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DRUK: 

Van de bestuurstafel
Met een glimlach denk ik terug aan het afscheid 
van Arthur Ohm.
Het bestuur had een klein feestcomité ingesteld 
bestaande uit Marcel Simon, Henk Hoge, mijzelf en 
uiteraard Bart Riggeling, die onmisbaar is omdat 
er altijd wel iets gedrukt moet worden en er foto’s 
uit zijn rijke verzameling bij horen. En, geloof me, 
het valt niet mee om alles onopvallend te organi-
seren, omdat Arthur overal ergens tussen blijkt te 
zitten en vooral zich overal mee bemoeit. 
“We moeten nog een naam voor de stal Heiderust 
bedenken!”. Ja zeker, Arthur, maar nu even niet 
(want jij weet niet dat het al met de wethouder is 
geregeld dat deze stal jouw naam gaat dragen, 
“Ohm’s Immenhof”.)
“Moeten we nog een spreker uitnodigen voor de 
ledenvergadering?”. Nee Arthur, want we hebben 
ook nog een beetje tijd nodig om afscheid van je te 
nemen en een borrel met je te drinken!
Maar het lukte ons toch er een complete verras-
sing van te maken voor Arthur. Veel dank aan een 
groot aantal mensen, dat hieraan heeft meege-
werkt.

Ongeveer een dik jaar heb ik met het bestuur 
meegelopen om te leren, te proeven en een beet-
je inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de 
vereniging. Gaandeweg is mij duidelijk geworden 
hoeveel activiteiten er door onze vereniging wor-
den verricht. We hebben ons ingenesteld in natuur 
en milieu - groepen waar onze inbreng: “denk ook 
aan de bij en de drachtplant” langzamerhand een 
begrip is geworden. Erg belangrijk, want de zorg 
voor voldoende drachtplanten is in de komende tijd 
essentieel. We hebben goede contacten met onze 
gemeenten opgebouwd, en kunnen deze verder 
verdiepen.

Dank zij Marcel Simon, Herman Radstake en Mart 
Coemans  bevorderen we het imkeren door cur-
sussen te geven, ervaringen te delen en bijscho-
lingsavonden te organiseren. Het bestuur heeft 
ook besloten om in de wintermaanden eenmaal 
per maand een lezing te organiseren. De eerste 
was die op 26 januari met Leen van ‘t Leven over 
drachtplanten. Het bestuur had ook andere orga-
nisaties uitgenodigd die zich bezighouden met de 

natuur en groenvoorziening, zoals IVN, Arnhem 
zoemt en de betreffende afdeling van de gemeente 
Rheden.
Een volle zaal met geïnteresseerden en veel dis-
cussie.

Ook de zaterdagse bijpraat ochtenden zijn niet 
alleen gezellig, maar vooral ook leerzaam en 
troostrijk omdat ervaringen, al naar gelang het 
seizoen, gedeeld worden.

Op onze stallen mogen we trots zijn, maar zij 
vereisen ook aandacht en zorg. Onlangs is de 
huurovereenkomst met Natuurmonumenten wat 
betreft Simonveste weer getekend. Het heeft veel 
en langdurig overleg gekost om tot een voor ons 
betaalbare huurprijs te komen. Dat is gelukt ( € 
150 per jaar) en het contract is nu weer verlengd 
voor 5 jaar.

Onze aanwezigheid bij evenementen is veelvuldig.
Binnenkort gaat het NOM weer open, Lamme-
tjesdag is weer geweest. Zo kan ik nog heel lang 
doorgaan, maar het brengt ook veel werk met zich 
en een klein beetje ordening om het overzicht te 
kunnen houden is wel nodig.

Daarom heeft het bestuur een paar maanden ge-
leden besloten om alle activiteiten eens op de rij 
te zetten en waar mogelijk prioriteiten te stellen, 
want een bestuur van 6 mensen kan niet alles zelf 
doen en heeft hulp van leden nodig. Die is er al 
op veel gebieden. Denk aan de stalcommissies, 
redactiecommissie, de stal bij het NOM, honing 
depot enz. Maar toch, … en vooral waar willen we 
naar toe als vereniging.
Hieruit is het activiteitenplan ontstaan dat door de 
algemene ledenvergadering op 22 februari jl. is 
aangenomen.
Een tamelijk ambitieus plan met tal van onderwer-
pen. Te ambitieus zei iemand. Wellicht, maar de 
wereld draait door en dan kun je er maar beter bij 
zijn en het voortouw nemen op ons kleine maar zo 
mooie gebiedje. We hebben een behoorlijk grote 
vereniging van ruim 100 leden en het mooie daar-
van is ook dat ieder op zijn eigen (werk-) gebied 
vaardigheden en talenten heeft. 

Foto omslag: Anja Flieder
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29 April: Bijpraatochtend op de Simonveste
  Aanvang: 10.00 uur

11 April Lezing Leen van ’t Leven
Met een presentatie over drachtplanten in samenhang 
met de ontwikkelingsstadia van het bijenvolk. Deze 
avond worden gehouden in de recreatiezaal van 
de ‘Paasbergflat”, Overzicht 90, 6862 CV Oosterbeek 
(parkeren langs de openbare weg). aanvang 20.00 uur er 
wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd.
Namens de initiatiefgroep: Mieke Hamel Info en/of aanmelden 
hamieke@gmail.com of 026-3792267

27 Mei: Bijpraatochtend op de Simonveste
  Aanvang: 10.00 uur

Voorbij met de winter-(slaap)rust! door Erwin Prins

Alle leden hebben een liefde voor het imkeren en 
het is nu de kunst om hun talenten ook te matchen 
met de activiteiten van onze vereniging. Wij hebben 
al een keer een oproep gedaan aan leden maar zijn 
nog maar amper tot invulling ervan over gegaan. 
Dat willen we nu op meer uitgebreide schaal doen. 
Op 27 maart heeft het overleg met de leden plaats-
gevonden. Van oudsher een overleg van 1 á 2 keer 
per jaar met de meest actieve leden die al taken 
van de vereniging op zich hebben genomen.
Dit keer met een oproep aan alle leden die wat 
voor de vereniging willen doen om  hierover van 
gedachten te wisselen. Wij hopen op een positieve 

inbreng en zullen over het resultaat later verslag 
doen.
Er is genoeg te doen en met ambitie is niets mis, 
zeker niet als het in het belang van onze “dames” 
is die nu in het voorjaar weer aan de slag gaan. 
Laten wij dat ook doen.

Uw voorzitter
Paula Swenker

 brood met smaak...

Hoofdstraat 94     • 6994 AK De Steeg   •  T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem  •  T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81  • 6828 CG Arnhem •  T 026 - 303 23 57

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze 
leden beter kennen

              “D’r Bij”

Paula gaat kluitjes husselen!

Een gesprek met de oude en nieuwe voorzitter.

Arthur Ohm en Paula Swenker zitten samen aan 
tafel.  Vandaag wil ik met hen  terugkijken en voor-
uitblikken. Hoewel de twee voorzitters nog even 
aan de koffie zitten, vliegen de punten al over tafel. 
Naar aanleiding van een foto met een rij geknotte 
bomen, bedenken ze dat er voorlichtingsfolders 
gemaakt moeten worden. De gemeente is vaak van 
goede wil, maar houdt nog te weinig rekening met 
de bijen.  
Vorige week zijn de ordners met vergunningen 
verhuisd van Velp naar Heelsum, de plaats waar 
Paula woont. Michael, onze behulpzame secretaris 
heeft de cloud geopend bij Paula. Ze is er klaar 
voor!
Sinds ruim 4 jaar is Paula imker. Ze bezocht in 
Wageningen een landelijke open imkerijdag en 
werd gegrepen door het wonderlijke beestje. De 
interesse in dieren was er altijd, paarden, honden, 
katten, eenden. Toen ze na enige tijd zich aan-
meldde voor de imkeropleiding, kon ze dezelfde 
week al starten met de theorielessen in Wagenin-
gen De anatomie van de bij, die ze op school nooit 
had geleerd, fascineerde haar. Tijdens de prak-
tijklessen was het afzien, Paula werd veel gesto-
ken! Bij de vereniging waren 2 volken beschikbaar 
en toen ging het snel. Ze was pas met pensioen en 
wilde iets anders, waarom niet? 
Paula besloot dat het prachtig paste in haar tuin, 
ze timmerde een hardhouten tafel in elkaar voor 
de kasten ( Segeberger). Vanuit het keukenraam 
had ze zo goed zicht op de dames. De vliegspleet 
op het zuiden, vertelt ze, liever op het zuid-oosten 
vult Arthur aan! Imkers, hè!
Ze haalde ’s avonds de kasten op, maar deze ble-
ken niet in haar auto te passen. De deksels gingen 
eraf, een plastic zak erop en Paula met imkerpak 
achter het stuur. Voor het eerst sinds 20 jaar had 
Paula een slapeloze nacht! Verhuizingen stonden 
niet in het boekje! Wat nu? Moest ze voor de kast 
gaan zitten en de bijen voorlezen uit het theorie 

boek? Ze besloot goed naar de bijen te kijken en 
haar eigen plan te trekken. Dat pakte goed uit. 
Arthur, onze verbindingsman, hoorde van Margeet 
van Gastel over Paula. Ze bleek veel bestuurser-
varing te hebben. De laatste 20 jaar als voorzitter 
van branche organisaties binnen het onderwijs en 
gezondheidszorg. 
Er werd een afspraak gemaakt voor een kennis-
making met Paula. Met 4 man sterk, John, Marcel, 
Henk en Arthur werd Paula gepolst voor het voor-
zitterschap. Haar eerste reactie was: ik hoef niet 
meer te besturen, maar wil wel graag kennis ma-
ken met jullie imkerverening. Kijken wat voor volk 
het is! Ze besloot eerst eens een jaartje gewoon 
mee te doen.
Ze genoot van de bijpraat ochtenden, leerrijk, ge-
ruststellend, maar vooral troostrijk! De warmte 
en de onderlinge betrokkenheid, de interesse voor 
de natuur, de talenten onder de leden, het sprak 
haar aan. We spreken over de talenten binnen 
de vereniging, de kok, de ict-er, de tekenaar, de 
kunstenaar, de leraar, de timmerman, de grafisch 
medewerker, ga maar door. Iets om te koesteren 
en trots op te zijn. Welke vereniging heeft dat? Dat 
noem ik Hebbes, zegt Paula. 
Zijn er ook valkuilen? Je kunt niet alles tegelijk, 
zegt Paula. De talenten en vaardigheden inzetten 
en mensen niet overvragen, dat is managen. Dat 
vereist aandacht, de ambities iets hoger inzetten 
dan je denkt dat je kunt halen. Het bestuur zal 
hierin samen keuzes moeten maken, het coördi-
natoren overleg zorgt dat er een breed draagvlak 
is. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld het opleiden 
van docenten. Herman heeft dit al jaren in porte-
feuille, we zouden graag nog iemand daarbij heb-
ben die bereid is de opleiding te volgen. En Bart die 
alle grafische werkzaamheden doet, met geweldig 
resultaat, maar wel alleen. Je zou willen dat er 
iemand naast staat, zodat het minder kwetsbaar 
is. Kluitjes husselen, noemt ze het, verschillende 
mensen met elkaar in contact brengen, daardoor 
krijg je een netwerk. Betrokken, met de focus op 
elkaar. 
Paula benadrukt dat de verbinding, echt een kwa-
liteit van Arthur, een belangrijke basis is voor de 
groei van deze vereniging. 
Paula en Arthur willen een lans breken voor de 
landelijke vereniging. Het belang van een branche 

organisatie wordt onderschat. Onze eigen vereni-
ging heeft dit overkoepelende orgaan nodig. De 
NBV werkt in het belang van de leden! Met een 
plaatselijke vereniging doe je geen wetenschap-
pelijk onderzoek, heb je geen ingang binnen de 
ministeries, laat staan invloed op Europees beleid.
Onderzoek over de gevolgen van pesticide en ne-
onicotinoïden worden geïnitieerd vanuit de NBV. 
Machtige multinationals als BASF, Roche of 
Bayern kunnen wij als plaatselijke bijenvereniging 
onmogelijk aanpakken. De kritiek op de NBV, met 
name over het Bijenhuis, is begrijpelijk. Maar uit 
de landelijke vereniging stappen, is kortzichtig. 
Daarover zijn beide voorzitters het eens. Een be-
zoek aan in de Keukenhof leert dat er geen insect 
te vinden is. Zorgelijk. Arthur laat een boek zien 
met prachtige tekeningen, vertaalt uit het Pools. 

Het Bijenboek van Piotr Socha. Zijn kleinkinderen 
zijn er dol op. Met plezier vertelt hij over het door-
geven van de liefde voor de imkerij, er zijn binnen 
de vereniging al enkele vaders en dochters die sa-
men imkeren. 
Na 12 jaar is de voorzittershamer overgegeven, 
van Arthur naar Paula. De lijn van verbinden en het 
gebruik maken van ieders talent zal worden door-
gevoerd! Laat Paula maar kluitjes husselen, dat 
zal de vereniging goed doen!

Edith Peters
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Houden bijen van elkaar?

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden

T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl

Er tussen uit,  voor een dagje Posbank met z’n tweeën of als groep
 
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, tandems, 
ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters enz.
Bedrijfsuitjes -  Familiedagen - Kinderfeestjes - Schoolsportdagen  
Vrijgezellendagen - Diverse tochten & activiteiten

Een door mij bewonderde dierenarts kreeg van een 
mevrouw het verzoek haar zieke, stokoude hond 
te laten inslapen. Ze vroeg hem bovendien of het 
zin had haar andere, jongere hond, die jarenlang 
met de oude hond samen was, bij dit gebeuren te 
betrekken. Ze waren volgens haar zogezegd vrien-
den van elkaar. De sympathieke dierenarts heeft 
haar verzoek om euthanasie gehonoreerd, maar 
zei over de door haar veronderstelde vriendschap 
geen uitsluitsel te kunnen geven. Dierenvriend-
schappen hebben volgens hem in principe te ma-
ken met de mogelijkheid van de vriendschap beter 
te worden, er voordeel van te hebben. Honden zijn 
bij uitstek pleasers van hun baas en van hun colle-
ga’s. Dat een hond zijn baas troost bij het bericht 
dat zijn moeder is overleden, komt onze dierenarts 
voor als een door de mens te hoge inschatting van 
de dierlijke geestelijke vermogens.
Bijen lijken op het eerste oog dan niet zo aaibaar 
als honden, een bijenvolk kent wel degelijk fami-
liale banden. Ook al gaat hun moeder - de moer, 
de koningin – met zo’n twintig partners vreemd, 
de nakomelingen zijn wel allemaal voor een klein 
gedeelte zusters, voor het merendeel halfzusters 
van elkaar. Als bij ruik je dat. Bij de bij gaat de geur 

vóór de liefde, gaat de botte verwantschap vóór de 
vrije genegenheid.
Als aspirant-imker was ik een vliegplank-fetisjist: 
iemand die een bijna ziekelijke belangstelling heeft 
voor wat zich op de vliegplank van een bijenvolk 
afspeelt. En ik kan u meedelen: van liefde is op de 
vliegplank geen sprake. Het een en ander heeft 
meer te maken met de grenscontroles van vóór 
het Verdrag van Schengen: buitenlanders worden 
in principe niet toegelaten, de eigen honingdraag-
sters hebben altijd voorrang. Pollentransporteurs 
komen op de tweede plaats. Ze zijn soms zo zwaar 
beladen met stuifmeel dat ze er moeite mee heb-
ben te landen. Geen mede-bij die een poot uit-
steekt haar naar binnen te loodsen: nectar gaat 
altijd voor. De waterhalers en –draagsters kunnen 
ongestoord hun gang gaan alsof het de brandweer 
met gillende sirenes betreft. 
Hier is geen sprake van liefde. Het gaat om effecti-
viteit. Bijen houden niet zozeer van elkaar, ze hou-
den van het leven. Misschien hebben ze nog gelijk 
ook.

Rik Oldeven.

Er is te weinig voedsel voor insecten zou je kun-
nen stellen. In bijenvolken is dat meetbaar en 
een van de factoren die de gezondheid van bijen 
beïnvloed. Of je eigen bijenvolken voedsel tekort 
komen is afhankelijk van de omgeving waarin zij 
staan. Sommige imkers reizen het hele jaar met 
hun bijenvolken van het ene drachtgebied naar 
het andere en als het drachtgebied goed is zullen 
deze volken weinig last hebben van tekorten. 
Anders is het voor bijenvolken met een vaste plek. 
Het is goed om de eigen omgeving te (ver-)kennen 
en te weten wat er in welke periode bloeit. 
Met behulp van een (bijvoorbeeld Google Earth)  
kaart  van je omgeving kun je op onderzoek gaan.  
Aantekeningen en foto’s maken, helpt bij het in 
kaart brengen van de omgeving waarin je bijen-
volken staan. Daarbij is voldoende voedsel in de 

Drachtplanten
nazomer periode van het grootste belang voor het 
ontstaan van gezonde wintervolken. 

Een bijzondere boom die in dit kader veel meer 
aandacht heeft verdiend is de 

Bijenboom (tetradium daniellii) 
Deze boom bloeit vanaf midden juli tot begin sep-
tember en dat al vanaf zijn vierde levensjaar.  De 
geurige bloemen hebben een rijk aanbod aan nec-
tar (N5) en stuifmeel (P5). Waarbij de nectar een 
suikergehalte heeft van maar liefst 44-64%. 

Deze geweldige drachtboom zou een essentiële 
bijdrage kunnen leveren in de voorbereiding van 
gezonde wintervolken. Waarom deze boom (nog)  
zo weinig wordt aangeplant ligt  misschien aan 
het feit dat hij 50 jaar geleden nog helemaal niet 
bekend was in Europa, afgezien van een enkel 
exemplaar in een botanische tuin. Voor de imkerij 
zou het zeer de moeite waard zijn als deze boom in 
ruime aantallen zou worden aangeplant. 

Lotty van den Bosch

*Let op: het gaat hierbij niet om de honingboom 
(Sophora japonica) De honingboom heeft voor bij-
en giftig stuifmeel, dat meestal niet tot grote bijen-
sterfte leidt omdat ook ander stuifmeel binnenkomt 
en de gifstoffen worden ‘verdund’.   http://www.
imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honingboom
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Inwinteren voor de winter is begonnen, op 19 
december. Een warm welkom buiten, de vuurkorf 
heeft de vlam er goed in. 

Gezellig, is het woord dat hoort bij deze avond, de 
tafels zijn feestelijk gedekt met placemats. Daarop 
16 vragen om aan de praat te blijven! Waar kreeg 
jij je eerste bijensteek? Mijn tafelgenote kreeg er 
maar liefst 34 in één keer! Wat vindt jouw partner 
van jouw hobby? Is dan een mooie vraag er achter-
aan. Hij vindt het leuk om te helpen, dat zei hij echt 
zelf! 

Er was weer glühwein, ook wel nodig om wat op 
temperatuur te blijven. Kok Dion had weer een 
gezellig buffet met stamppotten, ballen, worst en 
hachee, alles uit eigen keuken. Simone houdt van 
opscheppen, en zwaaide weer met de pollepels.
Vader Bart had een vaste plek aan de bar en voor-
zag ieder van drankjes (zoveel munten gehaald) en 
commentaar.
Voorzitter Arthur had voor iedereen een hartelijk 
woordje, daarna zelfs nog een speldje voor Carel 
ter Horst, die 40 jaar lid van de vereniging is. De 
oude notulen werden erbij gehaald. Carel legde de 
accordeon even terzijde om ontroerd de versier-
selen opgespeld te krijgen. Hij zei me dat hij dit zo 
graag met zijn moeder had meegemaakt. Ze is 2 
jaar geleden gestorven. Inwinteren, met een lach 
en traan.
Ton Thissen hield zijn nieuwe bundel ten doop, hij 

Inwinteren, smullen & bijpraten

INWINTEREN
SMULLEN & BIJPRATEN 

Waarom ben je imker geworden?

Waar kreeg jij je eerste bijensteek?

Wat vind je leuk aan deze hobby?

Met welk bijenras imker je?

Voel je je thuis in de vereniging?

Hoeveel volken heb je?

Hangt jouw diploma boven je bed?

Waar staan jouw bijenvolken?

Laat jij je honing keuren?

Mis je wat in de vereninging?

Welke honing heeft jouw voorkeur?

Hoe zie jij de toekomst in voor de honingbij?

Wat vindt jouw partner van jouw hobby?

Wil jij ook actief lid worden?Imker je bij voorkeur alleen of samen?

Wat vind je van je tafelgenoot?

www.debijenstal.nl

schreef er zelfs een persoonlijke noot in. Er volgde 
nog een verloting van 7 gekregen flessen Mede uit 
Duitsland, een bijzonder drankje….over smaak valt 
niet te twisten. Over de smaak van de organisatie 
alleen maar lof.  Deze bijeenkomst is met zoveel 
aandacht voorbereid, het plezier spat eraf! Heel 
veel dank en volgend jaar weer? Gezellig!

Edith Peters
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In een bomvolle aula van Nieuw Schoonoord 
droeg Arthur Ohm voorzitter van Imkervereniging 
Arnhem-Velp en omstreken zijn voorzittershamer 
over aan de kersverse voorzitter Paula Swenker, 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
vereniging.

Het voorzitterschap overdragen aan een nieuwe 
voorzitter is op zich al een bijzonder moment maar 
de afscheidsavond die voor de scheidende voorzit-
ter Arthur Ohm, werd georganiseerd werd door de 
inzet van velen een onvergetelijk moment. Arthur 
Ohm kreeg door Henk Zomerdijk, hoofdbestuur-
der van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging 
(NBV), de gouden speld uitgereikt voor zijn ver-
diensten. Daarbij werd door Zomerdijk gezegd dat 
de NBV onder de indruk is van wat Arthur Ohm 
heeft bereikt. Ook de wethouder Ronald Haver-
kamp van gemeente Rheden, kwam naar Nieuw 
Schoonoord om Arthur Ohm te bedanken voor de 
geweldige samenwerking. De wethouder onthulde 
hierbij dat de naam van de bijenstal op Heiderust 
die door inzet van de voorzitter is ontstaan, ‘Ohms 
Immenhof’ zal zijn.

Vanuit Sri Lanka werd de voorzitter verrast met 
een video boodschap door Margreet van Gastel 
waarbij zij haar waardering uitsprak voor de voor-
zitter en hem veel goede wensen liet toekomen.
De voorzitter zelf had voor alle medewerkende 
(bestuurs-) leden een handgeschreven bedank-
woord in de nieuwe uitgave van Rik Oldeven, 
‘Dichter bij de bij’. Een bijzondere avond met vele 
bijzondere momenten.

Afscheid van Arthur
lofelijk gewoon weg.
Dan wat Paula het drieluik noemde: een harte-
lijke speech van Marcel Simon, een speciale edi-
tie van De Bijenstal met vele fijne bijdragen van 
collega’s en echtgenote Els. Een warme speech 
van Paula namens het bestuur en 2 kaarten voor 
de Johannes Passion in het Concertgebouw Am-
sterdam: whow geweldig bedankt! En tot slot een 
videoboodschap van ex-wethouder van gemeente 
Arnhem, mw. Margreet van Gastel helemaal uit Sri 
Lanka: niet zo maar dat heeft Paula en Bart heel 
wat hoofdbrekens gekost.
Jullie begrijpen dat Els en ik die avond met een 
super warm gevoel en een beetje duizelig van alle 
hartelijke woorden, naar huis reden. Daar hebben 
we heerlijk zitten nagenieten onder het genot van 
een goed glas wijn! Deze gouden avond staat inge-
lijst in ons geheugen: dus iedereen zeer bedankt 
voor jullie aandeel. Het zal mij stimuleren om, ho-
pelijk in goede gezondheid, nog vele jaren iets voor 
onze fantastische vereniging te mogen doen. Paula 
noemde het: ambassadeur voor de bijen!

Arthur Ohm

Wat een verrassingen! Dank, dank en nogmaals 
DANK!

De laatste 2 bestuursvergaderingen, waar we de 
ALV van 22 februari voorbereidden, kreeg ik al 
vaak van de collega’s te horen: hou het officiële 
gedeelte zo kort mogelijk, want na de pauze om 
20.30 uur gaan we afscheid van je nemen. En op 
de ALV avond zelf werd deze boodschap nog luider 
vertolkt door onze penningmeester, John van Huit. 
Dus ik dacht hoe moet dat nou? We hebben im-
mers altijd veel verslagen en de financiën kunnen 
we toch niet “afraffelen”? En dat hoeft toch ook 
niet. Na mijn afzwaaien en “plechtig” overdragen 
van onze mooie voorzittershamer drinken we ge-
woon wat en praten gezellig BIJ. Daar is tijd ge-
noeg voor.
Maar dit had ik volledig verkeerd ingeschat: het 
werd een opeenvolging van voor mij leuke en 
mooie verrassingen. De gouden NBV speld met 
een geestige, warme toespraak door Henk Zomer-
dijk, vicevoorzitter van het Hoofdbestuur van de 
NBV. Gevold door wethouder Ronald Haverkamp, 
namens het voltallige College van B&W van Rhe-
den: een groot bord met “Ohm’s Immenhof” als 
naam voor de nieuwe bijenstal op Heiderust: onge-

Arthur’s dankwoord
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Inzaaien in Rheden
Leerlingen uit groep 4/5 van de Mauritiusschool 
in Rheden hebben vrijdags de handen uit de mou-
wen gestoken met een inzaaiactie voor de bijen-
gezondheid.

Het initiatief dat door de samenwerking tussen de 
Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. en de gemeen-
te Rheden tot stand kwam heeft voor het inzaaien 
een tweetal groenstroken opgeleverd langs de IJs-
selsingel in Rheden die konden worden ingezaaid.  
Maar liefst 27 leerlingen, aangestuurd door Juf 
Janneke en begeleid door imkers, hulpmoeders en 
de hovenier van de gemeente hebben meegedaan 
aan deze inzaaiactie. Iedere leerling heeft daarbij 
een bekertje met een zadenmengsel ingezaaid, 
waarvan de bloemen voedsel bieden aan bijen, 
vlinders, hommels en vele andere insecten. De 
grond van de twee locaties was van tevoren be-
werkt zodat het zaaien gelijk kon beginnen bij het 
startsein van Juf Janneke. Daarna moest de grond 
nog geharkt worden  waarbij er een duidelijk ‘har-
kentekort’ ontstond door het enthousiasme van 
deze leerlingen. Gelukkig is zoiets snel opgelost 
door om de beurt  te harken. De leerlingen zullen 
in de loop van het jaar de groei en de bloei van de 
ingezaaide groenstrook kunnen volgen als zij op 
weg zijn naar de gymles.  

Bijenstal  Van Gastelhof,  park Angerenstein 
Voor de NL doet klus op van Gastelhof ‘het plaat-
sen van een nieuw hekwerk’ waren de hulptroepen 
al vroeg uit de veren. Om negen uur wapperden de 
promotievlaggetjes al aan het hekwerk en de NL 
doet vlag tussen de bomen, met dank aan Youssef.  
Vanwege de verwachte toestroom van helpende 
handen was er nog een extra klus bijgekomen 
voor deze ochtend. Er werd door een van onze le-
den grind aangeboden en dat zou heel goed van 
pas komen bij de bijenstal. Want als het regent 
spat het water, als modder, tegen de voorkant 
van de bijenstal en kasten. Het aangeboden grind 
kan dat verhelpen. Het moet dan als laag aan de 
voorkant van de bijenkasten worden verspreid …
en daarbij dan éérst van een aanhanger worden 
gekruid. Arthur had de eerste foto’s al gemaakt en 
Mart schonk net een kop koffie in toen een beetje 
paniekerige Eddy eraan kwam lopen. Hij kon de 
aanhanger niet van het slot krijgen omdat hij niet 
bij de sleutel kon komen. Het grind werd dus niet 
gebracht zoals verwacht. Soms gaan dingen blijk-
baar zo….De ‘extra’ klus ging gewoon over. Maar 
gewerkt werd er wel aan dat wat in eerste instan-
tie op de planning stond en dat was goed genoeg.  
Met zonnig weer, lekkere koffie met stroopwafels, 
een broodje, fijn gezelschap, nieuwe vrijwilligers 
en geweldige gesprekken kwam er een prachtig  
nieuw  hek voor van Gastelhof !     

Lotty van den Bosch
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Op reis tracht ik altijd andere imkers te ontmoe-
ten of tenminste bijen te zien. En vooral als je in 
een wat exotischer land verblijft.
 
Zo was ik onlangs in Nepal en vond daar een imker 
met zeker 50 volken. Zijn wat krakkemikkige kas-
ten stonden op een terreintje net buiten de stad. 

De bijen bleken heel zachtaardig en aan de gele 
kleur te zien waren ze van het Italiaanse ras. 
Op heel veel velden bloeide daar het mosterdzaad, 
en inderdaad vlogen de bijen op dat moment vooral 
daarop. De honing in winkeltjes daar, was veelal 
Buttertree honing. Deze imker gebruikt ter bestrij-
ding van Varroa, - ja die is daar ook – de strips met 
Apistan, die wij al jaren afgeschaft hebben omdat 
de mijten er resistent tegen werden. Verrast was ik 
ook dat hij ook aan koninginnenteelt deed. De lat-
jes met doppen waren er het bewijs van. 
 

De conversatie verliep wat moeizaam omdat hij 
geen Engels sprak en mijn Nepalees ook niet over-
hield. En de Engels sprekende gids die niets van 
bijen wist, had moeite om imkertermen te vertalen.  

Op een andere locatie in de plaats Chitwan, is een 
groot Nationaal Park, waar je naast tijgers, rino-
cerossen, krokodillen en olifanten ook heel veel 
vogelsoorten zou kunnen zien. Zou kunnen, maar 
om de eerste 3 soorten te zien moet ik nog een 
keer teruggaan. Krokodillen en vogels bij de vleet. 
Maar nu de bijen. Op weg naar het park hingen op 
balkons van appartementen tal van grote raten, 
zoals de Apis dorsata die vormt. Ik vermoed dat de 
bewoners ze laten hangen om er honing uit te oog-
sten als de bijen de raat verlaten. Want ik begreep 
altijd dat deze bijensoort met de Varroa kan leven 
door raat met broed op een bepaald moment te 
verlaten om daardoor het gros van de Varroamijten 
kwijt te raken. Blijkbaar zijn deze bijen niet agres-
sief, want met zoveel bijen op je balcon……

Bijen onderweg

En dan nog iets over bijen in Nieuw Zeeland. Op-
nieuw heb ik me verbaasd over de enorme com-
mercie met Manuka honing. Niet alleen worden 
de wonderbaarlijke eigenschappen gebruikt om 
de prijs per potje op te drijven, -- en net als met 
melkpoeder is de grote vraag ernaar in China oor-
zaak van de hoge prijs --, maar ook de toepassing 
in cosmetica maakt dat daarvoor enorm veel re-
clame wordt gemaakt. 1 NZ dollar = € 0,75.

De bovenstaande prijzen zijn voor 500 grams potten

Van een plaatselijke imker hoorde ik trouwens dat 
er de laatste tijd nogal wat bijenvolken uit het veld 
gestolen worden. En dat is wel het laatste dat ik 
in Nieuw Zeeland zou verwachten. Reden voor de 
diefstal blijkt de hoge waarde van de volken inclu-
sief de Manuka honing te zijn. Toevallig zag ik daar 
zojuist een bericht over bij de NOS op 15 maart: 
“Boeven storten zich op bijen: honing is goud.”

En dan tenslotte bezocht ik een tentoonstelling 
over insecten in het prachtige museum Te Papa 
in Wellington. Zo werd daar met enorm groot uit-
gevoerde figuren getoond hoe bijen een hoornaar 
doden door deze in te ballen en de temperatuur 
sterk te verhogen. 

Marcel Simon 
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg
Ik kwam een collega imker tegen bij een ijzig  
glibberende  Sligro: “Hè wat is het toch koud!  Ik 
ben het zò zat hè die kou. En niks aan voor de 
bijen”! En deze woorden gaven exact weer hoe ik 
erover dacht…

In december heb ik nog als laatste actie de volkjes 
met oxaalzuur behandeld. Een beetje zenuwachtig 
was ik wel want ik zag al weken geen enkele activi-
teit bij de vliegplank. Hartstikke logisch natuurlijk 
met die kou maar toch voelt het verontrustend….
zouden ze het allemaal wel overleefd hebben? Met 
het openen van de kasten zag ik de bijen op zowel 
grote als kleine trossen zitten ( stom, dat had ik 
meteen moeten noteren op de kastkaarten na-
tuurlijk..), maar zo’n ontroerend gezicht! Ik ben die 
hele kastkaarten vergeten….

In Januari, en nu ik dit schrijf is het half februari 
en is het wéér aan het vriezen! Sorry hoor voor de 
natuurijsschaatsliefhebbers onder ons die  daar 
juist weer van kunnen genieten want dat gun ik ze 
van harte. Toch is het jammer want in een korte 
lenteachtige break zag ik bij alle kasten schoon-
maakacties. Op de vliegplank verschenen dode 
bijen, bruut uit het nest gegooid, goed zo, dacht ik, 
ruim de boel maar eens goed op daarbinnen! De 
lente en het broedseizoen zijn weer in aantocht, 
dus graag een schoon nest! Maar daarna..weer 
een vorstperiode. Zijn er al drachtplanten dan? 
Nog niet veel, maar…de hazelaar bloeit al en de 

eerste krokussen staan al in de startblokken om 
bij nog een enkele lentekriebeldag spontaan hun 
oranje stuifmeel aan te bieden. En die botanische 
krokussen, die vermenigvuldigen zich zo lekker 
snel ….dus dat zijn er onderhand heel veel!

Maar als beginnende imker mag ik niet klagen, het 
ziet er vooralsnog goed uit bij mijn volkjes(4).
Nu kan ik plannen maken voor het voorjaar. Ga ik 
vegers of vliegers maken? Ga ik nu eindelijk eens 
die koninginnen opzoeken en vooral vinden? Ga ik 
een broedbak weghalen bij de volken die op twee 
broedbakken hebben overwinterd? Heb ik genoeg 
nieuwe schone raten om de vieze oude te vervan-
gen? 

En dan loopt er ook nog het project met Eddie van 
de Ham als initiatiefnemer. We mogen een kleine 
bijenstal bouwen op het bloemenveldje ( was eerst 
van de IVN) bovenaan bij de volkstuintjes aan de 
Bosweg in Arnhem. Een prachtige plek want de 
voormalige gemeenteopslag in het dal is weg en 
daar komen allemaal wilde, bijenvriendelijke plan-
ten en bloemen. Na overleg met de boswachter en 
Arthur Ohm en Han Geltink van onze imkersvereni-

ging kreeg Eddie toestemming om de stal te gaan 
bouwen. Ondertussen staan de eerste twee volken 
van hem op hun nieuwe plek, alhoewel ‘plek’ niet 
echt de lading dekt. Het is namelijk een prachtige 
stal met werkelijk een vorstelijke uitzicht over het 
dal met volkstuintjes. Hier gaan onze volken zich 
vast thuis voelen, volop drachtplanten! 
Nu rijst bij mij de vraag….hoe ga ik dat aanpak-
ken, welke volkjes zet ik daar neer? De vier volk-
jes in mijn tuin doen het goed, zonde om ze nu te 
verplaatsen en de afstand is te klein….Even het 
voorjaar afwachten? Ga ik met een veger, vlieger 
of zwerm naar het nieuwe vorstendom in Park Kla-
renbeek?
En hoe zit het met de zwarte bij waar enkele im-
kers van onze vereniging zo enthousiast over zijn?. 
Dit vriendelijke bijenras spreekt ons erg aan, kun-
nen we onze koninginnen daar vervangen door 
raszuivere ‘zwarte’ koninginnen om zo wat ‘aardi-
ger’ bijen te krijgen?
Allemaal nieuwe plannen en ideeën, wat is het 
toch een leuk vak imker! 

Maar nu eerst op vakantie naar Zuid-Afrika, dan 
kan ik er eens goed over nadenken…En wie weet 
kom ik daar de Afrikaanse  “killerbee” wel tegen, 
ik hou jullie op de hoogte. Maar ik ga niet te lang 
want het bijenseizoen begint weer en dan is er 
weer werk aan de winkel!
Op naar het voorjaar! 
Wat een heerlijk vooruitzicht! 

Juul Hogeling
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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

van Huit Financiële Diensten 

Voor het verzorgen van:
 

          Bedrijfsadministraties 
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)

        Particuliere belastingaangiftes

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

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

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.


