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drachtkalender.
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Eindelijk... eindelijk kunnen we weer gezamenlijk
onze hobby delen met anderen Wat ons was opgevallen bij de bijen en onze gedachten hierover
weer bespreken met elkaar. En weer samenkomen.
Dat wil niet zeggen dat er daarnaast niet ook gewoon doorgewerkt is.
Vermeldenswaard is dat Bart Riggeling inmiddels
al 20 jaar de lay out van ons blad de Bijenstal verzorgt. Reden om hem daar zeer dankbaar voor te
zijn.

Buitenstallen
06-36196269

026-3554559
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Groenadoptie aan de Kennedylaan
in Velp. Het vervolg op 2021.

Het bestuur had besloten de algemene ledenvergadering, die oorspronkelijk gepland was op 24 februari jl , niet digitaal te houden maar in de hoop op
betere tijden te verschuiven naar een later tijdstip
en dit wordt nu op 24 maart as. op onze vertrouwde
plek in Velp bij nieuw Schoonoord.
De stukken voor deze ALV worden nog toegestuurd
waaronder de financiële jaarstukken zoals jaarverslag 2021 en begroting voor dit jaar als ook verslagen van de verschillende activiteiten binnen onze
vereniging.
Het bestuur is ook verheugd twee mensen aan de
vergadering te kunnen voorstellen die bereid zijn
om zitting te nemen in het bestuur. Het zijn Yorben
van Aalten en Henk Berendsen.
Wij rekenen op uw komst
Maar ook kunnen de praktijklessen nu eindelijk
weer plaatsvinden. Herman Radstake heeft wat
moeten puzzelen om degenen die nog in de wachtrij stonden weer een plekje te bezorgen maar het
loopt.  Want onze dames vliegen inmiddels volop en

zijn weer druk bezig een eerste nieuwe generatie
bijen op te kweken en er valt het nodige te inspecteren en te zien in de kasten.
In overleg met de stalcommissie Simonveste is ook
besloten om een aantal kasten op Heuven te vervangen door meer zachtaardige Buckfast bijen in
4 nieuwe kasten. Kortom een goed begin voor het
nieuwe seizoen.
Ook wordt het tijd om te zorgen voor nieuwe drachtplanten.
Zoals ieder jaar weer was Lotty van den Bosch bereid om de organisatie van “NL doet” op 11 en 12
maart te organiseren. Op drie plaatsen te weten
“De Overmaat”, “Ruitenbergweg” en  “Schavenmolenweg”  werden weer stukken ingezaaid met eenjarige en meerjarige zaden.
Maar ook het zonnepark Sunvest is nu nagenoeg
gereed. Sunvest heeft onze vereniging gevraagd of
wij de beheerder willen worden van een (kleine) bijenstal met minimaal twee kasten, waarop het bestuur uiteraard positief heeft gereageerd. Het ziet
ernaar uit dat deze stal op niet al te lange termijn
in gebruik kan worden genomen. Aan leden is inmiddels gevraagd wie bereid is zijn kasten daar te
plaatsen en dit aan het bestuur mee te delen. Tevens wil Sunvest ook een insectenhotel op het terrein plaatsen.
Bij de van Gastel stal op Angerenstein is inmiddels
een gaas gespannen voor de vliegopening zodat
de stal niet meer te betreden is en de overlast van
jongeren wordt daarmee ook voorkomen. Voor de
zekerheid zijn er ook camera’s geplaatst. Laten we
hopen dat hiermee de overlast en vernielingen tot
het verleden behoren.
Tot slot: noteer alvast in de agenda dat op 26 maart
de eerste bijpraat ochtend zal plaatsvinden bij stal
Simonveste.
Paula Swenker
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Maart

Donderdag 24 maart 19:30 ALV locatie:
Aula Nieuw Schoonoord te Velp
Zaterdag 26 maart éérste bijpraatochtend.
Locatie Simonveste

April

Zaterdag 30 april, bijpraatochtend. Locatie Simonveste

Mei

Zaterdag 28 mei bijpraatochtend. Locatie Simonveste
Door de wat late bezorging van het maartnummer zullen de agendapunten voor
maart al wel achterhaald zijn.

PRINTEN
KOPIËREN
SCANNEN
INBINDEN

brood met smaak...

PLASTIFICEREN
KANTOORARTIKELEN
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
TEXTIEL BEDRUKKEN

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

tel: 026 361 21 11
www.stormvelp.nl
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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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Gisteren werden de sneeuwklokjes
en de krokussen volop bezocht.
Bij het verschijnen van de Bijenstal staan de imkers weer in de startblokken om de volken te inspecteren. Hoe staan ze erbij.? En hoe zorg ik ervoor dat ze vitaal blijven? Ben Som de Cerff heeft in zijn blog
weer een aantal tips beschreven die ons daarbij kunnen helpen. Wij geven ze graag hierbij door.
Ze staan in willekeurige volgorde. (Red.)

Houd zowel in het voorjaar als op het moment van  
inwintering uitsluitend sterke volken aan. Alles wat
zwak of middelmatig is, kun je beter verenigen;

je deze behandeling beter achterwege laten want
als dit darrenbroed uitloopt ben je de mijten juist
aan het kweken.

   1. Gebruik vooral de jonge koninginnen van je
sterkste en gezondste volken om straks de broedafleggers te voorzien van jonge moeren.

  5.  zorg voor moeren, die niet ouder zijn dan 2 jaar;
de kans op mindere prestaties en op (te) late wissels of het darrenbroedig worden in de winter is
aanzienlijk groter bij moeren van 2 jaar en ouder.

  2.  Na de bloei van de meidoorn en na de bloei van
de linden is de dracht vaak drie weken te karig om
de broednesten voldoende van voer te voorzien zeker wanneer de honingvoorraad volledig is afgenomen; zorg dan voor noodvoedering door middel van
een 2,5 kilo pak suikerdeeg.
  3.  Controleer de mijtenbesmetting regelmatig via
schudproef, broedonderzoek of schuifladen. Is dat
een brug te ver voor je pas dan de mijtenbestrijding
volgens het driegangen menu toe; begin hiermee
tijdig, dus in maart, 2e helft juli en eind november.
  4.  Mocht je de bouwraammethode toepassen, doe
dit dan uitsluitend indien je tijd hebt om het gesloten
darrenbroed tijdig uit te snijden. Past dit niet goed
in jouw planning of vergeet je het een keer dan kun
6
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20 jaar Bart en de Bijenstal!!!

                            
Met het fuseren van “Arnhem” en “Velp” waren we meer mans en met name door Bart Riggeling kreeg het
verenigingsblad, dat in overleg  wel de naam Bijenstal behield, een flinke oppepper. In  A5 formaat, en in kleur
kon Bart buiten werktijd de opmaak bij de drukkerij waar hij destijds werkte, uitvoeren en ook laten drukken.
Maar 11 jaargangen later werd van drukker gewisseld, het werd Editoo, en werd het blad in A4 formaat
opnieuw een klasse mooier. Ook Bart maakte een verbeterslag en wist er het blad van te maken, zoals we
het nu kennen. Onder imkerverenigingen zijn wij zeker een uitzondering. Nu is het 20 jaar geleden dat Bart
ermee begon!. Eigenlijk dus een jubileumuitgave. Reden voor de redactie om ook namens de lezers Bart
veel dank verschuldigd te zijn.

  6.  Als je in de gelegenheid bent, gebruik dan moeren van een geselecteerde kwaliteit, ga te rade bij
telers van moeren van Buckfast, Carnica of Zwarte
bijen. Bij de koninginnenteelt wordt extra gelet op
ziekteresistentie en een beter (varroa)hygienisch
gedrag van de volken.
  7.  Draag zorg voor een optimale warmtehuishouding in je volken, stoor ze niet te vaak en zeker niet
op koude dagen. Haal niet het hele broednest overhoop. Afkoeling van het broed verlengt de broedduur en hiernee speel je de mijtenreproductie in de
kaart.
Ben Som de Cerff,
koninginnenteler en hobby-imker
7
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Bijen en biodiversiteit
Maandagavond 7 maart jl. was het dan zover: Een nieuwe boeiende les voor onze basiscursisten. Door
Herman Radstake en Vincent Diesveld ontwikkeld. Ik genoot de eer om deze première mee te kunnen
maken. Vincent was als docent er helemaal klaar voor, en stond te trappelen om te beginnen. Behalve
Herman en ik, wachtten er 6 (1 was ziek) nieuwsgierige cursisten in spanning op wat deze speciale les
hen zou “leren”?

langste ‘rode lijsten’, 75% massaverlies bij insecten, 80% van het oppervlaktewater is van matige
tot slechte kwaliteit en we halen slechts 40% van
de natuurdoelen.
De oorzaken van biodiversiteitsverlies liggen met
name bij de intensivering van de landbouw, het
ruimtebeslag (bebouwing, industrie, etc.), versnippering van het landschap en klimaatverandering.
Een groot deel van Nederland wordt gebruikt voor
agrarische doeleinden, met vaak mono cultures. De
bloeiende boerenakkerlanden van vroeger bestaan
nauwelijks meer.
In de natuur is er altijd concurrentie tussen verschillende soorten dus ook tussen wilde bijensoorten en honingbijen. Maar dan is er een evenwicht. Bij een verarming van het landschap delft
de zwakste of meest afhankelijke soort het onderspit, in dit geval de wilde bijen t.o.v. de honingbij.
Om dit probleem op te lossen, moet er iets gebeuren aan het algemene biodiversiteitsprobleem in Nederland. Te denken valt aan na-

Vincent heeft de gave van een goede docent om zijn
lesstof zeer knap te doseren. Waardoor hij de aandacht van zijn cursisten weet te behouden en daarmee op een natuurlijke manier een interactieve
sessie opbouwt.
In een anderhalf uur, met een korte pauze, ontwikkelt zich een presentatie die de cursisten zowel
weet te boeien als uit te nodigen mee te denken.
De ruim 350 bijensoorten kunnen niet zomaar allemaal de revue passeren vanzelfsprekend. Maar wel
komen de hoofdlijnen en de essentiële verschillen
van de vele soorten wilde bijen en die ten opzichte
van de honingbijen voor het voetlicht. Hieronder laat
ik een paar voorbeelden zien van Vincents lessen.
Als je kijkt naar de vliesvleugeligen, dan waren
wespen als eerste op de wereld Zowel wespen als
bijen en mieren zijn ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder, zo’n 145 miljoen jaar geleden
een graafwesp. Deze is waarschijnlijk overgestapt
van jager op andere insecten naar vegetariër en  
daaruit zijn de bijen en mieren ontstaan.
8
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tuur-inclusieve landbouw, bloeiende bermen, gefaseerd maaien of snoeien, je eigen
tuin anders inrichten, nesthulp aanbieden.
Natuurlijk kun je als imker ook goed in de buurt
van je standplaats kijken of er voldoende dracht
is, voordat je beslist om er volken bij te plaatsen,
of in kwetsbare gebieden gewoon helemaal geen
bijenkasten plaatsen. Hierbij is goed overleg en
samenwerking tussen organisaties met verschillende uitgangspunten (de honingbij, de wilde bij,
het landschap, etc.) erg belangrijk. Gelukkig zijn
er wat dat betreft steeds meer initiatieven op dit
vlak.
Zo ook deze nieuwe les als sluitstuk van onze basiscursus voor de nieuwe imkers. Er is veel te winnen en nog meer plezier te beleven. Vooral als wij
als imkers nog meer en beter naar de natuur kijken
waar onze honingbijen zich staande weten te houden in een verschralende biodiversiteit. Tenzij wij
zelf ook aandringen bij de beheerders van de natuurgebieden op effectieve maatregelen ter verbetering van de vitale biotopen.
Arthur Ohm,
Maart 2022.

Zowel bijen als wespen als mieren nestelen in kolonies en hebben vruchtbare vrouwtjes (koninginnen) en steriele werksters. Honingbijen kennen
een verticale raatbouw, wespen een horizontale.
Wespen maken hun raten van gekauwde houtvezels (papier), honingbijen en hommels gebruiken
was.
Door de vele verschillende bijen met hun verschillende strategieën om stuifmeel te verzamelen,
verschillende vliegtijden en verschillende relaties
met planten, is een verscheidenheid aan planten
essentieel. Daarom is biodiversiteit zo’n belangrijk begrip.

1 Groet wolbij
2 Wapenvlieg
3 Honingbij
4 Hommel

Biodiversiteit betekent letterlijk een verscheidenheid aan leven. Als je kijkt naar Nederland dan zijn
hier ongeveer 43000 verschillende soorten organismen, waarvan dus ongeveer 350 soorten bijen.
Over de hele wereld, maar vooral ook in Nederland, treedt biodiversiteitsverlies op. Nederland
heeft minder natuur dan in andere landen, de
9
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Bijen in de kunst
Wat een toeval dat ik via de Gelderlander nog net op tijd attent werd gemaakt op het kunstwerk voor het
maartnummer. Misschien hebben veel lezers van die krant het ook wel gezien. Het meesterwerk van
Florentijn Hofman dat heel binnenkort op de Floriade als centrale blikvanger met de naam “Beehold”
te zien zal zijn.

Een imposant werk, dat in de laatste
fase van afwerking is. Het kunstwerk,
bestaande uit een vader of moeder, 12
meter hoog en een kind van toch nog
7,5 meter, bedekt met een kleine 10.000
bijen van cortenstaal. Piet Pietersen, regelmatig medewerker aan werkstukken
van Hofman, bracht mij naar de werkplaats waar nog aan het kunstwerk gewerkt wordt.

De projectleider Job Salzherr gaf een
korte rondleiding langs de enorme onderdelen van de twee figuren die wachten om met behulp van een kraan naar
Almere te worden gebracht om vervolgens in elkaar te worden gezet.
10
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de Floriade verklarende tekst, is te lezen waardoor Hofman is geïnspireerd en
hoe hij tot het maken van dit kunstwerk
kwam. Voorlopig kan niet meer getoond
worden dan de figuren in wording. Maar
het zet misschien mede aan om een bezoek aan de Floriade in Almere te brengen. Geopend van 14 april tot 9 oktober.
Marcel Simon

Bijenstal

BEEHOLD
Wie dit jaar de Floriade bezoekt, zal daar al van een afstandje een
reusachtige sculptuur zien staan: twee zwaaiende mensen die door
een massa bijen bedekt zijn, alles twaalf meter hoog opgetrokken
uit cortenstaal. Het heet ‘Beehold’ en is gemaakt door Florentijn
Hofman, een vrolijk kunstwerk met onheilspellende ondertoon.
Want al staat dit tweetal vriendelijk te wuiven, onduidelijk is of de
passanten worden toe- of uitgezwaaid, of het een verwelkoming of
een afscheid is..
Het zijn de silhouetten van een volwassene en een kind, oftewel
de generatie die verantwoordelijk wordt geacht voor de klimaatproblematiek en de volgende die de planeet erft. Toch zijn het
niet echt mensen: wie van dichtbij kijkt, ziet dat de gestaltes - of
wellicht alleen hun huid - geheel uit bijen bestaat. Die dubbelheid
weerspiegelt onze beperkte antropocentrische kijk op de wereld:
zelfs bij het aanschouwen van duizenden bijen, herkennen we daar
nog steeds in eerste instantie onze eigen mensensoort in.
Dat is een blinde vlek en dat is een teken aan de wand, nu insecten
meer en meer met uitsterven bedreigd worden. Vandaar de titel:
‘Beehold’ verwijst enerzijds naar ‘to behold’ (aanschouwen, beter
kijken), anderzijds naar to hold, omdat we de bijen moeten
behouden. Want als zij uitsterven, gebeurt dat ons ook.

Om steden gezond te houden, moet daar worden gezocht naar
een groene balans. Bijenhouden is bij uitstek een beroep dat gaat
over evenwicht, over een zorgvuldige respectvolle relatie tussen
mens en dier. Die voorbeeldfunctie staat onder druk, nu de wereld
verstedelijkt en de natuur entertainment wordt. Ook dat gebeurt in
dit beeld: de bijtjes zijn gestriptekend, met een blije grijns.
Gestold in metaal lijkt deze zwerm solide, stabiel. Maar bee-bearding is dat zeer zeker niet. De zwerm die neerstrijkt op het gelaat
is constant in beweging. Het is ongrijpbaar en zonder vaste vorm.
Hofman heeft het moment vastgezet, bevroren in de tijd, maar niet
alles hieraan is vastomlijnd. De vraag is en blijft waar je hier nu
werkelijk naar kijkt.

In totaal is dit kunstwerk opgebouwd uit tienduizend bijen en
één koningin, in een staal dat de komende jaren zal verkleuren.
Het lijkt een decoratieve filigrain-structuur, maar is geënt op een
werkelijk bestaande trend: bee-bearding. Imkers begonnen ermee
in de 19e eeuw. Ze bevestigden de bijenkoningin in een kooitje
onder de kin, wat het bijenvolk aantrok dat neerstreek op hun
gezicht en torso. Het groeide uit tot stunts voor de kermis of – nu –
voor Youtube en andere sociale media. De bijen worden gemanipuleerd, maar de bee-bearder lijdt hierbij het meeste gevaar.
Dat penibele evenwicht symboliseert voor Hofman onze complexe
omgang met de natuur. Dit sluit aan op het thema van bloemen,
verstuiving en groene steden van deze editie van de Floriade,
in een tijd dat groen en klimaatdreiging aan elkaar vast hangen.
Juist kunstenaars kunnen bijbehorende scenario’s verbeelden, wat
blijkt in het kunstprogramma van de Floriade waar Hofmans beeld
deel van uitmaakt. Na de manifestatie zal het naar het centrum van
Almere verhuizen, waar het de bewoners en passanten blijvend zal
toezwaaien.

12
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Door te beschrijven wat een lid naast bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Net als de bijen, actief in het seizoen!
Naam: Fouad Bousaarassi
Leeftijd: 29 jaar
Gezinssamenstelling: 3 dochters van 6, 5 en 3 jaar.
Beroep: Eigenaar kleinschalige zorginstelling.
Een bijzondere stoere auto komt de straat in rijden,
het blijkt een Lynk & Co 01. De toon is meteen gezet. Fouad blijkt in te zijn voor nieuwe uitdagingen.
Het is een plug-in hybride auto, een nieuw Chinees
merk met een technische basis van Volvo. Ik heb ze
nog niet eerder op de weg gezien.
Toevallig heb ik een oud nummer van de Bijenstal
uit 2016 op tafel liggen, toen stond er een interview
met Youssef El Messaoudi in. Fouad reageert direct
enthousiast, dit is de man die me in aanraking heeft
gebracht met de bijen. Hij heeft me gestimuleerd
de opleiding tot imker te gaan volgen, we kennen
elkaar al vanaf de lagere school. Ik kom uit een gezin met 8 kinderen en ben opgegroeid in Klarendal.
We hebben een hecht gezin, misschien ken je mijn
broer wel, hij voetbalt bij het Nederlands zaalvoetbal team en is ook imker! Verder zijn we in het onderwijs en zorg terecht gekomen, allemaal ondernemende mensen.
Ondernemend kun je Fouad zeker noemen. Hij vertelt dat hij in eerste instantie op de HBO een opleiding voor Islamitisch geestelijk verzorger wilde volgen. De zgn. Verdonk opleiding, destijds wilde het
kabinet een onafhankelijke, Nederlandse imamopleiding. Fouad zou graag theoloog zijn geworden,
het voelde als zijn roeping, maar na de propedeuse besloot hij de opleiding te verlaten. Hij vond het
lesaanbod onder de maat, miste de diepgang en de
gedegen theorie. Hij besloot in Egypte een studie
Arabisch te volgen. Deze kennis past hij nu nog  toe,
hij vertaalt het vrijdaggebed van het Arabisch naar
het Nederlands.
Daarna ging Fouad als docent Engels aan de slag
en volgde hij de studie voor manager in de zorg.
Sinds enkele jaren heeft hij nu zijn eigen klein14

schalige zorginstelling, Frontida Zorg. Er wordt hulp
geboden aan mensen met complexe, meervoudige
problematiek. De zorg kan geleverd worden bij dagbesteding, in ambulante hulp of 24 uurs zorg. Fouad
werkt zelf ook mee in de directe uitvoering.
Wil je mijn hobby’s weten, vraagt hij? Hij begint
bij Braziliaanse jiu jitsu, een krijgskunst met de
nadruk op grondgevechten. Met snelle, handige
trucjes dominantie afdwingen, hij traint er 2 maal
per week voor. Sinds twee jaar zijn er twee hobby’s
met vaart bijgekomen, skiën en motorrijden. Hij is
net terug van een week skiën in Andorra, met een
vriendengroep. Het valt me op dat Fouad veel sociale contacten onderhoudt, veel mensen kent en
veel met ze uitwisselt. Sinds enige tijd heeft hij een
motor, Honda Transalp en ook heeft hij zich als doel
gesteld dit jaar een vaarbewijs te halen. Lekker met
een bootje de Rijn op! Hij vergeet te vertellen dat hij
sinds een jaar ook op paardrijles zit, er gaat niets
boven het contact met het paard, de hartslag, de
warmte, een levend dier met een eigen wil. Maar
Fouad, vraag ik, hoe gaat het dan toch met de bijen. Hij begint te lachen, ik ben net als de bijen, in
het seizoen actief, zegt hij. Zijn kasten staan in
Meinerswijk, bij de boerderij van Wijers. Hij vertelt
dat hij eerst zijn volken op Angerenstein had staan
en overal rondkeek naar een geschikte plek. Toen
hij van de Nelson Mandelabrug afreed, zag hij de
boerderij en besloot daar te gaan vragen. Hij belde
aan, boer Erik deed open. Ik ben ook veehouder, zei
Fouad en zoek een plaatsje voor mijn volken. Geregeld! En zo kon hij zijn kasten daar plaatsen. Ondertussen heeft Bart Wijers ook al een aantal volken erbij gezet en werd hij, bij gebrek aan onderwijs
in coronatijd, ingewerkt door Fouad.
Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Ons leven is de afgelopen twee jaar behoorlijk overhoop gehaald… de pandemie bracht ziekte en zorg,
en beperkte ons sociale leven en nu de vreselijke oorlog in de Oekraïne die ons beangstigt…Maar als je
een bij bent hoef je je daar gelukkig niet druk om te maken, sterker nog bijen, vogels en andere dieren
hebben daar gelukkig geen weet van en dat voelt heel geruststellend. Het leven gaat door. Bovendien is
het voorjaar begonnen! Lekker vroeg dit jaar met koude nachten maar heerlijke zonnige dagen, zo fijn
na de winter. Het voorjaar! Begin van nieuw leven. En de bijen genieten er ook van, ze vliegen al volop!
Dus er is weer werk aan de winkel…Even niet aan al die nare dingen denken maar aan de slag!

Nou dat was wel nodig! Ik heb de hele schuur aangepakt. Hebben jullie dat nu ook, dat het zo’n rotzooitje wordt? Muizenkeutels (en af en toe een dode
muis) tussen de raampjes, koninginnenroosters
dicht gekoekt met was en propolis en alles is stoffig en vies? Aanpakken dus, alles eruit en schoon
en geordend weer terug. De bijenspullen staan er
weer overzichtelijk bij en je weet weer wat je hebt
en waar. Een goed begin voor het bijenseizoen.
16
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smelt er zo vanaf. Je houdt dan wel een grijs/zwart
roetachtig koninginnenrooster over maar na het bewerken met een staalborstel krijg je ze weer redelijk
schoon. Maar of dat de juiste manier is? Hebben de
bijen bijvoorbeeld geen last van de restjes roet, of
brandgeur die er nog aan kleeft? Dat klinkt als een
leuke vraag voor de eerste bijpraatochtend.
Buiten is het ondertussen een feest van wilde botanische krokusjes, sneeuwklokjes en er bloeien
ook veel dovenetelsoorten waar de bijen op vliegen. Niet alleen de honingbijen maar ook de eerste dikke hommelkoninginnen zijn er al volop! Het
knaloranje stuifmeel aan hun pootjes verraadt hun
stuifmeelbron, de krokus. Wat een dankbare plant.
Je hoeft er niks aan te doen, gewoon bolletjes planten en de natuur doet de rest. Elk jaar komen ze
in grotere getale terug, verdwijnen ze vanzelf weer
en zo zijn het er elk jaar meer. Plant ze in het gras,
in een pot of onder de boom, ze doen het altijd! Ze
nemen weinig ruimte in en als ze uitgebloeid zijn
laat je ze gewoon in de pot of tuin afsterven. Andere
planten plant je er gewoon bovenop. Bloembollen
en vaste planten of kuipplanten zitten elkaar niet in
de weg. Vergeet ook de blauwe druifjes, boshyacinten, sieruien en lenteklokjes niet. Deze zijn allemaal
nuttig voor de bijen. Het eerste stuifmeel, dankbaar
voer voor de eerste jonge bijtjes…

Samen met Eddie hebben we ook al even een snelle blik geworpen in de kasten, de bodems schoongemaakt en hier en daar bijgevoerd. Aankomende
week als de zon weer schijnt en de temperatuur
boven de 15 graden Celsius is gaan we de eerste
controle doen.
Wat er ook allemaal in de wereld gebeurt, even niet
aan denken…net als de bijen…we gaan door!
Juul Hogeling

En nog zo’n dingetje…hoe maken jullie eigenlijk
de koninginnenroosters schoon? Veel gaatjes zijn
dicht geslipt…dat werkt niet met een ‘gewone ’kastbeitel…De ‘plastic’ variant is helemaal moeilijk om
schoon te krijgen… Die kun je niet verwarmen.
Gelukkig heb ik vooral stalen koninginnenroosters.
We hebben het eerst met een brander geprobeerd,
dat duurt lang. Nu leggen we de stalen exemplaren op een vuurtje buiten, dat werkt goed, de was
17
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NL-doet 2022
NL-doet is ‘Samen Doen’. Het samen doen betreft dan het inzaaien van insectenvriendelijke planten
tijdens de NL-doet dagen. Voorafgaand aan het inzaaien worden alle partijen betrokken en is er overleg
met buurtbewoners, de gemeentelijke stadsdeelmanager, de drachtplantencommissie en leden van de
vereniging die zich willen inzetten tijdens het inzaaien. Met dank aan het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage, kunnen o.a. de kosten van zaden worden gedekt.

ballonachtig behuizingen gehangen in lantaarnpalen tot opengeklapte kniptasjes geplakt tegen gevels, passeerden revue.
Er moeten toch flinke stappen zijn  gezet om meest
bij-vriendelijke gemeente van Nederland te worden. Proficiat voor deze ontwikkeling.
Vrijdagmiddag werd ingezaaid aan de Ruitenberglaan in Arnhem.

Bijenstal

Heel bijzonder dat ook Marjolein Bartels, ontwerper van drachtkalender  ‘De Bijenboog’, onderdeel
uitmaakte van het inzaaien en trots De Bijenboog
liet zien.

Foto: KCD communications, Klaas Dijkstra

Foto: Esther Vleeming
Blijkbaar hadden wij het ergens mee verdiend dat
beide NL-doet dagen zonovergoten van start mochten gaan. In de afgelopen tien jaar hebben zich
nooit eerder zo veel vrijwilligers in groepsverband
aangemeld.
Met ruim voldoende vrijwilligers kon op vrijdagochtend 11 maart de aftrap worden gegeven aan het
eerste project op De Overmaat in Arnhem.
Ontstaan is dit project uit een voorstel van een
organisatie die gehuisvest is direct aan de overkant waarbij de wens was om een flink stuk grond
(1250m2) bloemrijk en insectenvriendelijk te maken. Noemenswaard is dat binnen deze organisatie
iemand een heel dossier had aangelegd over het
nut van meer voedsel voor insecten en dit  het startpunt werd voor een initiatief om een groot perceel
in te zaaien aan De Overmaat.
Vanuit de drachtplanten commissie is een NL-doet
activiteit opgezet waar zich vervolgens via de site
vrijwilligers hebben aangemeld van IVN Arnhem,
een negental enthousiaste ICT’ers   van CGI plus
een aantal individuele vrijwilligers om mee te werken bij het inzaaien.  In de zonnige omstandigheden
18

Foto: KCD communications, Klaas Dijkstra
Voor het inzaaien hadden ook daar vrijwilligers zich
in groepsverband aangemeld. Maar liefst tien (van
de 25) Lions club leden en zes personeelsleden van
de Makro hielpen het stuk grond bloemrijk in tezaaien.

met voldoende hulp en een gezamenlijke lunch na
afloop was dit een buitengewoon geslaagde activiteit die onverhoopt nog een verrassend gouden
randje mocht krijgen. Want op dezelfde ochtend is
door Nederland Zoemt aan de gemeente Arnhem
de prijs uitgereikt voor de meest bij-vriendelijke
gemeente van Nederland !  
Wethouder Cathelijne Bouwkamp mocht deze prijs
in ontvangst nemen. In diverse berichten   spreekt
de wethouder haar dank uit voor o.a. alle initiatieven die mede tot deze prijs hebben geleid. Relativerend vanuit de imkervereniging daarbij, dat Cathelijne Bouwkamp ooit als beleidsadviseur bij ArtEZ
betrokken is geweest. In 2011 kregen de studenten
de opdracht een nieuwe huisvesting (kast) voor
bijenvolken te ontwerpen die in een stadse omgeving zouden passen. Veel voorlichting en informatie werden vooraf gegeven door oudgedienden van
onze club om inzicht te geven in het leven van bijenvolken en wat een volk nodig heeft aan ruimte om
te kunnen overleven. De ontwerpen waren destijds,
laten we het maar opmerkelijk noemen. Van rode

Foto: Dorothé Vriezen

Een zeer geslaagde middag met veel plezier en enthousiasme.
Het inzaaien werd dusdanig positief beleefd  dat de
deelnemende Lionsclub meer wil betekenen en gekoppeld kon worden aan de vraag voor hulp bij het
onderhoud van het geadopteerde stuk grond aan de
President Kennedylaan. Op zaterdag 12 maart kon
een behoorlijke lap grond worden ingezaaid aan de
Schavenmolenstraat in Arnhem, reikend vanaf de
Maarten Gorisstraat tot aan het gemaal ter hoogte
van de Hoornestraat.De initiatiefnemer, een bewoner met uitzicht op de beek, vertelde in een eerste
contact dat er vroeger aan de beek een molen heeft
gestaan die hout schaafde. Zowel de straat- als de
wijknaam Molenbeke, zijn hiervan afgeleid. Vooraf
aan het gebeuren zijn pamfletten over het inzaaien
bij de bewoners in de brievenbussen gestoken en
heeft er een leuk artikel in de wijkkrant het Molenbeekje gestaan. Alles bij elkaar heeft dat voor een
behoorlijke groep enthousiast meewerkende handen en handjes gezorgd.

Foto: Gerard Scheers
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In overleg met de bewoners is een zadenmengsel
gekozen dat uitsluitend uit inheemse soorten bestaat en door de samenstelling vooral voedsel zal
bieden aan hommels, vlinders en wilde bijen.
Vanuit de imkervereniging/drachplantencommissie zijn bij het inzaaien betrokken geweest: Jacky,
Dorothé, Lotty, Klaas, Leen, Louis.

Lotty van den Bosch   
  

      
Foto: Gerard Scheers
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Groenadoptie aan de Kennedylaan in
Velp. Het vervolg op 2021.

De gemeente Rheden, in de persoon van Jurgen
Thijssen hoofd Groen en Speelplaatsen, heeft in
2021 gevraagd of de imkersvereniging zou willen
meewerken aan een groenadoptieplan.
Het betreft een flink stuk berm langs een deel van
de Kennedylaan, direct aan je rechterhand, als je
vanaf het Velperbroekcircuit Velp binnen rijdt.
De gemeente heeft daar al enkele jaren een project
lopen.
Er zijn in die strook, meerjarige bloemrijke zaden
gezaaid. Met een redelijk tot goed effect..

jaar, gebeurt door de gemeente zelf. Het groenafval wordt door de gemeente afgevoerd.De adoptie
is in een eenvoudige overeenkomst vastgelegd met
daarin de basis spelregels.

Wat komt er zoal bij kijken voor ons imkers als
“adoptiefamilie”?
Voor het stuk aan de Kennedylaan, wat zijn de verwachtingen en wat doet de gemeente Rheden?.
Het zal mooi zijn als wij als vereniging de bestrijding doen van de “Bijvoet” en de “Melganzevoet” :
zie de afbeeldingen. Bestrijding gebeurt op de manier van afknippen of uitsteken. Uitsteken heeft de
voorkeur aangezien dit het beste resultaat geeft.
Beslist geen gebruik van chemicaliën uiteraard.
Verder het verwijderen van zwerfafval dat we helaas
overal steeds meer tegenkomen, dus ook in deze
fraaie bloemrijke strook. Het maaien, twee keer per

Je kunt je melden bij Henk Hoge.
Uit een tussentijds monitoringsrapport blijkt dat de
biodiversiteit van de vegetatie mooi is toegenomen:
meer dan 18 soorten in zo’n relatief kleine strook!
Al vast dank, en tot binnenkort!

De gemeente heeft ons daarbij steeds goed geassisteerd. En van het noodzakelijke gereedschap voorzien.
Ik reken op een royale medewerking van een flink
aantal imkers.

Henk Hoge is bereid gevonden om weer de coördinatie op zich te nemen, waarvoor dank!
Arthur Ohm, maart 2022
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Veluwe Actief Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a 6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11
T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl
Er tussen uit, voor een dagje Posbank met z’n tweeën
of als groep.
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes,
tandems, ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters.
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * Schoolsportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten &
activiteiten.

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

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

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

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