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Zwarte bijen uit 
België zij
neindelijk!Ω

DRUK: 

Stal Simonveste
Marcel Simon (voorzitter)  026-4425514 
Klaas Poppinga      026-4952164
Erwin Prins       026-3612698
Rieks Holtjer      026-3615500
Rik Nieuwhof      026-8480570
 
Stal Openluchtmuseum
Herman Radstake (voorzitter) 06-36196269
Ben Hasselbach      06-28822380
Kristof de Ridder     06-38543453
  
Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter)    026-4451195
Erik Dubelaar      026-3645025
Ineke Wesseling      026-4437471

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven      026-4462588

Contactpersonen bijenziekten
Marcel Simon     026-4425514
Erwin Prins      026-3612698
 
Honingdepot
Sinajda Bognar      026-3554559
s.bognar1@chello.nl

De aquarel op de omslag is van Bertus Wieringa 
uit Streefkerk. Naast tekenaar/schilder en etser is 
Bertus al zo’n 40 jaar hobby-imker. 
Volgend jaar stopt hij met het beroepsmatig te-
kenen, maar hij blijft nog graag op verzoek teke-
ningen maken van bijenstallen. Dus wie graag zijn 
of haar bijenstal uitgetekend wil hebben kan met 
hem contact opnemen. (apiario41@gmail.com) of  
A.Wieringa, Nieuwe Veer 28, 2959 AJ Streefkerk. 
Hij imkert met Carnica’s in een naar hij zegt min-
der gunstig drachtgebied. 
Wilgen en fruitbomen doen het wel daar, maar de 
balsemien in de Biesbosch ligt niet ver weg. 
Zijn zoon Arno woont in Brazilië, waar hij een be-
roepsimkerij voert. Daar is Bertus regelmatig te 
gast. Hij heeft daar leren omgaan met de geafri-
kaniseerde bij. Dit bracht hem ertoe in lezingen of 
ingezonden artikelen te vertellen over angelloze 
bijen, die daar voorkomen, en over de lokale ho-
ningbijen. Maar het houden van voordrachten doet 
hij nu liever niet meer.
 
Marcel Simon 

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

Michael Luteijn (secretaris)       
secretaris@debijenstal.nl      

Penningmeester
Eddie van den Ham (tijdelijk)  06-28561311

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

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

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

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

Postadres vereniging
Oranjeweg 131  6991 WL Rheden

Redactie
Marcel Simon   
redactie@debijenstal.nl  026-4425514

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

Edith Peters   
redactie@debijenstal.nl  06-22462909
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Van de bestuurstafel
Een jaar gaat snel voorbij.
Op 10 december hebben de cursisten hun diploma 
gekregen maar Herman Radstake is al weer bezig 
met de organisatie van de komende basiscursus.
Er hebben zich inmiddels 16 deelnemers aange-
meld die op 17 december een voorlichtingsavond 
krijgen. Vooral om hen te vertellen wat de cursus 
allemaal inhoudt maar ook dat het niet vrijblijvend 
is  wat betreft de vereiste aanwezigheid zowel bij 
de theorie avonden als bij de praktijklessen. Dit om 
misverstanden te voorkomen.
Ook is er dit jaar een vervolgcursus gegeven en 
eind oktober ontvingen de deelnemers aan deze 
cursus “Praktisch Imkeren” hun diploma.

In dit kader past ook een wat uitvoeriger dank-
woord aan Marcel Simon, die onder meer jarenlang 
de praktijklessen op Heuven heeft gegeven en nu 
te kennen heeft gegeven dat hij ermee wil stoppen. 
Ik ken Marcel pas een paar jaar. Als een nestor met 
wijze opmerkingen, waar je maar beter naar kunt 
luisteren, maar ook als een zeer welwillende en 
rustige maar toch ook vasthoudende “collega”, al-
tijd bereid iemand te helpen en voor de vereniging 
iets te doen.
En ik weet (van anderen) dat hij van !978-!983 en 
van 1987-2004 voorzitter is geweest van onze club 
en toen ook de fusie tussen Arnhem en Velp in 
2002 tot stand heeft gebracht, niet zo eenvoudig 
omdat twee biodiversiteiten van imkers bij elkaar 
moesten worden gebracht. Bovendien was hij 10 
jaar (2000 -2010) lid van het hoofdbestuur van 
de NBV met de portefeuille bijengezondheid, het 
mede opzetten van een landelijke groep van 
gezondheidscoördinatoren en alles wat daarbij 
komt. Heel veel dank van ons allen!
Overigens gaan we er wel van uit dat Marcel nog 
langdurig zijn bijen zal houden, bij ons blijft en het 
vrijwilligerswerk voor de vereniging toch een beet-
je voortzet.

Hoewel u het al hebt kunnen lezen uit de mail die 
u is toegezonden vraag ik toch nogmaals de aan-
dacht voor onze vraag naar nieuwe bestuursleden. 

Wellicht denkt u dat een vereniging van zo’n 100 
leden die vooral imkeren, een rustig bestaan leidt, 
maar het blijkt toch iedere keer dat er veel werk te 
doen is voor bestuursleden die hun vrije tijd hier-
voor ter beschikking stellen. Wij willen het bestuur 
graag uitbreiden.
Meldt u bij een huidig bestuurslid. Want het be-
stuur informeert graag degenen die voor het be-
stuurswerk interesse hebben over de activiteiten 
die de aandacht vragen. We hopen dat we nieuwe 
mensen op de ledenvergadering begin volgend jaar 
kunnen voordragen voor hun benoeming. 
Zoals bekend is de penningmeester John van Huit 
teruggetreden uit het bestuur wegens financiële 
problemen. Dit was wel een reden voor het bestuur 
om de financiële administratie van de vereniging 
nauwkeurig onder de loep te nemen. Het bestuur 
heeft in een extra bijeenkomst op 3 december een 
toelichting gegeven op haar onderzoek en aanpak 
van de plotselinge financiële problemen na het 
vertrek van de penningmeester. Een ruime meer-
derheid van de aanwezige leden en donateurs gaf 
haar steun. U begrijpt dus ook dat wij op zoek zijn 
naar een nieuwe penningmeester.

Op 11 oktober hebben we weer een actieve leden 
bijeenkomst gehad, die heel plezierig verliep. Het 
is voor het bestuur fijn om over bepaalde vraag-
stukken te discussiëren en de meningen van de 
leden op informele wijze te horen, zoals de erva-
ringen van de demonstrateurs bij het NOM,  de 
voortgang rond het privacy regelement en andere 
zaken. Hopelijk versterkt het de betrokkenheid 
van de leden bij de vereniging en het bestuur doet 
er ook zijn voordeel mee. Ieder lid / donateur is 
overigens altijd welkom bij deze bijeenkomsten die 
2 maal per jaar worden gehouden en tevoren per 
mail worden aangekondigd.

Zeer interessant was de lezing van Ben Som de 
Cerff op 13 november.  Varroa bestrijding door klei-
nere raatcellen en dus kleinere bijen. Een beetje 
ingewikkeld maar zeer de moeite waard om eens 
goed over na te denken.

Op 24 januari krijgen we de lezing van Mari van 
Iersel over Imkeren in harmonie met het bijenvolk.

Vast onderdeel van het inwinteren is de stamppot-
maaltijd voor de leden.
Druk bezocht, maar er was dan ook een hoop te 
doen tijdens het heerlijke eten dat door Dion Wou-
ters was gekookt. Waarvoor nogmaals dank!
Eerst was er alle aandacht voor de cursisten die 
uit handen van Marc Budel, de wethouder van Rhe-
den hun diploma ontvingen.

De wisselkieps voor het vangen van de meeste 
zwermen ging dit jaar naar Herman Radstake, die 
diverse zwermen met name voor de cursisten had 
geschept. 
Tijdens het eten werden verschillende ontwerpen 
voor een nieuw logo van de vereniging getoond en 
moesten de aanwezigen een keuze maken voor het 
nieuwe logo  van de vereniging.
En verder… was het gewoon heel gezellig. 
 
Paula Swenker.

Januari  
Donderdag 24 januari 20:00 uur 
Lezing door: Mari van Iersel  ‘Imkeren in harmonie  
met het bijenvolk’  
Locatie:  Nieuw Schoonoord, Velp 

Februari  
Donderdag 14 februari 20:00 uur 
Lezing door Kees van Hemert,  ‘Lui imkeren’  
Locatie: DUIVEN , SOW kapel, Rijksweg 56B, postcode:   
6921 AJ, ingang aan de achterkant van het gemeentehuis,  
via parkeerterrein aan de KASTANJELAAN.

Donderdag 21 februari 20:00 uur  
ALV (Algemene Leden Vergadering)  
Locatie:  Nieuw Schoonoord, Velp  

Maart 
Vrijdag 15-zaterdag 16 maart  
NLdoet dagen. Inzaai ‘klussen’ waarvoor imkers worden gezocht om de  
vrijwilligers te begeleiden ! Meldje aan via lgc.vandenbosch@gmail.com

Donderdag 21 maart 20:00 uur.   
Lezing door Jan Smit, Stichting EIS, ‘Wilde bijen en Aziatische Hoornaar’.  
Locatie:  Nieuw Schoonoord, Velp  

Zaterdag  30 maart 10:00 uur.  
Eerste bijpraatochtend op Simonveste 
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Het potje van Toon Hermans

Je hoort het vaak zeggen: dat er in Nederland nog 
bijen – in casu honingbijen – rondvliegen, is de 
verdienste van zo’n 8000 imkers. Zij bieden bij het 
steeds toenemend gebrek aan natuurlijke onder-
komens met hun korven en kasten onderdak aan 
deze bestuivers en honingdragers en zien erop 
toe dat ze binnen een straal van zo’n 6 kilometer 
voedsel en water kunnen vinden. Bovendien doen 
die bijenhouders – in Noord-Holland bijkers ge-
noemd – hun uiterste best de natuurlijke vijanden 
van de bij op afstand te houden. Met name de Var-
roamijt wordt bij voortduring de pas afgesneden; 
aan vuilbroeduitbraken komen witte jassen en ver-
voersverboden te pas. De hedendaagse imkerij in 
Nederland verdient een pluim!
Van huis uit enigszins tegendraads denk ik ook 
wel eens: is het allemaal wel altruïsme, onbaat-
zuchtigheid wat in de imkerij de klok slaat? In mijn 
bijenstal hangt een versje van Toon Hermans: ‘De 
bijen zoemen rond hun woning en werken aan een 
nijver plan, zij zorgen voor de zoete honing, wij 
maken er een potje van’. De schrijver steekt drie-
maal de loftrompet over de bijen: ze zijn steeds 
klaarwakker, werken zich het leplazarus en pro-
duceren honing. De imker komt er bekaaid van af. 

Toon beschouwt het imkeren als een aardigheidje, 
een fluitje van een cent. Wel let de imker steeds op 
het aantal kilo’s honing die zijn volken verzamelen. 
Die slingert hij en doet die in potjes van 500 gram 
(5 euro) voor op de ontbijttafel of op de schappen 
van de landwinkel. Voor wat, hoort wat:  hij geeft 
de bijen daar suiker voor terug. Wel op z’n Hol-
lands: een kilo suiker koop je voor minder dan een 
euro bij de supermarkt. 
Heden ten dage worden akker- en veeboeren ge-
prezen voor het cultiveren van akkerranden ten 
behoeve van insecten, o.a. honingbijen en wilde 
bijen, maar wat ging daaraan vooraf? Ten gerieve 
van de steeds grotere en bredere landbouwwerk-
tuigen zijn de afgelopen decennia alle obstakels 
in de vorm van heggen en steggen gesloopt. Geen 
bloeiende meidoorn, geen hazelaar, geen ribes, 
liguster etc. meer. De gefreesde hectaren rijgen 
zich in het voorjaar open en bloot aan elkaar. Daar-
bij valt zo’n akkerrandje in het niet.
Omdat ik al aardig oud ben en niet zoveel meer om 
handen heb, begin ik me als uitgestapte imker te 
bezinnen op mijn 25-jarig imkerschap. Daarin is 
nogal wat gebeurd. Ten goede en ten kwade. Als 
aanhanger van de evolutietheorie hoop ik – heel 
soms – dat de bij in de toekomst weer buiten de 
aandacht van de mens gaat vallen. Zoals het vroe-
ger was toen zij er al wel en wij er nog niet waren. 
Toen zij nog voor zichzelf konden zorgen; altijd be-
ter dan van de mens afhankelijk te zijn. Met uitzon-
dering dan van onze huidige 8000 bevlogen imkers.
 
Rik Oldeven
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Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van het 
IVN Natuureducatie Arnhem werd een feestelijke 
bijeenkomst voor de leden gehouden in Burgers’ 
Zoo. Naast een interessante rondleiding in de 
mangrove hal, kon men ook op eigen initiatief de 
dierentuin bekijken. 
 
Als laatste onderdeel van de dag verscheen bur-
gemeester Ahmed Marcouch met de verrassende 
mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 
behaagd om Frans Koops te benoemen tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
In zijn toespraak werden de enorme verdiensten 
van Frans voor het IVN opgesomd. Niet alleen was 
hij voorzitter maar ook voor lezingen, cursussen 
en vertegenwoordiging in andere groenorganisa-
ties was Frans altijd beschikbaar.  

“Ridder” Frans
Zo was hij ook betrokken bij het opzetten van de 
vlindertuin aan de Parkweg, waar ook enkele bij-
envolken staan. 
Daarnaast was hij voorzitter van de Koninklijke 
Natuurhistorische Vereniging. 
Voor onze imkervereniging heeft Frans gedurende 
vele jaren met enthousiasme de theorielessen voor 
de basiscursus verzorgd.  
In zijn dankwoord liet Frans weten niet zo’n voor-
stander van deze folklore te zijn, maar ach nu het 
hem zelf overkwam, vond hij het toch wel leuk. 
Namens bestuur en leden van imkervereniging 
Arnhem-Velp e.o.:  
Van harte geluk gewenst. 
 
Herman Radstake 

7
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Bijen in de kunst
Tijdens de Culturele Hoofdstad Leeuwarden deze 
zomer bezocht ik in het Fries Museum de ten-
toonstelling Escher op reis. 

Heel veel van de bekende houtsneden van de be-
roemde graficus M.C.Escher waren daar geëxpo-
seerd., zoals ook misschien wel zijn bekendste:  
Metamorphose 2. Onderdelen ervan worden dik-
wijls als decoratie gebruikt, zoals bijvoorbeeld op 
de geluidswal langs de A1 tussen Amsterdam en 
Utrecht. Vogel- en visfiguren die vloeiend in elkaar 
overgaan. 
Escher werd geïnspireerd door zijn bezoek aan het 
Alhambra in Granada, waar de veelkleurige tegel-
patronen indruk maakten. 
Dit leidde tot zijn Metamorphose 2 , het 4 meter 
lange meesterwerk waar hij in 1939 in Brussel zes 
maanden lang aan werkte. Hij noemde het “een 
luchtig, kinderlijk spel met beeld- en gedachte-

associaties, die elkaar zonder poging tot diepzin-
nigheid, min of meer toevallig opvolgden”. 
Op bijgaande foto is het onderdeel bijen te zien. 
De metamorphose van eitje tot bij en dan overlo-
pend, via een ander insect, in vogels en vervolgens 
in een regelmatige vlakverdeling van een in elkaar 
vervormende kringloop van fantasiefiguren. 
 
Marcel Simon 
 

99

Het was op 1 december weer een gezellige boel 
bij de jaarlijkse uitdeling van oxaalzuur aan hen 
die zich ervoor gemeld hadden. 

En wel voor een aantal volken variërend per imker 
van 1 tot 10. 
In totaal 31 leden kwamen met een potje dat dan 
door mij met ruim 30 cc. per volk werd gevuld. 
Ervan uitgaande dat bij een temperatuur van maxi-
maal 5 graden de bijen op de tros zitten en dan 6 
straatjes bezetten, maakt dat 6x5 cc voldoende 
voor een volk is. Het recept is uit de brochure van 
Bijen@wur, “Effectieve bestrijding van varroa”: 
Voor 10 volken: 300gr. suiker opgelost in 300 cc 
water en daarin opgelost 18 gram oxaalzuur kris-
tallen.  
En zo kon ik voor zo’n 114 volken nog flink wat pot-
ten vullen.
 
Marcel Simon

Oxaalzuur druppelen

 Prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 
imkerjaar 2019 !......door Erwin Prins

8
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Donderdag 8 November zijn wij, Ellen Cools, 
Herman Radstake en Dorothé Vriezen naar een 
interessante lezing geweest die georganiseerd 
werd door ‘Arnhem Zoemt’. 

‘Arnhem Zoemt’ is een van de initiatieven van 
‘Groen Arnhem’, om Arnhem bloemrijker te ma-
ken voor de wilde bij. Hierbij wordt de samen-
werking gezocht met burgers, bedrijven en de 
gemeente.

De lezing werd gehouden in boerderijcafé de Hooij-
maat van het Natuurcentrum in Arnhem Zuid.
Dick Belgers van de WUR vertelde over de wilde 
bij en hoe je deze in je eigen tuin kunt krijgen.  
Wilde bijen zijn ook belangrijk voor de bestuiving 
en daarmee voor de biodiversiteit. Er leven in ons 
land ongeveer 360 soorten wilde bijen die weer 
onderverdeeld zijn in groepen, tegenover 1 soort 
honingbij. We zagen een prachtige presentatie van 
foto`s van wilde bijen en hun nesten. 
Wilde bijen zijn monolectisch d.w.z. ze bezoeken 
1 soort plant. Daarnaast vliegen wilde bijen zo`n 
500 m ver in tegenstelling tot de 3 km die een ho-
ningbij bevliegt rondom haar kast. Het is daarom  
belangrijk dat er in veel tuinen bijenhotels komen 
te hangen.  
Heel duidelijk werd aangegeven door middel van 
afbeeldingen welke bijenhotels geschikt zijn en 
welke niet. Zo moet je geen plastic buisjes gebrui-
ken want plastic ademt niet, er vormt zich condens 
en dus schimmel en rotting. Je kunt weliswaar de 
opbouw van eitjes en voer mooi zien maar er komt 
nooit een levende bij uit. Dus géén plastic buisjes. 
Dick gaf aan dat je droge stengels kunt gebruiken 
die aan de achterkant gesloten moeten zijn, of ook 
gaatjes boren van verschillende diameter 4 -10 
mm  in een boomschijf. Deze mogen beslist geen 
oneffenheden bevatten waardoor de bijen de vleu-
gels zouden kunnen beschadigen.
Dick en organisatoren van Arnhem Zoemt lieten 
de aanwezigen weten dat er nog veel te doen is om 
de nu nog levende wilde, solitaire, bijen een goed 
leefgebied te geven. Zorg voor een natuurvriende-

lijke tuin met voedsel voor de bij het hele jaar door. 
Dus stenen uit je tuin en vervangen door nectar en 
stuifmeel houdende bloemen. Te beginnen met bi-
ologische bolgewassen, die nog tot laat in de herfst 
te planten zijn. Maar ook bloemrijke graslanden 
en sedum daken helpen. Laat ook rommelhoekjes 
liggen en hoopjes zand en plaats de bijenhotels in 
de zon anders komen de bijen nog niet. 
 De vragen welke door de aanwezigen werden ge-
steld gaven de indruk dat men geïnteresseerd was 
en ook de gegeven antwoorden waren duidelijk .
Na afloop konden de aanwezigen, als kleine atten-
tie, een zakje zaadjes van de Reseda meenemen. 
Wellicht krijgen we nu volgend jaar de Reseda-
maskerbij in onze tuinen. Dit was de eerste van 
drie bijeenkomsten gericht op particulieren (bur-
gers). De volgende bijeenkomsten zijn 31 januari  
a.s.  met het thema: ‘Wilde bijen in je eigen omge-
ving’en 21 maart a.s. met het thema: ‘Wilde bijen 
vooruit en terug zoemen’ 
voor meer informatie zie:   www.arnhemzoemt.nl  
en http://groenarnhem.nl/ 

Dorothé Vriezen, Ellen Cools, Herman Radstake 

Over wilde bijen gesproken
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Het is even flink aanpoten, de voorbereiding voor 
de inwinteringsmaaltijd. Chefkok Dion Wouters 
was samen met Herman Radstake al voor 10 uur 
in Zeist, bij KNVB kok Jacco Rozenberg, om de 
maaltijd te bereiden. 

Voorzitter Paula liep toen al bij Hotel van der Valk 
en zamelde daar bestek en servies in. Marcel Si-
mon sloeg de archieven er nog even op na en Carel 
Ter Horst speelde zijn accordeon al even in. 
Dus toen we rond half 6 binnen druppelden met 
een  glaasje Glühwein, liep alles meteen op rol-
letjes. Voor het eerst waren er veel kinderen, die 
opgewonden waren, omdat papa of mama een 
imker diploma zou krijgen. Wethouder Marc Budel 
sprak ons toe en liet doorschemeren ooit ook wel 
een cursus te willen volgen. Na de sterke verhalen, 
vol steken en streken, liet hij zich iets voorzichtiger 
uit. Herman en Marcel hadden voor alle cursisten 
een praatje klaar, Herman sprak over een fana-
tieke, leuke groep. Marcel las voor uit het bijen-
blaadje van 1993, waarin de overeenkomst met 
deze groep treffend werd beschreven, er vielen er 
steeds meer af!Er waren bedankjes over en weer. 
We namen afscheid van Marcel als docent, die nog 

even corrigeerde dat hij geen 37 basis cursussen 
had gegeven, maar slechts 23! Hij benadrukte dat 
hij veel hulp had gehad, van o.a. Mart, Theo Moor-
man, Arthur en Bart. Het komend seizoen zal Her-
man, ook met hulp van verschillende mensen de 
praktijk lessen gaan verzorgen. 
Herman ging met de wisselkieps naar huis, hij 
schepte 17 zwermen afgelopen seizoen. De mees-
te daarvan gingen, volgens afspraak, naar de cur-
sisten. Hij nam de leerlingen vaak mee op deze 
expedities en vertelde nog wat smeuïge verhalen 
over klim partijen en los vervoer in de auto. 
Toen kon het inwinteren beginnen, heerlijke stam-
potten met warm vlees, worst of een bal (of 2). On-
dertussen konden we ons buigen over 3 ontwerpen 
van een nieuw logo, waarbij de keuze viel op het 
Gelderland logo met bij, van Erwin Prins. 
In de keuken werd de afwas nog even weggewerkt, 
Carel speelde een laatste deuntje en met een laat-
ste instructie voor oxaalzuur druppelen, sloten we 
deze gezellig avond af. Dank aan de organisatie! 
 
Edith Peters.

Ingewinterd

11
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Eind september heeft de gemeente Rheden de er-
kenning als ‘Bijvriendelijke gemeente’ van Neder-
land Zoemt ontvangen. Rhedens.nieuws.nl kopte 
eind oktober met de tekst: 

VELP – Op donderdag 25 oktober onthulden Wet-
houder Marc Budel van de gemeente Rheden en 
leden van de Imkersvereniging Arnhem-Velp en 
omstreken het bord dat gemeente Rheden een 
bijvriendelijke gemeente maakt, aan het begin 
van de President Kennedylaan te Velp. 

Vervolgens werd een bloemenmengsel ingezaaid in 
het perk aan de zijkant van de President Kennedy-
laan. Wie vanaf het Velperbroekcircuit Velp binnen 
rijdt, wordt komend voorjaar ontvangen door 600 
vierkante meter aan bloemenpracht. 

Vanaf het ondertekenen van de intentieverklaring 
(2010) om structureel bijvriendelijk groenbeheer 
toe te passen is in dit kader veel bereikt.
De eisen die daarbij nu aan de gemeenten worden 
gesteld om ‘bijvriendelijke gemeente’ te worden 
betreffen verschillende criteria waarbij elk crite-
rium nogal omvangrijk is. Kort samengevat zijn 
daarbij de criteria onder te verdelen in: groenbe-
heer (waaronder bestrijdingsmiddelen), nestelge-
legenheden, bestek of beleid, activatie van burgers, 
participatie van burgers en organisaties, communi-
catie, scholing, convenanten/intentieverklaringen. 
Voor wat betreft het criterium ‘groenbeheer’ kun-
nen wij voor de gemeente Rheden het volgende 
melden:
-Van alle bomen die de afgelopen vijf jaar werden 
geplant  is maar liefst 50% bijvriendelijk voor vaste 
planten en sierheesters is dat 35% met daarnaast 
6000 vierkante meter aan bloembollen. Vele hecta-
ren groen, zoals groenstroken binnen woongebie-
den, langs hoofdwegen, leegstaande percelen op 
bedrijventerreinen of in groengebieden/parken zijn 
bloemrijk ingezaaid (kruidenberm). 
-Er wordt in principe niet geklepeld, een enkele 
uitzondering op advies van de zadenleverancier om 
het opkomen van zaden te bevorderen.

-Het maai- en snoei beleid is aangepast; maaien 
vindt gefaseerd plaats en waar mogelijk pas ná de 
bloei (in oktober).
Wilgen worden om-en-om gesnoeid (geknot). 
-Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet 
meer gebruikt. 
Er valt binnen de dorpen van Rheden ook nog veel 
winst te boeken in particuliere tuinen en op nieuwe 
bedrijventerreinen. Elk jaar wordt opnieuw beke-
ken waar nieuwe mogelijkheden zijn voor dracht-
verbetering. 

Lotty van den Bosch

*De erkenning bijvriendelijke gemeente is onder-
deel van Nederland Zoemt. Nederland Zoemt is 
een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN 
en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een 
extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, 
met als doel het structureel vergroten van voed-
selaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in 
Nederland.
Het initiatief voor Nederland Zoemt komt voort uit 
de Nationale Bijenstrategie, waaraan naast veel 
natuurorganisaties, ook de NBV deelneemt.

Rheden Zoemt
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Begin november vond de honingkeuring plaats. 
Dit jaar was de beurt aan de Liemers collega’s in 
Duiven. Op deze avond vond ook een lezing plaats, 
spreker was Paul Holterman ‘Drachtplanten het 
hele jaar door’ 

Volgens voorwaarden moeten de keurmeesters in 
een ‘aparte ruimte’ hun werk verrichten waardoor 
zaal Gieling even in verlegenheid werd gebracht. 
Maar met een snelle ingreep in de opstelling van 
tafels en het dichttrekken van ruimte scheidende 
vouwdeuren werd dit heel snel en flexibel opge-
lost.
Als ik bij de collega’s van de Liemers ben moet ik 
altijd aan Arno Kok denken.  Arno is al een aantal 
jaren geleden overleden maar zat in de keurcom-
missie toen mijn éérste honing werd gekeurd. Des-
tijds ben ik uit nieuwsgierigheid ‘gewoon’ naast de 
keurmeesters gaan zitten, heb 10-tallen vragen op 
hen afgevuurd die geduldig werden beantwoord. 
Achteraf erg aardig,  want pas tijdens mijn oplei-
ding kwam ik erachter dat het niet is toegestaan 
om met de keurmeesters te praten tijdens de 
keuring. Achterliggende gedachte daarbij is dat 
men de keurmeester zou kunnen beïnvloeden. Bij 
mij destijds niet eens opgekomen en gezien het 
resultaat ook niet aan de orde, want mijn eerste 
honing is niet door de keuring gekomen omdat het 
vochtpercentage veel te hoog was. Ik had maar één 
potje honing bewaard voor de keuring. Om de drie 
vereiste potjes voor de keuring bij elkaar te krij-
gen had ik destijds nog even snel honing (…uit niet 
verzegelde raten ! ) geslingerd waarmee ik weer 
potjes kon vullen. 
Eén potje honing voor de keuring bewaren is dus 
niet genoeg, het moeten drie potjes zijn van dezelf-
de partij, waarvan twee zonder etiket en één met 
etiket. 
Als algemene opmerking hierbij voor het etiket. 
-De vermelding van de inhoud en de melding van 
Nederlandse honing moeten in het midden van het 
etiket staan. 

-Voor de productiecode moet de letter L staan. 
De L staat voor het Engelse Lot waarmee elke par-
tij honing een eigen kenmerk meegegeven wordt.
-De gezondheidswaarschuwing is verplicht ! 
Er moet op het etiket een waarschuwing staan om 
géén honing te geven aan kinderen onder de leef-
tijd van 1 jaar.   

Uitslag honingkeuring  
Er zijn negen partijen honing gekeurd in vier ver-
schillende klassen. 
2 partijen in klasse 1, vloeibare honing
5 partijen in klasse 2, kristalliserende honing
1 partij in klasse 3,  gekristalliseerde honing 
1 partij in klasse 4, crème honing  
De gemiddelde score lag bij 97,8 punten !
t.o.v. 97,0 punten in 2017 en 97,4 punten in 2016.  

Er zijn 6 oorkondes uitgereikt met de beoordeling 
‘Uitstekend’. 
Twee oorkondes met de beoordeling ‘Uitmuntend’ 
(100 punten) werden uitgereikt aan Klaas Poppinga 
en Edith Peters.
De oorkonde is daarbij een officiële erkenning dat 
je de regels voor honingverwerking, verpakking en 
etikettering kent en toepast. 

Hierbij nogmaals dank aan de keurmeesters Henk 
Hoge, Harm van de Pas en Eric Blankert die met 
mij medewerking aan deze keuring verleenden.

Door interesse voor het onderwerp van de lezing 
‘Drachtplanten’, c.q. de vele vragen die volgden en 
de enorme kennis van de spreker bleek één avond 
te kort voor dit onderwerp. In het najaar2019 zal 
een tweede lezing worden gegeven door Paul Hol-
terman. Datum en locatie volgen te zijner tijd.
U wordt hierover geïnformeerd.    

Lotty van den Bosch

Honingkeuring 2018
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Drachtplanten en bijenvolken
De werkgroep Drachtplanten heeft standplaats-
gegevens van bijenvolken van leden van onze ver-
eniging verzameld. In het vorige nummer van ´de 
Bijenstal` heeft Lotty van den Bosch de eerste 
resultaten vermeld en aangegeven waarom de 
werkgroep deze inventarisatie heeft uitgevoerd.

De inventarisatie is nuttig voor onze leden omdat:
  -  Bij uitbraak van een ziekte op een bijenstand de
plaats bekend is waar in de omgeving andere 
bijenstanden zijn en de eigenaren kunnen 
worden gewaarschuwd. 
  -  Als er lokaal concentraties blijken van bijen
standen met veel volken overleg met de eigenaren 
mogelijk is over een betere verdeling van  volken 
binnen het gebied van onze vereniging.
  -  Drachtverbetering in een gebied met weinig 
bijenvolken minder positief effect heeft dan in een 
gebied met veel volken. Dit is van belang bij het 
overleg met gemeentes over drachtverbetering 
en waar drachtverbetering het meeste effect kan 
hebben. 
  -  Van belangrijke drachtgebieden bekend is voor 
hoeveel bijenvolken de gebieden van belang zijn.

De inventarisatie heeft de locaties van 134 bijen-
standen met totaal 533 volken opgeleverd. 
Deze volken zijn als volgt verdeeld:
Arnhem-noord 142 volken
Arnhem-zuid    72 volken
Velp, Rozendaal   86 volken
Huissen    51 volken
Rheden    45 volken
Dieren     35 volken
Buiten deze gemeenten staan nog 102 volken van 
leden van onze vereniging (Betuwe, ten oosten van 
de IJssel, Oosterbeek, Renkum). 

Deze cijfers zijn onvolledig. Er is uitgegaan van 
een ledenlijst uit 2017. De huidige ledenlijst is in 
verband met de nieuwe wet op de privacy niet be-
schikbaar voor de werkgroep. Er zijn dus nieuwe 
leden niet benaderd. Uit informatie van leden bleek 
dat binnen ons gebied 33 volken staan van imkers 

die geen lid zijn van onze vereniging. Dit aantal kan 
hoger zijn want wij hebben geen overzicht van im-
kers met hun aantallen volken binnen ons gebied 
die geen lid zijn van onze vereniging. Bovendien 
zijn de aangegeven aantallen dynamisch want niet 
alle volken zullen de winter doorkomen en daarna 
worden er weer kunstzwermen gemaakt en kun-
nen zwermen worden opgevangen.

Een haalbij zal tot maximaal 3 km van de woning 
nectar en stuifmeel verzamelen. Een deel van de 
verzamelde nectar wordt verbruikt voor de be-
nodigde energie om te vliegen. Bij een grotere 
afstand verbruikt de bij zoveel nectar dat vlucht 
niet meer economisch is, er komt te weinig bij het 
volk binnen. Hoe korter de afstand tussen volk en 
dracht, des te meer verzamelt het volk. Een haalbij 
verzamelt nectar binnen een gebied van ruim 2800 
ha. 

Een volk in het centrum van Arnhem-noord heeft 
binnen deze 2800 ha. concurrentie van 141 andere 
volken. Als al deze volken binnen hetzelfde ge-
bied zouden fourageren betekent dit dat elk volk 
gemiddeld de beschikking heeft over 20 ha. Voor 
Arnhem-zuid is dit 39 ha., voor Velp, Rozendaal 33 
ha., voor Huissen 55 ha., voor Rheden 63 ha. en 
voor Dieren 81 ha. per volk (ter vergelijking: voor 
bestuiving van de open fruitteelt wordt gerekend 
met 2 tot 4 volken per ha.).  Dit is een ruwe bena-
dering, want de bijen van een volk aan de rand van 
deze plaatsen vliegen voor het grootste deel buiten 
deze plaatsen, maar geeft wel aan dat de plaatsen 
met de meeste bebouwing ook de meeste volken 
herbergen en deze volken de meeste concurrentie 
hebben van andere volken.  Er is bij deze benade-
ring geen rekening gehouden met imkers die met 
hun volken naar drachtgebieden buiten de plaat-
sen reizen. Overigens heeft de ervaring geleerd 
dat bijenvolken in steden goed kunnen overleven. 
Zij missen grote drachtgebieden, maar de vele 
stadstuintjes hebben een groot deel van het jaar 
bloeiende planten en leveren in vergelijking met 
een drachtgebied wel minder nectar per dag, maar 
gedurende een veel langere periode.

Als voorlopige conclusies:
  1  Er is binnen ons verenigingsgebied nog best 
plaats voor nieuwe imkers, maar het is ver-
standig om bij de plaatsing van volken tot een 
zo goed mogelijke spreiding van de volken te 
komen. 
Bij ontwikkeling van nieuwe drachtgebieden 
moet vooral worden gezocht naar locaties zoveel 
mogelijk binnen of direct grenzend aan de ste-
delijke bebouwing. 
  2  Bij nieuwe drachtgebieden moet naast ge-
meentelijk groen, ook gedacht worden aan  
groen rondom bedrijven of in particuliere tuinen 
die bijenvriendelijk worden ingericht.
  3  Als al onze leden jaarlijks opgeven hoeveel 
volken zij hebben, waar zij staan en of zij met 
hun bijen reizen, dan kan de werkgroep Dracht-
planten beter vaststellen waar concentraties van 
bijenvolken zijn, of spreiding van volken mogelijk 
is en waar vooral moet worden gezocht naar 
verbetering van de dracht.  

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

              “D’r Bij”

Een efficiënte jonge imker

Naam: Julian Machiels
Leeftijd: 28 jaar
Woont: samen met Roos in Bemmel
Beroep: Arts, in opleiding tot arts-microbioloog

Julian is sinds vorig jaar lid van onze vereniging en 
viel me op tijdens de bijpraat ochtenden, leergierig en 
enthousiast. Deze zomer deelde hij op de ‘bijen babbel 
box’ zijn vreugde over de enorme oogst bladhoning. 
Tijd om eens even nader kennis te maken. Sinds 5 
maanden woont hij in Bemmel, tussen zijn werkplek-
ken in het ziekenhuis in Velp en Nijmegen in. Als arts 
in opleiding tot microbioloog is hij veel in gesprek met 
collega’s om uit te zoeken wat er aan de hand is. 
Infecties, parasieten, virussen, schimmels zijn het 
werkgebied, en dan bijen als hobby hebben. Het krie-
belt overal!
Julian woonde als kind van 10 op de boerderij en wil-
de graag oogsten uit de natuur. Hij wilde graag leren 
imkeren, maar deze 10 jarige besloot niet bij de plaat-
selijke imkervereniging te gaan, omdat hij zijn stal dan 
op het terrein van de vereniging moest houden. 
Julian gaat bewust en efficiënt met de tijd om, toen 
er naast zijn studie weer wat  ruimte kwam, hij ging 
zich zelfs vervelen, besloot hij alsnog zijn oude liefde 
voor de bijen op te pakken. Samen met zijn vriend Sido 
Dekker deed hij de basiscursus. Nog steeds werken 
ze veel samen en vormen het duo de Gebroeders van 
Gelre, omdat hun standplaatsen in Zutphen en Haal-
deren tot het Hertogdom van Gelre behoren. 
Julian heeft nu 1 seizoen volledig gedraaid. Zijn erva-
ring leerde hem dat de gekregen volken zich agressief 
gedroegen en aan het eind van het seizoen bijna niet 
meer benaderbaar waren. In de tuin van zijn schoon-
ouders in Zutphen kon hij deze volken niet meer hou-
den; als hij bezig was in de kasten, vluchtten de men-
sen op het terras, 200 meter verderop, naar binnen.
Hij winterde 3 volken uit, voegde samen en maakte 
afleggers en, kreeg van Herman een 3-ramer, die het 
niet haalde. Ondertussen kon hij terecht  in een ker-
senboomgaard in Haalderen. Daar stonden ook nog 6 

kasten, met verwaarloosde volken, en nog zo’n 
4 kasten extra materiaal in opslag. Hij probeerde veel 
uit, natuurlijk ging het wel eens mis, zo doodde hij 
een koningin en kwam er later achter dat het nieuw 
beoogde volk ook geen koningin had. Alles maar weer 
samenvoegen! De lenteoogst viel tegen, 5 kilo honing, 
Julian beschouwde het seizoen al als verloren.
Tot zijn grote verrassing bleken de bijen dol op wat 
bladluizen produceren en kon hij uiteindelijk 28 kilo 
bladhoning oogsten. Zelf is hij de grootse afnemer, hij 
eet dagelijks honing en komt zo wel op een jaarver-
bruik van 5 kilo. Verder heeft hij wat verkocht aan col-
lega’s en stonden de Gebroeders van Gelre op de open 
monumentendag in Zutphen.
Hij heeft grootse plannen, of je nu één volk hebt of 
tien, het werk blijft hetzelfde, zegt hij. Hij wil efficiënt 
werken, heeft dit jaar gewerkt volgens het schema dat 
Peter Linnartz vertelde op de verenigingsavond. Een 
nieuw volk met een koningin en een handvol werk-
sters behandelen met oxaalzuur. Er is dan geen geslo-
ten broed in het nieuwe volk, en geen gesloten broed 
na 3 weken in het oude volk, een voorwaarde voor de 
behandeling. Julian was tevreden over het resultaat. 
Mierenzuur heeft hij verbannen, zeer schadelijk zegt 
hij. Op het werk gebruiken we het in een speciale ca-
bine. Inademing veroorzaakt longschade bij mensen, 
dat wil ik niet bij de bijen gebruiken. 
Julian maakt zijn eigen suikeroplossing, heel een-
voudig. Suiker van 60 cent per kilo, in een vat met ge-
perforeerde bodem. Water in de juiste verhouding er 
door heen laten lopen en klaar. 
Roos herinnert Julian nog even aan wat smeuïge 
verhalen. Zo had hij zijn bijenspullen paraat in de 
auto, klaar om een zwerm te scheppen na werktijd. 
Dit heeft hij vorig jaar één keer gedaan, met goed re-
sultaat. Hij gebruikte hierbij de beroker,  waarvan hij 
dacht dat die na afloop uit was. Die heeft vervolgens 
een heel weekend in de auto staan te blazen. Zelfs na 
een week met open ramen rijden, was de rooklucht 
nog steeds niet verdwenen.
De Bijpraatochtenden van de vereniging zijn leerzaam 
en lekker (de perentaart van Sinajda was verrukkelijk!) 
Julian is ondertussen ook lid van de imkervereniging 
Oost Betuwe geworden, lekker dichtbij, dat scheelt 
tijd. Hij overweegt daar de vervolgopleiding te gaan 
doen, omdat zij die over 4 jaar uitgesmeerd hebben. 
Dat past beter in de planning van deze bezige bij.  
 
Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Nadat onze volkjes weer zorgvuldig zijn bijge-
voerd en ingewinterd treedt er weer een rustige 
periode aan voor ons imkers. En nu maar ho-
pen dat onze volkjes ook deze winter weer goed 
doorkomen….Er rest ons nog de varroa bestrij-
ding met oxaalzuur en natuurlijk de traditionele 
stamppottenmaaltijd met onze leden….Hoe lang 
moeten we de varroa nog bestrijden? Hoe gaat 
het met de resistentie tegen de Varroa?

Graag attendeer ik u als belangstellende lezer 
of lezeres van De Bijenstal op de bijlage van de 
Gelderlander van zaterdag 1 december daarin 
stond namelijk een artikel genaamd: “Superbij 
in de maak”. Dit gaat over onderzoeker Bart Jan 
Fernhout die in samenwerking met het Ameri-
kaanse ministerie van Landbouw sinds vijf jaar 
superbijen kweekt op Hawaï. Deze superbijen zijn 
in staat om zelf de gevreesde varroamijt te eli-
mineren. Bijenpark Amstelland begint als eerste 
in Nederland een proefproject om te kijken of de 
bijen op een natuurlijke manier resistent kunnen 
worden gemaakt. ’Als je de mijten niet bestrijdt, 
is de kolonie binnen twee jaar dood”, zegt Gerbert 
Kos, lid van de bijenvereniging en initiatiefnemer 
van het proefproject. De mijt komt oorspronke-
lijk uit de Indische archipel. De bijenvolken daar 
hebben een manier gevonden om te leven met de 
mijt. Besmette larven worden opgespoord door de 
werksters en opgeruimd. Zij beschikken over een 
bepaalde hygiëne -eigenschap. Na vijf jaar boekt 
Fernhout nu goede resultaten. Zijn beste teeltlij-
nen zijn volledig in staat weerstand te bieden aan 
de mijt. Volgens Kos is de tijd rijp om het ook in 
Amstelveen te proberen. ‘We hebben een relatief 
grote vereniging en een mooie bijentuin. Omdat 
we voldoende volken hebben, kunnen we hier een 
hotspot van resistente bijen maken’. Over drie tot 
vier jaar moet het bijenpark in Amstelveen volledig 
resistent zijn. Volken met resistente eigenschap-
pen worden nageteeld. Na drie jaar is de hoop dat 
de volken op natuurlijke wijze de eigenschap door-
geven, net als de volken van Fernhout op Hawaï. 

Van daaruit moet het verder groeien: van een hele 
regio tot uiteindelijk het hele land. 
Hoe geweldig zou dat zijn? Eindelijk geen zorgen 
meer over de varroamijt! En eindelijk geen gebruik 
meer van die vieze zuren als mierenzuur en oxaal-
zuur. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet vol-
gen…De Darrenraatmethode houd ik er wel graag 
in…Zo leuk om de bonte spechten en meesjes te 
lokken en weg te zien vliegen met hun bekjes vol 
dikke vette darrenlarven. Lekker veel eiwitten, 
smullen voor de jongen, heel erg gezond voor hen 
en leuk voor ons om naar te kijken.
Ach ja…als imker blijf ik nog steeds enthousiast en 
geïnteresseerd in alles wat bijen aangaat. Daar-
entegen ben ik afgelopen jaar niet één keer bij 
een bijenbijpraatochtend geweest. Daarmee doe 
ik natuurlijk vooral mijzelf tekort want ik kom nu 
eenmaal graag op bijenbijpraatochtenden. Ik ge-
niet altijd van de verhalen en ervaringen van ande-
re imkers. Volgend jaar beter inplannen en minder 
weekendjes uit dan maar… Wel heb ik veel geleerd 
in de cursus “Praktisch imkeren” die ik afgelopen 
jaar heb gevolgd, weer een diploma boven mijn 
bed erbij. 

Leuke mensen hè die imkers….diploma Prak-
tisch imkeren. Ook had ik mij aangemeld voor de 
cursus: “Ambassadeur Biodiversiteit”, over wilde 
planten, bomen en drachtplanten. Maar helaas 
deze cursus zat al vol. Volgend jaar dan maar… Er 
valt nog veel te leren….
Tenslotte wil ik u nog deelgenoot maken van een 
gedichtje dat mij ontroerde en is geschreven door 
één van de deelnemers van JUULS ATELIER:
Vandaag
Als de zon in mij schijnt.
Is de lucht blauw.
De boom oranje.
De stam rood.
Het blad groen.
De steel geel.
En de bijen vliegen naar het avondlicht.
Door: Willy van Baarsel 

Juul Hogeling

Het was op 25 juni dat ik bij het verlaten van 
Filmhuis Focus een tweetal als imkers geklede 
personen in de weer zag met het scheppen van 
een zwerm. Zo zag het er althans uit. 
 
Nog niet wetende wie de twee acteurs waren - ik 
was nog in de ban van de film en dacht eerst aan 
een promotieactie voor het filmhuis -, ging ik 
poolshoogte nemen. Het bleken twee cursisten te 
zijn die bezig waren een restje bijen op te ruimen 
die nog na het scheppen van de zwerm van de 
week ervoor in het kleine boompje waren achter 
gebleven.Het was een mooi plaatje zo midden op 
het Audrey Hepburnplein. 
Later hoorde ik dat de oorspronkelijke zwerm door 
Mark Rekswinkel was geschept. Hij liet me weten 
dat de acteurs op de foto Mark en Robbin Baas wa-
ren, evenals de andere Mark cursisten van dit jaar. 
Grappig was ook het verhaal van Mark Rekswinkel 
dat er bij het scheppen veel kijkers waren met vra-
gen. Daaronder iemand die zich de “burgemeester 
van buiten” noemt. Hij zette Mark op Facebook en 
door zijn vele volgers wisten veel mensen van zijn 
actie. En al snel werd Mark gebeld door Q-music 
en kon direct in de uitzending vragen beantwoor-
den. Een bijzondere ervaring voor een beginnend 
imker. 

Marcel Simon

Zwerm voor Focus
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Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

www.bellmakelaardij.nl 

Onze specialiteit: klassieke woningen 

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.

 brood met smaak...

Hoofdstraat 94     • 6994 AK De Steeg   •  T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem  •  T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81  • 6828 CG Arnhem •  T 026 - 303 23 57

www.bakkerijtomvanotterloo.nl


