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Bijna zou ik deze column willen beginnen met het 
woord: Stilte.
Hoewel door de hoge temperatuur onze bijen zich 
soms nog met velen tegelijk naar buiten wagen om 
nog de laatste dracht te zoeken heerst er onder 
de mensen toch een andere situatie. Voornamelijk 
weinig uitwisseling van gedachten of ervaringen. 
We skypen, zoomen babbelboxen maar het is toch 
echt iets anders dan samen iets ondernemen.
Geen lezingen, geen stamppotmaaltijd en er is niet 
zoveel te melden,
Maar met één heel belangrijke uitzondering: Het 
project om te onderzoeken hoe het gesteld is met 
de biotoop voor de wilde bij / insecten.

De eerste gedachte was om nu eens echt te onder-
zoeken of het waar is dat onze honingbij een con-
current vormt voor de wilde bij, zoals steeds meer 
organisaties beweren, wat resulteerde in uitspra-
ken dat er overal steeds minder bijenkasten ge-
plaatst zouden moeten worden.
Het bestuur heeft Arthur Ohm gevraagd om een 
project op te zetten om, samen met andere orga-
nisaties en gemeente Arnhem / Rheden te kijken 
naar de biodiversiteit in deze gebieden. Dan blijkt 
dat andere organisaties en instanties ook bezig zijn 
of het voornemen hebben om hier aandacht aan te 
besteden, maar dat het nog niet zo gemakkelijk is 
om dit goed vorm te geven. Maar wie Arthur Ohm 
een beetje kent weet dat hij zich daar niet  door 
laat weerhouden. Inmiddels is met behulp van onze 
vereniging een stichting opgericht waarin deze ac-
tiviteiten gaan plaatsvinden, is er een nauwe sa-
menwerking met de gemeente Arnhem gecreëerd 
en worden er contacten gelegd met andere belang-
hebbenden. En het projectplan dat uit verschillende 
onderdelen bestaat zal voor het eind van het jaar 
gereed zijn.
Er valt nog zo veel meer over te vertellen maar 
graag verwijs ik naar extra deel van dit blad, zodat 
iedereen alles over dit project kan lezen.

Een ander lichtpuntje in deze donkere dagen is dat 
het project : “sunvest” nu echt vorm begint te krij-
gen. Het aanleggen van een groot zonnepanelen 

park in Arnhem gaat van start begin volgend jaar 
en de eigenaar zal daar in overleg met onze ver-
eniging een bijenstal --( 2 à 4 kasten) neerzetten 
en een groot insectenhotel. De vereniging zal het 
beheer over deze stal krijgen.

Tot slot: het bestuur heeft al zijn eerste gedachten 
laten gaan over de ledenvergadering in februari 
2021. Ondanks het feit dat Henk Hoge ons bestuur 
op voortreffelijke wijze als interim secretaris helpt,  
zoeken we nog steeds een secretaris. Mijn dringen-
de vraag aan u allen is: meldt u aan bij het bestuur.

Paula Swenker

Industrieterrein 
Kleefse Waard

Zonnepark
 Koningspleij

Pleijroute
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Bijenstal

 

PRINTEN 

KOPIËREN 

SCANNEN 

INBINDEN 

PLASTIFICEREN 

KANTOORARTIKELEN 

KUNSTSCHILDERSMATERIALEN 

TEXTIEL BEDRUKKEN 
 
 
Den Heuvel 44-46     tel: 026 361 21 11 
info@stormvelp.nl     www.stormvelp.nl 
 

 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

“I.v.m. Corona zijn er voorlopig  
geen activiteiten te melden”. 

4

Deze Bijenstal, de laatste van de 45e jaargang heeft een wat 
afwijkende inhoud.Naast de vaste rubrieken en andere bijdragen, 

bestaat het achterste gedeelte van het blad uit informatie over het project 
Biodiversiteit dat door onze vereniging in samenwerking met vereniging 
de Liemers wordt opgestart. Als redactie vragen wij daarvoor speciale 
aandacht opdat U op de hoogte bent met wat er ongetwijfeld binnen de 

vereniging de komende tijd wordt gecommuniceerd.

Voor nu wenst de redactie U allen, ondanks de vreemde tijd 
waarin wij nu leven, toch mooie Kerstdagen met Uw naasten 

en een overgang naar betere tijden in komend jaar.
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Bijen in de kunst

En de naam voor dat gebouw was, en is nog steeds 
“La Ruche”. Deze Franse naam voor Bijenkorf werd 
aan het pand gegeven vanwege de intense activiteit 
die de vele kunstenaars ter plaatse lieten zien. Bij-
en in de Kunst is in dit geval dus eigenlijk Kunst in 
de Bijenkorf. Het was te danken aan de beeldhou-
wer Boucher die rond 1900 dicht bij Montparnasse 
een stuk land kon verwerven. Van de na de Wereld-
tentoonstelling overgebleven gebouwen kocht hij op 
een veiling het door Eiffel ontworpen wijnpaviljoen 
en liet dat daar plaatsen. 
Daarbij nog een aantal architectonische elementen, 
zoals de poort van de hoofdingang en kariatiden om 
het gebouw een kunstzinnig uiterlijk te geven. Het 
waren niet de minste kunstenaars die daar moch-
ten verblijven. Om er een paar bekende te noemen: 
Apollinaire, Kisling, Chagall, Modigliani, Brâncusi 
en Rivera. Maar nog heel veel meer, want er waren 
wel 140 werkplaatsen. De meeste waren straatarm 

Ook voor mijn vaste bijdrage aan de Bijenstal heeft corona roet in het eten gegooid. Het bezoek aan mu-
sea, waar ik vaak onderwerpen vind, zat er niet in. Wat te doen? Tijdens een bezoek aan een documen-
taire over de schilder Modigliani in het filmhuis Focus werd het gebouw in Parijs genoemd waar heel 
veel bekende kunstenaars onderdak vonden om te kunnen werken.

en konden daar tegen betaling met een kunstwerk 
wonen en werken. Zij zouden nu schatrijk zijn ge-
weest als zij de hedendaagse prijzen van hun werk 
hadden kunnen vragen. In de Tweede Wereldoorlog 
raakte het gebouw in verval en werd met de sloop 
bedreigd. Maar door initiatief van o.a. Jean Paul 
Sartre, Alexander Calder en Jean Renoir, gefinan-
cierd door particulieren en met overheidssteun, 
werd het gerestaureerd en bevat nog ongeveer 60 
ateliers.

Dankzij een schenking van Geneviève Seydoux zorgt 
de Stichting La Ruche-Seydoux sinds 1985 voor be-
heer en onderhoud. 

Een heel ander gebouw dat ook de Bijenkorf heet, 
maar dan in het Engels, The Beehive, is het Par-
lementsgebouw in Wellington, Nieuw Zeeland. De 
vorm ervan doet er ook aan denken. 

Tijdens een rondleiding in dit gebouw werden ook 
de enorme maatregelen getoond ter bescherming 
tegen schade door aardbevingen, die in Nieuw Zee-
land wel voorkomen.

Er waren trouwens geen bijen, wel kiwi’s!
 
Marcel Simon
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Op een mooie zonnige, frisse novemberochtend re-
den Bart en ik naar de Simonveste op Heuven met 
een flinke portie eigen, minder mooie was in de 
achterbak.

Snel de stoomwassmelter aangezet. En terwijl we 
een lekker warm bakkie thee met iets erbij geno-
ten, trok Bart opeens een doos open.
En ja hoor daar haalde hij een 20-tal cakevormen 
van een soort vettig ovenvast “papier” uit. Intussen 
liep de was al onder uit de wassmelter: precies in 
het cakevormpje.
Zo ging dat door totdat de 20 vormpjes op waren.
Na een tiental minuten was de was in de cakevorm-
pjes zo ver gestold dat we die zonder te morsen 
naar buiten konden brengen. Daar was het kouder 
en kon de was langzaam verder afkoelen en vast 
worden.
Na een paar uur hadden we 20 broodjes helder gele 

bijenwas: een zeer rijk gezicht en met een tevreden 
gevoel reden we huiswaarts.
Een nieuwe vinding door Barts speurwerk was 
geboren. Deze is zonder meer aan te bevelen. De 
was is heel gemakkelijk uit de bakjes te halen, veel 
eenvoudiger dan uit een plastic emmer of zo. En de 
bakjes zijn eenvoudig te hergebruiken.
En deze wasbroodjes zijn zo schoon en dus gereed 
om naar de firma Ecopol te brengen. En er frisse 
nieuwe kunstraat van te laten maken tegen een 
zeer nette prijs: klaar voor het imkerseizoen 2021.

Arthur Ohm

Verkrijgbaar bij: 
https://www.bouwhuis.com/ecopack-bakvorm-
20x7-3x6-2cm-naturel-per-stuk

Bij-de-handje
Beste collega’s wat vinden jullie ervan om eens met een nieuwe, vaste rubriek te beginnen in dit mooie 
lijfblad?

De titel heb ik al bedacht: “BIJ-de-handje”.

Wat ik hiermee wil aangeven zijn allerlei slimme handelingen, trucs, uitvindingen etc. die veel van onze 
imkers in de loop van hun imkertijd hebben ontwikkeld. Vaak uit enthousiasme voor onze bijzondere 
hobby, soms ook uit frustratie om van een lastige klus een prettiger activiteit te maken.
Wat is er niet leuker dan die slimme oplossingen te kunnen doorgeven aan je collega’s?
Ik ben zo vrij om, samen met collega Bart Riggeling, hier met een voorzet te komen.
Laten we het “Barts innovatie bij was smelten” noemen.

Laat nu toch de familie van mijn grootvader die daar 
woonde, begin van de vorige eeuw, behalve huis-
schilder, waarschijnlijk ook imker geweest zijn!!
Waarom schilder je dit anders boven de voordeur....

Marcel Simon

Bij een zoektocht naar een stukje geschiedenis van mijn voorouders, trof ik bij een woning in Hochneu-
kirch in Duitsland bijgaande muurschildering aan.

Bijen in de kunst extra
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Zoals:
  -  Nederlandse honing en het gewicht moeten in  
      het midden van het etiket staan. 
  -  Alle productie codes moeten met de hoofd
     letter L beginnen. Dus niet: productiecode:  xyz    
     maar L: xyz. De L is de afkorting voor Lot, de 
     Engelse benaming voor partij. Elke partij/Lot
     heeft z’n eigen nummer.  
  -  De houdbaarheidsdatum, hier moet voluit staan:  
     Tenminste houdbaar tot:  
  -  Voor wat betreft de vermelding van botanische 
     herkomst op het etiket, verdient het in sommige 
     gevallen de aanbeveling om die vooraf te laten 
     onderzoeken via de pollencommissie. 

Bij de smaak van heide- of linde honing zal geen 
twijfel ontstaan over de botanische herkomst. 
Bij als herkomst Appelbloesemhoning, die van na-
ture vrij snel kristalliseert maar tijdens de keuring  
helemaal vloeibaar is, roept de botanische vermel-
ding vraagtekens op. In zo’n geval is het beter om 
de honing voor de zekerheid door de pollencom-
missie te laten bekijken.   

Namens de keurcommissie,
Lotty van den Bosch                                                             

Er werd een planning gemaakt waarbij Jos Eskes 
zijn kantoorruimte beschikbaar heeft gesteld en 
drie dagen als keuringslocatie functioneerde. Op 
7 oktober kon de honing gebracht worden op twee 
verschillende tijdstippen, op 8 oktober kwamen de 
keurmeesters bijeen en op 9 oktober kon de ho-
ning weer worden opgehaald, wederom op twee 
verschillende tijdstippen. Op de breng-dag weden 
drie imkers gemist die vervolgens op dezelfde dag 
nog rechtstreeks zijn benaderd. Door deze imkers 
is aangegeven dat zij de informatie over de vastge-
stelde datum voor de keuring niet hadden ontvan-
gen. Deze informatie heeft weliswaar in de agen-
da van de vorige uitgave van De Bijenstal gestaan 
maar blijkbaar ontvangt niet iedereen De Bijenstal 
of leest die pas op een later tijdstip. 
Desondanks zijn 21 partijen gekeurde honing (63       
              

potten aangeleverd) het hoogste aantal van de af-
gelopen 7 jaar. 

Er is gekeurd in 5 klassen.
klasse 1 (vloeibare honing):   
9 partijen, 4 daarvan met de uitslag uitmuntend (10) 
5 daarvan met de uitslag uitstekend (9,5-9,9)

Klasse 2 (kristalliserende honing):  
2 partijen, beide met de uitslag uitstekend (9,9) 

Klasse 3 (gekristalliseerde honing):         
2 partijen, beide uitstekend (9,6 en 9,9)

Klasse 4 (crème honing):                          
2 partijen, beide met de uitslag uitstekend (9,8)

Klasse 5 (heide honing): 
6 partijen, 3 daarvan met de uitslag uitmuntend (10) 
3 met de uitslag uitstekend (9,7-9,8 en 9,9)

Bij het cijfer 10 is de score 100 punten en voldoet de 
honing aan alle gestelde eisen.  
Bij een lager cijfer zijn aftrekpunten gegeven veelal 
voor iets wat niet of onjuist op het etiket staat. 
  -  In enkele gevallen ontbrak de verplichte gezond
      heidswaarschuwing  “Geef geen honing aan kin
      deren onder de leeftijd van 1 jaar”, 
  -  Ontbrak een gewichtsaanduiding. 
  -  Bij drie partijen was de vulhoogte onvoldoende.
     Die partijen zijn gewogen en er zat gemiddeld
      tussen 15-20 gram te weinig honing in de potten.
     De afvulhoogte moet zeker tot aan de lasnaad rij
     ken. Iets meer mag maar minder wordt gezien
     als benadelen van de consumenten en levert af-
     trekpunten in de keuring. 

Een pot honing zonder etiket wordt op een keu-
ringslamp geplaatst, die pot krijgt een kruisje op de 
inname sticker op de deksel. Door het belichten van 
de honing vanaf de onderkant  worden onzuiverhe-
den (vuiltjes) beter zichtbaar. Daarna wordt de pot 
mét het etiket bekeken. 

Onder de keuringsformulieren zijn opmerkingen 
geplaatst om de inzender van advies te  dienen voor 
de volgende keuring of bij het ontwerpen van nieu-
we etiketten.  

Om en om, de ene keer bij Arnhem-Velp en het andere jaar bij de Liemers in Groessen.  

Dit jaar moest een alternatief worden bedacht voor de honingkeuring die doorgaans in combinatie met 
een lezing wordt georganiseerd. Om te kunnen voldoen aan veiligheidsmaatregelen is vooraf eerst de 
interesse gepeild voor deelname aan een honingkeuring. Elf imkers van Arnhem-Velp en de Liemers 
hadden aangegeven totaal 26 partijen te willen laten keuren. In de zeven jaar dat in de huidige samen-
stelling van de keurcommissie honing wordt gekeurd is dit het grootste aantal partijen ooit.

Honingkeuring 2020
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Vive les Abeilles

ZWARTE HOUTBIJ BIJENETER

Het is alweer december, maar ik neem u nog even mee naar afgelopen zomer. We waren  weer eens 
bij mijn zwager in Frankrijk. In de Loire streek zo’n 250 km onder Parijs. Vorig jaar zag ik daar nog in 
April elkaar achterna zittende prachtige blauwzwarte houtbijen(zie de Bijenstal van juni 2019). 

Ook deze keer, echter nu in juli een stuk minder. 
Nu zal ik niet de enige imker zijn die met meer dan 
gemiddelde belangstelling alles wat met bijen te 
maken heeft, wil bekijken. Al ruim 25 jaar komen 
we geregeld op dat plekje  voor een korte of lan-
gere vakantie. Sterker nog: daar is mijn liefde voor 
het houden van bijen ontsproten. Toen ik daar ja-
ren geleden bijna tweemeterhoge kasten zag staan 
aan de rand van een akker met zonnebloemen, was 
mijn belangstelling voor bijenhouden gewekt. Door 
de jaren heen heb ik op diverse plekken bijenkas-
ten gespot die regelmatig in een kleiner of groter 
bos aan de rand van de weg een paar meter het bos 
in worden geplaatst. Toen we weer eens een fiets-
tochtje aan het maken waren met de MTB heb ik 
van diverse plekken een paar foto’s gemaakt om te 
laten zien hoe er soms met Franse slag gewerkt 
wordt met de bijen. Dit is zeker geen representa-
tief beeld realiseer ik mij, maar toch leuk om eens 
te zien. Op een van onze tochtjes werden we inge-
haald door een auto van een (Franse) imker die zijn 
beroker al rokend achter op de achterklep van zijn 
auto had gemonteerd en kennelijk op weg was van 
de ene naar de andere plek waar hij zijn bijen had 
staan, een geur van tabaksrook achterlatend over 
het warme Franse landschap. Aangezien ik mijn 
pak niet bij mij had, heb ik alleen van afstand wat 
foto’s gemaakt. Op een andere dag hebben we een 
bijeneter gezien die bovenop een zonnebloem zat 

uit te rusten; een prachtig gezicht. Waar ik graag 
een foto van had willen maken, maar toen was de 
vogel helaas alweer gevlogen.

Tekst en foto Erwin Prins.

Zo ook met een stille moerwisseling. Zo zie je in een 
bijenvolk een gemerkte moer rondlopen en bij een 
volgende controle loopt er een andere veelal jonge-
re moer rond, het volk is niet bijzonder opgewonden 
en gaat gewoon zijn gang, afhankelijk hoe jij met 
jouw volken omgaat.

Als je dan boven een open kast hangt en je ziet het 
tafereeltje aan, dan denk je als rechtgeaarde imker, 
wat is hier aan de hand?

Weet dan dat elk bijenvolk medio juni, als het volk 
op zijn sterkst is, een Algemene Vergadering houdt: 
er staat slechts 1 punt op de agenda, te weten: gaan 
we dit jaar door met deze moer of niet? 
Er wordt uitvoerig gedebatteerd over de kwaliteiten 

van de huidige koningin: legt ze voldoende eitjes, 
is ze benaderbaar, is ze niet humeurig, is ze niet 
sleets, wordt ze niet te oud, enz.,enz. Is de mening 
van de vergadering dat de huidige koningin onvol-
doende presteert dan is er in de actieve periode van 
het bijenjaar nog tijd om jonge moeren aan te zet-
ten en met een jonge en frisse majesteit de komen-
de winter in te gaan.

Tot zover,

Han Geltink

Een verhaal
Een verhaal is een vertelling die niet (helemaal) waar behoeft te zijn, maar waarbij het er veelal om 
gaat  om een ander iets duidelijk te maken zonder een echte historische betrouwbaarheid.
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Boekweit is een éénjarige plant met de weten-
schappelijke naam Fagopyrum esculentum. Van 
oorsprong een landbouwgewas dat uit Midden- Azië 
afkomstig is. 

In Nederland was Boekweit nog tot de jaren dertig 
een belangrijk landbouwgewas. In sommige ge-
bieden zoals de Veluwe werd destijds maar liefst 
35% van het areaal ingezaaid met boekweit. Op de 
arme zandgronden van de Veluwe deed Boekweit 
het erg goed. Boekweit  kostte niet veel, maar verg-
de enorm veel arbeid om er een goede oogst uit te 
kunnen halen. Voor consumptie moeten de drie-
kante zaden, die op beukennootjes lijken, ook nog 
eerst gepeld worden. Daardoor was het een gewas 
voor met name de arme boeren.
Veel van deze boeren hadden in die tijd bijenvolken. 
Niet alleen omdat voor de bestuiving van boekweit 
bijen nodig zijn maar ook de stijgende prijs van ho-
ning was destijds voor deze boeren een extra sti-
mulans (inkomsten) om bijen te houden. Enkele 
(boekweit-) boeren hadden zoveel korven (soms 
400) dat ze er een aparte ‘bijenman’ voor in dienst 
namen. 
Omdat boekweit erg gevoelig is voor nachtvorst 
werd het in de volksmond ook ‘jammerkoren’ ge-
noemd. De benoeming koren (graan) is daarbij 
onjuist omdat Boekweit niet tot de grassenfamilie 
maar tot de duizendknoopfamilie behoort waar-
onder bijvoorbeeld ook rabarber en zuring vallen. 
Maar omdat het in gebruik vergelijkbaar is met gra-
nen wordt het ook wel onderverdeeld als pseudo- of 
schijngraan en dus (jammer-) koren genoemd.  
Na de tweede wereldoorlog nam de boekweitteelt 
af en wordt voor zover bekend momenteel geen 
boekweit op commerciële schaal meer geteeld bin-
nen Nederland.

Drachtplanten
Boekweit 
Boekweit is een van de drachtplanten die in het zadenmengsel voorkomt dat wij inzaaien. Omdat ik tij-
dens de honingkeuring iets opmerkelijks hoorde over Boekweithoning* leek het mij de moeite waard 
om deze drachtplant eens onder de loep te nemen.

14 15

Boekweit groeit net als heide het best op zanderi-
ge arme gronden. Op vruchtbare gronden groeit de 
plant te weelderig en wordt wel twee keer zo lang, 
waardoor er ook extra blad groeit wat weer ten kos-
te gaat van de zaadvorming. 

Daarnaast is het een klassiek voorbeeld van een 
drachtplant die alleen op een bepaald moment van 
de dag honingt, namelijk in de ochtenduren. 
De bloeitijd is van juni tot september. Als dracht-
plant van grote waarde door zowel nectar als stuif-
meel:  N5/P5
 
Lotty van den Bosch
Foto’s: Arie Koster

*Boekweithoning is roodachtig tot donkerbruin 
van kleur . Opmerkelijk vond ik dat werd gemeld 
dat deze honing vies ruikt (stinkt). Op internet 
vond ik de mening van iemand die  geur en smaak  
vond lijken op warme koeienstalmest.
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Stel je nu een andere manier van imkeren voor. Een 
waarin de bijen minder vaak gestoord worden. Waar 
de imker beter is geïnformeerd over de zorg die een 
volk nodig heeft. Een wereld waarin de imker een 
app kan openen en exact kan zien wat de status van 
een honingbij volk is. Een digitale omgeving om ob-
servaties en acties te registreren.
Dat is waar BEEP om de hoek komt kijken. BEEP 
ondersteunt imkers met het verzorgen van hun bij-
envolken met de BEEP base en BEEP app. 
De BEEP base is een automatisch bijenmeetsysteem 
dat je onder de bijenkast kan plaatsen. De inge-
bouwde weegschaal en de temperatuur- en ge-
luidssensor meten elke 15 minuten informatie die 
direct kan worden verzonden naar je BEEP app. Zo 
heb je als imker altijd inzicht in de stand van je bijen.
Imkervereniging Liemers heeft in juli 3  BEEP 
meetsystemen aangekocht. Dit idee is aangegeven 
door ons bestuurslid Jos Brey, “belast” met mo-
derne ontwikkelingen in zijn portefeuille. Omdat de 
cursussen, met name voor beginners,  zijn gestopt 
kunnen uit de gegevens leringen worden getrokken 
en kunnen interpretaties worden gemaakt en vra-
gen worden gesteld. Het streven naar een jongere 
generatie imkers wordt hiermee ook vorm gegeven 
door het gebruik van digitale hulpmiddelen, c.q. mo-
dernisering van het imkeren.

Omschrijving van het “BEEP” systeem
Het meetapparaat wordt onder een bijenkast ge-
plaatst (past onder elk formaat kast) met voelers 
in de kast voor temperatuur van het broed en het 
geluid. 

(gespecificeerd naar 9 verschillende frequenties). 
Het gewicht wordt tevens aangegeven. Via een app 
kunnen de metingen in grafische overzichten wor-
den gevolgd. Overzichten zijn er dan per uur, week, 
maand en jaar. Afhankelijk van het verlenen van toe-
gang door de app beheerder (Jos Brey) kan eenieder 
alle gegevens bekijken (“Open source”).

Naast deze gegevens kunnen ook kastkaarten wor-
den beheerd, inclusief ingevoerde attentiepunten 
etc. 

Communicatie geschiedt via het LoRaWAN netwerk. 
LoRa is een Long Range, Low Power IoT-verbinding 
(IoT-sensoren sturen data naar de juiste plek via 
een netwerk), speciaal ontwikkeld om kleine hoe-
veelheden informatie uit te wisselen tussen objec-
ten en systemen. Eén LoRa-module kan meer dan 
10 jaar data zenden op slechts 2 batterijen. 

Ervaringen tot nu toe
Van de 3 aangeschafte systemen hebben er 2 naar 
behoren gewerkt, eerst 2 bij een boer in Wester-
voort, later is 1 kast verplaatst naar bijenstal De Eng 
met een tussenstation op de Rozendaalse hei.
Omdat de meetperiode slechts een deel van de zo-
mer betreft, kan nog geen volledig beeld worden 
gegeven.

Uit de metingen van het gewicht en het verloop 
daarvan kan worden afgeleid dat de metingen juist 
zijn. De afname gedurende de nacht was standaard 
ca 300 gram (als gevolg van indampen van vocht). 

Meten is weten
Algemeen
De meeste imkers hebben alleen inzicht in de staat waar de bijen in verkeren door letterlijk in de kast 
te kijken. Hij of zij heeft de beste intenties om voor de bijen te zorgen. Toch is het bijna onmogelijk om 
de bijen niet te verstoren als je dat doet. De imker zal rook gebruiken om de bijen te kalmeren, opent 
de kast en kijkt naar de raampjes. De acties en observaties noteert de imker op een papier, verfomfaaid 
door gebruik.

Het voeren, afname voerbak, zonneschijn, halen van 
pollen, nectar, water e.d.  regen e.d. was goed te 
zien bij het gewichtsverloop.

De broedtemperatuur is zo langzamerhand omlaag 
gegaan van ca 34 gr naar ca 21 gr. Dit kan ook ko-
men door verplaatsing van het broed, meer naar 
een zijkant. 

Meetgegevens van het gewicht broedtemperatuur 
en geluid zoals die op de app worden vermeld van 
de week 5 t/m 8 oktober van de Segeberger kast bij 
De Eng.

Ook de imker heeft invloed: aanpassingen aan de 
kast zoals het plaatsen van een extra broedkamer 
is goed te zien aan de metingen. Om als imker ver-
warring te voorkomen bij het terugkijken van de 
getallen, is het heel verstandig om inspectie ge-
disciplineerd in te voeren in de BEEP app en daar-
bij de datum en tijd in te voeren. Zo weet je welke 
wijziging in gewicht hoort bij welke handeling. Een 
aantal extra voorbeelden van handelingen die op de 
metingen terug zijn te zien: een inspectie uitvoeren, 
kastdelen toevoegen of verwijderen zoals kamers, 
ramen, moer roosters. Ook het voeren van een volk 
is te zien; zowel het plaatsen van het voer als ook 
het, in geval van een vloeibare oplossing, indampen 
tot ca. 80% voedselvoorraad door de bijen.

Toekomst
De ervaringen tot nu toe geven goede hoop op bruik-
bare gegevens in het voorjaar en zomer. Omdat de 
kosten (ca € 350) nogal hoog zijn, kunnen de appara-
ten over het algemeen niet zonder subsidie in grote 
getale worden aangeschaft.

Omdat sprake is van een open, voor iedereen toe-
gankelijk systeem, kunnen met name cursisten le-
ring trekken uit de meetgegevens.Tijdig reageren op 
bijvoorbeeld zwermneiging, daadwerkelijke zwerm, 
gebrek aan voer, roverij e.d. wordt wellicht mogelijk.

INTERPRETATIE VAN DE DIVERSE MEETWAARDEN 
IS VRIJ !

Jos Eskes

1716
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Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze 
leden beter kennen

Kinderen komen uit de boerenkool!

Naam: Dion Wouters
Leeftijd: 48 jaar
Woont in: Elden
Getrouwd met de hoogzwangere Britt
Beroep: Kok

Dit jaar kan ik niet koken voor de stamppotten maal-
tijd, zegt onze kok Dion. Natuurlijk, kinderen komen 
uit de boerenkool, we hadden het kunnen weten! Ik 
tref hem in zijn huis in Elden, de huiskamer ademt 
de komst van de baby. Een verwachtingsvolle kamer, 
een box vol spullen, gekregen, gemaakt, nieuw. Zijn 
vrouw Britt is 37 weken zwanger. Dion verzorgt al 
jaren, samen met Jacco Rozenberg en verschillen-
de vrijwilligers uit de vereniging, de inwinterings-
maaltijd. Boerenkool, zuurkool, hutspot, hachee, 
gehaktballetjes, worst en alles wat erbij hoort. De 
inkoop en voorbereiding, al met al kost het zeker 
een dag. Het is leuk om te doen, vertelt Dion, ze-
ker omdat we samen in de keuken staan. Voor de 
duidelijkheid, de aardappels laat hij geschild ko-
men, het is geen doen te gaan schillen voor ruim 
70 personen! Maar dit jaar is alles anders, vanwege 
de Corona maatregelen hebben we geen stamppot-
buffet. Een mooie aanleiding voor mij om Dion eens 
op te zoeken.

Dion z’n leven heeft sinds ongeveer 2 jaar een dras-
tische wending genomen. Tot die tijd woonde hij al-
leen, werkte als chef kok bij de Bilderberg en waren 
wandelen en motorrijden zijn grootste liefde. Op 
zijn Triumph reed hij door heel Europa en bezocht 
hij jaarlijks de races op het eiland Mann. Hij liep 
met zijn moeder vijf en halve week 800 kilometer 
naar Santiago de Compostella, om te vieren dat ze 
samen honderd werden dat jaar. Overigens is Dion 
een echte wandelaar, hij liep 12 keer de Vierdaagse 
van Nijmegen. Als man is dat 50 km per dag! Ook 
liep hij van Lucca naar Rome en sliep hij in kloos-  
                                      ters. Hij maakte prachtige reizen 
                                    naar China, Rusland , Mongolië 

en reisde  met de  Peking express. In zijn vrije tijd 
was hij niet met zijn werk bezig, hij had geen speci-
ale aandacht voor lokale gerechten of de plaatselij-
ke keuken. Zijn werk als chef-kok vroeg veel tijd en 
energie van hem. Het tempo in de keuken lag hoog, 
de verantwoordelijkheid was er altijd, lange werk-
dagen, feestdagen en weekenden door, gaten vullen 
bij personeelstekort. Dion besloot het roer om te 
gooien en koos ervoor om voor een detacherings-
bureau te gaan werken. Een keuze die veel rust in 
zijn leven bracht, er is werk genoeg, ook in Corona 
tijd. Hij werkt door het hele land, de laatste tijd re-
gelmatig in particuliere zorgcentra, waar bewoners 
een 3 gangenmenu geserveerd krijgen. Maar hij 
kan ook naar de RAI gestuurd worden om daar voor 
duizenden broodjes hamburger de mise en place te 
doen. Dan is het uren kaas, tomaat en komkommer 
snijden, het maakt me niet uit zegt Dion, ik werk 
overal met plezier. En zo kwam hij op de boot van de 
Zonnebloem terecht, hij voer vorig jaar 16 keer een 
week mee. Dankbaar werk, vanwege de waardering 
van de gasten en gezellig, met steeds wisselende 
vrijwilligers. Daar kwam hij Britt, verpleegkundige 
uit Haarlem tegen. Britt had onthouden dat Dion 
enkele weken achter elkaar mee zou varen en ze 
regelde nog snel een weekje vrijwilligerswerk op de 
boot, ze hoopte dat ze Dion weer zou zien. Na die 
week begonnen Britt en Dion met daten en van het 
een kwam het ander. 
 
En zo neemt zijn leven een onverwachte wending, 
er wordt een huis gekocht en opgeknapt in Elden, 
Dion wordt op zijn 48ste vader en verheugt zich op 
deze nieuwe fase in zijn leven. Hij heeft de rust, de 
liefde en de tijd. Nu we het toch over de bloemetjes 
en de bijtjes hebben, hoe zit het met de bijen? Ik 
ben een imker zonder volk, zegt hij. De volken wa-
ren van zijn werkgever en zijn daar gebleven. Van-
wege de verhuizing is het er nog niet van gekomen, 
maar er zou zeker een volk in de tuin gezet kunnen 
worden. Hij weet het nog niet, gelijk heeft hij, er kan 
zoveel veranderen in een paar jaar tijd!

Op  4 december is onze dochter Fenna Feliena ge-
boren.

Edith Peters

1918
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek

En wat heeft dat nou met ons imkers te maken? Wij 
hebben onze bijen al ingewinterd, onze verantwoor-
delijkheid genomen, bijgevoerd, samengevoegd en 
bestreden tegen Varroa, zodat we in het voorjaar 
weer gezonde volken kunnen verwachten. Maar de 
NBV wil zich niet alleen maar inzetten voor de ho-
ningbijen maar voor de hele biodiversiteit. Vandaar 
de cursus Ambassadeur Biodiversiteit waar ik en-
thousiast nog steeds aan deelneem. Wij houden ook 

van wilde bijen  en andere  insecten. Daarom ook 
eens items vanuit de visie van de ambassadeur…

Onder de bladerhopen bevindt zich een wereld van 
kleine beestjes zoals wormen, spinnen, wilde bijen 
en vele andere insecten. Zij hebben daar beschut-
ting, eten de blaadjes, verteren deze tot compost en 
zorgen voor bemesting en een betere structuur van 
de grond. Goed voor de tuin en goed voor de plan-
ten! Belangrijk voor de egels maar ook vooral voor 
de vogels zoals de winterkoninkjes, roodborstjes en 
heggemussen die insecten eten.

Waarom bladblazen we dan?

Tja, de tuin moet netjes, dode en bruine bladeren ho-
ren blijkbaar in de biobak…Ze zijn niet mooi…”Las-
tig die boom met al die bladeren”…

En ik begrijp ook wel dat een dik pak bladeren het 
gras verstikt en eventuele groenblijvende planten. 
Als bewoonster in een eiken-en beukenbos begrijp 
ik dat als geen ander. Maar hark het grootste ge-
deelte op een berg en maak er een wal van …het 
slinkt vanzelf en de egels zijn er blij mee. Laat voor-
al een flinke laag liggen op de borders, beschermt 
tegen vorst en voedt de grond. Helpt ook tegen uit-
droging. En hoezo is dat niet mooi? Het is maar net 
hoe je daar naar kijkt…Bovendien is harken een 
goede work-out, zo blijven we lekker in beweging 
en kunnen we genieten van vogels die fluiten in 
plaats van bladblazergebrul.

Duzzzz… doe de insecten, vogels, andere dieren en 
buren een lol en BAN DE BLADBLAZER!  

Overal in Europa worden gelukkig discussies ge-
voerd of bladblazers, om de reden dat ze ook heel 
vervuilend zijn, verboden kunnen worden. Een 
tweetakt-bladblazer stoot per minuut 23 keer meer 
koolmonoxide (CO) en bijna 300 keer meer koolwa-
terstoffen (NMHC) uit dan een Ford Raptor (Ame-
rikaanse Pick-up auto). De Vlaamse regering ver-
bood vorig jaar 300 gemeenten om nog gebruik te 
maken van de bladblazer met tweetactmotor. Ter-
wijl Intratuin dit jaar de verkoop van bladblazers 
zag stijgen met 40%.(maar dat zijn natuurlijk niet 
allemaal twee-takt motoren..) We ergeren ons aan 
het lawaai, ze zijn vervuilend en ze doden en ver-
pesten het leven van heel veel dieren en dat weegt 
toch niet op tegen een ‘nette’ tuin?

Maar genoeg over bladblazers want over ons milieu 
gesproken heb ik nog een dingetje dat maar door 
mijn hoofd blijft gaan…Namelijk de plastic jerry-
cans en emmers die wij jaarlijks gebruiken voor 
ons bijenvoer. Super stevig vanwege de zware in-
houd maar de lege exemplaren gaan (in ieder geval 
bij mij) naar de stort…Zonde toch? Kunnen we geen 
statie-geld-systeem bedenken en ze jaarlijks her-
gebruiken?  Wie o wie kan hierin iets betekenen? 

Genietend van een mooie herfstdag zo half november als het zonlicht de bladeren in allerlei vrolijke 
rode en gele tinten kleurt, de vorst nog niet is ingetreden en de bijen nog vrolijk rondvliegen word ik 
voor de zoveelste keer gestoord door een irritant lawaai…En ja hoor….de buurman is weer aan de gang 
met zijn bladblazer….In een dikke overall en met indrukwekkende gehoorbescherming op zijn hoofd is 
hij flink aan het blazen met die machine…Vast een professional wat het gaat er ruig aan toe…Is dat nou 
nodig in een bos c.q. park? 

2120

De leverancier? Of een tussenpersoon van onze 
vereniging? Dat mag toch wel wat kosten? 
Zo zie je maar, zo ben je imker, dan weer ambassa-
deur biodiversiteit en dan bemoei ik me ook al met 
het milieu en hergebruik van plastic…
Maar in ieder geval voor een goed doel…
En nu ga ik even met de grashark verder…gelukkig 
de bladblazer is gone….

Juul Hogeling 
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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 * School-
sportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten & 
activiteiten.

Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

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!

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

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
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Introductie biodiversiteit’ activiteiten
In aanvulling op wat onze voorzitter, Paula Swenker, in haar vaste column toelicht, hierbij een introduc-
tie op het thema “Biodiversiteit”.Zonder overdrijven kunnen we stellen dat dit buitengewoon actueel is. 
Daarom is het nuttig om in dit nummer van ons verenigingsblad meer dan gewone aandacht hieraan te 
besteden.U treft drie verschillende bijdragen die elk een eigen aspect van biodiversiteit belichten.
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Als eerste onderdeel treft u een samenvatting aan van 
het totaalproject “Biodiversiteit” dat wij samen met 
collega’s van “De Liemers” willen uitvoeren. Voor de 
coördinatie en aansturing is een stichting “Vitale Bi-
otopen Gelderland-Midden” opgericht. In het bestuur 
zijn beide imkerverenigingen vertegenwoordigd en 
de stichting “Arnhem Zoemt”. Naar een vertegenwoor-
diger uit de agrarische hoek wordt nog gezocht.
Het totaalproject omvat onder meer een veldonder-
zoek naar wilde en honingbijen in samenwerking met 
gemeente Arnhem en Van Hall Larenstein.
En een stevig educatief en promotie programma met 
behulp van studiebijeenkomsten, presentaties, speci-
ale voorlichting op scholen etc.
Werkateliers voor het maken van insectenhotels, 
en het promoten daarvan op scholen, maar ook het 
plaatsen bij bijenstallen/standen.
Met de agrarische sector verzorgen van flinke inzaai 
acties langs akkerranden en weiden. Tevens het aan-
moedigen van inzaai acties door burgers mits met de 
juiste zaden en bollen.

Kortom het zal komend seizoen kunnen zoemen en 
we rekenen op veel en praktische ondersteuning van 
veel collega imkers.

Dan is er een bijdrage van Ilse van der Beek, deze 
zomer afgestudeerd aan van Hall Larenstein met een 
geweldig boeiende praktijkopdracht. Het onderzoek 
in een groot Drents natuurgebied, voornamelijk hei-
de, naar het samenleven van wilde en honingbijen. 
Een aanrader om haar verhaal te lezen. Na haar af-
studeren is Ilse bij de gemeente Assen aan de slag 
gegaan als stadsecoloog: een geweldige baan!

Lotty van den Bosch verhaalt in het kort hoe zij de 
2-daagse praktijkcursus in het (natte) veld over het 
werken met de IPC Meetlat Biodiversiteit heeft be-
leefd. En legt uit hoe deze methodiek werkt.
Bij elk veldonderzoek naar biodiversiteit wordt deze 
gebruikt. Dus voor ons is het wezenlijk om tenminste 
te weten hoe deze IPC Meetlat werkt.

In 1992 vond de eerste UN Conventie over Biologi-
sche Diversiteit plaats in Rio de Janeiro. Het verdrag 
van Rio de Janeiro (officieel: Verdrag inzake Biologi-
sche Diversiteit, Convention on Biological Diversi-
ty (CBD)) , waarbij 195 landen, en de Europese Unie 
partij zijn. Het verdrag geldt in alle landen van de 
Verenigde Naties, behalve in de VS (die hebben on-
dertekend, maar nooit geratificeerd) en Andorra. Het 
verdrag kon vanaf 5 juni 1992 worden ondertekend 
en is in werking getreden op 29 december 1993.

Hierdoor kreeg het denken over “moeder” natuur een 
heel andere wending en betekenis. De grote door-
braak kwam echter pas nadat het jaar 2010 werd 
uitgeroepen tot het “Internationaal Jaar van de Bio-
diversiteit”.

En nu anno 2020 kom je niet meer weg zonder vol-
doende aandacht te schenken aan de betekenis van 
biodiversiteit. Dat geldt voor tal van organisaties en 
hun activiteiten.
Die van ons zelf als particulieren zowel als die van 
organisaties groot en klein, maatschappelijk en even-
eens van overheidswege. Het is tegenwoordig voor 
gemeenten noodzakelijk om in het beleid voor de 
groene activiteiten eerst duidelijk te maken welke in-
vloeden die hebben op de biodiversiteit van het be-
treffende gebied. Dit gaat op voor grote gemeenten 
zoals Arnhem en Nijmegen en ook voor kleinere zoals 
Rheden, Renkum, Duiven, Huissen, Gendt, Westervoort 
en Zevenaar. Allemaal hebben zij een beleid gericht 
op het behoud, maar bij voorkeur op de verbetering 
van de biodiversiteit, de rijkdom der soorten, in een 
bepaald gebied.

Ook wij imkers hebben hiermee te maken, zowel lo-
kaal, regionaal als ook onze landelijke NBV organisa-
tie. Sterker nog het hoofdbestuur heeft besloten om, 
als alternatief voor de jaarlijkse landelijke imkerda-
gen en andere kennis bijeenkomsten, een flinke prijs 

Hoe gaan we als imkers om met biodiversiteit?
We lezen regelmatig over activiteiten waarbij biodiversiteit centraal staat. Dat kan gaan over de aan-
plant van nieuwe bomen tot het grondig onderzoeken van hoe de staat van de natuurlijke verscheiden-
heid in een bepaald gebied is. Om even in de herinnering terug te halen wil ik het volgende opmerken.
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imkeren zullen een belangrijke aanpassing en aan-
vulling krijgen om de ontwikkelingen van de biodi-
versiteit op de voet te kunnen volgen.

Presentatie en insectenhotels: 
In werkateliers zullen velen, niet alleen imkers, zich 
kunnen uitleven in het maken van leuke, en vooral 
praktische, insectenhotels. In allerlei soorten en ma-
ten. Steeds met het juiste materiaal zodat de wilde 
bijen en andere insecten daarvan gebruik willen ma-
ken voor hun voortplanting. Er zullen hopelijk veel 
fraaie bouwsels te zien zijn.

Allianties: 
Met tal van gemeenten en andere (semi)overheden 
zullen allianties tot stand kunnen komen met als bin-
dende factor: structurele verbetering van natuurlijke 
rijkdom. Hopelijk kan hieruit op termijn een Kennis- 
en Expertisecentrum Biodiversiteit Gelderland-Mid-
den groeien?

Financiering: 
Hiervoor zal mogelijk een deel van het door NBV 
beschikbaar gestelde “fonds”  van € 50.000,- kunnen 
worden gewonnen. Verder zullen subsidies en spon-
sorgelden aangewend worden.

Impact na realisatie van het project: 
Die zal groot zijn en leiden tot beter onderling be-
grip van en respect voor elkaars standpunten. Beter 
inzicht in de bedreigde soorten en hun biotopen. 
Maatregelen voor structurele verbetering, die geno-
men zullen worden. Toenemend aantal plaatsen met 
meer en betere drachtsituaties. Bloemrijke randen als 
steeds terugkerende verrijking van monotone agra-
rische gebieden. Minder en selectiever gebruik van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Groter 
maatschappelijk begrip en betrokkenheid waardoor 
meer investeringen voor versterking van biodiversi-
teit beschikbaar komen, enz. enz.

Ik ben ervan overtuigd dat wij als imkers hierin een 
grotere rol moeten gaan spelen dan tot nu toe het 
geval is.

Ik verheug mij erop om met drie enthousiaste col-
lega’s samen te kunnen werken in het stichtingsbe-
stuur: 
Astrid Boerkamp (namens st. Arnhem Zoemt),
Wilko Jansen Venneboer ( penningmeester) 
Jos Eskes ( secretaris en namens imkers De Liemers).
 
Arthur Ohm, voorzitter, november 2020
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in gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal,  gemeen-
ten in De Liemers.

Veldwerk: 
Onderzoek in een aantal gebieden naar de stand van 
de biodiversiteit en door systematisch monitoring 
volgen in hoeverre de biodiversiteit wel of niet is ver-
beterd. Gemeente Arnhem heeft hiervoor een gede-
tailleerd veldonderzoek opgezet. Daarin kunnen wij 
als imkers meelopen tegen hopelijk beperkte extra 
kosten.

Natuureducatie en promotie: 
Met behulp van presentaties zowel aan imkers als 
aan andere geïnteresseerden,  vergroten van prakti-
sche kennis en inzichten m.b.t. biodiversiteit.
Opleiding en voorlichting: de huidige basiscursussen 

van € 50.000,- voor de beste Biodiversiteitsprojecten 
van één of meer afdelingen uit te loven. De sluitings-
datum voor indiening is 31-12-2020. Naar aanleiding 
daarvan hebben de afdelingen Arnhem-Velp e.o. en 
De Liemers besloten om samen een totaal project 
voor de verbetering van de biodiversiteit op te zetten. 
Dat zal tijdig in december bij het NBV worden inge-
diend, bij voorkeur door middel van een power point 
presentatie door Paula Swenker.

Er is besloten om een “stichting Vitale Biotopen Gel-
derland-Midden” op te richten. Deze is intussen een 
feit en heeft 4 bestuursleden, een mooi logo (door 
Erwin Prins ontworpen), een Kamer van Koophandel 
registratienummer. De ANBI status is aangevraagd.

Hoofddoel van de stichting is:
Het verwerven van fondsen en subsidies om het to-
taal project Biodiversiteit te kunnen financieren. An-
dere taken van de stichting zijn: het coördineren en 
aansturen, namens de beide imkerverenigingen, van 
de verschillende projecten. Doel van het totaal pro-
ject: in de praktijk de biotopen voor de bestuivende 
en andere nuttige insecten structureel te verbeteren 
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Eén van de hommelkasten waar een aardhommelnest in 
zit. Foto: Ilse van der Beek

De bijen worden gevangen met een insectennet. 
Foto: Eric Blankert

waargenomen. Met deze resultaten lijkt de honing-
bij geen concurrent te vormen voor bijensoorten die 
meerdere stuifmeelbronnen gebruiken, maar lijkt dit 
wél gevoelig te liggen voor bijen die afhankelijk zijn 
van struikheide, waaronder de kwetsbare veenhom-
mel. Ons advies was daarom: meer zomerbloeiende 
drachtplanten voor honingbijen (o.a. boekweit, zon-
nebloem en braam) zaaien in de omgeving van het 
Bargerveen, zodat de druk op de struikhei in het Bar-
gerveen weggenomen zou worden. 
In het KIEM-hbo project komt het onderwerp ‘concur-
rentie’ ook weer om de hoek kijken. Aan de hand van 
een stuifmeelanalyse en biodiversiteitsonderzoek, 
proberen we erachter te komen wat voor invloed de 
honingbijen op het voorkomen van bestuivers heb-
ben. In dit project houd ik me bezig met het verzame-
len van de data, en ben dus voornamelijk in het veld 
en achter de microscoop te vinden. Om een beeld te 
krijgen welke bloemen honingbijen en wilde bijen 
bezoeken, wordt er stuifmeel afgenomen. Dit gebeurt 
bij honingbijen op vier locaties in Nederland: nabij de 
Biesbosch, het bijenpark van Amsterdam, het bijen-
park van Beverwijk en bij de imkerij van Bejo Zaden in 
Warmenhuizen. Daarnaast wordt er ook stuifmeel van 
wilde bijen afgenomen. Om de reden dat het lastig 
kan zijn om wilde bijen met stuifmeel te vinden, wor-
den er gekweekte nesten van aardhommels gebruikt 
als de vertegenwoordigers van de wilde bijen. Met 
deze nesten hebben we controle over de locatie van 
de hommels en kunnen wij ze overal plaatsen waar 
we willen. Zij staan in de buurt van de honingbijkas-
ten waar het stuifmeel verzameld wordt, zodat het 
stuifmeel van beide soorten bijen met elkaar verge-
leken kan worden. Naast de stuifmeelanalyse, vindt er 
ook een biodiversiteitsonderzoek plaats. Dit gebeurt 
op bloemrijke plekken nabij de Biesbosch en War-
menhuizen; de plekken waar de meeste honingbijen 
worden verwacht. Door routes te lopen en bijen te 
vangen met een insectennet, en door het gebruik van 
kleurvallen en gele plakvallen, worden bijen en ande-
re bloem bezoekende insecten gevangen. Deze wor-
den later bekeken onder een binoculair en op naam 
gebracht. Aan de hand van de soorten die zijn gevan-
gen, kan er iets worden gezegd over de toestand van 
de biodiversiteit van de onderzochte gebieden.

In het jaar 2020 was het KIEM-hbo onderzoek nog in 
proef, maar als er in 2021 genoeg mankracht, mate-
rialen en andere (financiële) middelen zijn, krijgt dit 
onderzoek een vervolg!

Ilse van der Beek, 
projectmedewerker Van Hall Larenstein
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Het onderzoek waar wij aan werkten, had als onder-
werp ‘de mogelijke voedselconcurrentie tussen ho-
ningbijen en wilde bijen in het Bargerveen’. De be-
heerder van het Drentse natuurgebied Bargerveen 
(Staatsbosbeheer), gaf jaarlijks vergunningen uit aan 
bijenhouders om hun bijenkasten in het Bargerveen 
te plaatsen. Echter rees de vraag: lijdt de natuur niet 
onder de grote druk van de meer dan 520 honing-
bijkasten die plotseling geplaatst worden aan de 
randen van het Bargerveen? Wij wilden deze vraag 
beantwoorden door de dichtheid van honingbijen en 
wilde bijen in kaart te brengen en het stuifmeel dat 
zij bij zich dragen, te analyseren. Dit deden we door 
driemaal vaste routes te lopen in de maanden juli, au-
gustus en het begin van september; de maanden dat 
de flora van het Bargerveen in de bloeipiek zit. Het 
stuifmeel dat de bijen bij zich hadden, werd bekeken 
onder de microscoop, waardoor we konden zien wel-

ke bloemen de bijen gebruikten als stuifmeelbron. Uit 
de resultaten bleek, dat honingbijen vooral stuifmeel 
verzamelden van struikheide en, voordat deze begon 
te bloeien, bloemen uit de rozenfamilie (hoogstwaar-
schijnlijk braam). Het dieet van de wilde bijen was 
meer divers, maar struikhei en gewone dophei waren 
wel de belangrijkste stuifmeelbronnen. Honingbijen 
hadden significant meer struikheidepollen bij zich 
dan wilde bijen. De wilde bijensoorten die sterk af-
hankelijk zijn van struikheide als stuifmeelbron (zo-
als de veenhommel en heizijdebij) en meer dan 90% 
aan struikheidepollen bij zich droegen, werden alle-
maal (op één na) verder weg van de honingbijkasten 
gevonden. Wilde bijensoorten die minder gebonden 
zijn aan struikheide, weken vooral uit naar gewone 
dophei als stuifmeelbron. Het stuifmeel van gewone 
dophei werd bijna niet aangetroffen bij honingbijen, 
en ook werden honingbijen nauwelijks op deze plant 

KIEM-hbo proefonderzoek
Wellicht heeft u gehoord dat het NBV heeft meegewerkt aan het project KIEM-hbo van InHolland en 
Van Hall Larenstein. Het project is van start gegaan in het voorjaar van 2020 als proefonderzoek en 
ik had de rol gekregen als veldwerker! Ik kreeg die kans niet zomaar; in 2018 had ik samen met mijn 
afstudeermaatje al ervaring opgedaan met ons afstudeeronderzoek voor HBO Diermanagement bij Van 
Hall Larenstein.

Drentse natuurgebied Bargerveen 
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Vliegperioden honing- en een  aantal wilde bijen

Afbeeldingen van de hiervoor genoemde 
bijensoorten

Alleen al binnen ons vakgebied zijn vele discussies gevoerd over mogelijke voedselconcurrentie tussen 
wilde- en honingbijen. De meningen daarover blijven verdeeld want er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Concrete data over specifieke soorten wilde bijen zijn door de jaren heen niet geregistreerd, laat staan 
onderzocht. Maar als het gaat over de sterke terugloop van de totale insectenpopulatie gaat het over 
alle insecten. Elk insect is daarbij belangrijk en heeft een functie in de natuur. Wat de diversiteit in de 
natuur in de weg staat is menselijk handelen. 

IPC Meetlat Biodiversiteit
Monitoring binnen de gemeente Arnhem

Binnen de gemeente Arnhem gaat daarom in 13 ge-
bieden (Living Labs) het roer om. In deze gebieden zal 
met behulp van de IPC Meetlat voor Biodiversiteit, de 
situatie worden vastgesteld. Dit gebeurt op grond van 
wat je binnen dit gebied aantreft en wat er in princi-
pe zou kunnen voorkomen. De uitkomsten van de IPC 
Meetlat geven een helder beeld over het gebied en 
vormen een nieuwe basis voor ander beheer. Uitgangs-

punt daarbij is: als de basis goed is, herstelt de natuur 
vanzelf. Waardoor ook insecten weer in beeld komen.  
Door samenwerking met de Gemeente Arnhem zullen 
wij als betrokken partij hier volgend jaar meer over 
berichten. 

Lotty van den Bosch 
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