de

Bijenstal
Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken | Maart 2021 | jaargang 46

“D’r bij”
pagina

12

Bijen in de
kunst
pagina

7

Onrust op
Heiderust
pagina

16

Stappenplan
pagina

10

de

Bijenstal

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |

Stal Simonveste

Paula Swenker (voorzitter)
voorzitter@debijenstal.nl		

Marcel Simon (voorzitter)		
Klaas Poppinga
		
Erwin Prins 				
Rieks Holtjer 			
Rik Nieuwhof 				
		

026-4425514
026-4952164
06-26768644
026-3615500
026-8480570

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

06-36196269

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

Stal Van Gastelhof

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven 			

Herman Radstake (opleidingen)
opleiding@debijenstal.nl		

06-36196269

026-4462588

Contactpersonen bijenziekten
Marcel Simon 			
Erwin Prins 				

Postadres vereniging

026-4425514
06-26768644

Eigenlijk had ik de neiging om de bladzijde waar de
column in deze uitgave altijd wordt geplaatst over
verenigingsactiviteiten blank te laten of hoogstens
het woord “corona” neer te schrijven, maar bij nadere overweging zou dat niet terecht zijn.
Weliswaar ontmoeten we elkaar niet, zijn er geen
lezingen, kan een nieuwe basiscursus niet van start
gaan enzovoorts... maar dat betekent nu ook weer
niet dat er niets gebeurt. Arthur Ohm en zijn medebestuurders werken in onze stichting vitale biotopen gestaag door om in overleg met anderen
steun te zoeken voor de uitvoering van het project
en de financiering (de eerste subsidie is op komst).
Inmiddels is er ook een concept convenant met de
gemeente Arnhem opgesteld over intensieve samenwerking als het gaat om de verbetering van de
biotoop.
Daarnaast weten de leden elkaar goed te vinden en  
vindt er digitaal een levendige dialoog plaats op de
bijenbabbelbox waar leden met elkaar gedachten
en ideeën uitwisselen .
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Helaas heeft het bestuur moeten vaststellen dat
onze Algemene ledenvergadering op 25 februari
geen doorgang kon vinden. Het bestuur heeft besloten deze voorlopig uit te stellen. Mocht het niet
mogelijk zijn deze “fysiek” te houden vóór 1 juni as.
(dit is bepaald in de statuten) dan zal het bestuur
deze vergadering op een nader te bepalen tijdstip
digitaal houden maar wel voor 1`juni.
De stukken voor deze vergadering zijn gereed en
zullen binnenkort aan alle leden worden toegestuurd, met de mogelijkheid om in ieder geval per

mail al vragen te stellen die dan vervolgens tussentijds schriftelijk kunnen worden beantwoord door
het bestuur. Het is niet anders.
Maar het is misschien ook wel goed om de blik eens
wat verder weg te richten op zaken die van invloed
kunnen zijn op het imkeren en wel richting Brussel
bij de Europese Unie. Al vele jaren loopt er onder
meer een discussie om meer inzicht te krijgen in de
bijenstand van de lidstaten. Nederland is een van
de weinige lidstaten waar nog geen registratie van
de bijenvolken plaats vindt en het ziet er nu echt
naar uit dat dit wel moet gaan gebeuren. De achtergrond is meer inzicht te krijgen in de bijengezondheid en besmettelijke ziekten. Hoe deze regeling
wordt uitgewerkt is nog niet duidelijk. Of dit ook
gaat gelden voor hobbyimkers met weinig kasten,
of welke gegevens dan moeten worden aangeleverd
en in hoeverre kwaliteitseisen worden gesteld. Dit
is nog niet echt duidelijk. Met name ook hoe een
en ander gecontroleerd gaat worden (want een Europese “verordening” geldt voor alle imkers, tenzij
er uitzonderingen worden gemaakt). In ieder geval
een ontwikkeling die goed in de gaten moet worden
gehouden!
Inmiddels zijn onze volken  weer wakker en op warme dagen al volop aan het vliegen. Hopelijk komt ook
het virus nu zo snel mogelijk onder controle, zodat we
weer een meer normaal leven kunnen gaan leiden.
Paula Swenker

18/19
20/21
22/23
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Van de redactie: wat bieden we te
lezen?
Het eerste nummer alweer in 2021 van de Bijenstal.
Alweer, omdat naar mijn gevoel de tijd te snel voorbijgaat. Van de ene persconferentie naar de volgende. En nog steeds is ons leven Corona-proef. Voor de
bijen maakt het allemaal niet uit. Die ontwikkelen
zich gestaag en hebben met  andere  virussen te doen.
Nog geen basiscursus, nog geen ledenvergadering
of lezing.Misschien eind april weer een Bijpraatochtend? Maar zeker wel een nieuwe Bijenstal.
Het bestuur heeft van lieverlee minder te melden.
Het thema Biodiversiteit biedt weer nieuwe aspecten, waarbij Juul Hogeling zich voorneemt om ons
op de hoogte te houden van dit onderwerp.

Er is weer een interview met een van onze leden,
die we helaas te weinig ontmoeten, maar juist via
deze weg leren kennen. Erwin goochelt al dan niet
de bijen tevoorschijn bij de voorjaarsinspectie, en
Marcel prutst in arren moede een bijenpuzzel in
elkaar. Klein kunstje. Een aanbeveling voor het
Dalmatië klokje doet Lotty in haar  rubriek Drachtplanten. En Arthur houdt zich in zijn column bezig
met de eerste inspectie van zijn volken. En hoe die
volken strijd moesten leveren met bosmieren. Over
strijd gesproken, Bart vertelt ons hoe hij een agressief volk wil temmen.Kortom, een gevarieerde inhoud met voor elk wat wils.

ZATERDAG 24 APRIL DE EERSTE
BIJPRAATOCHTEND???

Uitwinteringsenquete en/of verdwijntruc?!....
door Erwin Prins

PRINTEN
KOPIËREN
SCANNEN
INBINDEN

brood met smaak...

PLASTIFICEREN
KANTOORARTIKELEN
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
TEXTIEL BEDRUKKEN

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
Den Heuvel 44-46
info@stormvelp.nl

4

tel: 026 361 21 11
www.stormvelp.nl

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
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Do’s en dont’s van de imker in het
voorjaar
We kennen allemaal heel goed de bijna onbedwingbare neiging om in het vroege voorjaar aan onze bijenkasten te gaan “rommelen”. Zoals de meeste imkers zijn we heel nieuwsgierig naar hoe onze “winterbijen” het wisten vol te houden. Beste mensen: beheers je en doe het (nog) niet. Je doet alleen maar
schade aan je eigen bijenkolonies. Daarom enkele tips om er je voordeel mee te halen.

Maar wat zijn dan de do’s?
•

Kijk eerst goed en geduldig naar wat er op  de
vliegplank gebeurt. Vooral als het zonnetje
schijnt en de luchttemperatuur boven de 10*C
is.

•

Vliegen alle volken? Halen de bijen stuifmeel
en wat voor kleur? Probeer de soort stuifmeel
vast te stellen. Helder geel waarschijnlijk van
de wilg: dat is heel gunstig, want dit stuifmeel
heeft een uitzonderlijke kwaliteit en dat is een
vorm van krachtbron voor de larven van de
voorjaarsbijen op komst

•

Trek de varroalade open en bekijk de mulstraatjes, wat zie je daar? Zijn die mooi regelmatig en
redelijk droog: prima.

Wil je toch wat fysiek contact, neem dan voorzichtig
het dak van de kast, en verwijder voor heel even de
isolatielaag. Leg je blote hand op de dekplank. Is die
lekker lauw warm, en over een redelijk groot stuk?
Dan is er geen probleem naar alle waarschijnlijkheid.
Maak de klembanden van de kast los en probeer
geconcentreerd met je hand hoe zwaar of de kast
aanvoelt. Doe dit bij alle kasten met dezelfde hand.
Probeer te vergelijken.
Is er bij een of meer kasten de idee dat die te licht
aanvoelen, dan moet je overwegen om bij zacht
weer suikerdeeg boven in het volk te leggen, sproei
wat lauwwarm water over het deeg. Doe dit zo snel
mogelijk om te voorkomen dat het volk gaat bewegen en onrustig wordt. Sluit de dekplank, herstel de
isolatie, leg het dak terug.
Begin maart kan je ervoor kiezen om de bodem
schoon te maken, Til de bovenste bak, waar het volk

6

zit voorzichtig er af en zet die even op de omgekeerde deksel.
Vaak is de onderste bak in die tijd leeg, haal die weg,
de donkere ramen zijn voor de wassmelter.

Maart 2021
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Bijen in de kunst
Evenals bij het vorige nummer van de Bijenstal had ik ook nu voor deze rubriek geen gelegenheid in
musea of in andere locaties waar kunst geëxposeerd wordt, op zoek te gaan naar voorbeelden van kunst
met bijen.
Ja weer Corona! Kon ik toen nog
architectuur   gelijkend op bijenkorven laten zien, dit keer bestond de kunst, met kleine “k” uit
mijn kunstje om de bijenpuzzel te
leggen.
Tijd genoeg natuurlijk.

Wat zijn de don’ts ?
In één woord alles wat het tegenover gestelde is
van de handelingen hiervoor beschreven: de do’s.
Enkele voorbeelden:
• Ga niet te vroeg in de kasten rommelen door er
ramen uit te lichten om de bijen en de raten te
inspecteren,
• Vervang nog geen oude raat door nieuwe kunstraat.
Deze handelingen moeten wachten tot eind  
maart-begin april. De tijd voor de voorjaarsinspectie. Deze en andere tips staan ook op de Imkerkalender die jaren terug door een aantal actieve collega’s is samengesteld in de vorm van een fraaie
handleiding. Die is nog steeds te koop in het Bijenhuis voor € 8,50. Een heel goede start van een
nieuw spannend imkerseizoen gewenst.
Mijn imkerdocent van jaren 70 hield zijn cursisten
altijd voor:
“De bijen doen het goed ondanks en niet dankzij de
imker!”
Deze oude imkerwijsheid heeft mij vaak belet om
onverstandige, voorbarige handelingen uit te voeren.
Arthur Ohm

In een klein winkeltje in Wageningen met verrassend grappige
design artikelen viel me de opvallende koker op waarin de puzzel was verpakt. Met de titel Bees
& Honey en plaatjes van bijen en
drachtplanten kon ik de verleiding niet weerstaan.
De puzzel is een van de vele artikelen van de firma Cavallini uit San Francisco. Ook tal van andere
puzzels trouwens. De ontwerper van de puzzel kon
ik niet achterhalen. Een moeilijk onderdeel bij het
leggen van de puzzel zijn de tal van kleine bijtjes,
waarvan je soms met een loep de verschillen kon
herkennen aan de stand van pootjes, antennes en
vleugels. Een voor mij onbekend voorwerp erop ken
ik niet. In de vorm van een kerkje, zal het wel een
onderkomen voor bijen zijn. Drie deurtjes lijken er
te zijn waardoor het de toegang tot 3 kastjes met
achterbehandeling zou kunnen zijn. Uit de oude

doos dan gezien de aanduiding “Vintage Puzzle”. En
dat er blijkbaar in Amerika dit soort darren (drones)
rondvliegen zal wel aan de fantasie van de ontwerper ontsprongen zijn. Maar ach ik kon tenminste
toch wat tijd aan bijen besteden….
Marcel Simon
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Drachtplanten
Speurtocht in de achtertuin

Op 1 Januari zijn we het decennium van ecosysteemrestauratie binnen gegaan. Dat betekent dat we
wereldwijd de paradigmashift gaan maken van het denken en handelen in monoculturen naar het respecteren en creëren van diversiteit.” Aldus kopte Sonne Copijn* (BEE foundation) in haar 1e kwartaal
nieuwsbrief.

Maart 2021

voor vele soorten bijen. Voor honingbijen en hommels een belangrijke plantenfamilie, maar vooral  
voor klokjesbijen, die uitsluitend op klokjesbloemen foerageren. Voor het voeden van één enkele
nakomeling moet b.v. de ‘Grote-Klokjes-bij’ maar
liefst 60 bloemen bezoeken. Zeker in tuinen of op
balkons is het voedsel van het rijkbloeiende Dalmatië klokje dus een welkome aanvulling.   
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Vanuit de werkgroep Drachtplanten
Lotty van den Bosch
*Sonne Copijn is een van onze, door corona,
‘uitgestelde’ sprekers.

Veel mensen hebben in deze periode, al-dan-niet
noodgedwongen, hun aandacht verlegd naar de eigen achtertuin. Een leuke tip voor het bezig houden
van de (klein-) kinderen in de buitenlucht, is het organiseren van een tuinsafari of een insectenspeurtocht.
Er is veel te ontdekken in je achtertuin! Afgezien
van pieren, rupsen, pissebedden, mieren, muggen,
lieveheersbeestjes of bladluizen kan de speurtocht-score behoorlijk oplopen met de ontdekkingen op de bloeiers in de tuin. Daarbij is een van de
opvallendste tuinbloeiers het blauwbloeiende Dalmatiëklokje.
Paradigma’s zijn stelsels van, met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën. De bovengenoemde paradigmashift betekent dat er voortschrijdende inzichten zijn waarbij een ander beleid
noodzakelijk blijkt voor het herstellen van de natuur
en de daarmee samenhangende biodiversiteit.
Voortschrijdende inzichten gaan altijd samen met
een periode van ontwikkeling en groei naar nieuw
handelen. Als werkgroep drachtplanten hebben
wij ruim tien jaar ingezaaid met een zadenmengsel bestaande uit 40 verschillende soorten (een- en
meerjarige- )   drachtplanten. Ingegeven, door het
voedseltekort dat als één van de oorzaken van bijensterfte was aangegeven, door het ontbreken van
met name stuifmeel in de nazomer periode. Het inzaaien vergrootte het voedselaanbod, waarvan tevens ook andere insecten profiteren.
Maar als wij het dan gaan hebben over ecosysteemrestauratie zullen er op sommige stukken grond
andere keuzes gemaakt kunnen (moeten) worden
die duurzamer zijn. Dit jaar, waarin wij door corona tijdens NLdoet géén inzaaiacties hebben, is dus
in ieder geval ook een (her-) oriëntatiejaar voor de
drachtplantencommissie.

8

Het Dalmatiëklokje (Campanula portenschlagiana)
is winterhard en een behoorlijke doorzetter omdat
hij ook in voegen van tegels of in rotstuinen een bestaan kan vinden. De officiële bloeiperiode is van
juni – september, maar bloeit tegenwoordig zelfs
tot in december. N/P 3 (nectar/pollenwaarde).
Het Dalmatiëklokje behoort tot de Campanulafamilie (klokjesbloemen). Een aantrekkelijke bloeier
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Stappenplan om van een agressief
volk een zachtaardig volk te maken
Regelmatig hoor ik van imkers dat ze een zeer agressief bijenvolk op hun stand hebben en zich wanhopig afvragen hoe dit volk weer zachtaardig te krijgen. En met agressief bedoel ik niet een bijenvolk
dat eens per jaar één steek uitdeelt of dat zich wat onrustig gedraagt als de imker de kast opent bij
onweer of extreem droog weer. Nee, met agressief bedoel ik een écht agressief volk. Bijen dus die zich
altijd agressief gedragen. Bijen die al aanvallen als je op 10 meter of nog verder van de kast staat en
die met tientallen, zo niet honderden, op je afvliegen en steken als je de kast opent. Volken dus die echt
onhandelbaar zijn, en ja, die ben je liever kwijt dan rijk.

De oorzaak?
Agressie en zachtaardigheid bij bijen worden hoofdzakelijk genetisch bepaald. En zijn dus erfelijk. Natuurlijk beïnvloeden omgevingsfactoren, zoals de
weersomstandigheden, het soort drachtplanten, de           
tijd van het jaar of het al of niet aanwezig zijn van
een goed leggende koningin, eierleggende werksters bijvoorbeeld, ook de agressiviteit van een volk.
Maar de erfelijke factoren zijn doorslaggevend.
En een erfelijk zachtaardig volk zal ook tijdens
moeilijke weersomstandigheden zachtaardig blijven, of alleszins veel zachter dan de échte steekduivels.
In een bijenvolk zijn alle bijen dochters en zonen
van die ene bevruchte koningin die een volk rijk is.
Het zijn dus de genen van die koningin en de genen van de zaadcellen die ze haar leven lang in haar
spermatheek bij zich draagt, die bepalen of het volk
zachtaardig dan wel agressief is.

een schier onmogelijke opdracht.
Beter de koningin dan ook maar niet zoeken, want
stel dat het je na veel moeite wel lukt, wat doe je
dan erna? De koningin doden en een nieuwe koningin inbrengen? Zo’n agressief volk neemt meestal
niet zomaar een zachtaardiger koningin aan.

Koningin vervangen

Stap 1, Het agressieve volk af laten vliegen op
een goede aflegger.

Dé oplossing om de agressie uit het volk te krijgen,
is de koningin met de agressieve genen van haarzelf
en van de darren waarmee ze paarde, te vervangen
door een zachtaardiger exemplaar. Een koningin
die zachtaardige nakomelingen geeft.

Makkelijker gezegd dan gedaan
Ja, maar hoe doe je dat? Open je het agressieve
volk om de koningin op te zoeken, dan vliegen gegarandeerd honderden bijen op je af. Bijen die steken door je pak, je handschoenen. In zo’n volk is de
koningin meestal ook niet gemerkt. En zijn de bijen
absoluut niet raatvast en krioelen dus als gekken
door en over elkaar. De koningin vinden is dan ook
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Splits de huis- van de vliegbijen
Pak het efficiënter, makkelijker en eenvoudiger
aan. In ieder volk zijn de meest agressieve bijen
de vliegbijen, de bijen dus die al 3 weken oud zijn
en haalbijen geworden zijn. De jonge huisbijen van
minder dan 3 weken zijn veel minder of helemaal
niet agressief. En ze vliegen ook niet op. Dit principe
geldt ook bij een agressief volk. Het komt er dus op
aan deze vliegbijen af te zonderen.
Hoe ga je te werk? Volg een stappenplan.

Verplaats het agressieve volk, minstens enkele meters, eventueel met de vliegrichting naar een andere kant, en zet op de oorspronkelijke plaats een
kast van dezelfde kleur en vorm. Om zo min mogelijk agressie op te wekken in het agressieve volk doe
je dit liefst in de avond en voor de zekerheid met
gesloten vliegplank.
Zorg dat je eerder op de dag een kast klaar hebt
om op de oorspronkelijke plaats van het agressieve volk te zetten, met daarin twee of drie ramen
met openbroed en bijen uit een ander zachtaardig
volk, aangevuld met ramen met voldoende voer en
stuifmeel. De rest van die kast aanvullen met uit-

Maart 2021

gebouwde ramen of anders kunstraten. (dus een
kleine aflegger zonder koningin) De vliegplank en
de onderste bak van die kast moet zoveel mogelijk
hetzelfde zijn qua vorm en kleur, zodat de vliegbijen van het agressieve volk gemakkelijk de weg naar
binnen vinden. Om plaats te bieden aan alle vliegbijen van het agressieve volk moet je wel denken
aan in totaal 10 ramen. (inclusief de 2 of 3 broedramen met jonge bijen )
Gevolg? Alle vliegbijen komen terug naar de oude
plaats en komen in de nieuwe kast terecht. Samen
met de jonge bijen en het bijhorende goede broed
kweken ze een nieuwe koningin. Of zelfs meerdere. Deze worden geboren rond dag 12 na het maken
van de aflegger. Omdat het volk klein is met weinig
jonge bijen en veel alleen maar vliegbijen, zal het
niet gauw zwermen. Zijn er meerdere koninginnen, dan lossen de bijen dat meestal zelf op, zodat
er maar één koningin overblijft. Wil je per se geen
zwerm dat moet je ‘s morgens op de dertiende dag
doppen breken.
Nu de nieuwe koningin afstamt van een volk met de
goede eigenschappen, zal het nieuwe volk op deze
aflegger ook zachtaardig worden. Zelfs al wordt er
gepaard met agressieve darren, op de eigen stand
nog aanwezig, zal het nieuwe volk een stuk zachtaardiger zijn. Het beste is natuurlijk werken met
eitjes van een P-moer, dan krijg je een F1-volk dat
dan zachtaardig genoeg blijft ondanks de invloed
van slechte darren. Enkele weken na de ingreep is
het volk volledig zachtaardig omdat alle oude bijen
vervangen zijn door afstammelingen van de nieuwe
koningin. Maar als er een nieuwe koningin is, merk
je dat de agressiviteit van het volk geleidelijk aan
afneemt.

Stap 2, De slechte koningin verwijderen.
Zoek de koningin in het slechte volk pas op nadat
alle vliegbijen zijn afgevlogen. Na 2 of 3 dagen open
je het agressieve volk dat je verplaatste. Wat tref je
eraan? Als het de afgelopen dagen mooi weer was
zijn intussen alle vliegbijen in de aflegger beland
met het broed en jonge bijen uit een ander volk.
Wat blijft erover? De slechte koningin, met broed
en de huisbijen. Huisbijen, die op jonge leeftijd nog
niet echt agressief zijn. Alleszins veel zachtaardiger dan de vliegbijen. Rustiger bijen, minder bijen.
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De koningin kun je nu wel gemakkelijk opzoeken en
verwijderen. Daarna doe je de kast weer dicht.

Stap 3, In het afgevlogen volk ook een goede
koningin laten opkweken.
Laat ook hier de bijen een nieuwe koningin kweken
op broed van een zachtaardig volk! Daartoe moet
je eerst de dopen breken die aangezet worden op
het broed van de slechte koningin. Op dag 9 na het
verwijderen van de slechte koningin open je het volk
opnieuw. Doordat een deel van de huisbijen intussen
vliegbij werd, zal het volk nu misschien wat agressiever zijn, maar nog steeds veel minder agressief
dan het voltallige volk vóór de ingreep. Je verwijdert minutieus alle opgetrokken koninginnendoppen omdat je geen nieuwe agressieve koninginnen
wil. Afslaan van de ramen is daarbij een must!
Vervolgens hang je er 1 raam met eitjes en open
broed in uit een zachtaardig volk. Daaruit kweken
de bijen dan weer een nieuwe koningin. Die koningin kan na 5 dagen op bruidsvlucht gaan en een
week na de paring aan de leg gaan. 3 weken na het
eerste eitje dat ze legt, komt haar eigen broed uit en
vervangt geleidelijk aan de agressieve bijen. Enkele
maanden na de ingreep is het volk volledig zachtaardig.
Is het grote volk bij stap 3 alweer te agressief en
nog te groot, dan kun je stap 1 en 2 herhalen. Dus
laat je weer het lastige volk afvliegen op een aflegger met goed broed.
Zo maak je van 1 agressief volk uiteindelijk 2 of 3
zachtaardige volken. Heb je er teveel? Eventueel
kun je ze in de herfst verenigen en de allerzachtste
koningin overhouden.
Direct invoeren van een zachtaardige, eerder (door
een koninginnenteler) opgekweekte koningin is te
riskant op zo’n te agressief volk! Het lijdt vaak tot
het afsteken van die goede koningin, en het agressieve volk wordt dan nog lastiger. Doe dit maar niet.
Deze methode heb ik in het
verleden weleens toegepast.
Nu ik met de Buckfast bij
imker is dit verledentijd.
Bart Riggeling
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Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
De man van de grote lijnen
Naam: Guido Reijnen
Woont: In Slijk Ewijk, samen met vrouw Nelleke, 5
katten en een toom kippen
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: longarts/ forensisch arts

Op de zuidelijkste grens van ons verenigingsgebied woont Guido Reijnen. De overslagbedrijven
kruipen gestaag zijn kant op, de A15 en de Betuwelijn afhankelijk van de wind op gehoorsafstand.
Iets buiten Slijk Ewijk staan een aantal huizen die
toebehoorden aan rode bessentelers. Met de passer op de landkaart bepaalden Guido en zijn vrouw
Nelleke 8 jaar geleden hun woonplek, tussen Arnhem en Nijmegen. Een uitgeleefde bouwval toverden ze binnen enkele maanden om tot een (bijna)
energie neutrale woning. Ze willen hun footprint
klein houden, houden ervan hun eten zelf te verbouwen. Ruilen het liefst een geschoten haas voor
een paar potten honing.  De vacht van de haas ligt
op tafel, Guido leerde leer looien. Op het aanrecht
staan grote flessen mede te rijpen, honing, kwet-
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“D’r Bij”
sen en gerookte eikensnippers. Ik krijg een glaasje
aangeboden, ik hou ervan, die zelfgemaakte brouwsels! Met de buurman-imker denkt en probeert hij
zijn brouwsels uit.
In huis lopen een aantal Blauwe Rus katten, Nelleke blijkt er kleinschalig mee te fokken. De vraag
is enorm, vertelt Guido. Een poes kruipt onmiddellijk bij me op schoot, ‘t is een gezellige boel daar.
Guido is overigens net terug uit Aruba, hij werkt als
longarts enkele maanden per jaar in het Caribische
gebied om de gezondheidszorg daar te ondersteunen. Hij vertelt dat hij zich daar als gast opstelt, je
moet ervoor waken om problemen eigen te maken.
Zaken veranderen niet snel, dat moet je loslaten.
En nooit zeggen: dat doen we in Nederland zo…,
beter is het tactisch te vertellen dat jij het gewend
bent om op deze manier te doen. Guido heeft zijn
werkplekken wat verspreid, hij werkt twee dagen
als longarts en 2 dagen als forensisch arts. Hij is
dan verantwoordelijk voor de arrestantenzorg op
het cellencomplex van de politie, hij doet lijkschouwing en letselbeoordelingen. De woensdag houdt
hij vrij voor de bijen.

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |
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Hij is er voorstander van alleen een zachtaardige bij,
zoals de Buckfast of de Carnica,  te houden in een
woonwijk. De geringe zwermneiging en het rustige,
zachtaardige karakter helpen mee goodwill te kweken in de buurt. Ik kan er zelf over mee praten, 4
jaar ging het goed bij mij in de tuin, tot er vorig jaar
gezwermd ging worden. We moeten het lot niet tarten, zegt hij, we moeten het voor blijven dat er middels een APV een bijenverbod in woonwijken komt.
Ik vraag me af of Guido zijn kasten en materiaal zelf
maakt, hij vertelt dat hij de kasten stapelt. Zijn focus ligt op de koninginnenteelt, niet op de honingwinning. Hij stapelt volkjes in een 10 ramer met een
deksel/bodemplaat op elkaar en heeft zo minder
materiaal nodig. Er kunnen zo maximaal 3 volken
op elkaar gezet worden, de bodem/deksel heeft 1

|
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open kant. De vlieguitgangen kunnen in principe
boven elkaar blijven, maar kunnen ook naar diverse
kanten gestapeld worden.
Guido zit in het bestuur van de NBV; ik ben van
de grote lijnen, vertelt hij. Ik wil graag meedenken op bestuursniveau, over biodiversiteit, over
landelijk beleid maar ook over hoe we de basiscursus in coronatijd weer op kunnen zetten. Misschien een onlinecursus met een mentor voor een
klein groepje tijdens de praktijkles. Vandaag moeten daar knopen over doorgehakt worden. De seminars die de NVB organiseert, blijken een doorslaand succes. Hij is daar op zijn plek, onze jonge,
enthousiaste dokter, de man van de grote lijnen!
Edith Peters

Als klein jongetje van 4, kreeg Guido van zijn oom
die imker was, een minikastje met een aantal darren. Die steken niet! Hij droeg toen al een imkerpakje en was graag buiten in de natuur. Na zijn studie
geneeskunde was zijn wens een huis te vinden met
wat ruimte erom voor een moestuin, kippen en ook
bijen. Tijdens de imkercursus zo’n 6 jaar geleden,
kwam hij via Jan Keemink in aanraking met Buckfastbijen. Hij raakte gefascineerd door de zachtaardige volkjes. Hij vertelt dat hij vorige week zag dat
een volkje dat nog nooit buiten was geweest, binnen
twee uur terug kwam met stuifmeel aan de pootjes.
Zonder verkenners erop uit te sturen, onvoorstelbaar hoe ze dat zo snel kunnen. Guido heeft de bijenkasten, zo’n 30 stuks, in een pruimenboomgaard
staan. In het voorjaar is het een prima drachtgebied
in de Betuwe, daarna valt er weinig meer te halen.
Guido legt zich vooral toe op de koninginnenteelt.
Hij oogst in het voorjaar honing, daarna nauwelijks
meer. Hij heeft aan het begin van het seizoen 15
volkjes, breidt uit tot 30 volken en legt zich toe op
het vormen van nieuwe volkjes. Voor de verkoop.
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Nadat een schone witte deken van sneeuw over ons land lag en sleeën en schaatsen van zolder waren
gehaald veranderde ons klimaat binnen een week in een lentesfeer…Yeah….!!!! De sneeuwklokjes en
krokusjes schoten uit de grond en tot mijn blijdschap zag ik dat alle volkjes (5) de winter hadden overleefd. De bijen gingen meteen aan de slag om flinke dotten gele en oranje stuifmeel te halen en dat
betekent dat de koninginnen weer eitjes aan het leggen zijn. Zo langzamerhand kan het imkerseizoen
weer beginnen….

Onze redacteur Marcel Simon vroeg mij of ik in mijn
stukjes vaker iets kan schrijven over biodiversiteit,
een actueel, populair onderwerp waar veel om te
doen is en wat ons imkers ook zeker aangaat. Dit
omdat ik afgelopen winter met veel plezier en interesse de cursus Ambassadeur Biodiversiteit van de
NBV heb gevolgd en afgerond. ..(zie ook elders in
deze Bijenstal: een interview door Arthur Ohm met
mij).  Aansluitend ben ik nu een cursus over ‘Wilde
bijen’ aan het volgen van Pieter van Breugel. Pieter is diegene over wie men zegt dat hij het meest
weet van wilde bijen van heel Nederland. Hij heeft
hier ook een boek over geschreven: Basisgids Wilde Bijen KNNV uitgeverij. Ongelofelijk hoeveel bijensoorten er zijn ( in Nederland zo’n 350 soorten)
en minstens zo moeilijk om ze te herkennen. Zijn
fotoherkenningsgids helpt daarbij. Foto’s maakt hij
overigens zelf ( vooral in zijn eigen wilde tuin) omdat dat voor hem ook de manier is om de soort te
bepalen. Het doden en opprikken van een bij doet hij
uit principe niet en dat siert hem. Al met al zullen
mijn stukjes voortaan dus meer gaan over biodiversiteit maar ook over wilde bijen…
14

Biodiversiteit begint wat mij betreft over respect
voor al wat leeft en groeit. Hoe kunnen we onze
omgeving zo inrichten dat we de vele soorten planten, insecten, dieren een kans geven, een recht op
bestaan. Hoe kunnen we onze beschadigde en beperkte ecosystemen behouden en ten behoeve van
de biodiversiteit, uitbreiden. Vorig jaar, vlak voor
de Corona epidemie begon maakten wij een rondreis met een 4 X 4 door de wildernis van Botswana. De autoruit was steeds bedekt met bloederige,
dode plakkerige insecten,
arme beestjes maar iets
wat bij ons vroeger ook
voorkwam…Tijdens
de
kampeervakanties vroeger moesten we regelmatig stoppen om de voorruit
schoon te maken. Dat is
nu niet meer zo, waar zijn
toch al die insecten gebleven? Als we vervolgens onderweg in Botswana stopten voor een break, werden we onmiddellijk besprongen door allerlei soor-
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ten, sprinkhanen, enorme torren en hele groepen
kleurrijke vlinders fladderend om ons heen. Hoe
krijgen we deze insecten die zo belangrijk zijn voor
ons ecosysteem weer terug?
Nou de oplossing is eigenlijk eenvoudig. Als we bereid zijn onze omgeving anders in te richten en met
meer respect om te gaan met onze planten en dieren.  Nu wordt ons land voor 66% in beslag genomen door de landbouw.

Dat betekent weilanden met Engels raaigras waar
niks anders mag groeien. Monocultuur met vooral
veel mais als voer voor ons vee en dat vee is ook
nog eens erg vervuilend en voor een groot deel voor
de export. Rutte is er trots op dat wij de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld zijn.
(Gelderlander 6 maart 2021). Dan hebben we het
ook nog niet eens over de mega-stallen en dierenwelzijn…Wist u dat koeien eigenlijk bosdieren zijn?

|
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Als de aarde ‘gezond’ is, de basis voor ons ecosysteem, dan hebben we helemaal geen gif en mest
meer nodig….Een echte eyeopener is de documentaire ‘Kiss the Ground”te zien op Netflix. Waar boeren op een andere ecologische maar toch productieve manier boeren.

Nu zult u misschien denken, wat heeft dat allemaal
met mij te maken? Nou dat heeft heel veel met u te
maken. Als imker wil je goed zorgen voor je bijen
en heb je vanzelfsprekend belang bij een bij- vriendelijke, gifvrije omgeving met veel drachtplanten.
Ook u kunt een steentje bijdragen! Zowel in uw eigen tuin als in uw directe omgeving. Waar liggen er
mogelijkheden ? Daar ga ik u in mijn stukjes voor
De Bijenstal steeds meer over vertellen… En als u
al geïnteresseerd bent in de honingbij dan kan het
niet anders dan dat u ook de ‘wilde’ bij in uw hart
zal toelaten, wat een ongelofelijke fascinerende
wereld… ik neem u graag mee…
Juul Hogeling

Waarom geen bomen in de weilanden? Daar kunnen ze dan heerlijk onder schuilen als het warm is.
En die bomen nemen dan weer CO2 op, goed voor
ons klimaat! Een gevarieerd aanbod van gras en
kruidachtigen geeft onze insecten weer een kans
om zich te herstellen en de melk meer smaak…
het terugbrengen van struwelen(struiken, vaak met
bessen en stekels) geven weer nestmogelijkheden
en voedsel voor vogels. Het begint bij de basis, onze
aarde.                          
15
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Onrust op Heiderust bij de bijenkasten
Bart en ik gingen eind februari even kijken hoe de bijenkasten op Heiderust erbij stonden. Alles leek
in orde na de fikse sneeuwval en diepvries kou van kort daarvoor. Maar dichterbij gekomen, zagen we,
behalve wat vertrekkende en terugkerende bijen, een horde aan bosmieren op de zonnige vliegplanken.
Gewoon niet normaal, hadden we nooit eerder gezien.

Wat ons verontrustte was dat de bijen niets leken te
(kunnen?) doen tegen de indringers. Die marcheerden vrolijk de kasten in en uit. En alle kasten lieten
hetzelfde beeld zien.
Nader onderzoek bracht ons via een soort snelweg
van bosmieren naar een groot mierennest van wel
bijna één meter doorsnede. Dat op een afstand van
minder dan 8 meter van de kasten. En daar krioelde
het werkelijk dat het een lieve lust was; werkelijk
ongehoord. Het was duidelijk dat deze bosmieren
zichzelf heel snel tot een nieuw soort “Honingmieren” gingen transformeren. Maar wel ten koste van
de levensvatbaarheid van onze bijenvolken. Tenzij
wij er iets op kunnen vinden? Maar wat, en hoe,
want er moest zeer snel iets gedaan worden?
Al gauw kwamen we tot de conclusie dat we met
de beheerder moesten overleggen, immers wij zijn
maar gasten op “zijn” begraafplaats. Zogezegd, zo
gedaan. Zijn oplossing was even simpel als snel en
praktisch. Met de grijper van een graafmachine kon
een geoefende medewerker met één hap het hele
mierennest oppakken en voorzichtig rijdend heel
veel verder een nieuwe leefplek bieden.
Deze hele “operatie” ging zo snel, dat we geen tijd
hebben gehad om van deze actie een paar foto’s te
16

maken. Wel hebben we de plek waar het mierennest lag kunnen vastleggen.

De moraal van dit verhaal?
De natuur blijft ons steeds weer verrassen, dat is
waarom wij imkeren met aandacht voor de natuur,
zo mooi vinden. Je leert steeds BIJ zogezegd.
Arthur Ohm en Bart Riggeling

Stichting Vitale Biotopen | Maart 2021
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Insecten zwaar onder druk; ook gewone soorten hebben het moeilijk
Hoe help je de insecten als tuinierder
Sta je ergens in je tuin? Dan is de kans groot dat er nog geen stap bij je vandaan wormen, pissebedden,
duizendpoten, vliegen, kevers, wespen, bijen, hun leven leiden. Dave Goulson, professor Biologie uit
Groot-Brittannië en fervent (moes)tuinierder, beschrijft in zijn boek ‘De tuinjungle’ dat (moes)tuinen
een bron van biodiversiteit kunnen zijn.

Onze (moes)tuin is bij uitstek de plaats waar we het
contact met de natuur kunnen herstellen. En met
maar een paar kleine aanpassingen maken we van
onze tuinen een keten van kleine natuurreservaatjes, waar mensen, dieren en planten in harmonie
samen kunnen leven.

3. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
Dat klinkt logisch, maar u zult versteld staan over
de omzet van de tuincentra wat betreft deze gifstoffen. Particulieren vormen een heel belangrijke gebruikersgroep van bestrijdingsmiddelen.
4. Beperk de lichtvervuiling. Zorg voor slimme
verlichting die niet brandt als het niet nodig is.

Meer lezen:
Het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), themanummer over insecten
(https://www.pnas.org/content/118/2)

5. Reserveer in je moestuin een aantal planten voor de insecten. Laat een paar planten doorschieten en tot bloei komen. Oogst
niet alle preien maar laat een paar staan om
volgend jaar te bloeien voor de maskerbij.

Januari nieuwsbrief Arnhem Zoemt
https://www.arnhemzoemt.nl/nieuwsbrieven
Dave Goulson ‘De tuinjungle’

6. Laat aan mede (moes)tuinierders, familie of kennissen zien dat insecten niet alleen maar eng,
vies en schadelijk zijn en dat er prima mee valt te
leven; sterker nog, ze zijn prachtig en onmisbaar.

Wilt u aan de slag voor insecten? Op de site van de
Vlinderstichting is een gratis boekje “Aan de slag
voor insecten!” te bestellen. Hierin staan tips om
de insecten te helpen.

7. Word ambassadeur voor insecten en hun bescherming.

Tekst en foto’s: Astrid Boerkamp, Arnhem Zoemt
en Stichting Vitale Biotopen

Hoe kun je de insecten helpen?

Dat is belangrijk om te weten. Het gaat slecht met
de insecten wereldwijd. Opvallend is dat de achteruitgang niet alleen de zeldzame soorten betreft,
maar ook de algemene. Er zijn vele oorzaken. De
problemen beïnvloeden en versterken elkaar. Oorzaken zijn, niet verrassend, het intensieve landgebruik, zoals verstedelijking en intensieve landbouw,
maar ook klimaatverandering, verdroging en lichtvervuiling spelen een rol.Als individu kun je de insecten in je eigen omgeving helpen. Dit zal niet de
gevolgen van de intensivering van het landschap en
de klimaatverandering stoppen, maar de insecten
in de directe omgeving zullen er zeker van profiteren. Zeker als dat op heel veel plekken gebeurt.  

1. Niet alles kortwieken en wegmaaien maarruimte bieden voor eitjes, rupsen, poppen en
volwassen insecten. Het gazon waarop je zit
kun je kort en vaak maaien, maar het deel eromheen kan mooi bloemrijk grasland worden
dat maar 2 à 3 keer gemaaid hoeft te worden.
2. Streef naar veel inheemse planten, dus planten
die hier thuishoren. De insecten die gespecialiseerd zijn zullen dat altijd zijn op planten die
hier horen.
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Topvrouw op toppositie: Ambassadeur Biodiversiteit: Juul Hogeling.
Na een winters weekeinde vol schaatsplezier, kwam onze afspraak precies op het goede moment: die
woensdagochtend was het prima fietsweer. Op weg naar de Jacobiberg in Arnhem, waar Juul en haar
partner al ruim 40 jaar met grote vreugde wonen. De fietstocht was pittig één lange klim (ik ben niet van
dat elektrische gedoe). Daarboven naast de Jacobiberg stond Juul mij al vrolijk zwaaiend op te wachten.
Een hartelijker ontvangst kon ik mij niet voorstellen. Na een korte rondgang over haar bijzondere bergtuin met heel veel soorten planten en bomen in wintertooi, schonk Juul Rooibosthee voor mij en koffie
voor haar zelf. Ja zelfs met een heerlijk vers gehaald kersenvlaaitje! Wat een verrassing en welkom.
De toon was gezet.
Ik had Juul gevraagd om haar te mogen interviewen
in verband met haar nieuwe rol van “NBV Ambassadeur Biodiversiteit “. Juul heeft nog maar kortgeleden de NBV-cursus hiervoor afgerond. Dus dit
is het moment om haar cursuservaringen en toekomstige plannen te kunnen vernemen.

gezegd. Niet onbelangrijk: top docenten, met enorme vakkennis en ervaring. Ronduit: zeer zinvol,
relevant en heel goed bruikbaar in de praktijk voor
imkers.

Waarom heb je die cursus gevolgd?

Uitgebreide plantenkennis, iets wat bij de imkerscursus minder bedeeld is, behalve dan meer algemene inzichten in drachtplanten en hoe die bevorderd worden.

Hoe moeten we ons de inhoud van de cursus
voorstellen?

Uit pure interesse en vooral idealisme voor alles
wat bloeit en groeit. Om meer kennis op te doen
over insecten en hun biotopen, en hun bedreigingen.

Landschapstypen en hun cruciale betekenis voor de
voedselvoorziening en de nestelmogelijkheden van
alle soorten wilde bijen, vlinders, libellen en andere
nuttige insecten. Zoals ruigten, hoog opschietende
kruidsoorten, stroken langs bosranden.
Niet te vergeten: struweel: struiken en jonge boompjes, met nestelmogelijkheden.

Hoe zou je biodiversiteit omschrijven?
Het omvat de verscheidenheid aan ecosystemen,
soorten en genen. Kort gezegd de rijkdom aan natuurlijke variaties, die met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn, maar dat helaas niet meer zijn.

Wat wil je ermee bereiken?
Door meer kennis hoop ik in onze eigen leefomgeving te kunnen onderzoeken waar mogelijkheden
liggen voor verdere aanvullingen, verbeteringen in
soorten biotopen en solitaire bijen. Te beginnen hier
op ons eigen terrein, waar wij zo vreugdevol mogen
leven. Ik wil mij inzetten voor meer projectjes in en
rond Arnhem.

Strategieën om je doelen te bereiken: pak het positief aan, in de zin van te benutten kansen in plaats
van dat en dit deugt voor geen meter.  Dat stoot af,
terwijl je juist samen iets wil opzetten.
Aardekwaliteit: hoe kunnen boeren weer op de aloude respectvolle wijze met wisselbouw van hun
gewassen de verloren kwaliteit van de grond proberen terug te brengen? Door minder/geen insecticiden en kunstmest (stikstof), en zware machines
te gebruiken. Herstellen van onze “moederaarde”
waarvan we uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn.
Natuur inclusief landbouw en veeteeltbedrijven.

Hoe heb je de cursus ervaren?
Als zeer interessant. Veel boeiende, interessante
deelnemers die ervoor willen gaan, betrokken zijn
bij de kwetsbare natuur. Echte natuurliefhebbers.
Veel imkers.   Uit alle windstreken van ons land.
En met zeer verschillende achtergronden, ook een
aantal gemeenteambtenaren. Van beider kunne zo-

Aangepast maaibeleid: gefaseerd, sinus en gediffe-
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rentieerd en zo meer. Het principe daarvan is dat we
niet in één klap alle voor de insecten van levensbelang zijnde voedsel en nestelgelegenheid wegmaaien. Maar een redelijk areaal laten staan, waardoor
de insecten kunnen overleven. Maaisel met zaden
niet afvoeren.

Hoe zou je het doel van de cursus Ambassadeur Biodiversiteit samenvatten?
De imkers meer en beter informeren over belang
van biodiversiteit en de kwetsbaarheden van wilde
bijen, vlinders, libellen en andere nuttige insecten.
Imkers dreigen nu een minder positief imago te
krijgen, omdat de honingbijen worden gezien als
concurrenten, wat dracht betreft, van de wilde bijen
Dit ondanks dat er tot nu toe hiervoor geen overtuigend bewijs is geleverd. Ook niet door de tot nu
toe bescheiden veldonderzoeken in het kader van
het KIEM project. Wel is bekend dat een gemeenschappelijke bedreiging voor honingbijen en wilde
bijen is: de gestage en sterke achteruitgang van de
natuurlijke drachtgebieden.
Samengevat:
Er zal veel werk aan de “imkerwinkels” zijn de komende jaren. Dat zie ik als een mooie uitdaging
voor mij zelf, maar vooral ook voor alle collega imkers, die het beste voor hebben met hun fascinerende kleine giganten: de (honing)bijen. Hoe Juul
dat concreet ziet? Door in haar directe omgeving
en in park Klarenbeek en de vlindertuin daarmee
aan de slag gaan. Daar haar bewonersnetwerk er
BIJ proberen te betrekken. En veel, heel veel voorlichting en praktijkvoorbeelden aandragen, samen
met “bondgenoten” in het veld. Hopelijk binnenkort
met andere collega Ambassadeurs. Natuurlijk in
nauw contact en overleg met de boswachter en de
gemeenten.
Discussiepunten?
Ja die zullen er zijn, te over:
Grootschalige bomenkap ook in park Klarenbeek:
800 stuks. Hoe zit het dan met de nestelmogelijkheden? En de aantasting van insecten en ander
kleine dierenleven? Gevecht tegen zogeheten “invasieve” exoten zoals Springbalsemien, en Reuze Berenklauw, etc. Zijn die opruimacties wel natuurlijk
te noemen?En uiteraard: klimaatverandering, we
merken het de laatste jaren zelf als imkers: de win-
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ters duren korter, de imkerseizoenen langer. De
bijen moeten anders gaan leven.De tijd vloog om,
we hadden het gevoel dat we nog maar net begonnen waren.
Mijn verzoek: Juul wil jij misschien adviseur voor
onze stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden
worden? Ja zeker dat wil ik graag doen.
Mooie afspraak om mee afscheid te nemen, na dit
corona-proof  interview met een bevlogen Ambassadeur Biodiversiteit, Juul Hogeling op de Jacobiberg in Arnhem-N.
Arthur Ohm, voorzitter stichting Vitale Biotopen.
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N---4---C of wel zo word je NIL-boer
In het kader van ons project “Imker 2.0 Ambassadeur Biodiversiteit” vonden we het tijd worden om ook
eens echt “de boer op te gaan”. Op een zonnige, winterse vrijdagmiddag in januari hadden we een afspraak
met de nog jonge boer Wilco Nieuwenhuis en zijn eveneens jeugdige vriendin Rosan.

Foto: Marc Pluim
"Drie enthousiaste boeren: Bart Lubbers, Stefan Eggink en Wilco Nieuwenhuis met vertegenwoordigers van Gelders
Landschap&Kastelen, Provincie Gelderland en gemeente Rheden, staan hier in een van de omgevormde akkerpercelen
langs de Zutphensestraatweg net buiten Velp, op landgoed Biljoen. Zij hebben half december 2020 hun project gepresenteerd voor herstel van historische akkers en bloeiende akkerranden".

Bij aankomst een warme en hartelijke ontvangst,
waaraan hun leuke witte hond springend en kwispelend meedeed. Zij hadden ruim tijd gemaakt voor een
1 ½ meter gesprek aan hun ruime keukentafel, met
een kop Rooibosthee in de hand.
Dat boer Wilco Nieuwenhuis letterlijk “aan de weg wil
timmeren” kan iedereen zien, die vanuit Velp richting
dorp Rheden rijdt. Hij heeft ruim 15 ha. akkerland
aan weerszijden van de Zutphensestraatweg “omgetoverd” van reguliere mais- en grasvelden naar bijzondere natuurakkers. Wilco en zijn vriendin Rosan
doen dat uit eigen overtuiging en grote betrokkenheid
met alles wat natuur(lijk) is. Zij ontvangen er geen
eurocent subsidie voor.

Waarom doen jullie dit?
Wilco: mijn ene grootvader had altijd heel veel op

met alles wat natuur is. Die opa heeft ook mij daarmee “geïnfecteerd”. Zo bleek later toen ik zelf ook
meer betrokken raakte bij ons boerenbedrijf. En dat
respect voor alles wat in de natuur speelt is alleen
maar sterker geworden. Hoewel dat gedrag niet altijd
spoorde met dat van zijn vader, ook boer.
Nu ik actief boer ben, voel ik zelf ook een grote verantwoordelijkheid. En ben ervan overtuigd dat het
fundamenteel anders moet. Dat geldt zeker ook voor
onze Nederlandse agrariërs.

Een voorbeeld.
De akkers die jarenlang, met behulp van de nodige
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, mais
produceren heeft gemaakt dat de grond eenzijdig
“verrijkt” is met te veel aan stikstof (N). En tegelijkertijd verarmd aan koolstof (C). Met als gevolg een
totale onbalans tussen die twee elementen en een
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armoedige grond als gevolg. Daar is nauwelijks meer
normaal gezond bodemleven te vinden.
In mijn wijze van boeren staat de goede balans tussen koolstof (C) en stikstof (N) centraal. Waarbij ik
de mest van mijn eigen koeien, en daarmee de organische koolstof ook benut. Doel is het organische
koolstofaandeel in de bodem te verbeteren en daardoor de weerbaarheid, het productievermogen en
vruchtbaarheid ervan vergroten. Ander voorbeeld: bij
het opschonen van de sloten gooi ik de plantenmassa
niet op de oever, maar breng die naar de mestvaalt.
Met als gevolg dat de slootoevers open blijven en verschralen. In het voorjaar worden deze oevers sneller
warm in de zon en kan er eerder veel flora en rijk aan "Een overzicht van het plan voor herstel van de historisoorten ontkiemen: goed voor de biodiversiteit. En de sche akkers in diverse kleuren"
organische bestanddelen uit de sloten gaan niet verloren.
getoond: proost op echt Velps bier. Er zijn dus ook
acties met inzaaien van bloeiende akkerranden. Een
Nu ik de afgelopen jaren aan de natuurakkers heb lusthof voor vele soorten wilde en honingbijen, vlingewerkt, zie ik de bodemkwaliteit geleidelijk aan te- ders, libellen en andere nuttige insecten. Goed voor
rug keren. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de de biodiversiteit.
vele kleine diertjes. Allerlei voor de kwaliteit van de
bodem belangrijke beestjes hervinden er hun bioto- Hoe nu verder?
pen. Belangrijk: de structuur van de grond verbetert Samen met de eigenaar van Biljoen, Gelders Landaanzienlijk. Meer letten op de disbalans tussen C en schap en Kastelen, gemeente Rheden en NatuurmoN, en anders bemesten en dus anders omgaan met numenten, hebben 17 boeren zich verbonden aan een
belangrijk project. Hiervoor is in januari 2021 een adde bodem, dat is mijn devies.
Daardoor kan de grond beter water vasthouden en vies door Eelerwoude uitgebracht in de vorm van een
dus een buffer vormen voor tijden van grote droogte. plan van aanpak: “NIL Veluwezoom en IJssel”.
Zoals we de laatste 3 jaar hebben ervaren, juist hier Het is de bedoeling dat de deelnemende boeren volaan de Veluwezoom en de stuwwal met vaak een zan- gens het  principe van NIL-Natuur Inclusieve Landbouw gaan boeren. Wel met de noodzakelijke finanderige bodem, wordt die snel droog..
Hieruit blijkt maar weer hoe veerkrachtig de natuur ciële ondersteuning, en de medewerking van hun
eigen achterbannen. Wilco werkt in dit project graag
is, als je maar de juiste maatregelen wilt treffen.
en goed samen met collega boeren Bart Lubbers en
Iets anders dat Wilco en Rosan belangrijk vinden is Stefan Eggink. Het is nog maar een begin. We zullen
het terugbrengen van de oude boerenpraktijk van wat het graag blijven volgen en dus gaan zien.
genoemd wordt “wisselakkerbouw”. Dit in plaats van
jaar-in-jaar-uit hetzelfde gewas telen met hulp van Aan Wilco en Rosan zal het niet liggen: zij zijn er klaar
voor. In elk geval een fraai voorbeeld van een mooie
kunstgrepen als kunstmest en insecticiden.
Zijn natuurakkers op landgoed Biljoen langs de pro- aanpak van praktische biodiversiteit in de lokale landvinciale weg bestaan nu uit verschillende soorten bouw. En allerlei soorten bijen, honing-wilde, kunnen
gewassen: tarwe, rogge en bieten. Omzoomd door hiervan profiteren. Bijenkasten en insectenhotels zijn
hier op hun plaats en kunnen goed gedijen. Wat erg
bloeiende akkerkruiden. In totaal dus 15 ha.
Na de oogst wordt het graan geoogst en daarna de belangrijk is: de biodiversiteit in de ruime betekenis
kruiden ervan gescheiden. Het graan is anders van wordt hiermee versterkt.
kwaliteit en samenstelling. Daardoor kunnen lokale bakkers hieruit eigen lokale specialiteiten aan de
mens brengen. Maar juist dat stukje in de voedselke- Met dank aan:
ten is nog lastig op gang te brengen. Nog te weinig Wilco Nieuwenhuis en vriendin Rosan.
consumenten zijn bereid om meer te betalen voor Arthur Ohm, stichting Vitale Biotopen Gelderdeze bijzondere producten. Een kwestie van lange land-Midden.
adem. Een lokale bierbrouwer heeft ook interesse
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Bijenstal

Veluwe Actief Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a 6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11
T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl
Er tussen uit, voor een dagje Posbank met z’n tweeën
of als groep.
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes,
tandems, ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters.
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * Schoolsportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten &
activiteiten.

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

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

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

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