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Van de bestuurstafel

Postadres vereniging
Pijnboomhof 13, 6823 NP Arnhem

Bestuur
Paula Swenker (voorzitter)                  
voorzitter@debijenstal.nl  0317-314260     

Secretaris - vacature  
Henk Hoge zal tijdelijk de honeurs als 
secretaris waarnemen.
henk.hoge125@gmail.com

Wilko Jansen Venneboer (penningmeester)
penningmeester@debijenstal.nl            
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.  
te  Arnhem

Eddie van der Ham (pr en voorlichting)  
communicatie@debijenstal.nl     

Herman Radstake (opleidingen)
opleiding@debijenstal.nl  06-36196269

Adviseurs
Arthur Ohm (adviseur)
a.ohm@debijenstal.nl  026-3635697

Mart Coemans (adviseur)
mcoemans@debijenstal.nl  026-4451195

Redactie
Marcel Simon   
redactie@debijenstal.nl  026-4425514

Lotty van den Bosch   
redactie@debijenstal.nl  06-15823804

Edith Peters   
redactie@debijenstal.nl  06-22462909

Website
Vacature

Honingdepot
Sinajda Bognar      026-3554559
se.bognar@kpnmail.nl

Stal Simonveste
Marcel Simon (voorzitter)  026-4425514 
Klaas Poppinga      026-4952164
Erwin Prins       06-26768644
Rieks Holtjer      026-3615500
  
Stal Van Gastelhof
Herman Radstake (voorzitter) 06-36196269
Ab Broshuis                                              
Eddie van der Ham                                       
Niels van Rossem                                          
Ineke Wesseling                                            
Wouter Vink                                                    
Youssef el Messaoudi     

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven      026-4462588

Contactpersonen bijenziekten
Marcel Simon     026-4425514
Erwin Prins      06-26768644
	

Langzaam	maar	zeker	komen	we	weer	in	meer	nor-
male	toestanden	nu	het	covid	virus	terrein	verliest.	
Tot	voor	kort	was	het	niet	mogelijk	elkaar	fysiek	in	
een	ledenvergadering	te	ontmoeten
Dit	heeft	er	ook	toe	geleid	dat	we	de	goedkeuring	
van	de	 jaarstukken	digitaal	aan	de	 leden	moesten	
voorleggen.	 Alle	 stukken,	 zoals	 jaarverslagen	 van	
bestuur	en	commissies,	de	financiële	stukken	met	
het	bijbehorend	verslag	van	de	kascommissie	zijn	
in	 mei	 jl.	 naar	 de	 leden	 gemaild	 met	 het	 verzoek	
eventueel	 vragen	 in	 te	 dienen	 of	 anderszins	 op-
merkingen	 te	 maken.	 Er	 kwamen	 slechts	 enkele	
(lovende)	commentaren	terug	zodat	het	bestuur	de	
conclusie	heeft	getrokken	dat	de	jaarstukken	2020	
zijn	goedgekeurd.

Maar	zoals	gebruikelijk	trekken	onze	bijen	zich	hier	
niets	van	het	virus	aan.	Ruim	een	maand	wordt	er	
weer	 lustig	op	 los	gezwermd.	De	zwermapp	blijkt	
een	 heel	 goed	 instrument	 te	 zijn	 om	 snel	 en	 ef-
fectief	burgers	van	een	zwerm	af	 te	helpen.	Maar	
omdat	het	vorig	jaar	niet	echt	duidelijk	was	wie	nu	
deelnam	aan	de	zwermapp	heeft	het	bestuur	bij	het	
begin	 van	 het	 seizoen	 besloten	 de	 zwermapp	 op-
nieuw	 te	 installeren,	 nogmaals	 duidelijk	 gemaakt	
wat	de	criteria	zijn	om	deel	 te	nemen	aan	de	app	
(basis	 cursus	 gevolgd	 of	 anderszins	 ervaring	 met	
scheppen	van	zwermen),	maar	ook	om	de	beheer-
der	van	deze	app	over	meerdere	personen	te	ver-
delen	waarbij	 iemand	voor	2	weken	als	beheerder	
optreedt.	Want	soms	zijn	er	gedurende	een	langere	
periode	topdagen	waarbij	de	app	meerdere	malen	
per	dag	“pingt”	en	de	beheerder	het	dus	erg	druk	
heeft.	 Het	 is	 fijn	 om	 te	 zien	 dat	 het	 goed	 functio-
neert.

Daarnaast	werkt	te	bijenbabbelbox	ook	heel	goed.	
Vragen	,weetjes,	nieuwe	ideeën,	er	komt	veel	langs	
waar	menigeen	zijn	voordeel	mee	kan	doen.

Maar	 het	 belangrijkste	 was	 wel	 dat	 we	 eind	 mei	
weer	 voor	 het	 eerst	 dit	 jaar	 onze	 bijpraatochtend	
konden	houden.	Het	was	prachtig	weer	en	iedereen	
was	blij	dat	hij/zij	de	ander	weer	eens	zag	en	dat	we	
eens	uitgebreid	met	elkaar	konden	bijpraten.
Hopelijk	wordt	dit	de	komende	maanden	weer	“nor-
maal”.	

Aansluitend	zijn	een	aantal	van	ons	begonnen	met	
het	vullen	van	insecten	hotels.	Bamboe	zagen,	ga-
ten	boren,	het	kost	meer	 tijd	dan	 je	denkt	en	een	
aantal	heeft	kasten	meegenomen	om	verder	te	vul-
len.	 Deze	 kunnen	 (voor	 volgend	 jaar)	 aangeboden	
worden	als	uiting	van	het	belang	dat	ook	wij	eraan	
hechten	dat	de	wilde	bij	er	bij	hoort.

Inmiddels	was	het	bestuur	erin	geslaagd	om	weer		
voor	ieder	die	dat	wenste,	honingpotjes	te	bestellen	
onder	het	wakend	oog	van	Henk	Hoge	die	met	hulp	
van	anderen	voor	de	organisatie	zorgdroeg.	

Zoals	 bekend	 zocht	 het	 bestuur	 al	 lang	 naar	 een	
nieuwe	 secretaris.	 Henk	 Hoge	 was	 bereid	 gevon-
den	 om	 gedurende	 een	 interim	 periode	 van	 bij-
na	 2	 jaar	 het	 secretariaat	 op	 zich	 te	 nemen.	 Het	
bestuur	 is	 Henk	 heel	 erg	 dankbaar	 dat	 hij	 be-
reid	 is	 geweest	 de	 afgelopen	 periode	 het	 bestuur	
bij	 alle	 werkzaamheden	 te	 ondersteunen	 want	
hij	 heeft	 ook	 veel	 digitaal	 moeten	 organiseren.	
Nu	heeft	Lotty	van	den	Bosch	zich	bereid	verklaard	
om	deze	werkzaamheden	op	zich	te	nemen	en	het	
bestuur	hoopt	haar	 in	de	komende	 ledenvergade-
ring	voor	te	dragen	als	bestuurslid/secretaris.
	
Paula Swenker
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Steenstraat 81  • 6828 CG Arnhem •  T 026 - 303 23 57

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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Wetenschappers zijn blij met een wijziging van de Wet dieren, die 
strengere eisen stelt aan het houden van dieren...door Erwin Prins

Voor de bijpraat ochtenden op Stal Simonveste in Rheden is  
het in de komende maanden voorlopig nog van belang vooraf  
aan te melden bij Lotty: lgc.vandenbosch@gmail.com

De bijpraat ochtenden vinden altijd op de laatste zaterdag  
van de maand plaats.   

Juni 
26 juni 10:00 uur: bijpraat ochtend stal Simonveste

Juli 
10-11 juli LOI (Landelijke Open Imkerij) dagen. Stal Simonveste zal  
geopend zijn voor publiek op zondag 11 juli. 

31 juli 10:00 uur: bijpraat ochtend stal Simonveste

Augustus 
28 augustus 10:00 uur: bijpraat ochtend stal Simonveste

September 
25 september 10:00 uur: bijpraat ochtend stal Simonveste 
 
Oktober 
Honingkeuring: In de aankomende periode zal er weer honing worden geoogst.  
Tip voor nu alvast: Bewaar drie potjes honing voor de honingkeuring !  

Begin oktober vindt de jaarlijkse honingkeuring plaats i.s.m. collega’s van afd. Liemers, 
waarbij de keuring wordt opgezet zoals vorig jaar. D.w.z. op woensdag kunt u de honing 
ter keuring aanbieden, donderdag wordt de honing gekeurd en vrijdag kunt u de honing 
weer ophalen. 

Wij hopen in oktober weer van start te kunnen gaan met ons lezingenprogramma. 

In de septemberuitgave van De Bijenstal volgt de informatie over de honingkeuring en 
de lezingen.   
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Het	onderhouden	van	de	bijenvolken	op	Simonveste	is	sinds	jaar	en	dag	uitgevoerd	tijdens	de	basis-
cursus.	Door	de	regelmaat	in	het	cursusprogramma	werden	de	nodige	stappen	stelselmatig	gedaan.	
Van	de	voorjaarsinspectie	tot	en	met	het	inwinteren	werd	de	cursisten	het	bijenjaar-door	aangeleerd.	
Daarmee	kon	ook	worden	aangetoond	dat	je	als	weekend-imker	je	hobby	kunt	uitvoeren.	De	cursus	
vond	immers	steeds	op	zaterdag	plaats.	Zo	kun	je	op	het	weekend	een	veger	maken	voordat	er	beleg-
de	doppen	waren,	en	dan	het	tweede	weekend	erna	doppen	breken.	Vaak	werd	er	daarom	zelfs	in	het	
rooster	op	zondag	de	veger	gemaakt	en	na	13	dagen	de	doppen	gebroken.	En	dat	kon	wel	eens	een	
dagje	te	vroeg	zijn.	En	ja,	ik	weet	wel	dat	het	bijenleven	niet	precies	volgens	het	boekje	loopt,	maar	in	
grote	lijnen	wel.	En	in	nood	was	er	altijd	wel	iemand,	meestal	de	cursusleider,	die	tussendoor	ingreep.
Waarom	schrijf	ik	dit?	Het	is	natuurlijk	bekende	materie.
Er	wordt	geen	cursus	meer	gegeven	op	Heuven	sinds	de	Corona	dit	verhinderde.	En	er	waren	ook	geen	
demonstraties	op	zondagen.	Dit	had	de	consequentie	dat	leden	van	de	stalcommissie	in	hun	vrije	tijd	de	
bijenvolken	onderhielden.	En	die	vrije	tijd	is	niet	altijd	beschikbaar	op	het	juiste	moment.	En	degene	die	
dichtbij	woont,	wat	soms	heel	handig	is,	moet	ook	wel	eens	verstek	laten	gaan.Kortom:	wie	is	bereid	
lid	te	worden	van	de	stalcommissie	om	met	name	te	helpen	de	bijen	te	verzorgen.	We	zoeken	iemand	
die	niet	te	ver	af	woont,	die	bij	voorkeur	enige	ervaring	bezit,	maar	ook	vooral	iemand	die	zich	zodanig	
betrokken	voelt	bij	die	volken,	als	bij	zijn	of	haar	eigen	volken.	
Vergoeding:	een	extra	kans	om	van	je	hobby	te	genieten!	

Namens de stalcommissieleden:
Rieks Holtjer, Klaas Poppinga, Erwin Prins en Marcel Simon.

Han Geltink: charisma, warmte en toewijding kenmerkten hem.

Een fijne vriend en collega voor vele imkers is niet meer onder ons.

We	zullen	hem	missen,	om	zijn	warme	 interesse	voor	anderen.	Zijn	hartelijke,	gulle	 lach.	Zijn	 typische	
humor	met	milde	ondertoon	van	zelfspot,	die	het	“gedoe”	dat	bijenhouden	ook	vaak	is,	relativeerde.

Zijn	vanzelfsprekende	bereidheid	en	beschikbaarheid	voor	allerhande	hand-en-spandiensten.	Van	de	suc-
cesvolle	instapcursus	“Bijenaaien”	bij	hem	en	Corrie	thuis,	jaren	geleden.	Tot	en	met	de	nieuwbouw	stal	
Angerenstein	(Van	Gastelhof)	en	uitbreiding	stal	Simonveste	met	honingslingerruimte.	Maar	ook	assisten-
tie	bij	de	praktijklessen	en	de	“nazorg”	van	de	nieuwe	imkers	na	hun	basiscursus.	Natuurlijk	ook	zijn	ja-
renlange	toewijding	als	secretaris	van	imkersvereniging	Arnhem-Velp	e.o.

Kortom	Han,	gesteund	door	zijn	liefdevolle	vrouw,	en	collega	imker,	Corrie,	was	er	altijd	als	je	hulp	nodig	
had.	Een	andere	opvallende	eigenschap	van	Han	was	zijn	drang	om	te	verbeteren	en	vernieuwen	in	het	
met	bijen	werken.	Zo	bedacht	Han	een	elegante	oplossing	voor	het	dagelijks	bijvullen	van	de	voerbakken	
tijdens	het	inwinteren.	Han	zocht	net	zo	lang	hoe	klein	de	gaatjes	in	het	deksel	van	de	voeremmer	moesten	
zijn.	Zodat	het	suikerwater	druppelsgewijs,	maar	wel	continu,	in	het	volk	ter	beschikking	kwam.	
En	zie	daar:	na	2	á	3	weken	was	de	emmer	leeg	en	het	volk	netjes	in	gewinterd.	Zelf	pas	ik	deze	methode	
ook	met	goed	resultaat	toe.

Han	imkerde	met	Corrie	vanuit	hun	eigen	bijenstal	in	hun	royale,	bloemrijke	tuin.	Intussen	zijn	van	de	5	
volken	er	3	aan	liefhebbers	overgedaan.	De	overgebleven	2	volken	blijven	voorlopig	in	de	familie.	Eén	van	
de	kleinzonen	heeft,	door	zijn	opa,	zodanige	interesse	in	bijenhouden	gekregen	dat	hij	nu	privélessen	van	
Mart	Coemans	krijgt.	Hij	wil	serieus	gaan	imkeren	als	hij	klaar	is	met	zijn	studie.	Een	mooiere	gedachte	
kunnen	we	niet	bedenken	voor	een	in	memoriam	van	Han	als	collega	imker	in	ruste…

Arthur Ohm

OPROEP
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Drachtplanten

Het	verslag	van	Mieke	van	Dijk:	
Een bonte mengeling van bloemen in het 
plantsoen
In	 2018	 benaderde	 de	 imkervereniging	 Arn-
hem-Velp	 de	 bewoners	 van	 onze	 straat	 met	 een	
actie	voor	bloemen	en	bijen	in	het	openbaar	groen.	
De	straat	was	blij	 verrast.	Vrolijke	bloemen	wilde	
iedereen	 wel	 en	 het	 doel	 was	 ook	 nog	 eens	 heel	
nobel,	namelijk	voedsel	bieden	aan	bijen	en	andere	
insecten.	Ook	de	gemeente	werkte	mee.	Die	zorgde	
dat	de	bovenste	laag	grond	met	grassen	en	kruiden	
werd	weggeschoven,	zodat	er	ruimte	kwam	voor	de	
bloemzaadjes	om	te		kiemen.	En	nog	belangrijker:	
de	 imkervereniging	regelde	met	de	gemeente	dat	
er	nog	maar	één	keer,	laat	in	het	seizoen,	wordt	ge-
maaid.	Want	meerdere	keren	per	jaar	maaien	zorgt	
ervoor	 dat	 zodenvormende	 grassen	 de	 overhand	
krijgen.	Door	laat	te	maaien	krijgen	bloemplanten	
meer	kans	en	kunnen	ze	zaad	laten	vallen	om	open	
plekken	op	te	vullen.

Al	snel	was	de	hele	straat	in	de	weer	om	een	zaai-
bed	 te	maken,	 te	zaaien,	bordjes	 te	plaatsen	enz.	
Al	binnen	enkele	weken	verschenen	grote,	kleurrij-
ke	en	exotische	bloemen.	Per	week	veranderde	de	
kleurenpracht,	want	het	was	een	bont	mengsel	met	
veel	planten	die	hier	niet	vanzelf	groeien.	Vanwege	
de	 droge	 zomer	 kon	 het	 maaien	 achterwege	 blij-
ven,	waardoor	ook	het	 jaar	daarop	nog	behoorlijk	
wat	 bonte	 bloemen	 te	 zien	 waren.	 Inmiddels	 zijn	
we	drie	 jaar	verder.	Als	 ik	nu	uit	ons	keukenraam	
kijk,	 zie	 ik	 de	 margrieten	 in	 bloei	 komen	 en	 ook	
de	teunisbloemen	en	koningskaarsen	hebben	zich	
weten	te	handhaven.	Verder	wordt	het	beeld	gevuld	
met	ijle	grassen	en	schrale	open	plekken	met	een	
kleurrijke	 plek	 van	 spontaan	 opgekomen	 reigers-

bek.	Straks	zullen	er	nog	enkele	bijzondere	planten	
bloeien,	maar	de	meest	uitbundige	bloeiers	komen	
niet	meer	 terug.	Bezorgd	vragen	de	buren	wat	er	
moet	gebeuren	om	die	bloemen	terug	te	krijgen.	Of	
moeten	we	ons	er	bij	neerleggen	dat	de	bloemen-
pracht	niet	blijvend	is?

De natuur selecteert
Het	verdwijnen	van	die	wonderlijke	kleurenpracht	is	
een	natuurlijk	proces.	Zo’n	bont	bloemenmengsel	
bestaat	namelijk	voor	een	deel	uit	planten	die	van	
nature	maar	één	of	twee	jaar	oud	worden,	de	één-
jarige	en	tweejarige	planten.	Denk	aan	de	klaproos	
en	de	korenbloem,	die	vanuit	warme	gebieden	met	
de	teelt	van	granen	in	onze	streken	terecht	is	geko-
men.	Ze	komen	voor	op	pas	omgezette,	open	grond,	
zoals	in	een	graanakker,	en	sterven	na	één	of	twee	
jaar	af.	Het	jaar	daarop	zaaien	ze	zich	opnieuw	uit	
op	open	plekken.	Maar	intussen	zijn	er	ook	planten	
gaan	groeien	die	langer	leven,	zoals	bijvoorbeeld	de	
margriet.	Deze	overblijvende	of	vaste	planten	krij-
gen	op	den	duur	de	overhand.	De	fleurige	margriet-
jes	uit	het	zaai-experiment	zijn	dan	ook	gebleven.	
Onder	de	overblijvende	planten	zijn	ook	veel	gras-
sen.	 Ze	 zaten	 niet	 in	 het	 bloemenmengsel,	 maar	
hun	zaad	zat	nog	in	de	grond,	vandaar	dat	grassen	
na	enkele	jaren	toch	weer	terug	zijn.

Maar	er	is	nóg	iets:	juist	de	meest	opvallende	soor-
ten	waren	niet	bestand	 tegen	onze	droge,	schrale	
bodem.	 Voor	 de	 natuur	 is	 het	 geen	 verlies	 dat	 ze	
verdwenen	 zijn,	 want	 die	 grote,	 veredelde	 bloe-
men	blijken	weinig	nut	 te	hebben	voor	 (wilde)	bij-
en,	hommels,	zweefvliegen	en	vlinders.	Ze	nemen	
daarmee	 ruimte	 in	 waar	 ook	 inheemse	 planten	
kunnen	groeien.	Die	inheemse	planten	zien	er	min-

der	spectaculair	uit,	maar	onze	inheemse	insecten	
zijn	 juist	op	die	soorten	 ingesteld,	want	 in	de	 lan-
ge	evolutie	die	planten	en	insecten	samen	hebben	
doorgemaakt,	 zijn	 ze	 op	 elkaar	 aangepast.	 Laten	
we	 dus	 bij	 eventuele	 nieuwe	 inzaai-acties	 kiezen	
voor	een	mengsel	dat	hoort	bij	de	droge,	arme	en	
zure	grond	van	Arnhem-Noord.

Resultaten
Is	 de	 actie	 voor	 de	 bloemen	 en	 de	 bijen	 dan	 voor	
niets	geweest?	Nee,	het	was	goed	om	samen	een	
klus	 te	 klaren	 en	 buurtbewoners	 zijn	 zich	 meer	
bewust	geworden	van	de	natuur	om	hun	heen.	Per	
saldo	 is	 het	 ook	 goed	 geweest	 voor	 de	 bijen	 en	
andere	 insecten,	 want	 vóór	 de	 bijenactie	 maaide	
de	 gemeente	 twee	 keer	 per	 jaar.	 En	 hoe	 vaker	 je	
maait,	hoe	meer	de	grassen	gaan	overheersen.	Op	
de	 arme	 gronden	 van	 Arnhem-Noord	 is	 één	 keer	
per	jaar	maaien	genoeg,	want	dan	wordt	de	graszo-
de	minder	dicht,	zodat	ook	bloemplanten	een	kans	
krijgen.
In	 de	 afgelopen	 drie	 droge	 zomers	 kon	 het	 maai-
en	 zelfs	 helemaal	 achterwege	 blijven,	 waardoor	
bloemplanten	en	insecten	meer	kans	kregen.	Want	
sommige	 insecten	 leggen	 hun	 eieren	 op	 de	 plan-
ten	of	overleven	zelf	 in	ruigtes	die	niet	afgemaaid	
zijn.	Als	alles	ieder	jaar	tot	in	de	puntjes	wordt	af-
gemaaid,	kunnen	ze	dus	niet	overleven	en	geen	na-
geslacht	voortbrengen.
Om	daar	structureel	 iets	aan	 te	doen	gaat	de	ge-
meente	 op	 verzoek	 van	 de	 imkervereniging	 bij	
wijze	 van	 proef	 stukken	 gras	 langs	 de	 beplanting	
niet	meer	ieder	jaar	maaien.	Daardoor	ontstaat	en	
geleidelijke	 overgang	 tussen	 bos/struikgewas	 en	
grasland,	in	de	vakwereld	een	‘zoom’	genoemd.	Je	
zou	kunnen	zeggen:	dan	hebben	insecten	alles	bij	
de	 hand:	 zon	 en	 schaduw,	 de	 mogelijkheid	 om	 te	
overwinteren	 in	 ruigte	 en	 struikgewas,	 bloeiende	
struiken	en	bloemen	voor	de	nectar.

1x	per	jaar	maaien	 om	 het	 andere	 jaar	 maaien,	
steeds	een	deel	ruigte	laten	staan

Alleen	in	natuurgebieden	én	in	het	openbaar	groen	
wordt	 geen	 gif	 gebruikt,	 niet	 bemest	 en	 niet	 ont-
waterd.	In	Arnhem	en	Velp	gaat	het	om	een	flinke	
oppervlakte	met	heel	diverse	milieus.	Denk	aan	de	
parken	 met	 oude	 bomen,	 bronnen	 en	 beekjes	 en	
libellen.	En	denk	ook	aan	de	warme	zuidhellingen	
op	schrale,	droge	grond	begroeid	met	grassen	en	
kruiden,	rijk	aan	mieren	en	andere	insecten	die	van	
warmte	en	droogte	houden.	Het	is	een	ideale	mix.	
Laten	we	dus	het	openbaar	groen	koesteren	en	kij-
ken	waar	nog	winst	te	halen	is.	Maar	laten	we	ons	
ook	de	vraag	stellen	hoe	we	een	breder	publiek	er-
bij	 kunnen	 betrekken	 en	 hoe	 mensen	 van	 die	 bij-
zonderheden	kunnen	genieten.	
Vanuit	de	werkgroep	Drachtplanten	hebben	wij	aan	
Mieke	van	Dijk	gevraagd	of	zij	bereid	is	ons	te	advi-
seren	voor	wat	betreft	de	samenstelling	van	zaden-
mengsels	 zodat	 deze	 beter	 aansluiten	 bij	 de	 oor-
spronkelijke	flora	in	onze	gebieden.	

Namens de Drachtplantencommissie,
Lotty van den Bosch (vz)
Foto’s:  Anne Bruin

In de vorige uitgave van de bijenstal hadden wij al aangegeven onze zadenmengsels dit jaar onder de 
loep te leggen en aan te passen zodat de aanplant meer passend is aan wat van oorsprong voor- komt 
in de gebieden die wij inzaaien. 

Het toeval wil dat een bewoner in een van de wijken waar is ingezaaid, de oud-docent Landschapsecolo-
gie Hogeschool van Hall Larenstein, Mieke van Dijk is. Uiteraard beschikt deze oud-docent vanuit haar 
vakgebied landschapsecologie over een schat aan kennis over o.a. haar buurt, de oorsprong en alles 
wat er groeit en bloeit, ook vóór dat er werd ingezaaid. Zij doet verslag van haar bevindingen en heeft in 
het kader van het verbeteren van de biodiversiteit toch wel een opmerkelijke ontdekking gedaan.

Gewone	reigersbek	zaait	zich	spontaan	uit	op	open	
plekken,	die	door	de	droogte	ontstaan.
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Maar	 wat	 men	 allemaal	 als	 versiering	 laat	 aan-
brengen	 grenst	 aan	 het	 ongelofelijke.	 En	 ik	 moet	
toegeven,	 soms	 ziet	 het	 er	 kunstig	 uit,	 maar	 wel		
veel	verschil	 in	kunst	en	Kunst.	Dit	 laatste	vind	 je	
zeker,	als	behorend	tot	hun	cultuur,	bij	de	Maori’s	
in	Nieuw	Zeeland.	Prachtige	spiraalvormige,	geom-
etrische	patronen,	die	soms	op	het	gezicht	worden	
aangebracht	ter	illustratie	tot	welke	stam	men	be-
hoort,	bij	vrouwen	op	de	kin.	Maar	vooral	bij	man-
nen	op	benen	en	armen,	waarbij	de	tatoeage	lijkt	op	
een	kous	of	mouw.	

Bij	mijn	zoektocht	naar	een	 tattoo	 in	de	vorm	van	
een	bij	--en	daar	ging	het	natuurlijk	om--	moest	ik	
niet	bij	de	Maori’s	zijn.	Daar	zie	je	eerder	een	stoere	
leeuw	of	een	schildpad.	
Nee,	 voor	 bijentatoeages	 is	 in	 onze	 cultuur	 meer	
belangstelling.	 Want	 natuurlijk	 worden	 ook	 bijen	
als	tattoo	toegepast.	Vaak	heel	lelijk,	of	het	is	geen	
bij,	maar	heet	dan	zo.	
Met	hulp	van	Bart	heb	ik	er	een	aantal	uitgezocht.	
Soms	 heel	 bescheiden,	 maar	 er	 zijn	 erbij	 die	 een	
grote	K	verdienen.

Bijen in de kunst
Het heeft me wel wat doen twijfelen. Kun je een tattoo tot kunst rekenen? Want je ziet soms tattoos……
Hoe wil je dat op je lijf laten zetten! Laat ik voorop stellen dat ik het nooit zou laten doen. Je zult er maar 
spijt van krijgen. Ja het schijnt weer met moeite en pijn weg gelaserd te kunnen worden. En wat gebeurt 
er met je kunstwerk als de ouderdom toeslaat op je huid? De hangende tuinen van Babylon?

Ik	heb	er	nooit	op	gelet	of	imkers	zich	een	bijen	tat-
too	 laten	aanmeten,	maar	het	zou	me	niet	 verba-
zen	dat	de	jongere	generatie	imkers,	en	dat	zijn	er	
steeds	meer,	er	wel	aan	begint.

Marcel Simon
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              “D’r Bij”
Door	te	beschrijven	wat	een	lid	naast	
bijenhouden	D’r	Bij	doet	leren	we	onze
leden	beter	kennen

Oranje wordt Europees Kampioen 
(Als ze zich aan ons voedselconcept 
houden)!

Naam: Jacco Rozenberg
Leeftijd: 51 jaar
Woont: in Rijkerswoerd. Getrouwd met Wendy en 
vader van 3 dochters
Beroep: Service en keukenchef bij de KNVB

Bij	het	verschijnen	van	dit	blad,	zitten	we	midden	in	
de	 Oranje	 koorts.	 Het	 EK	 voetbal	 wordt	 gespeeld,	
een	mooie	reden	om	Jacco	te	spreken.	We	hebben	
geen	idee	of	imkers	van	voetbal	houden,	maar	Jac-
co	 heeft	 een	 bevlogen	 verhaal	 over	 sport	 en	 voe-
ding,	waar	hij	graag	over	vertelt.

Jacco	werkt	voor	de	KNVB	in	Zeist.	Op	deze	unieke	
plek	is	een	Campus	gevestigd	waar	je	onder	andere	
het	bondskantoor	van	de	KNVB,	maar	ook	de	VAR,	
het	 Teamhotel	 en	 het	 Voetbal	 Medisch	 Centrum	
vindt.	 In	het	 trainingscentrum	heeft	hij	het	hospi-
tality	team	mee	opgezet!	Op	de	KNVB	Campus	trai-
nen	 de	 spelers	 van	 alle	 vertegenwoordigende	 elf-
tallen,	 scheidsrechters	 en	 iedereen	 die	 maar	 iets	
met	 voetbal	 te	 maken	 heeft!	 Maar	 ook	 komen	 er	
bedrijven	die	 in	de	basis	niets	met	voetbal	 te	ma-
ken	hebben	maar	opzoek	zijn	naar	een	unieke	plek.	
Trots	vertelt	hij	over	de	Oranje	leeuwinnen	(dames	
elftal),	over	het	damesteam	uit	de	VS	(zeer	gedisci-
plineerd)	en	Jong	Oranje,	maar	ook	over	de	finale	
van	het	schoolvoetbal	die	er	jaarlijks	wordt	gehou-
den.

Samen	met	Naomi	Brinkmans	(sport	diëtiste)	heeft	
hij	Invulling	gegeven	aan	het	foodconcept,	dat	breed	
wordt	ingezet	in	de	voetbalwereld.	Het	foodconcept	
is	 onderverdeeld	 in	 drie	 kleuren.	 Oranje	 (koolhy-
draten)	energie.	Blauw	(proteïnen)	opbouw	en	her-
stel,	en	Groen	(vitamines	en	mineralen)	onderhoud.	
Met	deze	onderverdeling	geeft	hij	de	voetballers	de	
juiste	bouwstoffen	bij	de	verschillende	activiteiten.	
Bijvoorbeeld	wordt	er	voor	de	wedstrijd	het	oranje	
bord	getoond	om	genoeg	energie	te	hebben	om	de	

wedstrijd	te	winnen.	Samen	met	Naomi	schreef	hij	
het	boek:	Scoren	met	voeding.	Het	is	een	prachtig	
vormgegeven	en	toegankelijk	boek,	met	60	recep-
ten	 voor	 maaltijden	 en	 tussendoortjes.	 Het	 is	 ge-
schreven	voor	de	voetballer	die	beter	wil	presteren	
in	de	wedstrijd!	Maar	ook	voor	iedereen	die	gewoon	
lekker	wil	eten!

In	 de	 Corona	 tijd	 is	 het	 ook	 voor	 de	 campus	 aan-
passen,	de	groepen	die	komen,	blijven	in	hun	eigen	
bubbel.	 De	 landen	 die	 meedoen	 met	 het	 EK	 heb-
ben	allen	een	eigen	chef-kok	met	een	keukenteam,	
deze	mensen	zijn	maanden	van	huis.	Het	is	een	fan-
tastische	ervaring,	maar	Jacco	vindt	het	ook	fijn	om	
thuis	te	zijn.

Thuis	 in	 Rijkerswoerd	 woont	 hij	 met	 Wendy	 en	
dochters	Meyke	(20)	en	Malou	(14).	Dochter	Iris	(17)	
woont	sinds	haar	7e	jaar	in	een	instelling,	zij	is	ge-
boren	met	een	chromosomen	afwijking	en	functio-
neert	op	het	niveau	van	een	kind	van	1,5.	Jacco	laat	
een	filmpje	 van	haar	zien,	 vandaag	gestuurd	door	
de	begeleiding,	waarin	ze	met	haar	nieuwe	pyjama	
aan,	op	de	bank	zit	te	stralen.	Ze	loopt	enthousiast	
naar	de	tv	om	duidelijk	te	maken	dat	ze	tv	wil	kijken.	
In	de	 jaren	dat	 ze	 thuis	woonde,	moest	er	dag	en	
nacht	iemand	bij	haar	zijn.	Dit	heeft	een	zware	wis-
sel	getrokken	op	het	gezin,	haar	los	moeten	laten	
was	de	moeilijkste	beslissing	in	hun	leven.	Het	hele	
gezin	is	dol	op	haar.		Tijdens	de	lockdown	hebben	ze	
elkaar	3	maanden	niet	kunnen	zien,	ze	hebben	zich	
machteloos	 gevoeld.	 Het	 lukte	 om	 via	 Face-time	
contact	te	maken	en	nog	steeds	is	dat	een	favoriete	
bezigheid	van	Iris.	De	grootste	les,	zegt	Jacco,	is	dat	
we	geleerd	hebben	blij	te	zijn	met	de	kleine	dingen	
in	het	leven.	

Toen	Jacco	nog	bij	de	Bilderberg	groep	werkte	heeft	
hij	in	een	functioneringsgesprek	met	zijn	directeur,	
aangegeven	dat	het	leuk	zou	zijn	om	bijen	te	gaan	
houden	bij	het	hotel.	Na	contact	met	onze	 imker-
vereniging	 kreeg	 hij	 als	 mentor	 Marcel	 Simon	 en	
van	hem	en	de	bijencursus	heeft	hij	de	liefde	voor	
de	bijen	ontwikkeld.	Later	bleek	dat	hij	dit	eigenlijk	
geërfd	had	van	zijn	opa	een	bollenboer	uit	de	Wie-
ringermeer.	 Toen	 hij	 naar	 de	 KNVB	 vertrok,	 heeft	
hij	 de	 bijen	 bij	 Piet	 Nibbeling	 op	 de	 Paardenmaat	
gezet.	Hij	heeft	2	volkjes	en	vindt	het	ook	een	mooi	
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aantal	 om	 mee	 te	 werken.	 Weten	 we	 van	 Piet	 en	
Ralph	dat	zij	zonder	bescherming	met	de	zwarte	bij	
imkeren,	Jacco	pakt	het	wat	anders	aan.	Hij	blijkt	
allergisch	voor	de	bijensteken	en	trekt	bij	wijze	van	
spreken	zijn	pak	al	aan	in	de	auto.	In	januari	is	hij	
begonnen	met	immuuntherapie,	via	de	poli	allergo-
logie	in	Velp.	Hij	laat	zich	wekelijks	bij	de	huisarts	
injecteren	met	Alutard,	na	de	prik	moet	hij	een	half	
uur	blijven	ter	controle.	De	dosering	gaat	in	opbouw	
omhoog,	uiteindelijk	duurt	de	behandeling,	die	la-
ter	maandelijks	wordt,	4	jaar.	Een	hele	investering,	

voor	 een	 hobby.	 Jacco	 nuanceert	 dit,	 het	 imkeren	
geeft	 hem	 rust,	 in	 zijn	 hectische	 bestaan.	 Haast	
meditatief,	kleur	Groen!

En	als	we	dan	nog	even	terugkomen	op	het	EK.	Op	
welke	plaats	eindigt	het	Nederlands	elftal?	Als	ze	
ons	voedselconcept	aanhouden,	worden	ze	(we)	ze-
ker	kampioen,	voorspelt	onze	chef-kok.

Edith Peters
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deBijenstal
Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek

Maar	 allereerst	 wil	 ik	 even	 stilstaan	 bij	 het	 over-
lijden	van	mijn	imkermentor	en	vooral	ook	imker-
vriend	Han	Geltink.	

Stoere	Han	 is	er	niet	meer.	Hij	hielp	bij	de	 lessen	
en	had	altijd	een	eigen	visie	op	het	imkeren…	“Niet	
teveel	storen	die	bijen,	met	rust	laten!	Waarom	wil	
je	de	koningin	zoeken?	Als	er	stuifmeel	binnenkomt	
is	de	koningin	aan	de	leg,	dan	weet	je	genoeg”.	Als	
beginnend	imker	(	2014	eerste	volkje)	vond	ik	best	
spannend	 allemaal	 en	 vroeg	 ik	 of	 Han	 mij	 wilde	
helpen…en	 zo	 geschiedde…	 Samen	 schepten	 we	
mijn	eerste	zwermen…Ik	herinner	mij	ook	de	eer-
ste	honing,	die	ik	bij	hem	thuis	mocht	slingeren	in	
zijn	zelfgemaakte	slinger	van	een	ton	met	een	oude	
naaimachine	 motor…”Het	 is	 niet	 veel,	 misschien	
niet	de	moeite…mompelde	hij	nog…waarop	Corrie,	
zijn	lieve	vrouw	hem	toefluisterde,	dat	is	juist	heel	
veel”!	 Haar	 eerste	 honing,	 slinger	 nu	 maar..!	 Dat	
is	best	veel	hoor	Juul!”	Trots	keerde	ik	huiswaarts	
met	de	eerste,	misschien	10	potjes	honing???	
Of	schep	ik	nu	op?																																											

Zo	kwamen	Corrie	en	Han	jaarlijks	oliebollen	eten,	
een	keer	een	borreltje	drinken	en	zagen	we	elkaar	
zo	nu	en	dan…	Dat	gaan	we	missen…En	vooral	ook	
zijn	verhalen	op	de	bijen	bijpraatochtenden	op	Heu-
ven	op	zaterdagochtend,	zijn	enorme	ervaring,	zijn	
enthousiasme.	 Er	 stond	 een	 prachtig	 interview	 in	
De	vorige	Bijenstal	met	hem	door	Edith,	echt	zoals	
Han	was	maar	nu	nog	gelukkig	in	onze	herinnering	
is.	Iemand	met	hart	voor	de	bijen.	

Als	je	bijen	houdt	wil	je	natuurlijk	dat	het	goed	met	
ze	gaat…Hoe	doe	 je	dat?	Wat	hebben	bijen	nodig?	
Daarnaast	 hebben	 we	 te	 maken	 met	 een	 ernstig	
probleem,	76%daling	van	het	aantal	insecten	in	nog	
geen	30	jaar!	En	er	verdwijnen	ook	nog	steeds	meer	
soorten	 insecten	 (bron:	 Natuurmonumenten).	 Ge-
lukkig	 is	er	wel	meer	kennis	en	bewustzijn	dat	er	
iets	 moet	 gebeuren,	 slim	 maaien,	 veel	 dood	 hout	
laten	 liggen	 en	 bloemrijke	 akkers	 en	 oevers	 aan-
leggen.	

	Velperweg	sinusmaaien

Dit voorjaar worden we vooral erg nat door de vele, tropisch-achtige regens en kou, iets waar onze 
honingbijen ook niet bepaald enthousiast van worden….Daarentegen was het goed groeiweer voor de 
inheemse planten. De wilde bijen, waaronder ook vele soorten hommels, vlogen dan ook volop in mijn 
tuin! De holwortel en vele soorten dovenetels waren favoriet en bloeiden weelderig… Natuurlijk deed 
ik mee aan de nationale bijen-telling, vooral ook leuk om met kinderen te doen! De tuinhommel, boom-
hommel, aardhommel, metselbij, gehoornde metselbij, steenhommel, sachembij  ( herkenbaar aan zijn 
lange tong, grappig om te zien) en veel soorten zweefvliegen heb ik met bewondering bekeken en fana-
tiek genoteerd… Ja, Juul, de tuin wordt steeds meer een bijentuin….Hoe doe je dat? 

Nederland	 heeft	 in	 totaal	 3	 miljard	 m2	 aan	 tuin.	
Daarvan	is	1,4	miljard	tuin	niet	groen.	Als	we	in	elke	
tuin	 1	 m2	 reserveren	 voor	 insecten	 gaat	 ons	 land	
weer	gonzen	van	de	insecten!
Dus	ga	aan	de	slag	en	kijk	wat	je	zelf	kunt	doen	in	je	
eigen	tuin	of	balkon.	Maak	van	je	tuin	een	thuis	voor	
insecten!	 Het	 begint	 met	 een	 andere	 visie,	 geen	
“nette”	 tuin	maar	een	wilde	 tuin,	beetje	rommeli-
ger,	maar	een	weelde	voor	bijen	en	vlinders.	Hier	
wat	tips:
Het	begint	met	de	bodem,	laat	de	grond	zoveel	mo-
gelijk	met	rust,	stop	met	fanatiek	spitten	en	schof-
felen.	Laat	takjes	en	bladeren	liggen,	dit	is	voeding	
voor	 wormen,	 bacteriën	 en	 schimmels.	 Maak	 zelf	
compost,	dat	houdt	de	bodem	vochtig.	Zorg	dat	de	
bodem	zoveel	mogelijk	is	begroeid.	Dan	tegels	er-
uit,	bloemen	erin.	En	dan	het	 liefst	bloemen	waar	
insecten	 iets	 aan	 hebben.	 Geen	 planten	 die	 zijn	
doorgekweekt	 met	 dubbele	 bloemblaadjes	 uit	 het	
Tuincentrum,	 liever	 inheemse	 soorten	 en	 bijen-
bloemzaad.	 	 Kijk	 bv	 op	 Drachtplanten.nl,	 een	 site	
met	veel	plantennamen	en	de	(wilde)	bijen	die	daar	
specifiek	 op	 af	 komen.	 Of	 op:	 nm.nl/kiesdejuiste-
plant.	Door	je	gazon	minder	te	maaien,	verandert	je	
tuin	in	een	bloemenzee	met	madeliefjes,	paarden-
bloemen,	speenkruid	en	klaver.	Dat	betekent	volop	
stuifmeel,	 nectar	 en	 plekjes	 om	 te	 schuilen	 voor	
vlinders	 en	 andere	 insecten.	 Denk	 ook	 aan	 voed-
sel	voor	rupsen	zoals	brandnetel.	Laat	er	een	paar	
staan	 in	 een	 verlaten	 hoekje…Insecten	 maar	 ook	
heel	veel	andere	dieren	zijn	erg	blij	met	een	vijver.	

Dus	als	je	een	plekje	kunt	maken?	En	dan	met	een	
aflopende	oever	of	bijvoorbeeld	een	tak	erin	zodat	
de	 bijen	 en	 andere	 insecten	 bij	 het	 water	 kunnen	
zonder	te	verdrinken!	
Al	 met	 al	 heb	 ik	 nu	 uit	 eigen	 ervaring	 gezien	 hoe	
leuk	 je	 tuin	 dan	 wordt!	 En	 het	 is	 zo	 simpel,	 veel	
verschillende	wilde	bloemen	voor	de	dracht	(	nec-
tar,	 stuifmeel)	 maar	 ook	 als	 waardplant	 (rupsen).	
Nestgelegenheid,	 oude	 stammen	 hout,	 bamboe,	
riet,	zandplekjes,	leem,	bakstenen	muurtjes	(	i.p.v.	
beton).	

	En	natuurlijk	water,	liefst	een	vijver,	zo	natuurlijk	
mogelijk,	kun	 je	ook	genieten	van	de	kikkers,	wa-
terjuffers,	 libellen	 en	 ik	 zag	 nu	 zelfs	 al	 een	 vuur-
buiksalamander	in	mijn	vijver….
Zo	creëer	je	je	eigen	natuurgebiedje	en	als	iedereen	
dat	een	beetje	doet	dan	wordt	de	wereld	weer	een	
stukje	beter	voor	de	insecten	en	andere	dieren	en	
uiteindelijk	ook	voor	ons.
Samen	met	stichting	Vitale	Biotopen	en	de	Imker-
vereniging	 wordt	 er	 hard	 gewerkt	 om	 de	 waarde	
van	 biodiversiteit	 onder	 imkers	 te	 promoten.	 Als	
ambassadeur	 biodiversiteit	 zal	 ik	 op	 mijn	 manier	
proberen	hierin	iets	te	betekenen,	zoals	nu	om	hier-
over	te	schrijven.	Samen	kunnen	we	de	wereld	en	
beetje	mooier	maken.

Aan de slag!
Juul Hogeling
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Met	dank	aan	alle	medewerking,	ook	bij	de	vorige	
standplaats	 inventarisatie	 in	 2019,	 kunnen	 wij	 nu	
door	selectie	van	dit	gebied	zien	dat	daar	het	aan-
tal	 bijenvolken	 net	 minder	 dan	 30	 is.	 En	 ja,	 mis-
schien	 (te)	kort	door	de	bocht	 is	de	conclusie	dan	
te	trekken	dat	de	grijze	zandbij	het	niettemin	toch	
‘gewoon’	goed	doet	 in	de	nabijheid	van	dat	aantal	
bijenvolken?	

Maar	uit	stellingen	en	korte	bocht	conclusies	blijkt	
alleen	maar	dat	er	onvolledige	gegevens	zijn	waar-
op	je	écht	effectieve	verbeteringsacties	kunt	onder-
nemen.	

Want	hoe	zit	het	precies	met	onze	<30	kasten	bin-
nen	een	straal	van	3	kilometer?

Zoals	bekend	zijn	wij	begonnen	met	de	inventarisa-
tie	van	standplaatsen	om	gerichte	acties	te	kunnen	
ondernemen	voor	voldoende	dracht	en	dan	vooral	

op	plekken	waar	het	écht		nodig	is.	Een	eerste	se-
lectie	van	dat	gebied	laat	zien	dat	er	7	imkers	bin-
nen	een	straal	van	3	kilometer	met	35	bijenvolken	
staan.	Is	er	voldoende	dracht	voor	zoveel	volken	en	
hoe	is	het	gesteld	met	de	bijengezondheid?	Bij		de	
inventarisatie	 blijkt	 de	 situatie	 dynamisch,	 maar	
wel	van	belang	voor	de	conclusie	van	dit	onderzoek.	
Met	name	ook	voor	de	vraag	hoe	de	grijze	zandbij	
het	hierbij	doet.

De	 imkers	 zijn	 telefonisch	 benaderd	 en	 kregen	 in	
het	onderzoek	zes	vragen	voorgelegd.	In	cursief	on-
der	 de	 vragen	 de	 uitkomsten.	 Het	 bleek	 dat	 twee	
van	de	zeven	imkers	zijn	vertrokken	uit	het	gebied	
waarbij	één	met	zes	volken	omdat	de	dracht	jaar-
rond	onvoldoende	was	bevonden	en	een	tweede	im-
ker	met	2	volken	i.v.m.	een	verhuizing	naar	elders.	
Alle	 imkers	 lieten	weten	benieuwd	te	zijn	naar	de	
uitkomsten	maar	het	is	waarschijnlijk	ook	interes-
sant	voor	andere	imkers.	

Standplaatsen en drachtgebieden
Uitgangspunt: Een onderzoek naar het vóórkomen van ‘de grijze zandbij’ binnen het postcodegebied 
6813 waarbij de stelling wordt gelanceerd dat deze soort het niet gaat redden als er meer dan 12 bijen-
volken komen. 

	 Mei 2021, 5 imkers met 27 volken in het gebied 
6813

Sinds wanneer staat u met uw volken op deze plek
De imkers staan respectievelijk, 2 /10/13/20 en 30 
jaar op deze plek.

Reist u met uw volken naar drachtgebieden ? Zo 
ja, in welke periode? 
Drie imkers reizen met totaal 20 bijenkasten naar 
drachtgebieden , t.w. de heide en staan daar vanaf 
half juli tot eind september.

Hoe beoordeelt u de gezondheid van uw bijenvol-
ken ?
Prima geen verliezen, Goed, vitale volken, prima, 
fifty-fifty, één volk Moerloos.

Bent u op de hoogte van beschikbare dracht (jaar-
rond) binnen dit gebied?
Door alle imkers wordt de voorjaarsdracht als zeer 
matig of slecht benoemd. Twee van de imkers heb-
ben een deel van hun volken om die reden in het 
voorjaar niet in dit gebied staan. Vanaf mei is de 
dracht goed en alle imkers weten linde, acacia, 
kastanje, bramen, fruitbomen in omliggende tuinen 
of paardenbloemen op de weilanden te benoemen 
(afhankelijk van de locatie binnen het gebied) Een 
van de imkers geeft aan juli/augustus als slechte 
drachtmaanden te ervaren.

Hoe beoordeelt u uw honingopbrengst?
imker	1	-			goed,	te	vroeg	van	de	heide	gehaald	maar	
alles	uiteindelijk	verzegeld	door	de	klimopbloei.
imker	2	-	altijd	honing,	deel	laat	hij	aan	de	bijen	en	
van	één	kast	wordt	honing	geslingerd
imker	3	-		deze	imker	staat	er	alleen	tijdens	de	lin-
debloei,		15-20kg	lindehoning	per	kast.	
Twee	keer		in	die	30	jaar	dat	hij	er	staat	pure	acacia-
honing	kunnen	oogsten.		
imker	4	-	honingopbrengst	erg	goed
imker	5	-	gemiddeld	300	kg	lindehoning	

Hoe vaak had u een heel goed of een heel slecht 
jaar?
Weersinvloeden spelen een rol t.w. te warm of te 
droog weer zijn slechte jaren.Twee jaar geleden 
slecht jaar, te droog voor linde en ook voor kastanje 

moet het juist warm zijn maar wel vochtig.
Opmerkelijk	 naar	 aanleiding	 van	 dit	 onderzoek	 is	
dat	het	totale	aantal	van	27	kasten	er	alleen	gedu-
rende	 een	 periode	 van	 10	 weken	 staan,	 namelijk	
vanaf	mei	tot	half	juli.	
Vanaf	half	juli	tot	eind	september	staan	in	dit	gebied	
maar	7	kasten	 (vaste	verblijfplaats)	De	overige	20	
kasten	staan	dan	op	de	heide.	
Van	oktober		t/m	het	voorjaar	staan	er	dan	18	kas-
ten.	Van	oktober	tot	en	met	het	voorjaar	(april)	keert	
maar	een	deel	van	de	heide	kasten	terug	naar	het	
gebied	 6813.	 Vijf	 kasten	 van	 de	 imker	 die	 voor	 de	
lindehonig	kwam,	gaan	na	de	heidedracht	naar	het	
woonadres.	Ook	een	deel		van	de	volken	van	een	an-
dere	imker	gaan,	i.v.m.	de	genoemde	slechte	voor-
jaarsdracht,	naar	het	woonadres.	

Conclusie voor het postcodegebied 6813. 
Vier	van	de	vijf	imkers	in	dit	gebied	zijn	zeer	(!)	erva-
ren	imkers	en	bewust	van	voedselschaarste	waar-
door	zij	reizen	met	hun	volken.	Wat	er	in	dit	gebied	
aan	drachtverbetering	gedaan	kan	worden	voor	wil-
de	bijen	en	wenselijk	is	binnen	dit	natuurgebied	in	
het	kader	van	biodiversiteit,	zal	besproken	worden	
met	de	gemeente	Arnhem.		
Het	blijkt	nu	ook	dat	er	bij	conclusies	ten	aanzien	
van	concurrentie	van	honingbijen	 t.o.v.	wilde	bijen	
ook	 rekening	 moet	 worden	 gehouden	 met	 de	 ge-
noemde	dynamiek	in	de	standplaatsen	van	volken.	
	
In	 ieder	geval	wil	 ik	alvast	aankondigen	dat	wij	bij	
de	volgende	registratie	van	standplaatsen	de	vraag	
zullen	 opnemen	 of	 er	 naar	 drachtgebieden	 wordt	
gereisd	en	zo	 ja	 in	welke	maanden.	 	 In	november	
zullen	wij	weer	van	start	gaan	met	het	actualiseren	
van	de	standplaatsenkaart	en	ontvangt	u	een	mail,	
waarbij	ik	hierbij	ook	direct	een	oproep	wil	plaatsen	
tot	medewerking	aan	onderzoek	door	de	commissie	
Drachtplanten.	 Wij	 zoeken	 gebiedskenners,	 soor-
tenkenners,	mensen	die	willen	meedenken	over	de	
beste	 opties	 voor	 	 drachtverbetering	 maar	 zeker	
ter	 verbetering	 van	 biodiversiteit	 	 binnen	 de	 regio		
Arnhem,	Velp	en	Rheden.	Ook	eenmalige	deelname	
wordt	gewaardeerd	om	ideeën	te	spuien	of	kennis	
over	te	dragen.	 	Aanmelden	via	lgc.vandenbosch@
gmail.com

Lotty van den Bosch 
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En	toch	verbaasde	ik	me	erover	dat	de	bijen	ondanks	
de	lage	temperatuur	en	als	het	even	droog	was,	er	
op	uit		gingen	en	soms	zelfs	nog	met	stuifmeel	terug	
kwamen.	Maar	al	met	al	hield	het	vroege	voorjaar	
niet	over.	Een	voordeel	(elk	nadeel	heeft….)	is	dat	we	
na	de	vele	regen	hopelijk	een	goede	lindedracht	krij-
gen.	Dat	was	vorig	jaar	weer	minder	door	droogte.	

Intussen	heeft	de	ommezwaai	naar	zomerweer	ge-
maakt	dat	er	nog	goed	geslingerd	kan	worden	voor-
dat	de	linde	bloeit,	en	dat	duurt	niet	lang	meer.	
De	 bijen	 profiteren	 nu	 nog	 van	 de	 kastanjes,	 de	
cotoneaster	,	de	acacia’s	en	ook	de	wilde	bramen,	
om	er	maar	wat	te	noemen.	Een	ander	aspect	van	
het	koele	voorjaar	was	het	zwermgedrag.	De	ont-
wikkeling	van	de	volken	is	wel	gewoon	doorgegaan	
en	het	zwermen	werd	niet	overgeslagen.	Omdat	ik	
de	groei	van	de	volken	niet	wilde	onderbreken	door	
een	veger	of	vlieger	te	maken,	liet	ik	de	doppen	nog	
maar	 aangroeien	 en	 liet	 de	 geknipte	 koninginnen	
maar	zwermen,	en	de	zwerm	weer	terugslaan	zon-
der	koningin,	die	voor	de	kast	achterbleef.	Als	haar	
prestatie	goed	was	raapte	ik	haar	op	of	wel	haalde	
haar	kort	voor	het	zwermen	uit	de	kast,	om	er	sa-
men	met	wat	bijen	alsnog	een	veger	van	te	maken.	
Was	ik	niet	blij	met	de	koningin	of	was	ze	op	leeftijd,	
dan	maakte	 ik	een	week	later	bij	het	doppen	bre-
ken,	en	als	het	volk	groot	genoeg	was,	een	broedaf-
legger	met	een	of	twee	doppen	of	met	een	uitgelo-
pen	jonge	moer.	

Om	terugvliegen	van	de	vliegbijen	van	een	veger	te	
voorkomen	mag	ik	de	zes-ramers	met	de	vegers	op	
voldoende	afstand	bij	een	vriendelijke	mede-imker	
laten	logeren.	Dan	schiet	de	groei	van	dat	volkje	wat	
sneller	 op.	 En	 zouden	 ze	 nog	 als	 reserve	 kunnen	
dienen	wanneer	een	van	de	jonge	moeren	niet	be-
vrucht	zou	zijn.	

De	volken	waar	ik	tot	nu	toe	drie	weken	na	het	bre-
ken	van	de	doppen	naar	heb	gekeken,	hebben	een	
bevruchte	jonge	koningin.		Altijd	een	spannend	mo-

ment,	 vind	 ik.	 De	 periode	 tussen	 uitlopen	 van	 het	
broed	van	de	oude	koningin	en	het	stadium	van	ge-
sloten	broed	van	de	 jonge	moer	biedt	de	kans	om	
de	 bijen	 te	 besproeien	 met	 een	 3%	 oplossing	 van	
oxaalzuur.	Er	is	dan	geen	gesloten	broed	aanwezig	
en	de	mijten	zitten	op	de	bijen	in	afwachting	van	de	
kans	zich	bij	het	sluiten	van	de	cellen	bij	de	larven	te	
laten	insluiten.	Oxaalzuur	werkt	immers	niet	in	ge-
sloten	broed.	In	“Effectieve	bestrijding	van	varroa”	
van	Bijen@wur	staat	de	methode	goed	beschreven,	
pagina	 35	 t/m37.	 Mijn	 leraar	 destijds,	 aanhanger	
van	 de	 biologisch-dynamische	 bijenteelt,	 tekende	
met	krijt	op	een	bord	een	lemniscaat,	de	vorm	van	
een	8	waarlangs	de	ontwikkeling	van	een	bijenvolk	
in	 relatie	 tot	 de	 seizoenen	 werd	 aangegeven.	 En	
op	de	top	ervan,	op	21	juni,	de	langste	dag,	lag	het	
hoogtepunt		in	de	ontwikkeling	van	het	bijenvolk.

Tegen	de	tijd	dat	de	Bijenstal	bezorgd	wordt,	is	het	
al	zover.	En	het	valt	elk	 jaar	weer	niet	mee	om	 je	
er	 van	 bewust	 te	 zijn.	 Ja,	 we	 gaan	 dan	 alweer	 op	
weg	naar	het	inwinteren.	Maar	dat	klinkt	erger	dan	
het	is,	want	zoals	gezegd	de	lindebloei	komt	nog	en	
daarna	 nog	 de	 heide.	 Maar	 vergeet	 de	 varroabe-
strijding	niet!
Kortom	geniet	er	nog	van.

Marcel Simon

Al aardig op weg, maar nog een 
stukje te gaan
Nu ik dit ga schrijven hebben we al ruim een week zomerweer achter de rug, en het duurt ook nog even. 
In tegenstelling tot de periode tijdens de bloei van het fruit. Dat viel toen wel tegen. 

 Stichting Vitale Biotopen  |  Juni 2021 
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Om	maar	met	de	deur	in	huis	te	vallen:	goed,	maar	
het	 kan	 nog	 beter!	 Het	 5-koppig	 bestuur	 is	 en-
thousiast	 bezig	 met	 het	 opbouwen	 van	 de	 nieuwe	
stichting.	 Daar	 komt	 wel	 wat	 bij	 kijken.	 Zoals	 er-
voor	zorgdragen	dat	er	een	gezonde	financiële	ba-
sis	is.	Zodanig	dat	de	verschillende	projecten	kun-
nen	worden	bekostigd.	Maar	ook	dat	op	de	lange(re)	
termijn	de	activiteiten	door	kunnen	gaan.
Zo	 is	 een	 van	 de	 projecten:	 de	 opbouw	 en	 inrich-
ting	van	een	eigen	website:	www.stichtingvitalebio-
topen.nl	Deze	hebben	we	sinds	een	maandje	in	de	
lucht.

Er	is	flink	gewerkt	aan	het	project	“bouwen	van	in-
sectenhotels”.	We	hebben	twee	versies	in	de	maak.
Eén	 versie	 ziet	 u	 hiernaast:	 de	 witte	 kastjes	 met	
aan	 de	 voorkant	 3	 rijen	 van	 gaatjes,	 die	 de	 vlieg-
openingen	 moeten	 worden	 voor	 de	 wilde/solitaire	
bijen.	De	middelste	 rij	heeft	een	doorsnede	van	8	
millimeter,	de	2	buitenste	van	elk	6	millimeter.
Aan	dit	type	kast	hebben	Rieks	Holtjer,	Erwin	Prins	
en	 Arthur	 Ohm	 met	 veel	 plezier	 en	 vele	 verloren	
uurtjes	 gewerkt.	 Vooral	 in	 de	 uitgebreide	 werk-
plaats	van	Erwin.

Het	tweede	model	insectenhotel	ziet	er	heel	anders	
uit:	Het	is	een	houten	kast	van	30x30x20	centimeter	
groot.	 Dit	 casco	 moet	 gevuld	 worden	 met	 allerlei	
materiaal	dat	voor	wilde	en	solitaire	bijen	voldoen-
de	nestgelegenheid	biedt.	Zoals	bamboestokjes	van	
ca.	15	centimeter	lang,	gladde	gaten	(6	tot	8	mm)	
geboord	in	hardhout.	En	bakstenen	met	grote	gaten	
die	met	plakzand	worden	gevuld	etc.	
Op	de	BIJ-praatochtend	van	29	mei	op	Heuven,	bij	
de	 bijenstal	 Simonveste,	 is	 dit	 type	 insectenhotel	
gepresenteerd	en	is	een	aantal	imkers	enthousiast	
aan	de	slag	gegaan	om	deze	te	vullen	met	het	ge-
wenste	materiaal.

Ook	dit	viel	niet	mee,	maar	het	wordt	vervolgd:	op	
de	volgende	BIJ-praatochtend	26	juni	om	10.00	uur.	
Daar	zullen	we	bespreken	waar	de	 insectenhotels	
kunnen	worden	geplaatst.	Het	 is	de	bedoeling	dat	
er	zo	veel	mogelijk	hotels	worden	geplaatst	naast	
bijenstallen.	Zo	willen	we	weten	of	en	zo	ja	hoe	en	
in	welke	mate	onze	honingbijen	als	concurrent	van	
de	kwetsbare	wilde	en	solitaire	bijen	leven.

Een	 heel	 ander	 project	 betreft	 het	 opleiden	 van	
nieuwe	 imkers	 met	 een	 extra	 module	 biodiversi-
teit.	Daaraan	hebben	Herman	Radstake	en	Vincent	
Diesveld	onlangs	de	laatste	hand	weten	te	leggen.	
Er	 moeten	 nog	 wat	 flitsende	 filmpjes	 van	 U-tube	
worden	“geplukt”,	dan	is	dit	onderdeel	gereed	voor	
de	eerste	groep	om	getest	te	worden.
Een	 heel	 ander	 verhaal	 is	 de	 ontwikkeling	 van	 de	
cursus	Imker	2.0,	Ambassadeur	Biodiversiteit.	Die	
is	bedoeld	voor	meer	ervaren	imkers,	die	een	vorm	
van	 Bijscholing	 krijgen.	 Aan	 het	 concept	 voor	 de	
inhoud	 van	 deze	 laatste	 cursus	 wordt	 momenteel	
door	 een	 werkgroep	 o.l.v.	 Herman	 driftig	 gesleu-
teld.	Het	vraagt	nogal	wat	kennis	en	expertise	om	
over	te	kunnen	brengen	wat	biodiversiteit	is	en	hoe	
belangrijk	het	voor	onze	kwetsbare	natuur	is.	Daar-
voor	zullen	we	de	hulp	en	het	advies	van	landelijk	
erkende	specialisten	gaan	inschakelen.	Wordt	ver-
volgd.

Tenslotte	 heeft	 Bart	 Riggeling	 de	 stichting	 goed	
geholpen	met	het	ontwerp	van	een	fraaie	flyer	met	
stickers	 voor	 de	 promotie	 van	 de	 doelen	 van	 de	
stichting	Vitale	Biotopen	Gelderland-Midden.	Deze	
flyers	komen	goed	van	pas	bij	de	verschillende	pro-
motieactiviteiten	 zowel	 voor	 de	 Imkersvereniging	
Arnhem-Velp	 e.o.	 als	 voor	 de	 stichting	 Vitale	 Bio-
topen.

Het	bestuur	heeft	nog	veel	meer	ideeën,	die	behoe-
ven	eerst	verdere	uitwerking:	wordt	vervolgd.

Arthur Ohm,
Voorzitter stichting Vitale Biotopen Gelderland 
Midden.

Hoe gaat het met de stichting Vitale 
Biotopen?
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De biodiversiteit staat onder druk. Daarom werkt de organisatie Vitale Biotopen aan afstemming, begrip, 
educatie en projecten. De stichting wil de handen uit de mouwen steken voor de concrete bevordering 
van biodiversiteit. En betrekt daar ook graag andere organisaties bij. Zoals wij. Onlangs was Omroep 
Gelderland voor het programma Gelderland Helpt! op bezoek in onze IVN-tuin en bij de bijenstal om 
met de stichting te praten. Daarbij kwamen ook onze IVN-tuinvrijwilligers aan het woord. De redactie 
was erbij.

IVN-tuin in de picture voor vitale 
biotopen

De	stichting	Vitale	Biotopen	toont	op	haar	website*	
haar	kleuren,	dromen	en	aanpak.	Het	hoofddoel	van	
deze	lokale	club	is	een	‘totaalproject	biodiversiteit’.	
Dat	houdt	concreet	in	dat	de	stichting	de	biotopen	
voor	bestuivende	en	andere	nuttige	insecten	struc-
tureel	 wil	 verbeteren	 in	 de	 gemeenten	 Arnhem,	
Rheden	en	Rozendaal.	Om	dit	project	te	kunnen	fi-
nancieren,	probeert	de	stichting	fondsen	en	subsi-
dies	aan	te	boren	en	deelprojecten	aan	te	sturen	en	
te	coördineren.	Dat	gebeurt	ook	namens	en	vanuit	
de	initiatiefnemers,	waaronder	de	imkervereniging	
Arnhem-Velp	e.o.		

Op weg naar structurele verbetering van 
natuurlijke rijkdom
Maar	wat	wil	Stichting	Vitale	Biotopen	dan	concreet	
bevorderen?	Allereerst	 veldwerk,	 zoals	onderzoek	
naar	de	stand	van	de	biodiversiteit	in	bepaalde	ge-
bieden.	Na	realisatie	van	een	project	in	een	gebied	
zal	de	stichting	de	 impact	monitoren.	Ten	tweede:	
natuureducatie	 en	 promotie,	 zoals	 presentaties	
aan	 imkers	en	andere	geïnteresseerden.	Voor	 im-

kers	is	een	aanpassing	en	aanvulling	van	de	huidige	
basiscursus	 imkeren	 beschikbaar.	 In	 werkateliers	
worden	praktische,	en	biologisch	verantwoorde	in-
sectenhotels	gemaakt.	Tot	slot	wil	de	stichting	wer-
ken	aan	allianties	met	gemeenten	en	andere	(semi)
overheden,	met	als	verbindende	factor:	structurele	
verbetering	van	natuurlijke	rijkdom.

Waarom aandacht voor Vitale Biotopen?
De	 KARWIJ-redactie	 kwam	 in	 contact	 met	 Arthur	
Ohm,	voorzitter	van	de	stichting	en	erg	enthousiast.	
Hij	 vertelde	dringend	op	zoek	 te	zijn	naar	 iemand	
die	op	de	winkel	kan	passen.	En	naar	samenwer-
king.	Aan	ambitie	geen	gebrek.	De	stichting	zoekt	
nog	secretariële	ondersteuning:	een	geschikt	per-
soon	 met	 de	 juiste	 bagage	 en	 motivatie.	 Arthur	
vertelde	 ons	 dat	 hij	 daarom	 een	 afspraak	 maakte	
met	journalist	Judi	van	den	Brink	van	het	program-
ma	Gelderland Helpt!		En	of	wij	daarbij	wilden	zijn,	
want	de	opnames	vonden	onder	meer	plaats	in	de	
IVN-tuin.	Een	kans	voor	de	IVN,	om	die	mooie	tuin	
te	laten	zien.	

Tuinvrijwilligers aan het woord
En	zo	kwam	het	dat	er	medio	mei	opnames	waren.	
Eerst	 werd	 Arthur	 Ohm	 geïnterviewd	 bij	 de	 bijen-
stal	 op	 Heuven,	 terwijl	 collega-imkers	 daar	 aan	
het	werk	waren.	Vervolgens	kwam	IVN-tuinier	Lidy	
Teune	 aan	 het	 woord	 in	 de	 IVN-tuin.	 Ze	 vertelde	
overtuigend	over	de	rol	van	de	IVN-tuin	voor	biodi-
versiteit.	En	stak	een	gloedvol	verhaal	af	over	bio-
diversiteit,	 bloembezoek	 door	 insecten,	 de	 functie	
van	de	tuin	en	al	het	werk	dat	mensen	en	insecten	
daar	 verzetten.	 En	 tot	 slot	 waarom	 IVN	 educatie,	

ook	van	imkers	en	tuineigenaren,	belangrijk	vindt.	
Tuinvrijwilligers	Gerrit,	Arlette	en	Marie-José	Ma-
rie	waren	ook	aanwezig.	
De	opnames	zijn	op	woensdag	2	 juni	uitgezonden.	
Zodra	 je	 deze	 KARWIJ	 ontvangt,	 zijn	 de	 opnames	
online	te	bekijken.	
*stichtingvitalebiotopen.nl

Tekst en beeld: Jeroen Boland
Dit Artikel is overgenomen uit het blad Karwij van 
de IVN oost-Veleuwezoom

Onze	imkersvereniging	heeft	op	verzoek	van	de	af-
deling	groen	van	de	gemeente	Rheden,	in	t	voorjaar	
van	2021	een	strook	groen	van	ca.	200	m	en	10	m	
breed	geadopteerd.
Dat	houdt	in	dat	de	imkers	bepaalde	planten	moes-
ten	verwijderen	om	andere	bloemrijke	soorten	een	
kans	te	geven.
Een	 boeiend	 project	 waaraan	 de	 volgende	 imkers	
enthousiast	deelnamen:
Henk	Hoge,	Hernan	Radstake,	Wil	Berns,	Suzanne	
Geeris,	Rutger	Holtus	en	Arthur	Ohm.

Deze	 ploeg	 werd	 professioneel	 gecoached	 door	
Gijs	Vervuurt,		medewerker	van	de	buitendienst	ge-
meente	Rheden,	maar	ook	zelf	imker	in	Zevenaar.

Voorlopig	 moet	 de	 ploeg	 niets	 doen	 om	 de	 natuur	
een	eerlijke	kans	te	geven.

De	gemeente	Rheden	is	goed	bezig.	We	treffen	ver-
spreid	in	de	dorpen	allerlei	mooie	voorbeelden	aan	
van	minder	maaien,	meer	bloeiende	bermen.

Arthur Ohm
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Adoptie groenstrook



deBijenstal
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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


