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Van de bestuurstafel
Op	de	laatste	ledenvergadering	in	februari	jl.	kwa-
men	de	kosten	van	de	uitgave	van	ons	blad	“de	Bij-
enstal”	ter	sprake	naar	aanleiding	van	de	begroting	
2022	en	de	voorgestelde	contributie	verhoging.	We	
weten	dat	enerzijds	ons	blad	door	vrijwel	alle	leden	
zeer	op	prijs	wordt	gesteld	maar	anderzijds	ook	dat	
het	 de	 grootste	 uitgaven	 post	 is.	 Het	 voorstel	 van	
het	bestuur	was	om	in	de	toekomst	het	blad	digitaal	
te	verzenden.	Dit	lokte	een	levendige	discussie	uit	
omdat	een	aantal	onzer	toch	erg	gehecht	zijn	aan	
de	papieren	versie.
Het	 bestuur	 heeft	 besloten	 om	 in	 ieder	 geval	 een	
digitale	versie	van	de	Bijenstal	uit	 te	brengen	aan	
iedereen	 en	 deze	 wordt	 ook	 op	 de	 website	 gepu-
bliceerd.	Maar	we	weten	dat	een	aantal	leden	toch	
graag		een	“papieren	versie”	willen	blijven	ontvan-
gen.	De	leden/donateurs	die	een	digitale	versie	wil-
len	 ontvangen	 wordt	 gevraagd	 om	 dit	 de	 melden	
aan	 de	 penningmeester	 zodat	 we	 aan	 de	 drukker	
kunnen	 doorgeven	 hoeveel	 minder	 exemplaren	
kunnen	nodig	zijn	Hiermee	starten	we	begin	2023.

Zaterdag	 24	 september	 heeft	 da	 laatste	 bijpraat	
ochtend	 plaats	 gevonden.	 Dan	 zijn	 ook	 de	 mees-
te	bijen	in	gewinterd	en	kunnen	we	onze	aandacht	
weer	op	andere	zaken	richten.	

Zoals	bekend	zal	er	iedere	maand	een	lezing	wor-
den	 gehouden	 en	 het	 programma	 is	 vrijwel	 rond.	
Nu	alvast	aandacht	voor	een	bijeenkomst	voor	ge-
interesseerde	leden	op	6	oktober.
Dan	zal	Robin	Driesen,	werkzaam	bij	de	gemeente	
Arnhem	een	uiteenzetting	komen	geven	over	het	bi-
otopen	beleid	van	de	gemeente	Arnhem.	Zeer	leer-
zaam	ook	om	te	horen	wat	de	gemeente	doet	voor	
de	biotoop	verbetering	in	deze	gemeente.
Dit	is	zeer	interessant	omdat	in	deze	gemeente	op	
het	ogenblik	een	onderzoek	 loopt	van	het	kennis-
centrum	EIS	 in	hoeverre	er	sprake	 is	 van	voedsel	
concurrentie	tussen	wilde	bij	en	honingbij.
Als	bestuur	hebben	we	voor	de	aanvang	van	het	on-
derzoek	besloten	zelf	ook	een	onderzoek	te	doen	in		
dezelfde	gebieden,	als	waar	EIS	het	onderzoek	zal	
houden,	naar	welke	drachtplanten	onze	bijen	ovlie-
gen	door	middel	van	een	stuifmeel	onderzoek.	Met	
grote	inzet	van	Erk	Blankert	gebeurt	dit	nu.	Elders	
in	dit	blad	een	eerste	conclusie	van	hem.	Eis	ver-

wacht	in	het	najaar	met	zijn	bevindingen	te	komen	
van	het	onderzoek	en	dan	wordt	het	belangrijk	 te	
zien	welke	conclusies	kunnen	worden	getrokken.
Aanvang	op	6	oktober:	natuurcentrum	Presikhaaf;	
17.30	uur	met	soep	en	broodjes.	Nadere	informatie		
en	hoe	u	zich	kunt	aanmelden	wordt	u	nog	per	mail	
toegezonden.	Iedereen	is	welkom.

Tot	Slot:	Onze	honing	wordt	zeer	op	prijs	gesteld	en	
ons	 honingdepot	 levert	 aan	 verschillende	 organi-
saties/bedrijven	honing.	Dat	levert	onze	vereniging	
niet	alleen	een	aardig	zakcentje	als	bijdrage	in	de	
kosten	 van	 de	 vereniging	 op	 maar	 ook	 het	 nodige	
organisatorische	werk	in	potten	vullen	en	afleveren	
aan	de	kopers.	We	kunnen	extra	hulp	goed	gebrui-
ken.	Wie	is	hiertoe	bereid?

Paula Swenker
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Onze winter-lezingen worden gegeven in de Aula van 
Woon-Zorgcentrum Nieuw Schoonoord, te Velp.

Oktober:  
Donderdag	6	oktober,	17:30	uur:		Informatief	ledenoverleg	.	
Alle	leden	zijn	hiervoor	uitgenodigd!	Voor	broodjes	en	soep	
wordt	gezorgd.	I.v.m.	de	organisatie	(broodjes	en	soep)	
aanmelden	bij	Wilko	via	penningmeester@debijenstal.nl			
Locatie:		Natuurcentrum	Presikhaaf,	Arnhem	
Let	op:		We	hebben	Robin	Driessen,	bestuursadviseur	Groene	
leefomgeving	van	de	gemeente	Arnhem	bereid	gevonden	om	ons	te	
informeren	over	het	gemeente	beleid.	

Dinsdag	25	oktober	start	19:30	uur.	Lezing		Peter	Linnartz.	
Thema:	Verschillende	typen	bijenbehuizingen.	
De	presentatie	neemt	u	mee,	door	de	grote	verscheidenheid	van	bijenwoningen,	te	beginnen	bij	
een	aantal	soorten	primitieve	korven,	via	de	eerste	kasten	met	losse	bouw,	dus	met	raampjes,	
naar	de	nieuwere	“lange	Kasten”,	stapelkasten,	Einraumbeutes,	achterbehandelingskasten,	
en	naar	de	vele	soorten	koninginnenteeltkastjes.	Peter	Linnartz	laat	u	niet	alleen	de	werkwijze	
zien,	en	het	binnenste	van	die	bijenwoningen,	maar	u	zal	ook	vaker	zijn	visie	te	horen	krijgen	
over	het	nuttige	of	onzinnige	van	de	bedachte	oplossingen.

November: 
Donderdag	17	november	start	19:30	uur.	Lezing	Jan	Luesink.		
Thema:	Bedrijfsmethode	in	een	moderne	imkerij.	Tijdens	deze	lezing	komen	o.a.	een	jaarplan-
ning,	broedruimte	aanpassing	en	inwinteren	ter	sprake.	

December: 
Maandag	12	december	17:00	uur.	Inwinteren	met	stamppot.	
Locatie	VV	Rheden,	IJsselsingel	91	te	Rheden.	
I.v.m.	de	organisatie	van	de	stamppot	dien	je	je	vooraf	aan	te	melden	bij	Wilko	via		
penningmeester@debijenstal.nl		Hiervoor	ontvangt	u		t.z.t.		nog	een	officiële	uitnodiging	per	
mail.	
	
De	volgende	uitgave	van	ons	verenigingsblad	is	in	december	.
De	deadline	voor	het	december	nummer	is	9	december.	Bijdragen	in	de	vorm	van	een	interes-
sant	verhaal	of	een	leuke	anekdote	zijn	welkom.	Wel	inleveren	voor	9	december	bij		Marcel	via	
redactie@debijenstal.nl			

deBijenstal
Vreugdevol slot van spannend 
praktijkexamen imker
Op de zonnige zaterdag 20 augustus, kwamen ze schoorvoetend aangewandeld: de acht kandidaten 
voor het praktijkexamen van de basiscursus imkeren.

De	cursusleider,	Herman	Radstake,	probeerde	hen	
nog	wel	een	beetje	op	hun	gemak	te	stellen	met	wat	
typische	Radstake	grapjes.	Dat	hielp	maar	ten	dele.
De	koffie	en	thee	met	Javaanse	wafels	hielpen	wel	
wat,	maar	de	spanning	was	op	de	gezichten	bijna	af	
te	lezen.
	
Nu	kent	deze	groep	cursisten	dan	ook	een	bijzon-
der	cursusverloop:	zij	waren	in	het	voorjaar(?)	van	
2020	met	de	theoriecursus	begonnen,	midden	in	de	
stormachtige	ontwikkelingen	van	de	Corona	epide-
mie.	De	theorielessen	kregen	een	aanzienlijke	ver-
traging,	heel	vervelend.
De	 laatste	 theorieles	 was	 een	 bijzondere:	 één	 die	
vooral	 de	 relatie	 en	 interactie	 tussen	 honingbijen	
en	 wilde	 bijen	 onder	 de	 loep	 nam.	 Deze	 les	 was	
speciaal,	in	samenspraak	met	Herman,	door	de	do-
cent	Vincent	Diesveld	ontwikkeld.	En	is	al	gegeven	
in	de	herfst	van	2021,	en	was	een	succes.	Zal	daar-
om	onderdeel	gaan	uitmaken	van	de	theorielessen	
van	de	basiscursus	Imkeren.

De	 praktijkles	 van	 20	 augustus	 2022	 is	 meer	 dan	
een	jaar	later	dan	gepland	afgenomen.
Dat	de	8	overgebleven	cursisten	enigszins	zenuw-
achtig	aan	de	opdrachten	begonnen,	was	niet	ver-
wonderlijk.	

Het	examen	is	zoals	gebruikelijk	in	groepjes	van	2	
kandidaten	door	1	docent	afgenomen.	Aan	de	hand	
van	 praktijkopdrachten,	 variërend	 van	 het	 openen	
van	bijenkasten	en	het	vaststellen	van	de	conditie	
van	het	volk	naar	het	toetsen	van	de	kennis	van	al-
lerlei	apparatuur	en	imkermaterialen.	
De	duo’s	van	kandidaten	wisselden	na	een	half	uur	
van	docent	en	thema.
Ruim	2	uur	heeft	deze	“beproeving”	van	de	kandi-
daten	geduurd.
De	 docenten	 trokken	 zich	 terug	 voor	 hun	 beraad.	
De	 uitkomst	 is	 door	 onze	 voorzitter	 op	 een	 aima-
bele,	maar	serieuze	wijze	medegedeeld.	Waarna	de	
spanning	als	een	 imkerkap	van	de	hoofden	gleed.	
Een	vreugdedansje	volgde,	gesteund	door	de	felici-
taties	van	de	docenten.
En	 terecht:	ook	zij	 erkennen	dat	deze	nieuwe	 im-
kers	 een	 moeilijke	 weg	 hebben	 moeten	 afleggen	
door	de	Corona	epidemie.
Deze	 mooie	 zonnige	 zaterdag	 kreeg	 dan	 ook	 een	
vreugdevol	slot!
En	 onze	 Imkervereniging	 is	 weer	 8	 sterk	 gemoti-
veerde	enthousiaste	imkers	rijker.
Wij	wensen	hen	allemaal	een	mooie	toekomst	met	
een	 schitterende	 hobby,	 die	 vol	 verrassingen	 zal	
zijn.

Arthur Ohm
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een	lijst	opgenomen	met	soorten	bestuivers	en	ge-
bieden	voortkomend	uit	de	analyse	en	er	wordt	een	
soortenlijst	gepresenteerd	van	de	aangetroffen	bij-
en	en	zweefvliegen.	Eventuele	aanwezige	bijzonde-
re	of	kwetsbare	soorten	en	terreinonderdelen	zul-
len	 eveneens	 kort	 besproken	 worden.	 Per	 gebied	
zullen	 aanbevelingen	 gedaan	 worden	 ter	 verbete-
ring	 van	 de	 biotoop	 voor	 bestuivers.	 In	 een	 apart	
hoofdstuk	zal	advies	gegeven	worden	voor	eventu-
ele	bufferzones	bij	kwetsbare	plekken	of	hotspots	
voor	wilde	bijen,	gebaseerd	op	de	resultaten	van	het	
veldwerk	en	de	relevante	gegevens	uit	de	analyse.	
Het	conceptrapport	zal	uiterlijk	15	december	2022	
opgeleverd	worden.	Het	eindrapport	zal,	na	goed-
keuring,	openbaar	gemaakt	worden	samen	met	de	
verzamelde	data	van	het	veldwerk.

De	 Imkersvereniging	 Arnhem-Velp	 e.o.	 is	 niet	 te-
vreden	met	bovenbeschreven	onderzoeksopzet	van	
EIS.	Met	name	het	veldwerk	kan	en	moet	beter.	In	
het	EIS-onderzoek	wordt	gekeken	naar	welke	be-
stuivers	 in	 de	 geselecteerde	 gebieden	 voorkomen	
en	 als	 er	 bijvoorbeeld	 bedreigde	 soorten	 solitaire	
bijen	worden	aangetroffen	dan	zal	EIS	er	op	basis	
van	het	voorzorgprincipe	vanuit	gaan	dat	het	aantal	
honingbijen	beperkt	moet	worden,	 terwijl	niet	on-
derzocht	wordt	of	de	aangetroffen	solitaire	bijen	en	
honingbijen	op	dezelfde	drachtplanten	foerageren.

Daarom	 heeft	 de	 Imkersvereniging	 Arnhem-Velp	
e.o.	 een	 eigen	 onderzoek	 opgestart	 (website	 	 htt-
ps://debijenstal.nl/).	Samen	met	de	Stichting	Werk-
groep	Stuifmeel	Onderzoek	(website:	https://www.
pollenonderzoek.nl/index.php)	 zijn	 Jaap	 Kerkvliet,	
Van	Hall	Larenstein	Frens	Pries	en	Arjen	Strijkstra	
en	de	Imkers	Wilko	Jansen	Veneboer,	Gosia	Makula	
en	 Peter	 Paardekoper	 nu	 bezig	 met	 dit	 eigen	 on-
derzoek.
Gedurende	 het	 bijenseizoen	 wordt	 door	 de	 be-
trokken	imkers	om	de	drie	weken	gedurende	twee	

Biodiversiteitsonderzoek in Arnhem

Analyse bestaande gegevens	
Op	basis	van	de	bestaande	gegevens,	zoals	de	Nati-
onale	Databank	Flora	en	Fauna	en	het	databestand	
met	 landelijke	 verspreidingsgegevens	 van	 bijen,	
aanwezig	bij	EIS	Kenniscentrum	Insecten,	zal	een	
analyse	uitgevoerd	worden	naar	soorten	bestuivers	
die	 de	 afgelopen	 twee	 decennia	 in	 de	 gemeente	
Arnhem	 zijn	 waargenomen	 om	 zicht	 te	 krijgen	 op	
eventuele	 aanvullende	 belangrijke	 (historische)	
locaties	voor	bestuivers.	Deze	gegevens,	zowel	de	
locaties,	als	de	lijst	met	waargenomen	soorten,	zul-
len	digitaal	ter	beschikking	worden	gesteld	aan	de	
gemeente	Arnhem	en	Arnhem	Zoemt	zodra	de	ana-
lyse	is	afgerond;	dit	wordt	gedaan	voordat	het	veld-
werk	aanvangt.	De	resultaten	van	de	analyse	zullen	
opgenomen	 worden	 in	 het	 onderzoeksrapport.	 Op	
basis	van	deze	analyse	zal	een	aanbeveling	gedaan	
worden	om	eventuele	aanvullende	gebieden	binnen	
de	gemeente	te	laten	onderzoeken	of	beschermen.
	
Veldwerk 
Drie	geselecteerde	gebieden	(Meinerswijk,	Immer-
loopark	en	Koningsheide/De	Waterberg)	zullen	on-
derzocht	worden	op	het	voorkomen	van	bestuivers:	
bijen	 en	 zweefvliegen.	 Het	 veldwerk	 wordt	 uitge-
voerd	in	drie	verschillende	ronden:	voorjaar,	voor-
zomer	 en	 zomer,	 om	 een	 zo	 goed	 mogelijk	 beeld	
te	 krijgen	 van	 de	 aanwezige	 soorten.	 Gelet	 op	 de	
grootte	 van	 de	 geselecteerde	 gebieden	 wordt	 per	
gebied	 en	 per	 bezoek	 een	 dag	 uitgetrokken.	 Per	
ronde	 kan	 de	 tijdsinvestering	 binnen	 één	 gebied	
variëren	al	naar	gelang	de	aanwezigheid	van	voor	
bestuivers	 interessante	 plekken,	 zoals	 bloeiende	
wilgen	 in	 het	 voorjaar	 en	 plekken	 met	 bloeiende	
klavers	in	de	zomer.	

Rapportage 
De	resultaten	van	de	analyse	en	het	veldwerk	zullen	
worden	 samengevat	 in	 een	 rapport.	 Hierin	 zullen	
de	gebruikte	methoden	worden	toegelicht,	er	wordt	

uur	stuifmeel	afgenomen	bij	de	vliegopening	door	
middel	 van	 een	 stuifmeelval.	 Dit	 stuifmeel	 wordt	
onderzocht	 door	 Jaap	 Kerkvliet.	 Daarbij	 worden	
de	 pollenkorrels	 per	 kleur	 gedetermineerd	 en	 de	
percentages	bepaald,	in	principe	op	het	niveau	van	
soort,	geslacht	of	familie.	De	resultaten	worden	in	
een	 Excel	 sheet	 per	 imker	 bijgehouden.	 Op	 deze	
manier	is	te	bepalen	op	welke	bloemen	de	honing	
bijen	foerageren.	

Mocht	het	onderzoek	van	EIS	aantonen	dat	bepaal-
de	soorten	solitaire	bijen	in	de	onderzochte	gebie-
den	voorkomen,	dan	kan	eenvoudig	met	behulp	van	
de	 website	 van	 Arie	 Koster	 (http://www.deneder-
landsebijen.nl/05ArnhemOmg/Index.htm)	 bepaald	
worden	 welk	 stuifmeel	 deze	 soort	 nodig	 heeft	 en	
wat	 de	 nestomstandigheden	 van	 deze	 soort	 zijn.	
Uit	vergelijking	van	het	stuifmeel	dat	de	honingbij-
en	binnen	brengen	met	de	gegevens	uit	de	website	
van	 Arie	 Koster	 kan	 geconcludeerd	 worden	 of	 de	
honingbijen	 de	 aangetroffen	 soort	 solitaire	 bijen	
daadwerkelijk	bedreigen.

Ook	op	de	manier	waarop	de	onderzoekers	van	EIS	
bepalen	welke	bestuivers	aanwezig	zijn,	is	veel	aan	
te	merken;	men	vangt	bestuivers	met	een	schep-
netje,	terwijl	uit	Belgisch	onderzoek	bekend	is	dat	
op	die	manier	slechts	20%	van	de	bestuivers	wordt	
gevonden.	De	veel	betere	methode	met	plakvallen	
toont	tot	80%	van	de	aanwezige	bestuivers	aan.	

Om	 ook	 in	 het	 eigen	 onderzoek	 te	 bepalen	 welke	
solitaire	bijen	in	de	omgeving	van	de	bijenkast	voor-
komen,	worden	gedurende	het	seizoen	driemaal	op	
dezelfde	 momenten	 waarop	 de	 EIS-onderzoekers	
rondgaan	met	hun	schepnetje,	plakvallen	geplaatst	
op	 enkele	 meters	 van	 de	 bijenstand,	 op	 honderd	
meter	 en	 op	 tweehonderd	 meter.	 Deze	 plakvallen	
staan	 maximaal	 48	 uur.	 Foto’s	 van	 de	 plakvallen	
worden	doorgestuurd	naar	Hal	Larenstein	voor	het	
bepalen	 van	 de	 voorkomende	 soorten	 bestuivers;	
de	 plakplaten	 zelf	 worden	 in	 een	 vriezer	 bewaard	
voor	eventuele	verdere	analyse.
Door	middel	van	een	stafkaart	wordt	de	bijendruk	in	
het	gebied	vastgelegd	en	de	gegevens	van	de	voor-
komende	plantensoorten	in	de	onderzochte	gebie-
den	worden	bij	de	gemeente	opgevraagd.
Mogelijk	zal	aanvullend	onderzoek	gedaan	worden	

naar	de	nestgelegenheid	 van	solitaire	bijen	om	 te	
bepalen	wat	de	invloed	van	terreinbeheer-maatre-
gelen	op	deze	nestgelegenheden	is.

De	 Imkersvereniging	 Arnhem-Velp	 e.o.	 hoopt	
met	 dit	 onderzoek	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	 de	
discussie	 over	 de	 bedreiging	 van	 solitaire	 bijen.	

Bovenstaand	artikel	is	geschreven	door	Eric	Blan-
kert,	voorzitter	van	de	Werkgroep	Stuifmeel	Onder-
zoek,	die	medewerking	verleent	aan	dit	onderzoek.

Eric Blankert

In opdracht van de gemeente Arnhem doet EIS Kenniscentrum Insecten uit Leiden onderzoek naar be-
stuivers in de gemeente Arnhem. De werkzaamheden van het onderzoek omvatten twee onderdelen, 
een analyse van bestaande gegevens en veldwerk in een drietal gebieden. Om het veldwerk zo goed en 
efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren is de gemeente Arnhem gevraagd naar een gedetailleerde kaart 
van de vegetatietypen van de te onderzoeken locaties, voordat het veldonderzoek wordt gestart. 
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Buur-Natuur evaluatie

Het	is	altijd	fijn	successen	te	delen!	Uit	de	evaluatie	die	is	gehouden	onder	de	500	bezoekers	van	het	pu-
blieksevenement,	blijkt	dat	onze	vereniging	en	natuurlijk	het	verhaal	van	de	bij,	indruk	heeft	gemaakt	bij	
het	publiek.	(zie	hieronder	de	woordwolk).

Als meest interessante onderwerp werd “de bijen” genoemd (Figuur 5), als minst interessant konden de 
meeste ondervragers niks beantwoorden.

Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	66	%	van	de	volwassenen	iets	nieuws	heeft	geleerd	over	inheemse	biodiver-
siteit.	Maar	ook	over	hoe	lang	bijen	leven,	het	dansen	van	de	bijen	voor	communicatie,	stekende	en	niet	
stekende	bijen.		84	%	van	de	kinderen	heeft	iets	nieuws	geleerd,	ook	over	het	bijendansje,	of	dat	een	bij	een	
pop	heeft	en	dat	honing	helpt	bij	schaafwonden.	
Uit	de	conclusie	blijkt	dat	de	organisatie	een	volgende	keer	graag	weer	gebruikt	maakt	van	onze	enthou-
siaste	presentatie.	Een	bijzondere	opsteker	voor	alle	vrijwilligers	uit	onze	vereniging.

Edith Peters en Arthur Ohm		

In de vorige Bijenstal stond een impressie van de aanwezigheid van onze imkervereniging, inclusief 
Vitale Biotopen, tijdens de Pinksterdagen In  Burgers Zoo. De bedoeling was het publiek meer te betrek-
ken bij de inheemse natuur. Met veel enthousiasme trokken we het publiek en vooral de kinderen naar 
onze kraam. De knikker quizkast bleek een mooie aanleiding te geven, wat meer te vertellen over het 
leven van de honingbij en het belang van insecten in het algemeen. 

Figuur 5: Overzicht van de meest interessante thema’s weergegeven in een word cloud. 
Hoe vaker een thema genoemd is, hoe groter het weergegeven thema afgebeeld is.

Bijen in de kunst
In het septembernummer van 2021 werd in deze rubriek aandacht besteed aan de uitgifte van een 
postzegel met als onderwerp “Bijen”, dit keer is het de uitgifte van een munt.

Ik	kwam	erop	door	een	TV	documentaire	over	bijen	
in	Slovenië.	De	directeur	van	het	Rijksmuseum	was	
daar	op	bezoek	en	gaf	het	commentaar.	Bijen-
teelt	 is	 in	Slovenië	een	eeuwen	oude	tradi-
tie.	 Er	 zijn	 meer	 dan	 10.000	 imkers	 die	
dikwijls	 in	 mooi	 gedecoreerde	 kasten	
hun	volken	houden.	Veelal	de	Krainer	
bij	of	wel	de	Carnica.	Omdat	Slovenië	
zich	extra	heeft	 ingezet	voor	de	bij-
en	 is	 door	 de	 Verenigde	 Naties	 de	
datum	van	20	mei	uitgeroepen	als	
Wereldbijendag.	 Om	 dit	 te	 vieren	
heeft	Slovenië	een	bijzondere	2	Eu-
romunt	uitgegeven.Op	de	voorkant	
van	deze	gekleurde	munt	zie	je	een	
honingraat	 in	de	vorm	van	een	we-
reldbol	waarop	het	Oostelijk	halfrond	
is	afgebeeld.	Het	land	in	de	kleur	van	
honing	 en	 het	 water	 in	 blauw.	 Aan	 de	
linker	bovenkant	zie	je	de	Sloveense	tekst	
SWETOVNI	 DAN	 CEBEL	 (Wereldbijendag)	
in	 rood	 gekleurd,	 rechtsonder	 de	 landsnaam	
SLOVENIJA	en	het	jaartal	2018	in	blauw.	En	ten-
slotte	langs	de	rand,	zoals	ook	bij	ons	de	12	sterren	
van	Europa

Marcel Simon
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Eten zwaluwen onze bijen?
Imkerpedia	heeft	het	over	een	koningin	die	op	haar	
bevruchtingsvlucht	gepakt	wordt	door	een	zwaluw,	
maar	dat	is	een	speculatie	want	er	is	niemand	die	
het	ooit	heeft	zien	gebeuren.	De	vogel	met	de	naam	
bijeneter	komt	hier	maar	zelden	voor.	 In	ons	 land	
zouden	 de	 veel	 voorkomende	 kauwen,	 koolmezen	
en	mussen	af	en	toe	een	bijtje	meepikken.	Marcel	Si-
mon	vertelde	mij	daarentegen	dat	hij	het	respect	ziet	
dat	vogels	hebben	voor	bijen.	Als	hij	een	raam	dar-
renbroed	als	voer	voor	de	vogels	neerlegt	ziet	hij	de	
koolmezen	en	merels	opzij	wippen	als	er	een	bij	aan-
komt.	Hoornaars	zijn	happiger	op	bijen	dan	vogels.	
Biologen	 houden	 zich	 tegenwoordig	 niet	 zo	 vaak	
meer	bezig	met	alles	wat	groeit	en	bloeit	maar	wer-
ken	bij	voorkeur	in	een	laboratorium	waar	zij	zaken	
als	DNA-sequenties	in	kaart	brengen.	Je	moet	dus	
terug	 duiken	 in	 de	 geschiedenis	 om	 doorwrochte	
Duitse	artikelen	over	dit	onderwerp	te	vinden.	

Baron	von	Lepel	schreef	het	artikel	‘Können	Kohl-
meise,	Rotschwanz	und	Schwalbe	unseren	Bienen	
gefährlich	werden?‘	(1)

De	baron	merkte	dat	de	beide	in	Duitsland	voorko-
mende	soorten	roodstaarten,	de	koolmezen	en	de	
zwaluwen	vaak	te	zien	zijn	in	de	nabijheid	van	een	
bijenstand.	Zij	houden	de	zaak	in	de	gaten.	De	aan-	
en	 afvliegende	 bijen	 worden	 ongemoeid	 gelaten.	
Maar	soms	ziet	de	imker	dat	de	vogels	iets	van	de	
vliegplank	wegpikken.	Alleen	daar	en	niet	 in	volle	
vlucht.	Zouden	ze	wel	in	volle	vlucht	de	bijen	vangen	
dan	zouden	ze	dat	moment	van	kunnen	toehappen	
op	 de	 vliegplank	 niet	 hoeven	 af	 te	 wachten.	 Want	
wat	daar	wordt	gegeten	zijn,	volgens	de	baron,	dode	

bijenpoppen.	Als	door	afkoeling	van	de	buitentem-
peratuur	 de	 trosvorming	 in	 de	 kast	 een	 aanvang	
neemt,	worden	de	bijenkinderen	in	de	periferie	van	
het	nest	prijsgegeven	en	sterven.	De	dode	poppen	
worden,	als	de	temperatuur	een	dag	weer	wat	ho-
ger	is	naar	buiten	gewerkt	om	vervolgens	opgepikt	
te	worden	door	de	vogels.	En	wie	ooit	in	de	snavel	
of	de	maag	van	een	zwaluw	een	bijenkoningin	heeft	
gezien,	gepakt	op	haar	bruidsvlucht,	mag	zich	mel-
den	bij	de	baron.	

Een	 andere	 Duitser,	 Theodor	 Jilly,	 onderzocht	 de	
maaginhoud	 van	 talloze	 vogels	 waarin	 hij	 nooit	
bijen	 aantrof.	 Overigens	 werden	 geen	 zwaluwen	
geobduceerd.	(2)

In	 België	 daarentegen	 werd	 een	 onderzoek	 gepu-
bliceerd	 over	 de	 maaginhoud	 van	 gierzwaluwen.	
Daartoe	werden	door	een	imker	8	gierzwaluwen	uit	
de	lucht	geschoten.	Iets	dat	hier	niet	door	de	ethi-
sche	 commissie	 zou	 zijn	 gekomen.	 Het	 raken	 van	
een	 kleiduif	 is	 niet	 eenvoudig,	 het	 raken	 van	 een	
vliegende	gierzwaluw,	topsnelheid	200	km	per	uur,	
lijkt	mij	welhaast	onmogelijk.	Wellicht	heeft	de	on-
derzoeker	de	gierzwaluwouders	van	de	nesten	ge-
schoten.	In	de	magen	van	deze	gierzwaluwen	wer-
den	 bijen	 aangetroffen	 echter	 alleen	 darren.	 Het	
onderzoek	 zou	 te	 lezen	 zijn	 in	 een	 publicatie	 van	
Natuurpunt,	 de	 Belgische	 equivalent	 van	 Natuur-
monumenten.	Ik	(HHB)	heb	het	niet	kunnen	vinden.

Niets	 blijft	 meer	 onopgemerkt	 en	 iedereen	 heeft	
een	filmcamera	bij	zich	in	de	vorm	van	een	mobie-
le	 telefoon.	 Alles	 wordt	 tegenwoordig	 gefilmd.	 Op	
het	 hieronder	 genoemde	 You	 Tube	 filmpje	 voedt	

Voer voor vogels een	 boerenzwaluw	 zijn	 jong	 met	 een	 nog	 levende	
bij.	 Houden	 ze	 toch	 rekening	 met	 een	 mogelijke	
bijensteek	en	vangen	de	boerenzwaluwen	daarom	
alleen	darren?	Het	leek	mij	geen	koningin	maar	er	
zijn	vast	imkers	onder	ons	die	bij	het	zien	van	deze	
beelden	onmiddellijk	herkennen	of	het	wel	of	geen	
dar	is	die	de	zwaluw	aan	zijn	jongen	voedert.	
(1103)	Barn	Swallows	eating	a	bee	-	YouTube	

Dus	zoek	het	filmpje	op.

1	 	 Können	 Kohlmeise,	 Rotschwanz	 und	 Schwalbe	
unseren	Bienen	gefährlich	werden?	Jürgen	Baron	
Von	Lepel,	Ornithologischer	Anzeiger	–	2_3:	128	-	
130.	1931	

2	 	Der	Mageninhalt	 verschiedener	Vögel.	Theodor	
Jilly,	Der	Waldrapp	1921	3-1

Henk Berendsen

Veel vogels eten insecten en andere ongewervelde dieren, dat is duidelijk. Ik herinner mij een huiselijk 
tafereel waar een tegen het raam spartelend insect probeerde de buitenwereld te bereiken, steeds 
opnieuw botsend tegen de ruit, niets begrijpend van de doorzichtige ondoordringbaarheid van glas. Ik 
probeerde het dier te vangen maar gedroeg mij te hardhandig, aldus onze dochter, “Pas op dat je hem 
niet beschadigt hij moet weer verder kunnen vliegen en leven”. Omzichtig werd het insect gevangen met 
een grote glazen beker. Een stuk papier werd tussen de beker en het glas geschoven en voorzichtig door 
een geopend raam naar buiten gelaten terwijl dochter tevreden toekeek bij de geslaagde reddings-
operatie. Helaas een seconde later, terwijl iedereen ontdaan toekeek, plukte een juist op dat moment 
passerende vogel het beest vaardig uit de lucht
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Keurmeesters:	 Eric	 Blankert,	 Harm	 van	 de	 Pas,	
Henk	Hoge,	Lotty	van	den	Bosch.
Temperatuur	in	het	keur	lokaal:	26	graden

In	 tegenstelling	 tot	 voorgaande	 jaren	 hebben	 wij	
na	 herhaalde	 verzoeken	 vanuit	 het	 ledenbestand	
van	 afd.	 Liemers	 en	 Arnhem-Velp	 dit	 jaar	 de	 ho-
ningkeuring	in	juni	georganiseerd.		Dit	bij	wijze	van	
proef	omdat	sommige	 leden	herhaaldelijk	hadden	
aangegeven	in	het	najaar	geen	honing	meer	te	heb-
ben	voor	de	keuring.	De	keuring	vond	plaats	tijdens	
een	lezing	die	door	afd.	Liemers	werd	verzorgd.		
Erg	 plezierig	 ook	 dat	 er	 ‘op	 volle	 kracht’	 gekeurd	
kon	 worden	 door	 het	 feit	 dat	 Henk	 Hoge	 volledig	
hersteld	is	van	een,	door	onbekende	oorzaak	en	niet	
corona	gerelateerd,	reuk	en	smaakverlies.	De	ho-

Verslag honingkeuring 2022
ning	wordt	op	geur	en	smaak	beoordeeld	wat	voor	
een	keurmeester	dus	duidelijk	een	handicap	is,	als	
je	 niet	 meer	 over	 deze	 functies	 kan	 beschikken.	
Henk	heeft	er	nogal	wat	therapeutische	sessies	aan	
moeten	wijden	om	zijn	smaak	en	reuk	terug	te	win-
nen.	Dat	is	succesvol	geweest	getuige	zijn	vele	op-
merkingen	bij	het	honingproeven	waarbij	een	zeer	
divers	pallet	aan	smaken	voorbij	kwam.	Als	schrij-
ver	tijdens	deze	keuring,	die	dan	vooral	formulieren	
moet	invullen,	heb	ik	het	proeven	gade	geslagen	en	
met	plezier	zijn	herstel	waar	kunnen	nemen.	

Keuring:  
Er	zijn	dertien	partijen	honing	gekeurd	in	drie	ver-
schillende	 klassen.	 Waarvan	 tien	 partijen	 in	 klas-
se	1	(vloeibare	honing).	Alle	partijen	in	deze	klasse	
hebben	de	beoordeling	‘Uitstekend’	mogen	ontvan-
gen.	Opmerkelijk	was	hierbij	dat	alle	gekeurde	par-
tijen	vloeibare	honing	erg	laag	in	het	vochtpercen-
tage	zaten,	variërend	van	15,5	%	tot	17,8%	met	als	
enige	uitschieter	in	deze	reeks	één	partij	van	18,5%.	
Waarschijnlijk	 heeft	 	 dit	 te	 maken	 met	 de	 hitte	 in	
de	voorgaande	periode.	Verder	wordt	als	tip	voor	de	
volgende	keuring	meegegeven	om	bij	het	vullen	de	
honing	langs	de	potwand	te	laten	lopen	om	lucht-
bellen	te	voorkomen.	
In	klasse	2	(kristalliserende	honing)	zijn	twee	par-
tijen	gekeurd	met	als	eindresultaat	‘Uitstekend’	en
een	partij	‘Uitmuntend’.					
In	klasse	4	(crème	honing)	is	één	partij	gekeurd	met	
het	resultaat	‘Uitstekend’.	De	keurmeesters	waren	
het	unaniem	eens	over	zowel	de	smaak	als	de	con-
sistentie	van	deze	honing.	Zo	hoort	crème	honing	te	
zijn.	Met	pijn	in	het	hart	moest	er	ook	bij	deze	ho-
ning	een	aftrek	worden	gegeven	voor	een	luchtbel.	
Waarschijnlijk	ontstaan	doordat	crème	honing	iets	
krimpt	in	de	pot.	

Al	met	al	een	prima	honingkeuring	met	goede	re-
sultaten.

Namens de keurcommissie,
Lotty van den Bosch  

De	honingkeuringen	worden	als	verenigingsactivi-
teit	 	 aangeboden	 aan	 leden	 en	 zijn	 dus	 kosteloos	
tijdens	de	jaarlijkse	keuring.			

13
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Het	 betreft	 hier	 een	 recensie	 van	 het	 in	 juli	 	 ver-
schenen	boek	‘The	Mind	of	a	Bee’	geschreven	door	
Lars	 Chittka,	 hoogleraar	 sensorische	 en	 gedrag-
secologie,	Queen	Mary	University	of	London.

Door	de	eeuwen	heen	is	er	waarschijnlijk	geen	dier	
zo	 vaak	 en	 uitgebreid	 onderzocht	 en	 beschreven	
als	de	honingbij.	Met	het	boek	‘La	vie	des	abeilles’	
(‘Het	leven	der	bijen’)	uit	1901	van	Maurice	Maeter-
linck	(Nobelprijs	1911);	het	boek	‘Über	das	Wesen	
der	Bienen’	 (‘De	Bijen’)	 van	Rudolf	Steiner	en	het	
boek	 ‘Aus	dem	Leben	der	Bienen’	 (‘De	Honingbij’)	
uit	1927,	bijgewerkt	in	1977	door	Prof.	Dr.	Karl	von	
Frisch	 (Nobelprijs	 1973)	 zijn	 er	 op	 verschillende	
terreinen	en	niveaus	baanbrekende	studies	verricht	
en	resultaten	beschreven.

Zonder	de	vele	andere	onderzoekers	en	auteurs	te-
kort	te	willen	doen	wisten	wij	natuurlijk	al	veel	van	
het	 verborgen	 leven	 van	 de	 honingbij.	 De	 dichter,	
schrijver	en	filosoof	Maurice	Maeterlinck	beschrijft	
bv.	zijn	inzichten	‘in	de	geest	van	de	bijenkorf’;	Ru-
dolf	Steiner	heeft	het	o.a.	over	het	 ‘organisme	en	
het	gehele	bijenwezen	in	relatie	tot	de	kosmos’	en	
Karl	 von	Frisch	zocht	het	 in	de	praktische	onder-
zoekshoek	(o.a.	communicatie	d.m.v.	de	bijendans	
en	het	leren	onderscheiden	van	kleuren).

Inmiddels	zijn	we	ruim	100	jaar	verder	en	heeft	ver-
der	onderzoek	niet	stilgestaan.

In	 de	 laatste	 gepubliceerde	 inzichten	 m.b.t.	 de	
honingbij	 betoogt	 Chittka	 dat	 bijen	 opmerkelijke	
cognitieve	vermogens	hebben.	Hij	 laat	zien	dat	ze	
buitengewoon	‘slim’	zijn,	verschillende	persoonlijk-
heden	 hebben,	 bloemen	 en	 menselijke	 gezichten	
kunnen	herkennen,	basisemoties	kunnen	vertonen,	
tellen,	 eenvoudige	 hulpmiddelen	 gebruiken,	 pro-
blemen	oplossen	en	leren	door	anderen	te	obser-
veren.	Ze	kunnen	zelfs	bewustzijn	bezitten.

Zijn bijen nog intelligenter dan we 
al dachten?

Natuurlijk	 hebben	 we	 het	 over	 een	 veel	 kleiner	
brein	dat	dit	gedrag	aanstuurt	dan	bij	ons.	Een	spel-
denknop	in	grootte.	De	hersenen	van	bijen	hebben	
ook	 een	 stuk	 minder	 zenuwcellen.	 Maar	 ondanks	
dat	vind	je	in	de	hersenen	van	bijen	heel	veel	com-
plexe	verbindingen.	Eén	zenuwcel	in	het	brein	van	
een	bij	kan	de	structuur	hebben	van	een	volgroeide	
eikenboom,	met	wel	10.000	verbindingen	naar	an-
dere	cellen.	Als	haalbij	moet	zij	zoveel	leren	en	ont-
houden	zoals	waar	vind	 je	goede	bronnen	die	nog	
niet	zijn	uitgeput.

Chittka	verdrijft	de	mythe	dat	werkbijen	koudbloe-
dig	zijn	en	legt	uit	waarom	ze	graag	warme	nectar	
drinken	 en	 hoe	 ze	 de	 kleur	 van	 bloemen	 kunnen	
leren	associëren	met	de	nectartemperatuur	en	de	
nectartemperaturen	 kunnen	 voorspellen	 op	 basis	
van	ervaringen	uit	het	verleden.

Chittka	onderzoekt	ook	de	psychologische	verschil-
len	tussen	bijen	en	de	ethische	dilemma’s	die	ont-
staan	 in	 conservatie-	 en	 laboratoriumomgevingen	
omdat	 bijen	 blijkbaar	 kunnen	 voelen	 en	 denken.	
Hiermee	actualiseert	hij	de	fascinerende	geschie-
denis	 achter	 de	 studie	 van	 bijengedrag.	 Voor	 alle	
duidelijkheid:	Chittka	heeft	zijn	onderzoek	voorna-
melijk	uitgevoerd	met	hommels	in	een	laboratori-
umomgeving	maar	hij	heeft	ook	onderzoek	gedaan	
met	honingbijen	in	het	veld.

Deze prikkelende vraag gekoppeld aan de stelling ‘Ze kunnen gezichten herkennen’ stond in de kop van 
een artikel, geschreven door Dieter de Cleene in de Belgische krant ‘De Morgen’ van 18 augustus 2022.

‘The	Mind	of	a	Bee’	 (helaas	nog	niet	vertaald)	on-
derzoekt	 een	 insect	 wiens	 zintuiglijke	 ervaringen	
wedijveren	met	die	van	mensen	en	onthult	de	bij-
zondere	 vermogens	 van	 enkele	 van	 ’s	 werelds	
meest	ongelooflijke	wezens.

NB.		
Kortom,	 een	 boeiend,	 uitdagend	 en	 intrigerend	
maar	ook	complex	onderwerp.																																																																														
Echter,	in	mijn	imkerjaren	heb	ik	nooit	gemerkt	dat	
‘mijn’	bijen	mij	herkenden	(of	ze	hebben	dat	verrek-
te	goed	verborgen	gehouden…).																																																																																																								
Sterker	nog,	soms	wisten	de	dames	mij	feilloos	te	
vinden….

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

Naam:  Jackie van Helfteren
Leeftijd: 61 jaar
Woont: Wijk Molenbeke in Arnhem
Samen met vriend Rolf, 3 volwassen zonen wonen 
zelfstandig ( door heel Europa)
Beroep: reisbegeleidster

Voor	 er	 een	 afspraak	 gemaakt	 kan	 worden,	 gaat	
Jackie	3	weken	naar	Costa	Rica.	Ik	wens	haar	een	
fijne	vakantie,	maar	het	blijkt	haar	werk	te	zijn.	Ze	
is	 reisbegeleidster	 van	 reizen	 naar	 onder	 andere	
Zuid	Amerika.	De	reis	is	georganiseerd	en	zij	gaat	
mee	om	de	groep	te	begeleiden.	Ze	spreekt	vloei-
end	 Spaans.	 Ze	 zorgt	 dat	 het	 reisgezelschap	 het	
naar	de	zin	heeft,	dat	de	reis	goed	verloopt,	mensen	
hebben	 hoog	 gespannen	 verwachtingen.	 Ze	 moet	
het	hoofd	koel	houden,	een	alternatief	programma	
bedenken	voor	als	bij	een	regendag,	zoals	nu	in	het	
regenseizoen,	het	met	bakken	uit	de	lucht	komt.	Ze	
biedt	een	luisterend	oor	en	vertelt	dat	de	humor	van	
situaties	inzien	enorm	helpt.

Als	ze	hoort	dat	 ik	net	oma	ben	geworden,	vertelt	
ze	 dat	 ze	 oorspronkelijk	 kraamverzorgster	 is	 en	
overweegt	dit	weer	te	gaan	doen,	naast	haar	werk	
als	reisbegeleidster.	Ook	in	de	ouderenzorg	heeft	ze	
gewerkt,	maar	ook	als	vertaalster	en	tolk.

In	haar	huis	in	de	wijk	Molenbeke	is	het	een	fleurige	
bedoening,	er	staan	en	hangen	veel	souvenirs	van	
over	de	hele	wereld.	Jacky	heeft	veel	gereisd,	maar	
ook	veel	in	het	buitenland	gewoond.	Zo	verbleef	ze	
15	jaar	in	Venezuela,	waar	ze	ook	haar	jongste	zoon	
kreeg.	 Ze	 vertelt	 dat	 ze	 het	 goed	 voor	 elkaar	 had	
daar,	een	mooi	huis	met	daarbij	het	nodige	perso-
neel.	Toch	werd	de	situatie	te	onveilig,	vooral	voor	
de	kinderen,	ze	noemt	het	een	“narcostaat”.	Er	wa-
ren	veel	ontvoeringen	en	veel	overvallen.	Haar	oud-
ste	 kinderen	 gingen	 terug	 naar	 Nederland,	 zijzelf	
volgde	ook	snel.	Ik	heb	al	vroeg	geleerd	mijn	eigen	
boontjes	 te	 doppen,	 ik	 heb	 altijd	 gewerkt,	 ervoor	
gezorgd	dat	 ik	me	onafhankelijk	kon	redden.	Echt	

een	kind	van	de	 jaren	60,	concluderen	we	samen,	
begonnen	 in	 een	 kraakpand	 en	 daarna	 de	 wereld	
ingetrokken.	Later	woonde	ze	ook	nog	in	Zuid	Korea	
en	nu	al	weer	zo’n	12	jaar	in	Arnhem.	Al	verblijft	ze	
in	de	wintermaanden	in	Andalusië,	waar	ze	een	ap-
partement	heeft,	in	de	buurt	van	haar	zoon.

Tijdens	de	bijpraat	ochtenden	is	Jackie	graag	aan-
wezig,	ze	vertelt	dat	ze	het	belangrijk	vindt	om	zich	
in	te	zetten	voor	de	imkervereniging.	Als	je	ergens	
lid	van	bent,	ga	je	ook	een	verplichting	aan	zegt	ze.	
Ze	vindt	het	leuk	om	in	een	stand	of	een	kraam	te	
staan	en	vertelt	graag	over	het	leven	van	de	bij.			Ze	
is	gaan	imkeren,	omdat	ze	wat	voor	de	natuur	wil-
de	betekenen.	Een	wat	idealistische	gedachte,	zegt	
ze	nu,	waar	ik	nu	ook	wel	over	twijfel.	Net	voor	de	
corona	 begon	 had	 ze	 zich	 opgegeven	 voor	 de	 ba-
siscursus,	 die	 toen	 vervolgens	 niet	 door	 ging.	 Op	
internet	 vond	ze	 in	Wageningen	een	cursus	bij	de	
NBV,	gegeven	door	Rob	W	Le	Mair.	Vervolgens	werd	
ze	lid	van	onze	vereniging	en	zocht	ze	contact	met	
diverse	leden	om	samen	te	imkeren	of	kennis	uit	te	
wisselen.	Zo	heeft	ze	2	volken	in	de	volkstuin	staan	
en	imkert	ze	daar	soms		samen	met	Eddy	en	Juul.	
Ook	met	Wilco	heeft	ze	regelmatig	bijenoverleg.	De	
andere	2	volken	staan	in	de	buurt,	langs	het	spoor.	
Op	 tafel	 in	de	kamer	staat	een	 lege	honingkamer.	
Daarnaast	mappen	met	knipsels,	onder	andere	uit	
het	blad	Bijenhouden	van	de	NBV,	maar	ook	het	in-
terview	met	Harm	uit	De	Bijenstal	zit	er	tussen.	De	
alinea	onderstreept,	over	zijn	 imkermethode	in	de	
beginjaren	(in	mei	een	nieuwe	koningin	in	laten	lo-
pen,	om	vervolgens	nauwelijks	meer	in	de	kast	te	
hoeven	kijken).	Jackie	wil	de	bijen	zoveel	mogelijk	
met	 rust	 laten.	 Ze	 twijfelt	 nu	 ook	 of	 ze	 de	 natuur	
wel	helpt,	door	honingbijen	te	houden.	Ze	is	blij	met	
de	 ontwikkelingen	 in	 de	 samenwerking	 van	 Arn-
hem	Zoemt	en	de	stichting	Vitale	biotopen.	Ze	volgt	
onderzoeken	op	de	voet,	vraagt	zich	af	of	er	belan-
genverstrengeling	is.	Ze	vindt	een	registratieplicht	
begrijpelijk,	dat	zou	al	meer	inzichtelijk	maken.

Ze	neemt	zich	voor	volgend	jaar	meer	vat	te	krijgen	
op	de	bijen.		We	hebben	er	plezier	in,	want	dat	voor-
nemen	 hebben	 de	 meeste	 imkers,	 om	 vervolgens	

weer	ingehaald	te	worden	door	de	ontwikkeling	van	
het	volk!	Ze	wil	haar	moestuin	omtoveren	tot	bijen-
tuin,	ook	daar	over	liggen	de	knipsels	al	klaar.
Dit	jaar	heeft	ze	voor	het	eerst	geslingerd,	vol	trots	
laat	ze	een	filmpje	zien,	waarbij	ze	oprecht	verbaasd	
is	over	haar	eigen	geslingerde	honing.	Liesbeth	(zie	
op	de	foto	 links)	heeft	haar	geholpen	met	de	eer-
ste	 slinger	 activiteiten.	 Gewoon	 in	 de	 huiskamer,	
schortje	voor,	krantje	eronder,	geen	probleem.	En	
heel	trots	op	haar	eerste	20	potjes	honing!	

Imkeren om de natuur te helpen, maar zo een-
voudig ligt het niet!

Het	werd	een	heel	vrolijke	avond,	met	manlief	op	de	
bank	die	de	emmer	leeg	likt.	

Het	is	leuk	om	te	horen,	hoe	Jackie,	zonder	basis-
cursus	binnen	de	vereniging,	haar	weg	vindt	en	hoe	
diverse	leden	haar	helpen	met	raa(t)d	en	daad!

Edith Peters
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Natuurlijk	dacht	ik	daarbij	vooral	aan	de	bijen.	Die	
bomen	koesteren	we	dan	ook.	Maar	die	springbal-
semienen…	die	hebben	deze	zomer	zo	mooi	en	vol-
op	gebloeid	!	Langs	het	pad	een	oase	van	bloemen!	
Zelfs	in	de	omgeving	zag	ik	dat	er	zaailingen	wer-
den	gekoesterd	en	buren	kwamen	vragen	wat	dat	
toch	voor	een	plant	was	en	of	ik	zaadjes	had…

Een	 beetje	 rebels	 van	 mij.	 De	 boswachter	 is	 niet	
meer	langs	geweest…Maar	ook	de	reuze	springbal-
semienen	 hebben	 de	 droogte	 niet	 weerstaan.	 Het	
sprinbalsemienenbos	in	ten	onder	gegaan…

Zo	zie	 je	maar,	niet	alle	exoten	redden	het	 in	ons	
‘nieuwe	’klimaat….	Maar	ik	verheug	me	alweer	op	
volgend	 jaar,	als	de	eerste	zaailingen	weer	uitko-
men.	

Nu	maar	weer	even	de	bijen	voeren,	gewoon	zoals	
altijd.

Juul Hogeling

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek

We	hebben	nu	een	flink	aantal	droge	zomers	achter	
de	rug	en	dat	is	te	zien…De	rododendrons	die	vroe-
ger	alleen	’s	winters	hun	blad	lieten	hangen,	treuren	
nu	het	hele	jaar.	Floxen	zitten	onder	de	meeldauw,	
de	droogte	verzwakt	de	planten,	schimmels	slaan	
toe.	En	zo	hoort	het	ook,	bacteriën,	schimmels	en	
virussen	horen	af	te	rekenen	met	zwakke	planten.	
Maar	 mijn	 weelderig	 bloeiende	 tuin	 krijgt	 ineens	
een	trieste,	droge	aanblik,	de	bladeren	hangen,	de	
bloemen	bloeien	nauwelijks	en	dat	is	niet	goed	voor	
onze	bijen.	Waar	kunnen	ze	nog	stuifmeel	en	nectar	
halen?	

Als	 imkers	 hebben	 we	 dus	 wel	 degelijk	 te	 maken	
met	klimaatverandering.	Wij	hebben	goede	dracht-
planten	 nodig	 voor	 onze	 bijen.	 En	 ook	 ‘wilde’	 bij-
en,	 vlinders	 en	 andere	 insecten	 gunnen	 wij	 deze	
dracht.	Moeten	we	nog	wel	zo	vast	houden	aan	de	
‘inheemse’	 soorten?	 Of	 zijn	 de	 (invasieve)	 exoten	
nu	wel	welkom?	‘Veel	natuurliefhebbers,	maar	ook	
wetenschappers,	hebben	zich	geëngageerd	 in	een	
oorlog	tegen	uitheemse	soorten’,	bron:	prof.	Martin	
Hermy	in	zijn	boek	De	juiste	boom	voor	elke	tuin.	
Zo	worden	uitheemse	soorten	ten	onrechte	op	één	
lijn	gezet	met	 invasieve	exoten	die	echt	schadelijk	
kunnen	zijn.		
		
Het	 is	 slechts	 een	 kleine	 minderheid	 die	 echt	 in-
vasief	 is.	Ook	het	argument	dat	 inheemse	planten	
beter	aangepast	zouden	zijn	aan	de	milieuomstan-
digheden	 is	 ten	 dele	 niet	 correct	 of	 beter	 gezegd	
niet	het	privilege	van	inheemse	planten.	We	moeten	
stoppen	 met	 soorten	 te	 veroordelen	 op	 basis	 van	
hun	 oorsprong.	 In	 een	 wereld	 die	 (bijna)	 volledig	
getransformeerd	is	door	de	mens,	zijn	alle	soorten	
nu	effectief	vreemden	en	wie	hoopt	dat	de	inheem-

se	soorten	die	het	gelukkigst	waren	voor	de	trans-
formatie,	zo	blijven,	zal	waarschijnlijk	teleurgesteld	
worden’.	Bron:	Martin	Hermy

Nu	ben	ik	zelf	erg	enthousiast	over	de	Reuze	Spring-
balsemien.	 Weelderige	 bloei	 met	 prachtige	 bloe-
men,	 (“Heb	 jij	 orchideeën	 in	 jouw	 tuin”?	 zei	 eens	
een	vriendin)	en	de	hommels	en	andere	(wilde)	bij-
en	genieten	er	volop	van.	Omdat	een	paar	prachtig	
grote	 bomen	 het	 loodje	 legden	 langs	 ons	 bospad	

kwam	 de	 boswachter	 langs…	 “Er	 worden	 nieuwe	
bomen	geplant,	maar	die	Springbalsemienen	moe-
ten	 weg”.Ik	 keek	 hem	 aan	 en	 knikte	 bevestigend	
maar	dacht:	“Die	springbalsemienen	krijgt	hij	hier	
nooit	meer	weg”.	En	zo	geschiedde…Er	werden	op	
mijn	verzoek	twee	lindebomen,	twee	acaciabomen	
en	een	wilde	kastanje	geplaatst.	Erg	vriendelijk	dat	
de	 gemeente	 rekening	 houdt	 met	 onze	 wensen…	

Nu de herfst door de lange warme droogteperiode eerder lijkt in te treden, de beuken en eiken hun 
vruchten royaal laten vallen en de toppen van de bomen geel kleuren, zijn wij imkers onze volken aan 
het inwinteren…Zo heb ik twee kleine volkjes verenigd met grotere volken en staan de voerbakken weer 
rijk gevuld op de kasten. Ondanks de droogte bloeide de hei toch nog onverwacht redelijk en heb ik de 
stans voor de heidehoning moeten gebruiken om de laatste, dikke, taaie heidehoning te kunnen slinge-
ren….Dit klinkt als normaal…maar is het dat ook? 
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Drachtplanten: Wilde Wingerd

Ook	de	rivier-	en	slootbedden	werden	zichtbaar	en	
kwamen	op	sommige	plekken	zelfs	helemaal	droog	
te	liggen.
De	zorgen	om	gebrek	aan	water	zijn	inmiddels	ver-
taald	naar	een	voornemen	om	in	de	toekomst	een	
watertax	 te	 gaan	 heffen.	 Want	 de	 verwachting	 is	
dat	door	de		klimaatverandering,	droogte	vaker	zal	
voorkomen	 en	 de	 waterschaarste	 toe	 zal	 nemen.	
De	watertax	 is	dan	waarschijnlijk	bedoeld	voor	de	
maatschappelijke	bewustwording	om	het	schaarse	
water	vooral	nuttig	te	gebruiken.		
De	vraag	werpt	zich	daarbij	op	of	het	streven	naar	
zoveel	mogelijk	inheemse	beplanting	nog	wel	haal-
baar	 is	 in	dit	veranderende	klimaat	met	soms	ex-
treem	hoge	temperaturen.	
Daarnaast	zei	gezegd	dat	door	de	keuze	van	goe-
de	beplanting	ook	soms	een	voordeel	behaald	kan	
worden	 voor	 het	 klimaat	 binnenshuis.	 Als	 voor-
beeld	hierbij	de	wilde	wingerd	als	gevelbegroeiing	
voor	hete	muren.	Deze	begroeiing	kan	met	zijn	blad	
bedekkende	 laag	 	 zorgen	 voor	 een	 temperatuur-

verschil	 van	 maar	 liefst	 3	 gra-
den	binnenshuis.	De	bladstelen	
zijn	 vooral	 voor	 mussen	 een	
schaduwrijk	 plekje	 om	 even	 te	
prietpraten.	 Het	 blad	 kleurt	 in	
de	 herfst	 schitterend	 rood	 en	
valt	 er	 uiteindelijk	 af.	 Het	 is	
wel	 een	 woekeraar	 dus	 vraagt	
wel	 wat	 onderhoud	 zoals	 jaar-
lijkse	snoei	want	hij	groeit	met	
zijn	 zelf	hechtende,	 tot	30	me-
ter	lange,	uitlopers	met	gemak	
over	het	dak.	
Voor	 insecten	 is	 de	 wilde	 win-
gerd	 een	 belangrijke	 leveran-
cier	 van	 stuifmeel	 en	 nectar.	
Nectar	heeft	een	pollenwaarde:	
3.			Dit	jaar	begon	de	bloei	begin	
augustus.	 Bij	 mij	 is	 inmiddels	
ook	 de	 carport	 begroeid	 waar-

bij	je	vooral	in	de	middaguren	onder	de	carport	het	
idee	hebt	te	midden	van	een	bijenvolk	te	staan	door	
het	enorme	gezoem	en	de	hoeveelheid	bijen	en	an-
dere	 nectar	 slurpers	 zoals	 wespen,	 hommels	 en	
zweefvliegen,	waaronder	de	blinde	bij.	Ze	bevliegen	
naast	elkaar	de	trossen	bloemknoppen	op	hetzelf-
de	moment.		Dit	jaar	zaten	er	ook	hoornaars	tussen	
die	ook	de	hoeveelheid	insecten	hadden	ontdekt	en	
regelmatig	terugkwamen	om	insecten	op	te	halen	
en	mee	te	nemen	naar	hun	nest.	
De	bloei	duurt	circa	twee	weken.	Daarna	is	het	weer	
rustig	 onder	 de	 carport	 en	 zijn	 de	 insecten	 weg.	
Er	 ontstaan	 kleine	 groene	 bessen	 die	 uiteindelijk	
diep	 paars	 worden.	 Vogels,	 met	 name	 lijsterach-
tigen	zoals	merels,	koperwiek,	kramsvogel,	 zang-
lijsters	voeden	zich	met	paarse	bessen.	Maar	ook	
het	barmsijsje	en	de	zwartkop	die	beiden	onder	de	
beschermde	soorten	vallen	zouden	kunnen	worden	
aangetrokken.	

Lotty van den Bosch, Drachtplanten commissie  														

Iedereen zal het eens zijn dat dit jaar een behoorlijk droge zomer was. Niet alleen boeren hebben het 
moeilijk gehad, de natuur ging gebukt onder het gebrek aan hemelwater. In tuinen was het water niet 
aan te slepen. Om niet te zeggen dat sproeien zinloos werd want het water bereikte de wortels nauwe-
lijks.
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De gemeente Rheden is bezig met het opstellen 
van een biodiversiteitsplan. De factsheets of te 
wel biodiversiteitskaarten vormen een onderdeel 
van het biodiversiteitsplan waar de gemeente 
Rheden momenteel aan werkt.
Het plan met de budgetten voor 3 jaar is unaniem 
goedgekeurd door de gemeenteraad van Rheden 
op 28 juni 2022.
In het totaal is de gemeente Rheden opgedeeld in 
22 deelgebieden, hieraan zijn dus 22 kaarten ge-
koppeld. 
De factsheets zijn te raad plegen via deze link: 
Biodiversiteit (arcgis.com) Je wordt dan geleid 
naar een gisomgeving waar de deelgebieden 
zichtbaar zijn, gekoppeld aan de bijbehorende 
factsheet. aan te klikken kom je direct in het docu-
ment met het overzicht van de gemeente Rheden. 

In deze gis applicatie ziet u een overzicht van de 
gemeente en de indeling in de 22 deelgebieden. 
Door te klikken op een deelgebied wordt een 
menu geopend hierin kunt u onder het kopje PDF 
de bijbehorende biodiversiteitskaart openen. Bin-
nen dit deelgebied, treft u een nadere toelichting.

De kaarten geven op hoofdlijnen een beeld van de 
huidige natuurkwaliteiten en problemen. 
Tevens beschrijven de biodiversiteitskaarten doe-
len en geven zij aanzetten tot concrete maatre-
gelen ter bevordering van de biodiversiteit. De 
kaarten zijn opgesteld per deelgebied met een 
vergelijkbaar ecologisch functioneren.
 
U kunt ook zoeken op adres, plaats etc. in de 
werkbalk

Tijdens de hitte in combinatie met grote droogte 
deze zomer zijn de stille slachtoffers vaak bomen.
En dan in het bijzonder de bomen van jongere 
leeftijd omdat die nog geen sterk uitgegroeid 
wortelstelsel bezitten. Of nog erger: oppervlakkig 
gevormd wortelstelsel, zoals bij de meeste beu-
ken.
Bij ons in Velp kunnen we ons verheugen op een 
zeer alert groen gemeenteteam.
Reden waarom er goede hoop bestaat dat de ge-
holpen lindebomen het mogelijk wel kunnen red-
den.

De maatregelen die door het groene team zijn ge-
troffen liegen er ook niet om.
In de Daalhuizerweg en de Nordlaan staan, sinds 
de reconstructie van deze straten zo’n 4 jaar te-
rug, 35 jonge lindebomen. Die zijn destijds over-
geplaatst vanuit “De Beemd”, het industrieterrein 
net buiten Velp, naar deze straten in Velp.
Deze actie, die best kostbaar is geweest, was het 
resultaat van stevige onderhandelingen van bur-
gers/omwonenden en de gemeente Rheden. 
Want voor de reconstructie van de wegen, met 
aanleg van nieuwe riolen, moesten er bijna 40 flin-
ke lindebomen verdwijnen. Een zeer spijtige maat-
regel, vooral omdat deze linden toen gewoon ge-
zond waren.

Navraag bij een van de voormannen van het ge-
meentelijke groene team, leert ons het volgende 
als achtergrond van deze relatief nieuwe metho-
diek van Aqua Bags. Er is door de gemeente Rhe-
den gekozen voor deze methode omdat de ver-
vangingswaarde van deze verplaatste linden erg 
hoog is. De grond rond de “voeten” van de bo-
men was te hard geworden om met gebruikelijke 
(kunststof) gietranden water te geven.

Dit systeem van Aqua Bags van elk 75 liter water 
werkt sneller en nauwkeuriger door het gebruik 
van ritssluitingen. Daardoor zit de Aqua Bag ste-
vig rond de stam vlak boven de grond.
Het water loopt druppelsgewijs langs de stam de 
bodem in. Een volle waterzak is na ongeveer 3 da-
gen vrijwel leeg, En wordt weer gevuld vanuit een 
watertank (op een aanhanger). Het water komt uit 
de eigen bron van de gemeente.
Nieuwe bomen worden nog wel met de gebruike-
lijke gietranden methode van water voorzien.

De aanleiding om de methodiek juist in deze zo-
mer te gebruiken, waren opmerkingen en zorgen 
die buurtbewoners richting de groene team me-
dewerkers eerder hadden geuit.
Met andere woorden, meeleven en meedenken 
als inwoner heeft wel degelijk zin.
Met dank voor de goede samenwerking en naar 
verwachting met goed resultaat, aan de mensen 
die zich dagelijks inzetten voor een mooie groene 
leefomgeving!

Arthur Ohm

AquaBags tegen waternood in Velp

Biodiversiteit Gemeente Rheden
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Veluwe Actief Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a 6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11 
T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl

Er tussen uit,  voor een dagje Posbank met z’n tweeën 
of als groep.
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, 
tandems, ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters. 
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * School-
sportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten & 
activiteiten.

Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket
bij Arnhems oudste bedrijf!

Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse 
bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk 
vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen.
Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de 
aanbieding hebben!

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

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

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


