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Voor de bijpraat ochtenden, lezingen en (uiteraard) voor de stamppot is het voorlopig nog van belang
vooraf aan te melden bij Lotty: lgc.vandenbosch@gmail.com

September

25 september: Laatste bijpraat ochtend.

Bestuur

Stal Simonveste

Paula Swenker (voorzitter)
voorzitter@debijenstal.nl		

Marcel Simon (voorzitter)		
Klaas Poppinga
		
Erwin Prins 				
Rieks Holtjer 			
		

026-4425514
026-4952164
06-26768644
026-3615500

Herman Radstake (voorzitter)
Ab Broshuis
Eddie van der Ham
Niels van Rossem
Ineke Wesseling
Wouter Vink
Youssef el Messaoudi

06-36196269

0317-314260

Secretaris
Lotty van den Bosch a.i.

Stal Van Gastelhof

Wilko Jansen Venneboer (penningmeester)
penningmeester@debijenstal.nl
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.
te Arnhem
Eddie van der Ham (pr en voorlichting)
communicatie@debijenstal.nl
Herman Radstake (opleidingen)
opleiding@debijenstal.nl		

Postadres vereniging
Pijnboomhof 13, 6823 NP Arnhem

Adviseurs
026-3635697

Mart Coemans (adviseur)
mcoemans@debijenstal.nl		

026-4451195

Redactie
026-4425514

Lotty van den Bosch
redactie@debijenstal.nl		

06-15823804

Edith Peters
redactie@debijenstal.nl		

06-22462909

Website
Vacature

Honingdepot
Sinajda Bognar 			
se.bognar@kpnmail.nl

026-4462588

Donderdag 11 november a.s. 19:30 uur, lezing Albert Müller met het thema “Imkeren zonder
chemicaliën”

December
026-4425514
06-26768644

Maandag 13 december a.s. Stamppot bij VV Rheden. Start 17:00 uur
Sprekers worden uitgenodigd op voorstel van leden. Heeft u een voorstel voor een spreker c.q. thema
waarover u meer wilt weten tijdens een lezing, laat dit dan weten aan Lotty.

In dit nummer:

Arthur Ohm (adviseur)
a.ohm@debijenstal.nl		

Marcel Simon
redactie@debijenstal.nl		

Honingkeuring: Inleveren van de honing op woensdag 6 oktober tussen 15:00-16:00 uur of tussen
19:00 en 20:00 uur. Locatie Eskes Management, Het Vergun 14, 6931 KD Westervoort
Ophalen van de gekeurde honing, inclusief uitslag en certificaat op vrijdag 8 oktober a.s. tussen 15:0016:00 uur of tussen 19:00 en 20:00 uur.
Voor de honingkeuring kunt u zich opgeven bij Henk Hoge: henk.hoge125@gmail.com

November

Contactpersonen bijenziekten
Marcel Simon 			
Erwin Prins 				

Oktober

Donderdag 14 oktober a.s. 19:30 uur, lezing door Hans van der Poel met het thema “Imkeren volgens
de methode Renson/Buchler”

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven 			

06-36196269

Attentie: In een eerdere oproep heeft Maarten Vermeulen gevraagd om propolis te verzamelen voor
zijn workshop die vanuit de vereniging wordt georganiseerd. Op deze ochtend graag de verzamelde
propolis meenemen en inleveren bij Maarten Vermeulen. De datum voor de workshop is nog in overleg.
Informatie en hoe u kunt aanmelden voor de workshop volgt in de winter per mail.

026-3554559
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Van de bestuurstafel
De column “Van de bestuurstafel” heeft dit keer een wat andere strekking. Paula Swenker
wil samen met Arthur Ohm aandacht vragen voor het gevoel van onrecht in imkerkringen dat
honingbijen de oorzaak zijn van de achteruitgang van het aantal wilde bijen.
Waarom zoveel aandacht voor wilde bijen,
bestuivende insecten en biotopen?
Standpunt
De laatste tijd lezen en horen we veel over achteruitgang van wilde bijen, onder meer door mogelijke voedselconcurrentie van de honingbij ten
opzichte van de wilde bijen. Er zijn echter veel
meer, en veel sterkere factoren die de natuur
en wilde bijen bedreigen. Intensieve agrarische
bedrijvigheid, met in (natuur)gebieden stikstofneerslag, overbemesting en monoculturen van
akkers, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitbreiding van stedelijke bebouwing, de
aanleg van (snel)wegen etc. Kortom een langzaam, maar zeker voortschrijdende verarming
en zelfs vernietiging van tal van biotopen. Waar
de honingbij zelf slachtoffer van is en geen dader.

Toelichting
Sommigen onder u vragen zich wellicht af waarom het bestuur zoveel aandacht geeft aan de
wilde bijen en hun biotopen? Per slot van rekening zijn we een imkervereniging en onze aandacht is vooral gericht op kennis vergaren, en die
door te geven, over de honingbij. Met het doel de
bijenvolken zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Kortom het vreugdevol imkeren voor onze
leden mogelijk te blijven maken.Juist daarom
willen wij eerder genoemd standpunt uitdragen
ten gunste van onze honingbij. De mening van
diverse natuurorganisaties lijkt namelijk steeds
meer navolging te krijgen dat maatregelen nodig
zijn om het aantal bijenvolken in drachtgebieden per hectare drastisch te verminderen en dat
het aantal volken misschien wel helemaal moet
worden verminderd, zodat er meer voedsel voor
wilde bijen overblijft. Zorgelijk is dat men elkaar
napraat dat de honingbij de hoofdoorzaak is van
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achteruitgang van wilde bijen en andere nuttige
insecten. Niets is echter minder waar! Maar we
zitten wel in de situatie dat deze gedachtegang
steeds meer aan terrein wint. De beste manier
on dit te weerleggen is aan te tonen dat deze
veronderstelling allerminst wetenschappelijk is
bewezen.

En “regeren is vooruitzien”
Wij zijn ons ervan bewust dat wij als imkers eigenlijk nog te weinig in staat zijn om de echte
oorzaak van biotoopverslechtering aan te pakken. Hoe kunnen wij bewerkstelligen dat zaken,
zoals monoculturen, overbemesting, stikstofdepositie, onkruid- en insectenverdelgers, verstening,   grootschalige wegenaanleg en woningbouw door onderzoek als oorzaken worden beschouwd? Pas daarna kan preciezer beoordeeld
worden welke invloed de honingbij hierbij heeft.
Juist daarom heeft het imkerbestuur eind 2020
de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden
opgericht www.stichtingvitalebiotopen.nl.
Om daarmee de feiten beter boven tafel te krijgen, en al was het maar om te voorkomen dat de
aandacht van gemeenten en natuurorganisaties
zich uitsluitend op de honingbij richt.
Pas als de feiten over de huidige situatie van
de sterke achteruitgang van de biotopen zijn
onderzocht en wat daaraan moet worden
veranderd kan preciezer beoordeeld worden
welke invloed de honingbij mogelijk hierop
heeft.

Wat speelt er in onze regio Arnhem-Rheden
De gemeente Arnhem is bezig een project op te
zetten om de situatie van de biotopen, maar ook
de mogelijke voedselconcurrentie tussen honingbij en wilde bijen, te laten onderzoeken. De
Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden,
onder aanvoering van Arthur Ohm is hier nauw

bij betrokken. Maar ook hier de vraag hoe komen
we aan de juiste deskundigheid, al was het maar
om de onderzoekers en hun onderzoek kritisch te
kunnen volgen. Inmiddels hebben we ons van de
steun kunnen verzekeren van een heel ervaren,
landelijk erkende deskundige ecoloog en imker:
Arie Koster. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan
(in heel Nederland) naar de betekenis van allerlei bestuivende insecten, waaronder wilde bijen.
Hij is 12 jaar docent aan de Van Hall Larenstein
in Velp geweest. En heeft een 10-tal boeken en
publicaties op zijn naam, waarin hij helder en rijk
geïllustreerd met vele duidelijke foto’s, de wilde
bijen en de daarbij behorende drachtplanten beschrijft. Met hun betekenis voor een evenwichtig
leefmilieu met name in stad en dorp. Zie ook zijn
website: www.denederlandsebijen.nl
Een ander project waar de stichting en onze imkers aan werken is de cursus

Imker 2.0 Ambassadeur Biodiversiteit.
Deze is bedoeld voor reeds praktiserende imkers
met enkele jaren ervaring om hen meer kennis
bij te brengen over het leven van wilde en solitaire bijen. Uiteraard in relatie tot het leven van de
honingbijen. Door deze cursus willen wij bereiken dat onze imkers (nog) meer oog krijgen voor
de kwetsbare soorten van de wilde bijen. Maar
ook voor de mogelijke bedreigingen van hun biotopen en die van de honingbijen. De verwachting
is dat in het najaar de proeflessen gaan beginnen.
Daarom nu al de oproep: geef u op bij Herman
Radstake als u zich verder wilt ontwikkelen tot
Imker 2.0 Ambassadeur Biodiversiteit. De kosten
zullen we zo laag mogelijk proberen te houden.
Wordt vervolgd……..

Vitale bijen hebben een-jaar-rond
drachtplanten nodig!
Het is natuurlijk bij imkers met de paplepel ingegoten dat stuifmeel en nectar afkomstig van
verschillende soorten drachtplanten onontbeerlijk zijn. Deze voedselvariatie, vergelijkbaar met
de schijf van vijf, is bepalend voor het welzijn van
bijen.
Omdat het niet voor iedere imker is weggelegd
om met volken te reizen naar drachtgebieden,
lijkt de honingopbrengst voor imkers met een
vaste standplaats het ijkpunt of er al dan niet voldoende dracht is geweest . Waarom zijn er bijvoorbeeld alleen al in Arnhem- Noord en -Zuid
grote verschillen waargenomen. Maar wie heeft
er nou een exact beeld van jaar-rond beschikbare dracht binnen het bereik van zijn/haar bijenvolken ? Het in kaart krijgen of een beeld vormen
van drachtplanten in je eigen omgeving is nog
niet zo eenvoudig.
Gelukkig bestaat er dan internet en kunnen wij
beschikken over overvloedige informatie. Zoals
bijvoorbeeld www.drachtkalender.nl ,

waarin per locatie, zoals akker, boomgaard,
stadstuin in Limburg of op de Veluwe, en per biotoop wordt aangegeven welke drachtplant daar
floreert. Hier vindt men aanwijzingen voor het
opzetten van een drachtplantenkalender in je eigen regio, waarbij Arthur Ohm zich afvraagt of dit
voor imkers een handig hulpmiddel is.
Naast de informatie die digitaal te vinden is zijn
er ook een aantal boeken over drachtplanten zoals het Vademecum ‘Wilde Planten’ van Arie Koster of ‘Bijenplanten’ van Arjen Neve & Raymond
van der Ham. Maar een makkelijk toepasbaar of
voor imkers geschikte versie lijkt er niet te zijn.
Wellicht zijn er leden die werken met een (eigen)
drachtplantenkalender en hun ervaring hierover
willen delen. Neem dan contact op met Arthur
Ohm.
Een tip door Arthur Ohm werd door de redactie
uitgewerkt.
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Recente EU-ontwikkelingen
Binnen de Europese Unie (EU) ligt wetgeving “op de plank” die in de nabije toekomst de lidstaten verplicht om regelingen op te stellen voor registratie van imkers, opgave van aantallen kasten enz. Een van
de belangrijkste redenen is behoud van bijengezondheid.
Een paar kengetallen die de EU heeft verzameld
De schatting van de EU is dat er ongeveer 650.00
imkers in de EU zijn met in totaal 17,5 miljoen kasten. Van dit totaal stonden er in 2019 ongeveer
75.000 kasten in Nederland bij bijna 9000 imkers.
In de EU zou ongeveer 60% van de benodigde honing voor de inwoners worden geproduceerd, de
rest wordt geïmporteerd, waarvan veel uit China,
dat van minder betrouwbare kwaliteit is.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en
Visserij-LNV moet nu deze regeling van de EU gaan
invullen en uitvoeren. Het is nog niet duidelijk hoe
en of het ministerie de nadere invulling gaat overdragen aan de gemeenten.

(in verband met o.a. AVB) overleggen. Dit alles
bij een regionale bijengezondheidscoördinator. In
Vlaanderen moeten de imkers ieder jaar het aantal volken opgeven en is er een steekproefsgewijze
controle door de overheid.

Een kijkje bij onze ooster- en zuiderburen
In Duitsland geldt sinds een aantal jaren al een registratieplicht voor de imkers. Zij moeten de (overwinter)plaats van en het aantal volken dat zij hebben
melden. Als de imker gaat reizen met zijn volken
moet hij een gezondheidsverklaring van zijn volken

Kortom alle reden om deze ontwikkelingen
goed te volgen, allereerst ook een taak van de
NBV en uw bestuur.
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Let op voor rovers!
Een week geleden werd in mijn wijk de groene kliko geleegd. Omdat ik weer eens een aantal oude raten
had vergeten te verwerken – er zat nog wat honing in, maar nog veel meer wasmot – leek het me een
goed idee deze raten met het groen mee te geven.

Interessant is het onderscheid tussen hobby imkers
en imkers die geheel of gedeeltelijk beroepsmatig
imkeren. Voor Duitsland wordt het aantal kasten
van 20 of meer bij een imker als beroepsmatig imkeren gezien. In Nederland is dit nog onduidelijk
en in hoeverre het aantal volken uitmaakt of men
al dan niet van de komende verplichte regelingen
wordt vrijgesteld.

Paula Swenker, voorzitter

Informatie uit de stalcommissie
Simonveste
Onlangs heeft overleg tussen stalcommissie en
bestuur plaats gevonden. Behalve over zaken als
de niet goed werkende reservering voor slingeren etc. werd door de stalcommissie voorgesteld
om van het sinds jaar en dag voortbouwen op afstammelingen van dezelfde koninginnen met als
gevolg stekerigheid waardoor het publiek wordt
afgeschrikt, over te gaan op Buckfast koninginnen.
Met toestemming door het bestuur zullen daarom
komend jaar 4 Buckfast volken worden aangeschaft.
Bovendien wordt meer eenheid gebracht in het
kastmateriaal, waarbij het spaarkastmodel de
voorkeur heeft. Om ruimte te maken zal het over-
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tollige materiaal, dat zeker niet slecht is, voor een
schappelijke prijs in eerste instantie aan de leden
worden aangeboden.
Op 6 november wil de commissie een jaarlijkse
schoonmaakactie voor de stal organiseren. Hiervoor wordt enige medewerking van de leden gevraagd, maar tevens bestaat dan de mogelijkheid
om kastmateriaal uit te zoeken en aan te schaffen.
Een nadere aankondiging volgt nog wel.

Toen ik ‘s avonds de kliko aan de straat wilde zetten
dacht ik even aan een zwerm. De bijen hadden de kliko
geroken. Een niet goed sluitende klep was genoeg.
Daar zou ik voorbijgangers dus geen plezier mee
doen. Dus ingrijpen en de raten verwijderen. Zelfs
na het legen van de kliko de volgende dag en na het
uitspuiten ervan, kwamen nog steeds bijen kijken.
Ik beschrijf dit als voorbeeld voor het veroorzaken van roverij. Juist in de periode vanaf eind juli,
wanneer de grote dracht afgelopen is, zijn de bijen
daartoe meer geneigd. En zeker in een woonwijk
moet je oppassen om geen voor bijen aantrekkelijke zaken buiten te laten liggen. Ze zijn er binnen
de kortste keren bij en weten ook niet hoe gauw ze
hun familie moeten waarschuwen. De eerste verkenners beginnen al snel thuis te dansen en daar
wordt snel op gereageerd. En niet alleen komen ze
op het bedoelde object af, maar in de naaste omgeving wordt ook gezocht, want heel nauwkeurig
werkt het voordansen niet. Het is me ooit overkomen dat een buurvrouw mij vroeg om bijen uit haar
keuken te halen.

Zo is het ook nodig om bij het inwinteren niet te
knoeien met voer. Gemorste invertsuiker kan de
aandacht van een buurvolk vragen. Verkenners
gaan op onderzoek uit, maar worden bij een sterk
volk door wachtbijen afgeweerd. Een zwak volk
echter kan zich minder goed verdedigen. Soms
lukt het nog de eerste rovers te weerstaan, maar
als het één rover lukt om binnen te dringen en
met honing weet te ontsnappen, is het hek van de
dam. Het kan dan gebeuren dat gewaarschuwde bijen het volk leeg roven, en soms gaan zelfs
de bijen van het beroofde volk tenslotte mee om
zich dan maar te vestigen in de kast van de rovers.
Je kunt je voorstellen dat via roverij ook ziektes
kunnen worden meegesleept. Het is vaak moeilijk
om er een eind aan te maken als het eenmaal goed
op gang is. De vliegopening verkleinen helpt, omdat
de wachtbijen dan beter controle hebben over het
in- en uitgaande verkeer.
Marcel Simon
7

de

Bijenstal

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken | September 2021 | jaargang 46

Hierbij mijn laatste tekening. Begonnen in 2015, nu 25 tekeningen
verder is het tijd voor wat anders. Ik heb met plezier de
tekeningen gemaakt en wie weet wat de toekomst zal brengen.
Erwin Prins

Namens de lezers van de Bijenstal: veel dank, Erwin voor de vele tekeningen waarmee
je ons hebt geamuseerd. De vaak actuele onderwerpen die je met veel humor of ironie in
je tekening in beeld bracht gaven weer waarmee wij ons op dat moment bezig hielden.
Met spijt moeten we accepteren dat bijgaande tekening je laatste is.
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Drachtplanten: heide
Een aantal van onze leden reist met hun volken naar drachtgebieden en in deze periode is dat met
name de heide en de zeeaster. In dit stuk gaat het voor nu dan over de heide waarbij heidegangers
steeds vaker te maken hebben met de inperkingen van het aantal toegestane kasten door de beheerders van heideterreinen. Twee van deze heidegangers zijn Harm van de Pas en Leen van ’t Leven die
hun verhaal willen delen.

Vroeger was de “druk” door de honingbijen t.o.v.
wilde bijen vele malen hoger dan nu. Kort na de
Tweede Wereldoorlog waren er ca. 33.000 imkers in Nederland actief, met elk gemiddeld veel
meer volken dan de huidige hobby imkers. En
de wilde bij heeft dit allemaal zonder problemen
overleefd. Nu zijn er ca. 9.000 imkers, bezig met
hun mooie hobby. En nu slaan de beheerders helemaal door: nog maar 80 kasten op 400 ha. op de
Posbank. (Bron: Arthur Ohm)  
Ook Leen van ’t Leven (buitengebied) heeft kennis
genomen van de aankondiging door de gemeente
Arnhem waarbij men voornemens is de vergunning voor het te plaatsen aantal bijenkasten op
de Koningsheide voor 2022 terug te brengen van
5 naar 2 bijenkasten.
Het argument dat de gemeente Arnhem hierbij
opvoert c.q. de grondslag vormt voor dit besluit is
een rekenmodule uit een EIS rapport waarbij de
uitslag 2,6 kasten is ! Daarbij geeft de gemeente weliswaar ruiterlijk toe dat er een gebrek aan
kennis is en men zich daarom beroept op het EIS
rapport met de verontschuldiging “Better save
than sorry”

Harm van de Pas:

“Historie van de heide: (van heel lang geleden tot
nu toe) Heide is een cultuurlandschap, door de
mens geschapen. Door de ontbossing ontstond
er heide, met daarop de schapen die het pijpenstroootje en buntgras weg vraten, zodat de heide overeind bleef. De schapenhouders en andere
boeren hielden van oudsher honingbijen, maar
ook van heinde en ver kwamen de imkers (boeren
) naar de heide   op de Veluwe in augustus. Met
1000-den korven per paard en wagen massaal
naar de heide, waar veel nectar en stuifmeel te
halen was voor alle soorten bijen. Destijds waren
de inkomsten van de imkerij een noodzakelijke
aanvulling voor de meeste boeren. Toen waren
de heidevelden in Nederland veel uitgestrekter.
Nu is er naar schatting nog maar ca. 20 % daarvan over.
Belangrijkste redenen van deze sterke achteruitgang van de heide: er wordt nauwelijks tot niet
meer, afgeplagd, waardoor de heide sterk ver-
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grast. Ook worden er veel minder schapen ingezet voor de begrazing en daarmee het verwijderen van pijpenstrootje en jonge boompjes.
Neem de Posbank als voorbeeld voor de achteruitgang.   Voor 20 jaar één grote paarse zee van
gezonde heidestruiken. Nu voornamelijk nog
oude heide, met veel meer buntgras, en bomen
zoals berken, naaldbomen en jeneverbes etc.
Harms conclusie is:
Beheerders verzorgen de heide onvoldoende,
waardoor deze sterk achteruit gaat.
Vooral de laatste 10 jaar is het hard gegaan. Op
Terlet, de Arnhemse heide en delen van de Veluwezoom zijn grote delen heide al verdrongen
door invasieve grassen.Beheerders moeten dus
ook (vooral) naar zich zelf kijken als ze de wilde bij willen beschermen. De habitat en biotopen
zijn sterk achteruitgegaan maar het aantal honingbijen is relatief veel minder dan in het verleden toen er duizenden bijenvolken op de heide
stonden.

Leen van ’t Leven:

De rekenmodule komt uit het rapport EIS20215 van het Kenniscentrum van Insecten EIS. Een
rapport opgesteld om de plaatsing van honingbijen in natuurterreinen tegen te gaan om de zogenaamde wilde bijen te beschermen. Citerend
uit dat rapport: “Oorzaken van achteruitgang (van
de wilde bijen) liggen volgens huidig beschikbaar
onderzoek vooral bij:
1. habitatverlies door intensieve land
    bouw en toename van bebouwing,
2. vervuiling , vooral door pesticiden en
    bemesting,
3. biologische factoren zoals verspreiding
    van ziektes en invasieve exoten,
4. klimaatverandering.
Het zijn dus volgens de momentele stand van het
wetenschappelijk onderzoek niet de honingbijen
die de achteruitgang veroorzaken. In het rapport
wordt de conclusie getrokken:
“Veel van de bovengenoemde factoren zijn
niet met terreinbeheer te beïnvloeden. Het is
dan ook belangrijk om potentieel verergeren-
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de factoren waarop wel invloed uitgeoefend kan
worden, zoals voedselconcurrentie, te onderzoeken en waar mogelijk te elimineren”
EIS wil de plaatsing van honingbijen in natuurterreinen zoals de heideterreinen van defensie
weren. Want de honingbij beconcurreert de ‘wilde bij’ is de suggestie. EIS is daarmee een anti
honingbij lobby. Want plotseling wordt bij veel
instellingen geloofd en door veel personen verkondigd dat de honigbij verantwoordelijk is voor
de achteruitgang van de wilde bijen. En niets is
minder waar.
De meest bedreigde solitaire bijen zijn die soorten die afhankelijk zijn van een speciale plantensoort voor hun voortbestaan. Honingbijen benutten die bloemen niet. Om die soorten te ondersteunen moeten de biotopen gecreëerd worden
waar die plantensoort in gedijt. Hoezo kan een
terreinbeheer daar niets aan beïnvloeden?  
De honingbij kan onderling communiceren. Dat
heeft tot gevolg dat als er een aantrekkelijke
drachtbron is de bijen daar naartoe vliegen om
te halen. Andere bloemen worden dan niet bevlogen. Algemene soorten solitaire bijen hopsen
van bloem naar bloem en met name naar voor die
soort bijen specifieke bloemen. Als die bloemen
er zijn zitten honingbij en solitaire bij elkaar niet
in de weg. Hoezo kan terreinbeheer daar niets
aan beïnvloeden?
Dan nu de heide. Tijdens de bloei van de heide zijn
er al minder bestuivers in de natuur. De heideplant stelt dan ook alles op alles in het werk om
bestuivers aan te trekken. Reden waarom sinds
vroege tijden imkers tijdens de bloei naar de heide trokken om van de overvloed te oogsten. Er
is dan geen voedselconcurrentie omdat de heideplant overdaad levert om bestoven te worden.
Binnen het bestuur heeft deze ontwikkeling de
aandacht zoals uit de gezamenlijke column van
onze voorzitter en Stichting Vitale Biotopen blijkt.
Vanuit het bestuur zal bezwaar worden aangetekend tegen het besluit van de gemeente Arnhem.  
Lotty van den Bosch
Werkgroep Drachtplanten
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Inwinteren met beleid

Bijen in de kunst
De verschijning van een postzegel met als thema bijen kon ik niet voorbij laten gaan als onderwerp
voor Bijen in de Kunst. Het gaat over Bijen en het is zeker Kunst dat het thema ook nog “Bedreigde
bijen” is, maakt het bovendien actueel.

Nog maar net, naar mijn gevoel, is het imkerseizoen begonnen of we zijn alweer aan het inwinteren toe.
Dat gevoel heb ik vooral dit jaar, misschien ook door de beperkingen van corona.

In het ontwerp van de Bedreigde bijen is een tweedeling te zien tussen de postzegel links en rechts op
het vel. Links bewegen de bijen over een gele honingraat. Rechts zitten de bijen stil, met in de achtergrond gekleurde kubussen.

De typografie (lettertype National 2) is in het wit
links en rechts op de postzegel geplaats.
Het ontwerp van de postzegels Bedreigde bijen is
gemaakt door Karen Polder, grafisch ontwerper uit
Den Haag. De ontwerper koos voor een grafische
aanpak omdat zij zo een heel direct aansprekende
vormentaal kon toepassen. “ik houd erg van ontwerpen die helder zijn”, zegt Polder. De bijen die zij
tekende zijn archetypische bijen. Daarmee benadrukt zij dat niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten belangrijk zijn.
Het ontwerp heeft een duidelijke boodschap, namelijk dat het slecht gaat met de bij. Dat is op de postzegels verbeeld door de tegenstelling tussen bijen
die het goed doen en bijen die problemen hebben.
Links kruipen ze rond met gespreide vleugels,
12

rechts zijn ze bewegingsloos afgebeeld, met ingevouwen vleugels. Links zie je een hele bij op de postzegel, rechts maar een gedeelte.
“Ook dat duidt op de neergang”, aldus Polder. Een
van de oorzaken van die achteruitgang keert in het
ontwerp terug. De blokkendoos op de postzegel
symboliseert de verstedelijking, een van de belangrijkste redenen dat de wilde bij in de problemen is.
De kleuren in de achtergrond versterken de boodschap. Zo is de honingraatstructuur zonnig en warm
gekleurd, terwijl voor de kubussen hardere en koelere tinten zijn gebruikt. Polder zette maar een beperkt aantal bijen op de postzegels. “Anders werd
het te friemelig. Bovendien past op deze manier de
grootte van de bij perfect bij het postzegelformaat.
Het is vrijwel 1 op 1 .”
Marcel Simon

Imkers in onze regio hebben echter nog de heide,
waardoor het seizoen wat langer duurt. Maar dan
wel met een latere varroabestrijding en inwintering
dan eigenlijk gewenst. Want in de leerboeken wordt
geadviseerd om voor uiterlijk 1 oktober klaar met
voeren te zijn, maar liever nog eerder. De in september geboren bijen moeten niet nog flink aan het
werk gezet worden met het verwerken van het voer
tot en met het verzegelen. Zij moeten met het voorhanden zijnde stuifmeel hun eiwit/vet lichaam op
conditie brengen om in het voorjaar vitaal genoeg
te zijn om het werk van de versleten “oude” bijen
over te nemen.
Het wordt ook kouder waardoor de bijen pas later
ontstane kieren met propolis kunnen dichtkitten.
En propolis moet dan eerst nog verzameld worden.
Wat de hoeveelheid voer betreft, is natuurlijk van
belang hoeveel je van hun voorraad, met name in de
broedkamer, aan de bijen laat. Een aan twee kanten
verzegeld broedkamerraam bevat zo’n anderhalf
tot twee kilo honing. Een honingkamerraam iets
meer dan de helft. Schat dan ook de eigen voorraad
in voordat het inwinteren begint. En trek die kilo’s
af van de 14 tot 16 kilo waar we als wintervoorraad
naar streven. Mijn ervaring is dat er dan in het volgend voorjaar altijd nog aardig wat van over is. Dat
kan dan bewaard worden om aan de afleggers mee
te geven. Het is tenslotte niet de bedoeling om komend voorjaar nog suiker mee te slingeren. Ook al

daarom slinger ik niet uit de broedkamer. “N.B. Ik
zet voor het inwinteren de honingkamer onderop.
Suiker wordt dan in de broedkamer opgeslagen”.
We krijgen wel eens de opmerking dat we honing
wegnemen en het minder volwaardige suiker ervoor in de plaats geven. Het antwoord is dan dat de
bijen die nog in het vroege najaar geboren worden
gevoed worden met nog aanwezig stuifmeel en honing, maar dat er daarna geen broed meer te verzorgen is. De suiker dient dan als brandstof om de
bijen op de tros warm te houden gedurende de wintermaanden. En voor het nieuwe broed in het voorjaar gaan de bijen er weer op uit.
Het toevoegen van kruidenthee, zoals van kamille,
is naar mijn mening meer een te menselijke voorstelling. Wij drinken dit als een soort van therapie
als we bijvoorbeeld verkouden zijn of buikklachten
hebben, maar dat dit het immuunsysteem van de
bijen zou verbeteren, of dat het de opname van het
voer bevordert is niet echt aangetoond. Mijn volken
althans nemen het invertsuiker zeker zo goed op
als toen ik daar lang geleden ook kruidenthee aan
toevoegde. Wel voeg ik de lekhoning toe die door de
zeef van de ontzegelbak gaat. Bij elke portie suiker
in tweeliter voerbakjes een eetlepel. Als ik eerst de
honing in de bak aanbreng komen de bijen al snel
hun tong onder het “hekje” steken.
Marcel Simon
13
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Met zijn hoofd in de bijen
Naam: Yorben van Aalten
Leeftijd: 32 jaar
Woont: in Velp. Samen met vrouw Anouk, dochter
Haley (6) en zoon Logan (3)
Plus de tamme ratjes Roos en Rosalien en de
grasparkieten Pietje en Polly
Beroep: Landelijk monitor personeel bij de NS
In de voortuin aan de Talingsingel staat een flinke
bijenstal. Vanuit het raam in de huiskamer zit je er
vrijwel in. Draai je hoofd naar rechts en je kijkt tv,
draai ‘m naar links en je kijkt bijen. Yorben opent
de deur met een ratje in zijn nek en babbelend kind
aan zijn been. Wat opvalt is het enthousiasme waarmee hij vertelt, vertederd over zijn zoontje Logan,
die hele verhalen heeft over de dierentuin. Dan even
aandacht voor het ratje in zijn nek... Daarnaast valt
het op dat er veel even opgezocht wordt op zijn mobiel, een naam, een instructiefilmpje, een methode,
als vanzelfsprekend raadpleegt hij internet.
Via zijn overbuurman Bart kwam ik met Yorben in
contact, ik noem hem de internetimker, zei Bart.
Yorben startte 1,5 jaar geleden met de basiscursus,
maar vanwege de corona konden de praktijklessen
geen voortgang vinden. Ondertussen zou ik denken
dat deze imker de basiscursus ontgroeid is, hij is
druk met overlarven en koninginnenteelt, hij experimenteert met verschillende vormen van imkeren,
heeft ondertussen 9 volken en wil met 12 volken
de winter in. Toch wil hij de cursus graag afmaken,
vooral vanwege zijn ambities met de bijen. Het zou
toch raar zijn om dan geen basiscertificaat te hebben, vertelt hij. De fascinatie voor dieren kent hij al
van kinds af, toen had hij al reptielen en ook enkele mierenvolken. Nog steeds heeft hij een aantal mierenkolonies, hij laat ze zien in een plexiglas
doosje. Een klein soort mier, de Tetramorium, ook
prachtig, maar wat saai volgens Yorben. Een kolonie groeit traag, ze hebben 1 x per week verzorging
nodig, dat is bij een bijenvolk wel wat anders. Via
internet is hij verschillende imkers gaan volgen.
Natuurlijk Ben Som de Cerff, die toegankelijk is en
14

“D’r Bij”
de basis duidelijk uitlegt. Dan ook de Canadees Ian
Steppler, die 1400 volken heeft en zich bezighoudt
met koninginnenteelt, bestuiving en honingoogst
(op youtube als: “a Canadian beekeeper’s blog”). In
Australië volgt hij hobby imker The Bush Bee Man,
waarbij het leuk is om hem aan het werk te zien als
het in Nederland winter is.
Geïnspireerd raakte hij door de bedrijfsmethode
van Kamon Reynolds uit Tennessee en begon met
koninginnenteelt op eigen stand. Hij liet een Deense moer van Keld Brandstrup komen. Brandstrup
heeft nog met Broeder Adam gewerkt, de ontwikkelaar van de Buckfast bij. Hij begint met het opzetten van een pleegvolk in een 5 raams dadantkast.
Daarin plaatst hij 5 ramen gesloten broed en een
heleboel jonge bijen. Na 9 dagen worden de redcellen gebroken en zijn er voornamelijk jonge bijen
doordat 75% van het gesloten broed is uitgelopen.
Het volk wordt vanaf 2 dagen voor het overlarven
bijgevoerd met suikerwater, waardoor de zwermdrift omhoog gaat. Dan gaat Yorben overlarven, hij
heeft er al flink ervaring mee opgedaan en heeft nu
gemiddeld 90 % acceptatie.
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Naast de bijenstal in de voortuin heeft hij een stukje
land in de Achterhoek gevonden, waar hij zijn kasten kan plaatsen.
De tuin die eraan grenst, staat vol drachtplanten.
Enthousiast vertelt hij dat hij net nog weer via
Marktplaats een stel dadantkasten over kon nemen.
Zijn kinderen betrekt hij bij het imkeren, ze hebben hun eigen imkerpak. Overigens reageert Yorben zelf heftig allergisch op bijensteken en heeft hij
een Airfree pak aangeschaft, luchtdoorlatend, met
diverse laagjes: katoen, rubber matje en gaas. Van
’t Imkertje (ook op Facebook te vinden) , noemt hij
zijn imkerij, zoals de foto laat zien, belooft het een
familiebedrijf te worden!
Edith Peters

Hij teelt voornamelijk voor de vermeerdering van
zijn volken, maar verkoopt het overschot ook door
heel Nederland. Hij vertelt dat er een enorme vraag
is naar Buckfast koninginnen. Na verkoop blijft hij
contact houden met de koper om zo de eigenschappen en productiviteit te blijven volgen. In de gang
staat een nachtkastje, dat hij om gaat bouwen tot
broedstoof. Via Youtube weet hij hoe hij ermee moet
werken en hij kan niet wachten om te beginnen.
2 Jaar geleden heeft Yorben zich verdiept in de
Flow Hives, ontstaan in Australië. Een methode om
honing te oogsten, zonder de bijen te storen. Het
is een kast met kunststof raten, flow frames genaamd, die door middel van een sleutel een klein
stukje gedraaid worden. Daarmee worden de cellen
ontzegeld en vloeit de honing via een pijpje in een
reservoir. Het is een ingenieus systeem, kostbaar,
omdat het nog in ontwikkeling is. Yorben wil in de
komende jaren wel met de flowhive gaan werken,
maar voorlopig is dit een maatje te groot. Al is hij
wel een man die groot wil denken. Toen ik een afspraak met hem wilde maken, stuurde hij me op 2
avonden een berichtje terug dat hij met zijn hoofd in
de bijen zat en niet kon reageren…
15
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De imker maakte van de honingbij
een stadsbewoner
Er heeft zich een stille revolutie voltrokken in Amsterdam (en daar niet alleen). De honingbij heeft
de stad bezet. Elke zomer vliegen er in de hoofdstad zo’n 30 miljoen exemplaren rond, op zoek naar
voedsel.
Op de meest onverwachte plaatsen stuit je op enkele van de in totaal zevenhonderd bijenkasten die
stadse imkers hebben geplaatst. Op het dak van
Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, waaronder het eetcafé de honing van de bijen serveert
aan z’n gasten.
Op het dak van de hotelschool, waar de honing ingrediënt is van de geserveerde gerechten. Langs de
stinkende snelweg van de Zuidas (op de ITO-toren),
of langs de weinig zuiverder lucht van de verkeersaders rond het Rietlandpark.
Onder de titel The invisibles legde fotograaf Jurre
Rompa de verrichtingen van de Amsterdamse im-

kers vast in een reportage. Onzichtbaar zijn volgens
de fotograaf de enkele tientallen imkers die de bijenbevolking houden, voeden en verzorgen, en werken in een geheel eigen subcultuur van het stadse
leven.
Bijgaand artikel uit de Volkskrant van 27 juli jl.
werd ons door Leo Goedkoop toegezonden. Voor
publicatie werd toestemming verleend door zowel
de Volkskrant redactie voor de tekst, als door fotograaf Jurre Rompa voor zijn prachtige foto’s.
Dank hiervoor!

Leerling van de Leonardo da Vinci-school wacht op de wekelijkse les van imker Geert.

16

Imker Geert geeft wekelijks een groep leerlingen les op het dak van de Leonardo da Vincischool.

Imker James inspecteert de kasten op het dak van het Waldorf Astoria-hotel. De kasten zijn aangekleed
als de 17de-eeuwse grachtenpanden van het hotel.
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Wat zie ik daar in mijn tuin? Een vreemd zwart hoopje in een van de kelken van de sneeuwwitte Campanula klokjes? Dichterbij gekomen werd ik ontroerd door iets heel bijzonders….
Drie bijtjes, de zogenaamde klokjesdikpoten hadden samen een slaapplekje gezocht voor de nacht, knus
bij elkaar in één van de bloemen. Klokjesdikpoten vliegen graag op klokjes, liefst soorten met grotere
bloemen zoals ruigklokje, prachtklokje en akkerklokje. Drinkt graag van kaasjeskruid en overnacht in
de bloemen. Soms in slaapgezelschap. En ze heten dikpoten omdat het laatste voetlid verdikt is.

Na een zwermmelding op de Weidesteeg in het centrum van Amsterdam schept Dorinde de Tempe een
bijenvolk vanuit een raamkozijn in een bijenkorf.

Op het dak van de Bijenkorf onderhoudt Philippe Smit twee bijenvolken. De Bijenkorf huurt de kasten van
zijn sociale onderneming I Love Beeing.

Ondertussen groeit mijn interesse in ‘wilde’ bijen.
Wat een fascinerende wereld! Als imker verdiep je
je natuurlijk allereerst in honingbijen. Helaas ontstaat er nu de discussie of de honingbijen de wilde bijen verdringen…Jammer, mijn tuin bewijst
hoe deze verschillende soorten prima naast elkaar
kunnen leven. Het gaat om de drachtplanten. Plant
zoveel mogelijk planten waar insecten, wilde bijen
en vlinders (waardplanten) iets aan hebben! Geen
strakke gazons maar gras met madeliefjes en klaver en soorten waar verschillende bijen iets aan
hebben.
Na de cursus over wilde bijen van Pieter van Breugel, ( schrijver van de Basisgids Wilde Bijen) ben ik
alleen maar enthousiaster geworden. Wel een lastige materie om de juiste soorten te herkennen…
Daarom wil ik jullie graag deelgenoot maken van
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een fantastische app: Obsidentify, gratis te downloaden op je telefoon, waarmee je de verschillende
soorten  kunt identificeren…Deze app determineert
ook andere insecten en wilde planten. Met jouw toestemming of de locatie bekend mag worden, worden
jouw waarnemingen geregistreerd op Waarneming.
nl. Hoe meer mensen dit doen hoe beter we in kaart
kunnen brengen welke soorten waar voorkomen en
hoe het gaat met de wilde bijen, vlinders en andere
insecten.
Heb je geen tuin? Geen probleem, deze app kun je
overal gebruiken. Je zult zien, ook jij loopt straks in
de ‘verloren’ uurtjes met je telefoon rond om soorten te spotten.
Er gaat een wereld voor je open!
Juul Hogeling
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Honingkeuring in oktober
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Waarop moet u letten als u meedoet aan de keuring van een pot met honing! Er wordt volgens het
reglement van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten gekeurd. Als u zich aan de volgende
aanwijzingen houdt, dan komt uw pot met honing in aanmerking voor een goede waardering en een
oorkonde!
     •
     •
      •
      •
      •
      •
      •
      •
      •
      •

Voor de honingkeuring moet u drie potten inleveren waarvan 1 met etiket.
Schone pot, binnen en buitenkant. Tip: neem een doekje mee, veeg ter plaatse ook je
vingerafdrukken van de buitenkant van de pot
Schoon deksel, geen druppels aan de binnenkant. Tip: neem schone deksels mee en draai
die pas ter plaatse op de pot
Schone honing; geen wasdeeltjes, ongerechtigheden, toevoegingen.
Maximaal 20% water toegestaan. Bij heidehoning maximaal 23%.
Pot moet minimaal tot aan lasnaad zijn afgevuld.
Glad en horizontaal honingoppervlak.
Geen luchtbellen (m.u.v. heidehoning), lagen, kaarsvetverschijnsel, gisting.
De honing mag niet ouder zijn dan 12 maanden; HMF-gehalte < 40mg/kg.
Pot moet een onbeschadigd schoon/glad etiket dragen dat voldoet aan de wettelijke bepalingen.

De wettelijke bepalingen voor het etiket
zijn verwerkt in bijgaand voorbeeld. De
rode aanwijzingen zijn verplicht de groene zijn vrijwillig. U bent vrij de lay-out
van uw etiket naar eigen inzicht vorm te
geven. Naast de verplichte teksten mag
u andere teksten op uw etiket plaatsen,
maar bedenk dat het geen misleidende
teksten mogen zijn. Wat u vermeldt moet
controleerbaar zijn. De aanduiding Honing en de inhoud in gram moeten in het
midden van het etiket staan. Bij een pot
honing van 450 gram moet de x-hoogte
van de letters minimaal 1,2 mm zijn. Let op:  Ook de gezondheidswaarschuwing op het etiket is verplicht
Als u zich beperkt tot de gegevens zoals aangegeven op het voorbeeld dan is het goed.
Gaat u andere teksten en of meerdere etiketten op één pot plaatsen informeert u zich dan, door het
keuringsreglement 2018 van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten te raadplegen.
Graag aanmelden voor de honingkeuring bij henk.hoge125@gmail.com. Inleveren van de honing kan dan op
woensdag 6 oktober tussen 15:00-16:00 uur of tussen 19:00 en 20:00 uur.
Locatie Eskes Management, Het Vergun 14, 6931 KD Westervoort
Ophalen van de gekeurde honing, inclusief uitslag en certificaat op
Vrijdag 8 oktober a.s. tussen 15:00-16:00 uur of tussen 19:00 en 20:00 uur.  
Namens de keurcommissie die bestaat uit,
Eric Blankert, Henk Hoge Harm van de Pas en Lotty van den Bosch
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Boer Wilco Nieuwenhuis gaat voor biodiversiteit
Kort nadat mij de fraaie, bloeiende akkers langs de Zutphensestraatweg, net na de rotonde in Velp, waren
opgevallen kreeg ik een appje van Wilco. “Wat vind je van mijn akkers, Arthur?”

van ons als consumenten hard nodig. Anders worden
deze pioniers niet beloond voor hun belangrijke werk,
maar worden zij “roepende in de woestijn”
Laten we beginnen met het kopen van hun producten,
juist ook omdat die lokaal geteeld worden. Met de positieve effecten van structurele verbetering van de biodiversiteit in onze eigen woonomgeving.
.
Arthur Ohm,
Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden

tankauto’s die zijn melk komen ophalen. Het laatste
woord is hier nog niet over gezegd.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Wilco en Rosan zijn vastberaden om door te gaan op
hun weg van Natuur Inclusieve landbouw en melkveehouderij. Het zal veel inspanning en extra kosten
met zich brengen. Maar zij zijn overtuigd dat er geen
weg terug is als je hebt gekozen voor Natuur Inclusieve bedrijfsvoering.

Wat kunnen wij als consumenten bijdragen?

NB: Separaat: Enkele foto’s gemaakt tijdens de boeiende rondleiding van ruim een uur.

De forse inspanningen van boeren zoals Wilco en
Rosan, hebben de brede en onvoorwaardelijke steun

Dit bericht lokte natuurlijk positieve reacties van mij
uit. Met als gevolg een uitnodiging om met Wilco een
rondleiding over zijn akkers en grasland te maken. Die
afspraak stond op dinsdagavond 6 juli rond 8 uur gepland. Dick van Dorp, werkzaam aan de HS Larenstein
te Velp en lid van het Groene Team van de Protestantse
gemeente Velp, zou ook meegaan. Hij heeft zich op het
laatste moment helaas afgemeld omdat hij in quarantaine moest wegens een positieve test van een van zijn
kinderen.
Wilco en ik stapten op de fiets richting zijn akkers. Het is
lekker, rustig en droog weer. Met een aangenaam zonnetje die met ons verstoppertje speelt achter de wolken. Wilco begint direct met zijn enthousiaste uitleg.
Daarvan kan ik niet zo veel details terug halen, gewoon
omdat het er te veel zijn. Maar het sfeertje waarin die
uitleg tot mij kwam, is alles zeggend. Wilco geniet ondertussen van de rijkdom aan soorten, biodiversiteit,
die het resultaat is van zijn bewuste keuze en handelen.
Hier heb je een jonge boer, die gesteund door zijn
evenzo jonge en overtuigde vriendin Rosan, met een
missie door zijn akkers loopt. En zich steeds op nieuw
verwondert over wat er zoal in die akkers groeit en
bloeit. Wilco vertelt vol passie, dat het wel gaat om zo’n
25 soorten planten en bloemen. Van vele weet hij ook
de namen. Dat komt voor een deel door zijn adviseur,
Peter Verbeek, een op oude akkergewassen gespecialiseerde ecoloog die mede auteur is van het gloednieuwe handboek “Het Akkerboek” ( 2021, KNNV uitgeverij).
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Het zijn akkers met bloeiende akkerranden, graanvelden van oude, bijna uitgestorven rassen. Met daar tussen “onkruiden” die een speciale verwerking vereisen.
De oude graansoorten hebben bijzondere smaakervaringen. Dus het brood dat de lokale bakkers van dit
graan bakken smaakt buitengewoon: met de naam
Ossendaaltje, omdat het gebied naast zijn akkers, Ossendaal heet. Ook de plaatselijke bierbrouwer wil zich
graag hiermee onderscheiden. Dus het oer-graan belooft Wilco straks een aantal lokale afnemers in Velp,
die zich met hem aan dit avontuur wagen.

Hoe zit het met de kosten?
Voor de zaden die Wilco in delen van zijn akkers heeft
gezaaid, betaalt hij zo maar € 600,-. Want het zijn zaden van intussen zeer zeldzame, bedreigde inheemse
rassen, die nog op beperkte schaal in ons land worden
geteeld en geoogst. Deze investering is slechts een
klein deel van de kosten die Wilco moet opbrengen
voor zijn plannen. Hij heeft het er graag voor over.
Voor zijn melkveehouderijbedrijf met 135 koeien en
125 ha. hebben hij en Rosan ook een andere belangrijke doelstelling weten te bereiken: “Planet Proof”. Een
programma van de Coöperatie Friesland Campina. Dat
is met veel zorg, werk en extra investeringen bereikt.
Deze kwalificatie levert de boer per liter 2 ct. extra op.
Maar deze inspanningen worden (nog) niet in geld
beloond door Friesland-Campina. Met als gevolg dat
Wilco en Rosan, jaarlijks € 20.000 mislopen. Reden: zijn
bedrijf ligt logistiek gezien ongunstig voor de melk-
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Bijenstal

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.
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * Schoolsportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten &
activiteiten.

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket
bij Arnhems oudste bedrijf!
Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse
bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk
vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen.
Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de
aanbieding hebben!
Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

Thuvinestraat 37, Duiven
Brink 12, Huissen
Groenestraat 73, Rheden
Pres. Kennedylaan 301b, Velp

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - Rheden - www.hilvers.nl - bakker@hilvers.nl - 026-364 41 41
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