

sentieel verschil van mening bestaat 
over oorzaken voor bijensterfte. 
Laat iedere school haar onderzoek-
lijn voortzetten, zodat de resultaten 
ervan tot een gezamenlijke aanpak 
van bijensterfte leiden. Tenslotte wil 
ik erop wijzen dat het onterecht is 
om het bestuur van de NBV ervan 
te beschuldigen onvoldoende actie 
te hebben ondernomen tegen de toe-
passing van neonicotinen. Het heeft 
nooit ontkend dat deze insecticiden 
een gevaar vormen voor bijen, maar 
niet willen verkondigen dat het de 

Nieuwe bijenstal bij
Kasteel Doorwerth.

Sinds dit voorjaar is er bij Kas-
teel Doorwerth een nieuwe 
bijenstal geplaatst. Het beheer 

ervan wordt gedaan door imkers van 
de afdeling Oosterbeek/Renkum. 
De moeite waard om er eens heen te 
gaan, en dit te combineren met een 
bezoek aan de “Expositie Bij, bijzon-
dere Bij” die in kasteel Doorwerth 
van 25juni t/m 25 september wordt 
gehouden. Een expositie over bijen, 
bijenteelt en het belang van bijen 
voor onze voedselvoorziening. Met 
spelelementen voor jong en oud.
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Drachtplanten strook 
“De bloemenweide”.

Drachtplanten strook “De bloemen-
weide”  in Rheden bloeit verder…..

Tijdens de offi ciële opening 
door wethouder Harriet Tie-
mens ( 2010 ) kregen wij te 

horen dat het initiatief voor deze 
drachtplanten strook langs de kano-
vijver in Rheden in 2011 niet meer 
voortgezet kon worden. In het ka-
der van de bezuiniging is er voor de 
komende jaren geen geld meer be-
schikbaar gesteld door de regering.  
De gemeente is voor deze initiatie-
ven afhankelijk van de gelden die zij 
ontvangt van de overheid. Harriet 
Tiemens vindt dit bijzonder spijtig 
want zij verleent graag haar mede-
werking aan burgerinitiatieven die 
“Rhedens groen ” in stand kunnen 
houden of verbeteren.
Deze strook diende als foerageer-
gebied voor vele soorten insecten 
en insecten zijn belangrijk voor be-
stuiving. Ook voor vlinders levert 
deze strook nectar, maar tevens de 
waardplanten die zij nodig hebben 
om er hun eitjes op af te zetten. De 
rupsen eten vervolgens het blad van 
deze waardplanten. Behalve vlin-
ders zie je op deze strook diverse 
soorten hommels en ontelbaar veel 
andere vliegende insecten, maar na-
tuurlijk ook bijen. Over de andere 
insecten wil ik nog even kwijt dat 
het soms onmogelijk lijkt om erach-
ter te komen tot welk ras, soort of 

ondersoort deze zoemers (zoals mijn 
kleindochter ze noemt) behoren. 
Soms moet je een fanatiekeling (ook 
wel entomoloog genoemd ) inscha-
kelen, als je om welke reden dan ook 
wilt weten wat voor “ zoemer” het 
is. Zoals ik heb moeten doen, na een 
paniektelefoontje van een bewoner 
die last had van een werkelijk enor-
me zwerm zwarte vliegende insec-
ten rondom een grote perenboom. 
Ik had ingeschat dat het bladwespen 
zouden kunnen zijn maar na overleg 
met een deskundige bleek het om 
een soort muggen te gaan die zich 
voedt (en eitjes afzet) op afgestorven 
plantenresten. In de voedselketen 
staan deze muggen waarschijnlijk  
op de menukaart van vogels. Voor 
een beter begrip omschrijf ik dit als 
natuurfenomeen voor de bewoner 
en geef haar mee dat zij door dit te 
dulden een belangrijke bijdrage le-
vert aan het behoud van de natuur. 
Bovendien vormt deze soort mug 
geen bedreiging voor mensen want 
ze voeden zich met planten. Ineens 
is het niet meer zo eng en kijkt men 
er toch heel anders tegen aan. 
Zo ook bij “De bloemenweide”…er 
waren bij de gemeente klachten bin-
nen gekomen van hondenbezitters. 
De honden verdwenen in de bloe-
menweide en omdat de groeiwijze 
van sommige daar gezaaide soorten 
nogal hoog was kon men de honden 
niet meer zien. Ook hobbyvissers 
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Larenstein. Hun enthousiasme was 
overweldigend. Een bloemenweide, 
drachtplanten, biodiversiteit, insec-
ten? Ze wilden graag (!) helpen. Ze 
gaven tips om dit project onder de 
aandacht te brengen door plaatsing 
op het prikbord bij van Hall-La-
renstein en zochten mee naar meer 
vrijwilligers. Weliswaar op het nip-
pertje maar uiteindelijk konden wij 
aan de onderhoudsklus beginnen 
met negentien (!) vrijwilligers. Ook 
de gemeente was zeer enthousiast 
over dit initiatief en heeft voet bij 
stuk gehouden en ons alle benodig-
de gereedschappen  ter beschikking 
gesteld. Het project werd begeleid 
door een opzichter groenvoorzie-
ning die aanwijzingen gaf voor de 
in te zaaien stukken grond waarbij 
rekening werd gehouden met hon-
denbezitters en hobbyvissers. Daar-
naast hebben de plaatselijke super-
markten Albert Hein en Super CooP 
alle catering producten gesponsord. 
Ook hier waren beide bedrijfsleiders 
zeer enthousiast om op deze wijze 
dit project te kunnen steunen. 
Alle vrijwilligers ontvingen na af-
loop van deze klus een deelnamecer-
tificaat. Met het overgebleven zaai-
goed kon zelfs een tweede strook bij 
de tennisbanen worden ingezaaid.  
Met dank aan iedereen die heeft 
meegewerkt aan dit project (beide 
stroken) kan ik namens alle betrok-
kenen stellen dat het een geweldig 
gevoel van voldoening geeft, als je 
een daadkrachtige bijdrage kunt le-
veren aan een stuk natuurbehoud.  

Lotty van den Bosch

die langs de vijver wilden vissen 
vonden het eigenlijk maar niks want 
ze hadden geen plekje meer om fijn 
te kunnen hengelen.
Resumé geen geld meer voor 2011 en 
nogal wat klachten ….dan wordt het 
al redelijk hopeloos en lijkt “De bloe-
menweide” als drachtgebied, verlo-
ren te moeten worden beschouwd.    
Dan dient zich onverhoopt (een paar 
dagen voor de uiterste aanvraagter-
mijn) de mogelijkheid aan om via 
een, door NLdoet opgezette actie in 
het kader van vrijwilligersdagen een 
gesubsidieerde klus aan te bieden  
én via de site de benodigde vrijwil-
ligers daarvoor te werven. Wat een 
vondst ! Dan heb je toch wel even 
het idee dat je een schatkist hebt op-
gegraven. Wij kregen al snel te horen 
dat ons het benodigde budget, dat 
we hadden aangevraagd, voor het 
onderhoud van de bloemenweide 
werd toegekend. 
Met de aanmelding van de beoogde 
15 vrijwilligers liep het niet zo’n 
vaart. Via de site kwam geen enkele 
reactie binnen. Natuurlijk hebben wij 
binnen onze vereniging een aantal 
welwillende (lees hier onmisbare! )  
leden maar het mooiste is natuurlijk 
als je nieuwe mensen kunt werven 
voor zo’n project. Als je bezig bent 
met zo’n missie laat het je blijkbaar 
niet meer los. De simpele vraag:  
“hebben jullie op zaterdagochtend  
wat te doen” heeft enorm veel op-
geleverd. Die vraag was gericht aan 
de studenten die bij mij in de straat 
wonen en eigenlijk altijd aan het 
klungelen zijn in hun voortuintje.  
Ze bleken te studeren op van Hall-
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