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Van de bestuurstafel
De lezingen cyclus is weer begonnen
In oktober stelde Arjen Strijkstra de vraag of we
het bijenprobleem niet verbloemen. Uit zijn verhaal
werd pas goed duidelijk dat, als het om de wilde bij
gaat, we niet kunnen volstaan met bloemen zaaien
en planten poten maar dat je dan naar de hele biotoop moet kijken en –helaas- soms ook weer geschikt moet maken voor de verschillende soorten.
Het was een zeer interessante lezing en voer voor
de drachtcommissie. In november hield Johannes
Vogelaar een zeer aanschouwelijke voordracht
over waswinning, met name voor de imker die niet
zoveel kasten heeft maar toch (in de keuken!) was
wil winnen. Het was niet alleen een avond met een
praktische invulling en een leerzame avond maar
ook een met veel plezier. Johannes had zijn toehoorders aardig goed onder controle, -we hoefden
nog net niet in de hoek te staan-, en stond met een
kring van toeschouwers om zich heen de verwerking van verzamelde was voor te doen. Een te hulp
geroepen aanwezige, imker van de Liemers, bleek
samen met Johannes een cabaretesk koppel te
vormen.
Najaarsoverleg met de leden
Half oktober jl. vond zoals gebruikelijk, weer het
najaarsoverleg met belangstellende leden plaats.
Verslag werd gedaan van het overleg met de gemeente Arnhem en de richtlijnen met betrekking
tot het beheer van de stallen van de vereniging.
Het verslag zal aan alle leden worden toegezonden
ter informatie.
Ledenraad vergadering NBV
Op 2 november jl. vond een ledenraadsvergadering plaats. Belangrijkste agenda punt was wel de
begroting voor 2020 met het voorstel om de contributie van € 60 te verhogen tot € 62,50. Hoewel
het vermogen van de NBV door de verkoop van het
Bijenhuis hoog is, is er geen sprake van opbrengsten omdat de rente over het kapitaal vrijwel nihil
is. Bij gelijkblijvende contributie zou het tekort op
de begroting € 65.000 bedragen. Bovendien zijn de
ambities van het bestuur om nieuwe activiteiten
te starten hoog. Door de voorgestelde contributieverhoging zou het tekort terug zakken naar ruim
€ 42.000, dat dan ten laste wordt gebracht van het
vermogen.

De discussie binnen de ledenraad ging enerzijds
over de vraag hoe groot de omvang van het vermogen van de NBV zou moeten zijn maar ook over
het feit dat de verschillende onderdelen van de bestaande /geplande activiteiten qua kostenomvang
in de begroting niet zijn gespecificeerd zodat een
ledenraad geen goede afweging kan maken.
Het bestuur zegde toe om het komend jaar de
begroting wel verder te zullen uitwerken en uitsplitsen, en ervoor te zorgen dat er het jaar daarna
geen nieuwe contributie verhoging komt.
De voorgestelde verhoging van de contributie werd
met een grote meerderheid van stemmen aanvaard. Er is een ambitieus werkplan met onder
meer als inhoud biodiversiteit, bijengezondheid,
ondersteuning leden/ afdelingen, meer kennisoverdracht aan imkers. Lees meer in de nieuwsbrief die de NBV op 15 november jl. aan alle leden
per email heeft toegezonden.
Nederlands Openlucht Museum
Half November jl. heeft een delegatie van de vereniging een gesprek gehad met de verantwoordelijke managers van de het NOM. Het NOM heeft de
regelingen met betrekking tot de daar werkzame
vrijwilligers op nieuw bezien en (fors) aangepast.
Voorop werd gesteld dat de demonstraties zoals
deze door onze leden van de vereniging worden
verzorgd in de weekenden heel goed zijn, maar...
het NOM wil het vrijwilligersbeleid uniformeren en
de “aansturing” van de vrijwilligers die demonstreren laten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een teamleider van de afdeling presenteren van het NOM. Voorts wil men het aantal imkers
dat deze demonstraties verzorgt aanzienlijk terugbrengen en bij voorkeur alleen vrijwilligers die de
hele dag (van 10.00 uur tot 17.00 uur ) aanwezig
zijn en bij voorkeur ook nog op zoveel mogelijk
dagen in het seizoen. Onzerzijds is verteld dat dit
bij onze leden waarschijnlijk op grote problemen
zal stuiten. Op ons verzoek zal het NOM ons de
komende maand in een brief uiteenzetten wat het
wil, zodat we deze brief aan alle betrokken leden
kunnen voorleggen om de mogelijkheden te bespreken.
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Angerenstein / van Gastelhof
In oktober en november verschaften een aantal
jongeren zich met enig geweld toegang tot de stal.
Palen en afrastering werden omgetrapt, het slot
vernield en in de stal werd rommel gevonden.
Waarschijnlijk betreft het jongeren van de nabij
gelegen school. Voornemen is om aangifte te doen
bij de politie.
Website
Onze website heeft een flinke achterstand wat
betreft de informatie die erop vermeld staat en
het bestuur is al een tijdje op zoek naar iemand
die deze kan herzien. Het bestuur is dan ook verheugd dat Babbel Saeijs bereid is gevonden om de
website te actualiseren.
Als afsluiting van dit jaar onze stamppotmaaltijd.
De cursisten werden weer in het zonnetje gezet
door de Wethouder van Rheden, Marc Budel die de
diploma’s uitreikte.

Januari
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2020

Donderdag 16 januari 19:00 uur, lezing Jaap Molenaar,
Bijenstichting. Thema: ‘Het eerste bijeneducatiecentrum
in Vorden’ Locatie: Aula Nieuw Schoonoord, Velp

Dion Wouters en Jacco Rozenberg hadden weer
voortreffelijk voor ons gekookt met Lotty als omloop in de keuken van het KNVB centrum in Zeist,
kortom het was gezellig en we hebben ons zelf nu
ook goed ingewinterd!

Februari

Paula Swenker.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart NLdoet dagen. Er zal weer worden ingezaaid !
Wilt u helpen met inzaaien of in het begeleiden van vrijwilligers die zich hebben aangemeld ? Graag een mailtje naar: lgc.vandenbosch@gmail

Zonder bijen geen eten!......door Erwin Prins

Donderdag 28 februari 19:00 uur. ALV
(Algemene ledenvergadering)locatie: Aula Nieuw Schoonoord, Velp

Maart

Dinsdag 17 maart 19:00 uur, lezing A. Jansen, internist/dermatoloog als arts verbonden
aan het allergologiecentrum Velp. Thema: ‘Allergie voor insectensteken’
locatie: Aula Nieuw Schoonoord, Velp
Zaterdag 28 maart eerste bijpraatochtend
locatie: Simonveste
Zondag 29 maart, aanvang 10:00-16:00 uur.
Lammetjes dag, Schaapskooi te Rheden. Stand bemanning aanmelden bij Klaas Poppinga.

Bestuur en redactie wensen U
prettige kerstdagen en een voorspoedig
imkerjaar 2020
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Winterkoningin
De redactie heeft mij gevraagd om het “gat”
dat Ton Thissen in De Bijenstal achter laat op
te vullen met een column. Dat wil ik proberen,
maar zonder hem te kunnen of te willen imiteren
uiteraard. Als thema kies ik voor dit midwinternummer: Winterkoningin.
In deze tijd van het jaar lijkt het dat de bijenvolken
in een (diepe) winterslaap verkeren, maar niets is
minder waar. De dames zijn alles behalve slaperig,
laat staan in slaap. Wel in een dynamische winter
zit: zij bewegen continu in en over de wintertros,
dus over elkaar heen. Dit bewegen gaat in slow
motion, zodat er niet onnodig veel warmte, dus
energie wordt verbruikt of verspild. Er wordt precies genoeg energie uit de wintervoorraad suiker
gebruikt, iets wat op zich al bijzonder is.
Terwijl zij dit doen, verplaatsen de individuele bijen
zich van binnen naar buiten en andersom. Dit is
precies waarom de oxaalzuur methode zo effectief
is in de winterperiode: immers de bijen verspreiden het oxaalzuursuikermengsel tegelijkertijd over
elkaar en dus over het volk. Daarmee treffen ze de
varroamijten buiten op de bijen.
Door deze activiteiten wordt er in het volk een temperatuur gecreëerd, en gehandhaafd van ongeveer
15 (buitenkant tros) tot 25 (binnenkant tros) graden
Celsius.Deze waarden hebben we een aantal jaar
terug kunnen bepalen met een eenvoudige zogeheten warmtecamera, ongeveer in deze zelfde tijd
in december.
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Bijen in de kunst
Wat daarbij onder andere opviel was dat het temperatuur profiel per kast nogal verschilde.
Soms was er sprake van één mooie bijna ronde
samengestelde tros, soms waren er twee duidelijk
gescheiden trossen in meer of minder bolvorm.
Maar de temperaturen kwamen redelijk goed met
elkaar overeen.
Wat ik mij al jarenlang afvraag is: hoe gaat het in
de winter met de koningin?
Immers: als het klopt, legt ze al een tijdje geen
eieren meer. Maar hoe is het dan gesteld met haar
lichamelijke conditie? En blijft zij voeding ontvangen van haar “hof staat”? Of moet zij in de winterperiode zelf “aan de bak” en de voerramen af
struinen? Vragen die ik wel eens beantwoord zou
willen zien. Misschien dat enkele collega imkers
hierop zouden kunnen reageren?
De vraag is dus: hoe voelt de winterkoningin zich
in deze periode als de imkers zich te goed doen
aan de traditionele stamppotten maaltijd en allerlei ( soms minder gezond) snoepgoed en chocoladeletters? En zou het haar kunnen storen als wij
midden in de winter het relatief koude oxaalzuursuikermengsel over de raat en haar bijen en wellicht ook over haar druppelen?
Ik ben benieuwd naar uw reacties: die u aan de
redactie kunt richten.
Arthur Ohm, december 2019.

Opnieuw vond ik een als Kunst uitgevoerde bij in
een museum. Bijgaande foto toont deze bij als
klein onderdeel van de prachtige collectie sieraden in Museum de Hermitage in Amsterdam.
Zoals bekend zijn de exposities in de Hermitage
in tijdelijke bruikleen van de “grote” Hermitage
in St.Petersburg.
Dit keer dus de expositie “Juwelen” van 14 september 2019 tot 15 maart 2020. Alle tijd dus nog
om erheen te gaan. De moeite waard!
De getoonde sieraden werden merendeels gedragen aan het Russische hof. De hierbij beschreven
haarspeld was waarschijnlijk eigendom van tsarina Elisabeth; eind 19e eeuw overgedragen aan de
Galerij van Kostbaarheden in het Winterpaleis.
De meester-ontwerper is onbekend, maar is afkomstig uit St. Petersburg.
Deze haarspeld in de vorm van een bij stamt uit
het midden van de 18e eeuw. De bij met robijnen
als ogen is bezet met briljant geslepen diamanten
en gemonteerd op een veer. In het haar gestoken
blijft het bijtje (2.7cm. x 3.2 cm.) bij de minste of
geringste beweging de hele avond trillen, wat bij
kaarslicht een onweerstaanbaar effect geeft.
Aan haar hoofdsieraden besteedde tsarina Elisabeth, dochter van tsaar Peter de Grote, niet minder
zorg dan aan de andere details van haar toilet.
Met haar persoonlijke oekaze (bevel) uit 1751droeg
zij alle dames aan het hof op om geen enkele
versiering te dragen aan de rechterkant van hun
haardracht. Elisabeth moest het schitterende middelpunt zijn en duldde geen enkele concurrentie.
Naast de vele sieraden in deze expositie zijn ook
diverse schilderijen te zien waarop leden van het
hof zijn geportretteerd. De door hen gedragen juwelen worden ook op de tekst ernaast beschreven.
De door mij geschreven tekst bij de haarspeld is
ook voor een groot deel afkomstig van de erbij getoonde tekst.

© State Hermitage Museum, St Petersburg

Marcel Simon
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Drachtplanten
Kritische kanttekening…
Gesprekken binnen de werkgroep Drachtplanten
gaan heel vaak over het vinden van mogelijkheden
voor drachtverbetering. Steeds nadrukkelijker
worden in onze acties daarbij ook de belangen van
drachtverbetering benoemd voor wilde bijen, vlinders en andere insecten die van stuifmeel en nectar
leven. Jaren geleden al zijn binnen ons werkgebied
door de gemeenten convenanten ondertekend en
hebben de gemeentelijke groenbeheerders sindsdien het bijvriendelijk beheer steeds verder uitgebreid. Inmiddels is ook officieel aangetoond hoe
bijvriendelijk het groenbeheer binnen de gemeenten Arnhem en Rheden is. Zowel Rheden (2018) als
Arnhem (2019) heeft de erkenning ‘bijvriendelijke
gemeente’ te zijn, ontvangen van Nederland Zoemt.
Over wat zo’n erkenning aan hoeveelheid documenten meebrengt die door de gemeente moeten
worden ingevuld, hebben wij eerder bericht. En zo’n
bewustwording ‘op papier’ is goed want er ontstaat
een duidelijk beeld i.i.g. over de laatste vijf jaar.
Daarnaast zijn in die periode, in samenwerking met
de gemeenten, honderden vrijwilligers en leden van
de Imkervereniging vele hectaren grond ingezaaid
met drachtplanten.
Imkers zijn natuurliefhebbers die oog hebben voor
wat groeit en bloeit en vooral voor wat er zoal
rondvliegt. Per definitie moeten imkers insecten
wel ‘leuk’ vinden anders hadden ze wel voor een
andere hobby gekozen. Toch krijgen wij de laatste
tijd steeds meer te maken met onderwerpen zoals
voedselconcurrentie. De dramatische berichten
over de enorme terugloop van de totale insectenpopulatie met 67% (in Nederland) in de laatste 27 jaar
zijn wij nog niet vergeten. Die worden nu gevolgd
door berichten over voedselconcurrentie tussen
wilde bijen en honingbijen. Media pakken dit onderwerp dankbaar op door stellingen te lanceren als:
‘Voortbestaan wilde bijen bedreigd door honingbijen’. Bij het idee dat wilde bijen in hun voortbestaan
worden bedreigd door bijenvolken, krijgt menig imker op z’n zachts gezegd een onbehagelijk gevoel.
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Het zou goed zijn hier een kritische kanttekening bij te plaatsen !
Want waar komt dit nou vandaan? Nederland Zoemt
is een landelijk initiatief dat gericht is op verbetering van de leefomstandigheden voor wilde bijen.
Elke gemeente kan via de site adviezen downloaden voor het verbeteren van ‘de huidige situatie’.
Vanuit de imkervereniging hebben wij dit ook gedaan voor zowel Arnhem als Rheden. Voor de gemeente Rheden staat in dat advies de lijst met 57
soorten wilde bijen (soortgroepen) die gevonden
zijn en het potentieel van 186 soorten wilde bijen die
bij goed groenbeheer zouden kunnen vóórkomen.
Voor Arnhem zijn er 137 soorten wilde bijen gevonden met een potentieel van 197 soorten bij goed
beheer.
Zoals wel vaker gebeurt ontgaan je in eerste instantie ‘de kleine lettertjes onderaan’…en als je die
wel hebt gezien weet je vervolgens nog niet goed
wat je daarmee aan moet. Die kleine lettertjes, nú
in vet geplaatst, zeggen het volgende:
“Er zijn niet in elke gemeente evenveel waarnemingen gedaan. Als hier weinig waarnemingen
staan, wil dit zeker niet zeggen dat er in jouw gemeente weinig soorten voorkomen, het kan ook
zijn dat er weinig waarnemers actief zijn” *
Dat wil zeggen dat bij het ontbreken van gegevens
(data) over het vóórkomen van insecten (wilde bijen,
in dit geval) binnen bepaalde gebieden een gestandaardiseerde inschatting wordt gemaakt m.b.t. de
waarschijnlijkheid dat sommige insecten in deze
gebieden zouden moeten voorkomen. Daaraan
wordt vervolgens een gestandaardiseerd advies
gekoppeld voor de verbetering van de leefsituatie
voor wilde bijen.
Toegegeven dat men (Nederland Zoemt/Stichting
EIS) in de opzet van een dusdanig groot, landelijk
project ‘ergens’ heeft moeten beginnen, zou je
vervolgens toch verwachten dat de verwerking van
data de grootste prioriteit heeft. Met name als het
gaat om het vóórkomen van wilde bijen. Maar daar
zit naar redelijke waarschijnlijkheid ook het grootste knelpunt. Die gegevens zijn er niet of in ieder
geval zeer onvolledig !
Wij hebben tot twee keer toe van een lezing van Jan
Smit (Stichting EIS*) mogen genieten…en dat was

echt genieten. Een zeer bekwame spreker die met
vele schitterende beelden en zijn enorme kennis
zijn luisterend publiek weet te boeien. Hij gaf tijdens
beide lezingen aan dat er te weinig vrijwilligers zijn
die veldwerk willen/kunnen verrichten. Een voorwaarde voor ‘kunnen‘ is daarbij dat men wilde bijen
soorten moet kunnen herkennen (determineren).
Het verzamelen van gegevens over het vóórkomen
van wilde bijen, binnen afzonderlijke gebieden gebeurt dus niet.
Waar dat dan vervolgens binnen ons werkgebied
toe kan leiden laat het ‘Landschapsplan Park
Klarenbeek’ zien. Een groep studenten heeft hierin, in opdracht van de gemeente Arnhem en Arnhem Zoemt een Landschapsplan voor Park Klarenbeek ontwikkeld met adviezen ter verbetering van
de leefsituatie voor wilde bijen. In dit plan wordt dus
ook weer genoemd dat het niet mogelijk is aan te
geven welke wilde bijensoorten er in het park vóórkomen omdat er nauwelijks gegevens over zijn. Dat
‘nauwelijks’ slaat dan op de gegevens die wel beschikbaar zijn, komend uit de NDFF (Nederlandse
Databank Flora en Fauna) en omvat: 1 steenhommel (2009) 1 boomhommel (2009) 1 honingbij (2018)
Naast een uitgebreide literatuurstudie, waarbij studenten in het voorwoord al aangeven dat het lastig
is om relevante informatie ”eruit te pikken” is in
Hoofdstuk 3: Onderzoek: (fysieke) kwaliteiten park,
o.a. het volgende opgenomen: “Volgens EIS Kenniscentrum mag geconcludeerd worden dat er sprake
is van competitie tussen wilde bijen en honingbijen.
EIS adviseert in natuurgebieden een dichtheid van 3
bijenkasten per km2. In gebieden met een bijzonder
rijke wilde bijenfauna of populaties van bedreigde
wilde bijen zouden bijenkasten zoveel mogelijk geweerd moeten worden. Voor stedelijk gebied zijn
hierover nooit speciale richtlijnen opgesteld. Om tot
een plaatselijke richtlijn te komen zou de aanwezige oppervlakte bloemrijke habitat kunnen worden
bepaald, waarop vervolgens de richtlijnen worden
toegepast die hiervoor voor natuurgebieden genoemd zijn. (EIS, 2018)” Bij de kwaliteit van huidige
landschapselementen (3.4) blijkt uit de analyse dat
Park Klarenbeek al redelijk wilde bijenvriendelijk
is en er niet teveel concurrentie is van honingbijen.
Een pagina verder staat vervolgens: “Er staan zes
kasten in het park waardoor concurrentie met ho-
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ningbijen ontstaat (EIS,2018)”. Onder 3.6 Conclusie
geschiktheid park Klarenbeek voor wilde bijen: “De
honingbijenkasten vormen echter een bedreiging
voor de wilde bijen, omdat honingbijen concurreren
met wilde bijen bij het foerageren”
Terug naar het begin…Drachtplanten. Tegenwoordig naast bijenvriendelijk, vooral met nadruk op
wilde bijen vriendelijke aanplant, beheer en nestelgelegenheid…
Wat mis je het meest in dit plan ? Dat is een lijst
met de opsomming van door de studenten, waargenomen wilde bijen in Park Klarenbeek. Uitgangspunt c.q. onderzoeksvraag voor dit plan was: “Hoe
kan de leefomgeving van de wilde bij, en daarmee
ook de biodiversiteit in het algemeen, door de inzet
van vrijwilligers worden verbeterd in Park Klarenbeek”
Jammer toch dat er in zo’n onderzoek niet gekeken
wordt naar wat er aan wilde bijen rondvliegt ?
Vanuit de werkgroep Drachtplanten gaan wij ook
in het aankomende jaar ‘gewoon’ weer inzaaien
tijdens de NLdoet dagen op vrijdag 13 en zaterdag
14 maart a.s. Voor iedereen die mee wil helpen of
ondersteuning wil bieden bij de begeleiding van de
vrijwilligers die zich aanmelden, laat het ons weten
via: lgc.vandenbosch@gmail.com
Vanuit de werkgroep Drachtplanten wensen wij u
fijne feestdagen toe en een bloemenrijk, zoemend
nieuw jaar !
Lotty van den Bosch
* Stichting EIS zou er goed aan doen om een app
te ontwikkelen waarbij landelijk, het hele jaar rond,
iedereen waargenomen insecten kan aanleveren
(data in de vorm van een foto) !
Het determineren is dan aan specialisten van EIS.
* Het Landschapsplan Park Klarenbeek is op aanvraag beschikbaar via de redactie.
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Honingkeuring 2019
Op donderdag 7 november vond de jaarlijkse
Honingkeuring van de Imkersverenigingen Arnhem-Velp e.o. en Liemers plaats.
Ditmaal was de bijeenkomst in de aula van
Woon-zorgcentrum Nieuw Schoonoord in Velp.
Omwille van de rust in het huis kan de avond niet
laat eindigen, hierdoor waren de eerste imkers al
om 18.15 uur aanwezig met hun kostelijke en kostbare inzendingen. De interesse voor de keuring
was groter dan in de voorgaande jaren. Ook hierdoor blijkt weer dat onze prachtige hobby erg leeft
in de huidige tijd. Maar liefst 17 partijen werden
met de grootst mogelijke voorzichtigheid door de
imkers op de aanmeldingstafel gezet. Op het laatst
kregen de potjes nog schone deksels om aftrekpunten voor honing aan het deksel te voorkomen.
Van Imkersvereniging Arnhem-Velp waren er 9
inzendingen, imkers van De Liemers kwamen
met 8 inzendingen. Hierbij was een unicum: voor
het eerst werden er doosjes met heideraathoning
aangeboden ter keuring. De keurmeesters Lotty
van den Bosch, Eric Blankert en ondergetekende
(Harm van de Pas was helaas door ziekte afwezig)
begonnen om 19.00 uur met de schone taak van
kijken, ruiken, proeven en meten!
De imkers konden op dat tijdstip een lezing van de
heer Johannis Vogelaar bijwonen. Deze lezing had
als titel: “Waswinning en wasverwerking”.

Vooraankondiging honingkeuring 2020
De honingkeuring in 2020 wordt georganiseerd door NBV afd. Liemers.
Deze zal in tegenstelling tot voorgaande jaren in de zomer plaatsvinden.
De datum hiervoor is nog in overleg maar zal in juni of juli liggen.
Naast honing willen wij tijdens deze keuring ook de in de wintermaanden
gevlochten korven gaan keuren en zal ook was gekeurd worden.
In de maartuitgave van ‘De Bijenstal’ zal hierover meer
informatie worden geplaatst.
Het resultaat van de keuring was erg indrukwekkend: 13 van de 17 inzending scoorden een 10 !
Ook de smaak van de honing was erg goed.
Van sommige partijen was die zo lekker dat er
tweemaal geproefd werd.
De meeste aftrekpunten voor “de 4 niet tienen”
werden veroorzaakt door kleinigheden als b.v. afwijkingen van de eisen voor een juist etiket.
Ze werden meestal niet veroorzaakt door de kwaliteit van de honing. Onze imkers weten hiermee
prima om te gaan.
Na afloop kreeg de keurcommissie de vraag of alleen de hoogste scores een certificaat ontvangen.
Om dit even op te helderen plaatsen wij hierbij een
overzicht van het aantal punten c.q. het eindcijfer
waarbij certificaten worden uitgereikt:
- De inzendingen met 10 als eindcijfer (100
punten) krijgen de beoordeling uitmuntend.
- De inzendingen met 9,0 tot en met 9,9 (1-9p.aftrek) eindcijfer krijgen de beoordeling uitstekend.
- De inzendingen met 8,0 tot en met 8,9 als eindcijfer krijgen de beoordeling zeer goed.
- De inzendingen met 7,0 tot en met 7,9 als
eindcijfer krijgen de beoordeling goed.
Al met al was het dus een zeer geslaagde keuringsavond, waarvoor de keurmeesters met dank
een fles wijn overhandigd kregen. Hiervoor onze
hartelijke dank.
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Gestrande zwerm
Gewoonlijk gaan we ervan uit dat we in onze omgang met bijen zo dicht mogelijk bij het natuurlijk
gedrag van bijen willen blijven. Nou ja, methodes
van zwermverhindering passen we toe omdat het
met die zwermen slecht zou kunnen aflopen.
Of is het eigen belang?
Een voorbeeld van natuurlijk, maar waarschijnlijk
onverstandig gedrag van een bijenvolk deed zich
deze zomer voor. Een telefoontje van een wandelaar op Heuven wees ons op een zwerm die we
misschien beter zouden kunnen scheppen omdat
deze de winter wel niet zou overleven.
De wandelaar zei zelf ook imker te zijn, en dacht
dat de zwerm wel uit onze stal ontsnapt kon zijn.
Wij gingen dus op onderzoek uit en vonden het genoemde volkje op zo’n 8 meter hoog in een beuk.
Vlakbij het koetshuis op weg naar de schaapskooi.
Te hoog om zonder risico een poging te doen om te
scheppen. Blijkbaar nog ruim op tijd voor het stilleggen van de bouw door het stikstofdrama hebben
de bijen de bouw van hun woning voltooid.
Maar van isolatie is niet veel terecht gekomen.
Ja, op een kluitje gaan zitten tussen de wandjes
van de woning en zich op temperatuur houden
door te eten en te verteren.
Voor geïnteresseerden: voorbij het koetshuis, en
daar waar het voetpad afsplitst van het hoofdpad,
de derde boom links.
De vraag is dan ook of ze de winter zullen doorstaan. Is er nog tijd geweest om de voedselvoorraad op peil te brengen?
We zullen trachten om er regelmatig foto’s van te
maken, zoals bijgaande foto’s van half oktober,
november en begin december.

Half oktober

November

Begin december

Marcel Simon
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WUR: het gaat niet slecht met de
honingbijen
Te midden van de vele alarmerende berichten
over de wereldwijde achteruitgang van bijenpopulaties, is er positief nieuws over de honingbij in
Nederland.

den aangetroffen. Toch is deze aanwezigheid ‘niet
gecorreleerd met wintersterfte’, schrijven de
onderzoekers. Centraal in de studie staat de ‘gehouden honingbij’, overal in Nederland door negenduizend bijenhouders gehouden. Samen goed
voor zo’n 80.000 bijenvolken. Dat is tijdens de piek
in mei, als ze zich splitsen. In de winter loopt dat
aantal terug naar 60.000 bijenvolken.

De wintersterfte onder deze bijensoort is terug op
een ‘aanvaardbaar niveau’. Dat blijkt uit het vierjarig Surveillanceprogramma Honingbijen. ‘Het gaat
niet slecht met de honingbij in Nederland.
Dat hadden we verwacht’, zegt onderzoeker Bram
Cornelissen van Wageningen University & Research (WUR). Hij is namens bijen@wur betrokken
bij het Surveillanceprogramma Honingbijen. Zijn
uitspraak is vooral geënt op de wintersterftecijfers
uit het programma. Die tonen een opmerkelijke
comeback. Het sterftecijfer lag in 1982/1983 gemiddeld rond de 3 procent. Maar met de komst
van de beruchte varroamijt ging dat cijfer snel
omhoog, met als uitschieter bijna 30 procent in
2009/2010. Daarna daalde het percentage, om in
de jaren 2016/2017 en 2017/2018 uit te komen rond
de 15 procent. De laatste winter is het cijfer weer
onder de 10 procent gedoken (9 procent), wat in
de bijenwereld als ‘acceptabel’ wordt bestempeld.

Gezonde honingbijen, massaal aanwezig op een raat.
© Bram Cornelissen

Geen harde verklaring

Varroa grootste bedreiging

Een harde verklaring voor de daling van de sterfte
kunnen de onderzoekers, die monsters namen
bij tweeduizend bijenhouders, niet geven. Ook
de sterfte sec – grofweg tussen september en
april - kent geen specifieke reden, stellen zij. Het
fenomeen is een gevolg van een combinatie van
factoren. Parasieten zoals varroa, chemische bestrijdingsmiddelen, het versnipperde landschap
(onderzoek Naturalis), maar ook de bestrijdingskwaliteiten van ziekten en plagen door de imkers
spelen een rol. Het onderzoek maakt een kanttekening bij de rol van chemische bestrijdingsmiddelen. Uit het surveillanceprogramma bleek dat bij
30 procent van de monsters residuen van chemische middelen als insecticiden en acaricides wer

Cornelissen keek in het onderzoek, waarbij hij pas
in de staart aanschoof, naar ziekten en onderhield
het contact tussen onderzoek en deelnemende
bijenhouders om monsters te nemen. Ook hij zag
dat de varroamijt nog steeds de grootste bedreiging voor de bij is, de meest belangrijke groep
bestuivers voor wilde planten en gewassen. Zo zijn
de belangrijkste gewassen voor humane consumptie voor 70 procent afhankelijk van bestuiving. De
bestrijding van varroa blijft derhalve belangrijk.
De sector is inmiddels overgestapt op duurzame
alternatieven voor chemische bestrijding, zoals
etherische oliën en zuren. Daarnaast doen we nog
onderzoek naar varroaresistente rassen’, zegt de
WUR-onderzoeker. De in het verleden nog weleens gelegde relatie tussen de bijensterfte en de
rol die de landbouw daarin zou spelen door het

16

gebruik van neonicotinoïden wordt in het rapport
niet bevestigd. Evenmin als de correlatie met de
‘monoculturisering’ van het landbouwlandschap,
gekoppeld aan versnippering.

Monotoon landschap niet gunstig
Al heeft Cornelissen daar wel een kanttekening bij.
‘Over het algemeen is een monotoner landschap
minder gunstig voor de honingbij. Honingbijen
foerageren op grote gewassen en een variatie aan
verschillende soorten, zowel cultuur- als natuurgewassen.’ In de negentiende eeuw was de bijenhouderij gekoppeld aan de boekweitteelt, legt Cornelissen uit. ‘Het zou mooi zijn als dat weer meer
zou verschijnen. Net als koolzaad, lindebomen en
esdoorns. Of prikkeldraad vervangen door meidoornhagen.
Boeren zouden meer kunnen focussen op gewassen die bestuiving nodig hebben, waarbij ze wel
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gesteund moeten worden door de markt. Ook het
maaibeleid kan beter. Daarover zouden ze kunnen
nadenken.’ De bij gaat de landbouwsector wel
degelijk aan het hart. Dat blijkt ook uit het feit dat
steeds meer bedrijven, met name in de fruitteelt
(top drie: appel, peer, aardbei), gebruikmaken van
professionele bestuivingsdiensten. Die bedrijven,
waarvan Inbuzz in Laren naar verluidt de grootste
is, beschikken over tot zo’n duizend bijenvolken.
In Nederland leveren ook hobbyende bijenhouders
deze bestuivingsdiensten, maar op kleinere schaal,
met tussen de één en tien bijenvolken. Al lijkt de
toekomst volgens Cornelissen verzekerd. Want het
gaat niet alleen ‘niet slecht’ met de honingbij, ook
de imkercursussen zitten vol.
“Bron: Nieuwe Oogst, 30-11-2019 met toestemming van Bram Cornelissen”

“Bram Cornelissen als onderzoeker”
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Met deze 4e uitgave van jaargang 44 hoopt de redactie er weer in geslaagd te zijn een voor U
geslaagd verenigingsblad te hebben verzorgd. Met opzet willen we het “verenigingsblad” noemen.
Onderwerpen die een relatie hebben met de vereniging of zaken die door leden zijn beleefd of voor
de lezer interessant worden geacht. Natuurlijk wel altijd betrekking hebbend op bijen.
Het blad Bijen van de NBV kan de meer technische zaken in de omgang met bijen brengen.
Daar zijn ook meer deskundigen voor beschikbaar. Wel kan naar onze mening de opmaak van de
Bijenstal er zeker mee wedijveren. Daarvoor hebben wij de deskundige beschikbaar. Want ook
deze uitgave is weer door Bart met de kerstdecoratie tot een parel onder de clubbladen gemaakt.
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Prins Bernhard Cultuurfonds
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Wij zouden het overigens op prijs stellen wanneer we enige feed back van onze lezers kregen.
Zijn er wensen met betrekking tot onderwerpen, waar wij meer aandacht aan moeten besteden?
Jeuken bij sommigen van U de handen om ook eens wat te schrijven? Zijn er onder U fotografen
die popelen om eens foto’s van bijen en aanverwante zaken aan ons te tonen?
En tenslotte nog een vraag waar je als redactie ook benieuwd naar bent. Wordt de Bijenstal door
U gelezen? Kijkt U uit naar het nieuwe nummer of komt het meteen bij de stapel oud papier.
In het laatste geval zou U onze beste wensen voor 2020 missen. Want dat doen wij hierbij.
Een gelukkig en gezond Nieuwjaar, geniet van de bijen en veel leesplezier!
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Golven door een zwemmende bij.
Foto Chris Roh and Mory Gharib/Caltech
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Korfvlechten
in Dieren

Bron: NRC/biologie
Gemma Venhuizen
19 november 2019

Het betrof 124 volken. We hadden per volk gerekend met het druppelen in 6 straatjes bijen. Maar
sommigen hadden volken op 2 broedkamers en
misschien ook wel 1 of 2 straatjes meer bezet.
Vandaar dan ook een wat royalere hoeveelheid in
hun meegebrachte potje.
Erwin en ik waren met de uitdeling in een uurtje
klaar.
Het viel mij op dat de bijen in de vitrinekast vrijwel
voor en onderin de kast zaten. Het is dan ook nog

de

De onderzoekers opperen in hun artikel dat de
honingbijen als inspiratie kunnen dienen voor toekomstige hybride voertuigen die zich zowel in de
lucht als over water voortbewegen: vliegtuigen met
op en neer bewegende vleugels die ook zwembewegingen kunnen maken.
De methode die een te water geraakte bij hanteert,
is tot nu toe niet waargenomen bij andere vliegende
insecten. De vleugels van steenvliegen en eendagsvliegen bijvoorbeeld maken een zodanig grote hoek
met het wateroppervlak dat ze droog blijven, wat
het wegvliegen vergemakkelijkt.
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De draagvleugelmethode vergroot de kans op overleving, maar is niet heel efficiënt. De frequentie
waarmee de bijen hun vleugels in het water bewegen halveert ten opzichte van de frequentie in de
lucht: van ruim 200 Hz naar zo’n 100 Hz. Zo verplaatsen ze zich met hun natte vleugels met zo’n 3
lichaamslengten per seconde, veel langzamer dan
op het water levende insecten zoals schrijvertjes en
schaatsenrijders. Bovendien kunnen ze het ‘draagvleugelen’ maar tussen de 2 en 5 minuten volhouden. Toch is dat genoeg om afstanden van zo’n 10
meter te overbruggen, schrijven de onderzoekers.
Van bovenaf is het golfpatroon mooi waar te nemen: de golven aan weerszijden van de bij zijn
symmetrisch, terwijl er aan de voorkant juist nauwelijks een golf zichtbaar is. De golf aan de achter-

Vliegtuigen

vroeg in het winterseizoen en de weg via het voer
naar achter boven is nog maar nauwelijks op gang
gekomen. Het is dan ook beter om het druppelen
nog even uit te stellen tot de temperatuur later in
december weer eens een tijdje onder de 5 graden
Celsius is gedaald. Je kunt de bijen dan in de straa
tjes beter zien zitten.
Wie een varroalade onder de kast heeft kan vooraf
beter het mul verwijderen om eventueel resultaat
van het oxaalzuur aan de erna gevallen mijten te
kunnen aflezen. Overigens is ook aan het gevallen
mul te zien waar de bijen zitten en hoeveel voer er
al open geknabbeld is.

Bijenstal

Symmetrisch

zijde is de hoogste. Die zorgt voor de voorwaartse
beweging van de bij.
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Dat schrijven de Amerikaanse luchtvaartingenieurs Chris Roh en Morteza Gharib deze week
in PNAS. Doordat ze met hun natte vleugels op het
wateroppervlak slaan, bewegen ze als een draagvleugelboot voorwaarts over het water – met wat
geluk richting een oever waar ze op de kant kunnen
klimmen. Op warme zomerdagen verzamelt naar
schatting zo’n 10 procent van de honingbijen water
om het eigen nest koel te houden, en daarbij belandt er per ongeluk weleens een in het water.
Roh en Gharib zagen het verschijnsel bij toeval in
een fontein op hun universiteitscampus in Pasadena, en besloten het experiment in het lab te herhalen: ze lieten bijen vanuit een plastic buis op het
oppervlak van een ondiep bassin vallen en filmden
hun bewegingen met een hogesnelheidscamera.

Het was 30 november weer een gezellig evenement, de uitdeling van oxaalzuur op Simonveste.
Dit jaar hadden zich 27 leden aangemeld om het
af te nemen.

Bijenstal

Te water geraakte bijen kunnen op zelfgemaakte
golven naar de kant surfen. Hun techniek inspireert luchtvaartingenieurs. Honingbijen die in het
water vallen, kunnen zichzelf in veiligheid brengen door te surfen op een golf die ze zelf hebben
gecreëerd.

Oxaalzuur

Bijen bij
Juul

Surfende honingbij inspireert
luchtvaartingenieurs
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Naam: Suzanne Geeris
Leeftijd: 48 jaar
Woont in Klarendal, met 2 puberdochters
Werkt als casemanager, verzuimadviseur.
Vandaag hebben we samen dienst in het NOM,
Suzanne heeft gisteren haar bijenvolkje verhuisd van
Angerenstein naar het NOM. Er is een bijenstal op een
idyllisch plekje bij boerderij Beerta, naast de Ja-knikker. Suzanne had een beetje zorgen, ze was bang dat
de bijtjes last zouden hebben van het lawaai van de
Ja-knikker, maar de eerste nacht na de verhuizing
zijn ze goed doorgekomen. Suzanne is trots op haar
volk. Een jaar geleden kreeg ze een kleine, kwetsbare
aflegger en nu is het uitgegroeid tot een groot en sterk
volk, haar volk! Op het NOM mag ze samen met Mark
Baas 3 volken houden. Gisteren verhuisde ze samen
met Mark in zijn camper de volkjes, een heel geregel
als je dat voor de eerste keer doet. ‘s Avonds laat de
bijen in de kast, regelen dat er een auto door het hek
van Park Angerenstein mag, de volgende ochtend
vroeg verhuizen naar het NOM. Ook daar zien met de
auto in het park te komen. En vandaag meteen verder
gaan met het voeren, want het inwinteren was al begonnen en de kast was al flink zwaar!
Suzanne is nu voor het tweede jaar imker. Met de lesboeken in de hand, volgt ze stap voor stap haar volkje.
Ze leest de blogs van Ben Som de Cerff en leert veel
van de reacties van imkers onderling. Zo wordt er ook
veel uitgewisseld op de groepsapp van Imkers2018.
De Bijenbabbelbox van onze imkervereniging kent ze
niet, het spreekt haar wel aan en vanaf nu is ze daar
ook toegevoegd. De zwermapp leek haar wat teveel
van het goede, ze denkt er stress van te krijgen op
haar werk, ze is daar niet zo flexibel om direct in actie
te kunnen komen. Suzanne heeft binnen de vereniging
met verschillende mensen contacten, ze bezoekt de
bijpraatochtend graag, praat met waardering over de
kwaliteiten van het bestuur. Op Heuven heeft ze dit
jaar voor het eerst geslingerd. Met de les in haar achterhoofd en de handleiding erbij ging het prima. Maar
liefst 18 potjes van haar volk. Ze vond het leuk ze uit
te delen in haar directe omgeving; het bewijs, ik imker
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echt! Als we spreken over de honingkeuring, bekent
ze dat de honing misschien onvoldoende verzegeld
was en te veel vocht zou bevatten. Ze vertelt dat ze
wel de proefstoot heeft toegepast; een stoot tegen het
honingraampje, als de honing er niet uit vliegt kan er
geslingerd worden. Ze is van plan om voor volgend
jaar een etiket te ontwerpen.
Suzanne heeft aan de kunstacademie gestudeerd. Ze
houdt ervan mooie dingen te maken, maar kwam er in
de loop van de jaren achter dat je veel geduld en geluk
moet hebben, voor je daar je geld mee kunt verdienen.
Haar creatieve kant laat ze nu zien tijdens de carnaval, die ze, samen met haar vriend al jaren in Heerlen
viert. Ze is maanden van tevoren bezig met het bedenken en uitvoeren van haar kostuum. Zo was ze ooit een
bruine kroeg, compleet met asbakken op haar schouders, tafelkleedjes daaronder en een schemerlamp
op haar hoofd. Het meest trots is ze op haar vuurtoren
outfit, rood/wit gestreept tussen de golven, met een
heus zwaailicht op haar hoofd.
Carnaval 2020, Suzanne als wandelende bijenkorf?
Suzanne woont in de stad en wil graag de natuur en
de stad verbinden. Ze zocht naar een cursus die zou
passen, niet te tijdrovend, betaalbaar en in de buurt,
en kwam zo bij het imkeren terecht. Ze vertelt dat ze
diezelfde passie voelt bij het paardrijden. Dit doet ze
al van kinds af aan, tegenwoordig bij stal Mansour in
Schaarsbergen. Ze geniet ervan om buiten te zijn met
de dieren. Zo ging ze mee met een trektocht over de
Veluwe en was verrast omdat ze in die dagen geen
andere mensen tegen kwam. Ze vertelt over hoe ze
met de verschillende paarden omgaat, een paard dat
heel duidelijke leiding nodig heeft, vind ik lastig vertelt
ze. Ik ben een samenwerker, de baas zijn, dat ligt me
niet zo. Ze is wat voorzichtiger geworden, de angst om
te vallen neemt toe, nu ze wat ouder wordt.
Ik pendel tussen Arnhem en Nijmegen, vertelde
Suzanne aan het begin van het gesprek, mijn vriend
woont daar. Ik wil dat mijn kinderen een stabiel huis
hebben, dus ik kies ervoor om te wachten met samenwonen tot zij zelfstandig kunnen gaan wonen. Het kind
belang voorop, een belangrijke keuze! Suzanne geeft
me tijdens dit gesprek een openhartig kijkje in haar
leven, haar twijfels en overwegingen als beginnend
imker vond ik zeer herkenbaar. Haar keuzes tussen
ambities, verlangens en realiteit ook. Een samenwerker, inderdaad, ook met zichzelf!
Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
“Jeetje wat zijn die jerrycans met voer zwaar
zeg…dat valt niet mee als je, zoals ik nu, geplaagd wordt door een slijmbeursontsteking aan
beide schouders…” de jerrycans moet je namelijk
bij mijn kasten ‘hoog’ optillen om de zoete inhoud
in de voerbakken te kunnen gieten…
Maar wat een uitkomst…zoonlief Dennis woont
weer tijdelijk thuis om geld uit te sparen voor een
wereldreis en roept: “Doe dat nou niet mam, laat
mij het nou maar doen”. “Heb je een pak voor mij,
want ik wil wel een pak aan”! En zo gebeurt het,
Dennis hijst zich in mijn pak ( maatje s, hij heeft
maat xl, maar ja) en gaat enthousiast aan de slag.
Nu is de kans op steken niet zo groot bij deze imkeractiviteit maar we nemen het zekere voor het
onzekere… Het voeren ging rap en volgens mij had
ik meer dan voldoende ingeslagen…Bovendien zat
er nog aardig wat honing in de kasten. Maar bij de
laatste voersessie hadden we eigenlijk niet meer
genoeg voor alle volkjes (6).. Zoon: “Dat kan zo
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echt niet, je moet echt bijhalen, dat is zielig, straks
gaan de bijen dood in de winter, dat vind ik echt
niet kunnen! “Waarom maak je niet zelf wat extra
voer mam”? Dat is toch niet zo moeilijk”? Dus ik
aan de slag met een mix van een aantal kilo’s kristalsuiker en water. Dat ging prima omdat ik het
water eerst had gekookt. Het suikerwater loste in
het hete water makkelijk op. Dode volkjes na de
winter vind ik echt verschrikkelijk en blijkbaar had
hij een gevoelige snaar geraakt. Dat wil ik niet op
mijn geweten hebben, dus ging ik aan de slag om
extra voer te maken.
Maar het was nog niet goed genoeg voor mijn
zoon, hij ging op onderzoek uit op internet.“Je kunt
er kamille en wat honing doorheen doen, mam,
dat is veel lekkerder voor de bijen”. En is het dik
genoeg”? Hij gaat zich er nu echt steeds meer mee
bemoeien…Wie was hier nu ook alweer imker?
Maar het was ook wel weer vertederend hoe hij
zich zorgen maakte over de bijen, dus ja, natuurlijk
ging er honing en kamille doorheen…Wil hij straks
misschien mijn opvolger worden? Zo zijn de bijen
voorzien van een feestmaal, misschien ook een
idee voor jullie imkers? Helaas kunnen we niet
testen of de bijen dit echt veel lekkerder vinden
maar het kan vast geen kwaad en het leek mij ook
veel lekkerder dan alleen die kristalsuiker. Vervolgens slobberde mijn zoon een flinke bak Turkse
yoghurt op met enkele lepels honing. “zo heerlijk
mam, die honing”! “De lekkerste die ik ken”! En
dat is ook weer een compliment, voor de bijen natuurlijk!
Ondertussen zijn de voerbakken er weer af en de
bijen ingewinterd, piepschuim op de dekplanken
tegen de kou en allemaal op één broedbak, op één
volkje na. Ook heb ik nog de resten van de sponsdoekjes van de mierenzuurbehandeling (die een
beetje aangevreten nog op de raten lagen) verwijderd. En ach, wat waren de bijen sloom en versuft
van de kou. Een enkele bij deed nog een poging om
mij aan te vallen maar het ontbrak haar overtuigend aan kracht.. Zo schattig eigenlijk…
De volkjes zien er allemaal goed uit en klaar voor
de winter.

En ik zit ook niet stil…Want ondanks mijn ‘drukke’
leventje ben ik weer gestart met de cursus:
Ambassadeur Biodiversiteit van de NBV in Wageningen. Zeer interessant, met inspirerende
sprekers en docenten. De deelnemers komen uit
het hele land. Maar daarover vertel ik een andere
keer…
Juul Hogeling
Fotograaf Alwin van Dijk
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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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