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Zwarte bijen uit 
België zij
neindelijk!Ω

DRUK: 

Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een 
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie 
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de 
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing 
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons, 
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon. 

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop 
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen 
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van 
Chef Jacco Rozenberg.

Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen! 
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen 

www.bellmakelaardij.nl 
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.

Voor het verzorgen van:
 

          Bedrijfsadministraties 
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)

        Particuliere belastingaangiftes

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

 e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl 

van Huit Financiële Diensten 
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Foto omslag: Arthur Ohm 
Koningin op bruidsvlucht, stertselende 
bijen wachten op haar terugkomst
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leiden. Ook zorgt hij voor voldoende honing voor 
de verkoop: zo waar een hele klus. Op stal Simon-
veste lopen de zaken redelijk goed, daar zorgt 
Pim Kempe zoals vanouds tijdig voor aanvoer van 
goedgekeurde honing.

De nieuwbouw van een bijenstal op het terrein van 
de natuurbegraafplaats Heiderust te Rheden is 
onlangs voltooid: het is weer een prachtige bijen-
stal geworden met dank aan bouwmeester Rieks 
Holtjer. Recent hebben de volken daar ook hun 
intrek kunnen nemen. Ook de stal van Bart Rigge-
ling bij de boerderij “De Wolfskuil” op Middachten 
is intussen in gebruik genomen. Het wachten is op 
een datum voor de officiële opening met betrokke-
nen. Het bestuur overweegt om een speciaal boek-
je over de vele verschillende bijenstallen van onze 
vereniging en van de leden uit te brengen. Binnen-
kort ontvangt u daarover een bericht.

De herbouw van de oude bijenstal uit Van Gastel-
hof, in de zogenaamde ECO zone langs de A12 in 
Presikhaaf in Arnhem is gereed, eindelijk denken 
sommigen. Ons lid Erwin Wiggers zal deze stal 
gaan beheren. Hij heeft zijn volken intussen kun-
nen verhuizen: van Van Gastelhof naar ECO zone, 
en is zeer ingenomen met de nieuwe plek! Er 
wordt nog een gelegenheid gezocht om de ludieke 
opening vorm te geven.

Van de bestuurstafel
Een nieuwe lente, nieuwe kansen! Zo begon ik mijn 
bijdrage in maart. Nu is het echt zomer met alle 
wisselingen die dit met zich mee brengt. En volop 
zwerm activiteiten overal in ons “werkgebied” Arn-
hem-Velp e.o. De eerste drie BIJ-praatochtenden 
zijn al weer geweest, en hoe, met vele enthousi-
aste collega imkers. En die van 26 maart was heel 
bijzonder: de bijenstal op Heuven heet voortaan: 
“Simonveste”! We hebben dit moment samen met 
Marcel en Lies Simon gevierd. Een fraai door ons 
lid Han Holdijk gemaakt kunstwerkje van keramiek 
siert de gevel van onze bijenstal. Het herinnert 
ons allemaal aan de grote inzet die Marcel al jaren 
geeft door tal van activiteiten voor onze vereniging: 
nogmaals dank daarvoor!

De praktijklessen van basiscursus bijenhouden zijn 
volop aan de gang met o.a. vegers maken op het 
fruit in Angeren, ook al zat het weer soms meer 
tegen dan mee. Ondanks het zeer wisselende weer 
is het toch weer gelukt om met de cursisten 28 
mei jl. in Simonveste een flinke hoeveelheid voor-
jaarshoning te slingeren van uitstekende kwaliteit.
Een nieuw project: basiscursus voor geïnteres-
seerden met een niet-Nederlandse achtergrond 
loopt intussen ook goed. Voor dit driejarige project 
hebben we subsidies van Arnhem, Rheden, Akzo 
Nobel en Dr. Hoefnagels stichting ontvangen.

Zaterdag 28 mei waren we (met partner) in de 
middag te gast bij Piet en Wilma Nibbelink op hun 
BIJzondere Paardenmaat in Arnhem zuid. Eerst 
voor een levendige BIJ-praatmiddag, daarna een 
excursie naar de eigen gebouwde bijenstal met 
ca. 16 volken van het “zwarte Hollandse ras”. En 
vervolgens genoten we van een geweldig goede en 
smakelijke BBQ. 

Die was een geslaagde coproductie van Arlette 
Riggeling, Rieks Holtjer, Michael Luteijn en John 
van Huit, en de gastvouw en -heer. De weergoden 
hebben een speciaal lijntje met Piet en Wilma: het 
bleef tot laat zacht en helemaal droog. Chapeau en 
dank aan allen die dit initiatief zo grondig hebben 
voorbereid.

Het demonstratierooster voor het Nederlands 
Openlucht Museum-NOM is nog duidelijk wennen 
voor alle betrokkenen. Tenminste 4 demonstraties 
per imker per seizoen is een eis van de directie 
van het NOM, waaraan wij ons hebben te houden. 
John van Huit, stalcommissaris voor NOM en onze 
penningmeester doet er alles aan, samen met de 
collega’s, om de nieuwe situatie in goede banen te 

Bijenstal op natuurbegraafplaats Heiderust
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Met het project “Stadsbijen” van de Gelderse Na-
tuur en Milieu Federatie-GNMF en IRIS zorg Nij-
megen lopen de afspraken helaas niet naar wens. 
Binnenkort zullen we als bestuur een definitieve 
beslissing nemen. Het andere project met zieken-
huis Rijnstate: bijenvolken op het dak betekent een 
flinke investering door Rijnstate in drachtverbe-
tering op het terrein en de omgeving. Leen van t 
Leven is de trekker van dit project.

Het nieuwe project “sponsor een bijenkast” loopt. 
En op dit moment hebben 4 bedrijven ingeschreven 
en voor een periode van 3 jaar een jaarlijkse bij-
drage toegezegd. Deze nieuwe sponsoren werden 
op een speciale bijeenkomst welkom geheten.

De bijenvolken in de stal in het Arboretum in Wa-
geningen hadden een trage start. De tuinploeg 
o.l.v. Albert Zweers blijft zodanig enthousiast dat 
er dit jaar opnieuw een flink stuk braakliggend ter-
rein met bloemrijk zaad wordt ingezaaid.

De vier Buckfast volken in de nieuwe stal op het 
landgoed Rennen Enk hebben onlangs een mooie 
honingoogst opgeleverd. Die honing hebben Bart 
en ik 9 juni in een feestelijk moment kunnen over-
dragen aan mw. Jozé Janssen, directeur van Insula 
Dei en het landgoed.
Zij was er zeer ingenomen mee. 

Ook met het fraaie door Bart ontworpen speciale 
etiket met het schilderijtje gemaakt door een be-
woonster. 

Wij gaan er nog steeds van uit dat de onderhande-
lingen met de beheerder van Natuurmonumenten 
Veluwezoom over een nieuwe huurovereenkomst 
voor onze stal op Heuven binnenkort positief kun-
nen worden afgerond.

Onlangs hebben we een eerste overleg gehad met 
de nieuwe bijenlector: mw. Karin Steijven. Zij is 
sinds een klein jaar voor 60% aangesteld aan de 
HS Larenstein Velp en Leeuwarden. Binnenkort 
hoort u daar meer over, en ook over de plannen om 
een geheel nieuwe bijenstal met onderwijsfunctie 
te ontwerpen. Die zal zeer wel passen op het land-
goed Larenstein.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over aan-
sprakelijkheid en hoe te handelen ingeval van inci-
denten in het omgaan met bijen, -steken en moge-
lijke heftige allergische reacties. 

Tot slot doe ik graag een oproep aan alle collega 
imkers die voldoende honing weten te oogsten, om 
een deel van hun opbrengst te verkopen aan onze 
honingdepothouder Pim Kempe. Zoals bekend 
wordt ALLE honing die met het etiket van onze ver-
eniging wordt verkocht, eerst aan een strenge keu-
ring door onze onafhankelijke keuringscommissie 
onderworpen. Al vast dank voor uw medewerking.
 
En ik wens iedere collega imker een goede voort-
zetting van een fijn, succesvol en vreugdevol sei-
zoen.  

Arthur Ohm

25 Juni, 30 Juli en 27 Augustus: 
De Bijpraat-ochtend in de bijenstal Simonveste 
op Heuven. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 9 t/m zondag 11 september
Beleef LandLeven in het Openlucht Museum 
te Arnhem

 

Voor het programma “Spoorloos” blijf ik thuis, ook 
al ben ik uitgenodigd voor een gezellig etentje in 
een gerenommeerd  restaurant in De Achterhoek. 
Vooral de afleveringen waarin sprake is van adop-
tie door een Nederlands gezin van een baby uit 
een bij voorkeur Javaanse – Peruaanse mag ook – 
relatie hebben mijn voorkeur. Als er dan tenslotte 
terugverenigd wordt, houd ik het niet altijd droog. 
Toch blijkt gaandeweg de uitzending dat het kind-
je – nu een blozende Hollandse meid van 24 – het 
beste af is met haar ouders in Genemuiden. 
Als imker sinds 1995 ken ik het verschijnsel van de 
stille moerwisseling uit de praktijk. Ik heb het één 
keer mogen meemaken. Het is dan ook een uitzon-
dering op de overigens door de mens geformuleer-
de bijenwetten. Het verschijnsel heeft weinig met 
zwermen – voortplantingsdrift – te maken. Wel 
met het geleidelijk overnemen van de taken van de 
wat ouderende moeder door die van de jongerende 
dochter: de vruchtbaarheid neemt in dit geval de 
kortste weg. Als dat zonder slag of stoot plaats-
heeft, is dat op grond van een overigens uitzon-
derlijk compromis. Dat kan er zelfs toe leiden dat 
moeder en dochter beiden aan de leg zijn, waarbij 
de dochter gaandeweg de leiding overneemt. Je 
weet niet wat je ziet. 

Over een stille moerwisseling doe je als door-
snee-imker meestal een jaar of wat. Wellicht over-
komt het je nooit. Het meemaken van een stille 
moerwisseling is een privilege. Het moet je over-
komen. Je moet er een poosje van versteld staan, 
want de stille moerwisseling is een uitzonderlijke 
uitzondering op de bekende, gebruikelijke gang-
baarheid met straks een wellicht groot evolutio-
nair gevolg. 
Daarom vind ik het als leraar van een beginner-
scursus wel eens irritant als door een wat al te 
voorlijke cursist een vraag gesteld wordt over de 
stille moerwisseling. Ik ga er meestal niet op in: 
spoorloze zaken moeten hun tijd krijgen.
Wat overkomt me onlangs? Op een door onze ver-
eniging georganiseerd bijenuurtje hoor ik dat voor-
lijk typetje van een jaar geleden tegen een cursiste 
van dit jaar zeggen: “Nou, dan heb je dus te maken 
gehad met een stille moerwisseling. Nooit van ge-
hoord, zeker? Tja, dat heeft onze beginnerscursus 
namelijk niet in huis”. 
Je mag het niet meer zeggen maar daarom denk ik 
des te meer: “Snotneus!”

Rik Oldeven

Stille moerwisseling

Mw. Jozé Janssen, directeur van Insula Dei
en de parkmedewerkers

Deze honing kan kristalliseren.
Dit is een natuurlijk proces. 
Door de honing in water 
van max. 40 gr. C te zetten,
wordt deze weer vloeibaar. 
  

Nederlandse
honing

Ten minste
houdbaar tot: 

Inhoud 250 gram April 2018
L 003016Geef geen honing aan kinderen die jonger zijn dan 1 jaar !
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Pollenonderzoekavond
bepaalt of de honing de naam van de plant mag 
dragen. Bij Acacia is dat 20%, bij fruitbloesem 45 
%, en bij tamme kastanje 90%. Op internet kan een 
pollenanalyse van de Wageningen UR gedownload 
worden, waarin de werkwijze van het pollenonder-
zoek goed beschreven staat. Om een eigen databa-
se op te bouwen, adviseert Arie ons de drachtplan-
ten in onze ‘bijenweide’, te plukken, de stuifmeel 
boven een microscoopglaasje uit te schudden en 
hiervan een foto te maken. Op deze wijze kun je je 
eigen referentiecollectie opbouwen. 
We leren de kenmerken van pollen te onderschei-
den: vorm, afmeting, kiemopeningen en structuur 
van het oppervlak. Voor pollenonderzoek is een 
lichtmicroscoop nodig die 300-600 keer vergroot. 
Dan volgt de uitvoering. Ten eerste komen er aller-
lei potjes met honing tevoorschijn. Soms ingedikt 
en bijna niet vloeibaar te krijgen. Iemand had, om 
toch wat mee te nemen, een raatje in de slacentri-
fuge geslingerd! Wat zijn die imkers toch creatief.  
Eerst moesten we pollen isoleren uit de honing. In 
een Greiner buisje ongeveer een centimeter ho-
ning, dit al schuddend vermengen met gedemine-
raliseerd water. Dan 10 minuten in de centrifuge, 
afgieten, opnieuw met water schudden en cen-
trifugeren. Het bezinksel dat overbleef, bevat de 
pollen. Op een glaasje, in de grill (daar kregen we 
de gebakken pollen, volgens Arie). Dan een drupje 
kleurstof en het preparaat kon onder de micros-
coop. Als beginner was het niet eenvoudig om uit 
al die vormen de juiste pollen te vinden, maar Arie 
was niet te stuiten en zocht enthousiast met ons 
mee. De kunst bleek vooral het preparaat van di-
verse kanten te bekijken en door de focus heen te 
draaien. Er verschenen de mooiste tekeningen en 
vormen in onze lens, het zou als kunstwerk aan de 
muur niet misstaan. Ik hoorde vaak esdoorn, wilg, 
driekleurig viooltje, prunus, kers, waarbij de imker 
in gedachten de geografische herkomst naging. 
Zelf woon ik in de buurt van de fruitbomen in de 
Betuwe, maar mijn net geslingerde honing bleek 
toch uit eigen tuin te komen; veel wilg, esdoorn 
(die ontdekte ik deze week in de straat) en prunus. 
De bijen hebben het dicht bij huis gezocht, echt 
verrassend! 
Deze avond hebben we met professionele appa-

Woensdagavond, 25 mei organiseerde onze ver-
eniging een pollenonderzoekavond in het leslo-
kaal op de stadsboerderij. Aanvang 18.30 uur, een 
onmogelijke tijd voor werkend Nederland, maar 
toch waren er ruim 25 leden op afgekomen!

Het werd weer een ware kennisslag! Nederlandse 
taal, biologie, wiskunde, scheikunde en praktijk-
onderzoek, alles kwam aan de orde. Arie Kreike 
was onze docent, bijgestaan door Erik Blankert.  
Arie blijkt een bevlogen docent. We spreken die 
avond over het pollen; een enkelvoudig onzijdig 
zelfstandig naamwoord. Deze informatie heeft bij 
mij even tijd nodig om in te werken, maar daarvoor 
bleek geen tijd. Arie was flink op stoom. We kregen 
een biologielesje, zoals we die uit onze middelbare 
schooltijd nog wel kenden, de stamper, de meel-
draden, het stuifmeel, maar ook naaktzadigen 
(dat werd voor de pubers vast overgeslagen).  De 
universiteit van Wenen heeft een database op in-
ternet staan, waarin alle pollen opgezocht kunnen 
worden. Op deze site PalDat staan onder vermel-
ding van de Latijnse namen, alle afbeeldingen van 
Europese planten en hun pollen.
Determinatie van pollen is belangrijk om een ana-
lyse te kunnen maken van: botanische afkomst, 
geografische herkomst, dracht onderzoek (op 
welke planten vliegen ze), gisting (houdbaarheid), 
vervalsing en kwaliteit. Zo vertelt Arie dat er in 
Europese honing onmogelijk voornamelijk kokos 
en palm pollen kunnen zitten, Afrikaanse honing 
blijkt zwaar vervuild met roet, ook goed zichtbaar 
onder de microscoop; Afrikanen gebruiken bran-
dend gras, om het nest te beroken, maar verliezen 
hierbij veel roetdeeltjes die de honing vervuilen. 
Chinese honing blijkt veel pesticiden te bevatten. 
Na deze biologieles volgt een wiskundige uitleg 
over de berekenmethode van de hoeveelheid pol-
len in de honing. Daarvoor moeten tenminste 600 
pollen per monster geteld worden; ja Lotty, met 
het blote hoofd en gewoon turven! Een enorme 
klus, maar, zoals we later zullen ervaren, ook een 
geweldig inspirerend en uitdagend werkje. Wat 
kom je allemaal tegen? Omdat pollen verschillen 
van grootte, bijvoorbeeld een maispol is 27 x groter 
dan een koolzaadpol, bestaat er een formule die 

raten de onderzoeken versneld kunnen uitvoeren. 
Natuurlijk kan een imker ook zonder allerlei inge-
wikkelde handelingen, thuis de bezinkingen bestu-
deren. De werkwijze kregen wij mee op papier. 
Bart en Lotty werden bijzonder bedankt voor de 
organisatie, Arie en Erik voor de uitvoering. Zij 
nodigden iedereen (ook de mensen die er niet 
waren!) uit bij de landelijke Studiegroep Pollenon-
derzoek, iedere 2e zaterdag van de oneven maand 
in Veenendaal. Opgave via de website. 
 
Edith Peters

                                           
                                           door Erwin Prins

Pollen van de linde
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Bijles bij Danny
"In het septembernummer 2015 van de Bijenstal 
konden we lezen en zien hoe Danny Bonte zijn 
bijenstal in de Korenmaat prachtig had ingericht 
om daarmee niet alleen zijn hobby te kunnen uit-
oefenen, maar ook om met name kinderen zich te 
laten betoveren door de bijen. 

Op de bijgaande foto’s zien we hoe Danny een 
schoolklas ontvangt en kinderen laat schrijven wat 
ze ervan vinden."
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Een heel ander soort kunst dit keer in deze 
rubriek. Misschien eerder toegepaste kunst te 
noemen. Voorwerpen van aardewerk en zilver uit 
China en waarschijnlijk bedoeld voor de markt in 
Iran of Irak. 

Maar het bijzondere van deze kunstvoorwerpen 
is dat zij deel uitmaakten van de lading van een 
scheepswrak uit de 9e eeuw. In 1998 gevonden in 
de buurt van de Javazee op de handelsroute van 
China naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.  
Het wrak bevatte ca. 60.000 voorwerpen van aar-
dewerk en slechts enkele luxe voorwerpen van 
brons, zilver en goud. Textiel, zoals van zijde waren 
vergaan, maar het goed verpakte aardewerk was 
wonderbaarlijk goed bewaard gebleven. 
Singapore lag en ligt nog centraal op dez scheeps-
route en werd ook vanwege het maritieme ver-
leden aangewezen om de voorwerpen te mogen 
exposeren. En zoals op veel kunstwerken werden 
ook hier op zowel aardewerk als zilver bijen als 
decoratie gebruikt. Tijdens een kort verblijf in Sin-
gapore zagen wij de prachtige expositie in het 

Bijen in de kunst
Asian Civilisation Museum. 
De twee foto’s tonen een bord met daarop een bij 
op weg naar de bloem, en een zilveren doosje voor 
bijvoorbeeld sieraden met erop een aantal bijen.
 
Marcel Simon  

Bijen letterlijk in de kunst
In de onlangs geopende tentoonstelling trans-
ACTION in Sonsbeek staat een kunstwerk van de 
Filipijnse kunstenaar Louie Cordero. 

Een twee meter hoog driedimensionaal hoofd van 
schuim en fiberglas. Aan een kant mist het hoofd 
huid en geeft zo inzicht in de menselijke anatomie. 
Stukken klei en zoete kauwgomballen uit een au-
tomaat nodigen je uit om zijn gezicht aan te vullen.
De uitgekauwde stukken worden op het hoofd ge-
plakt. Wel onsmakelijk trouwens. Maar niet voor 
bijen blijkbaar. Al gauw blijken bijen eropaf te ko-
men. Tot schrik overigens van de bezoekers, zoals 
ik zag.

Marcel Simon
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Zoals vermoedelijk bekend gaat dit onderzoek 
al zijn derde jaar in. Onder leiding van Naturalis 
(Prof. Koos Biesmeijer) worden door 150 imkers, 
gespreid over het land, monsters van 3 tot 5 vol-
ken genomen in voorjaar en najaar. Verantwoor-
delijk voor de bemonstering is Bijen@wur (Sjef 
van der Steen). 

Zij onderzoeken de monsters bijen op Nosema, 
virussen en varroa. Daarnaast worden honingmon-
sters door RIKILT onderzocht op bestrijdingsmid-
delen, inclusief neonicotinoiden en zorgt Alterra 
voor onderzoek naar de samenstelling van stuif-
meel. 
De financiering van dit project wordt voor 51% 
gedaan door de opdrachtgever, het Ministerie van 
Economische Zaken en voor 49% door Nefyto, de 
belangenbehartiger van de fytopharmaceutische 
industrie. 
Met dit geld kan 4 jaar lang onderzoek worden ge-
daan naar de oorzaken van bijensterfte. 
 
Wat betekent dit nu voor mij als een van de im-
kers die gevraagd werd om eraan mee te werken? 
Tweemaal per jaar dus krijg ik een monsterpakket 
toegestuurd met instructies hoe de monsters te 
nemen. Het is voor het goede doel denk ik dan 
maar, want die extra ingrepen zijn niet om blij van 
te worden. 
Van elk van de volken moet van het eerste raam 
naast het broednest, meestal het buitenste raam, 
een daarvoor geleverde buis met bijen worden 
gevuld. In het voorjaar ca. 100 bijen, in het najaar 
300. Dit gaat het beste door dat raam op de om-
gekeerde deksel af te slaan en dan met de buis de 
bijen te scheppen (Foto 1). Wel zielig voor die bijen, 
die dan vervolgens met de andere monsters per 
post worden verstuurd. Wel op een dag waarop de 
post werkt en  Bijen@wur nog voor het weekend 
kan invriezen. 
Voor het honingmonster moet je met een lepel 
vanaf het raam ca. 25 ml. in een tweede buis  
laten lopen (Foto 2). Geeft nogal geknoei met de 

lepel in een hand, de buis in de andere en intussen 
het raam overeind houden, terwijl de bijen dit pro-
beren te voorkomen. 
En dan nog het stuifmeel waarvan je met een mes 
een stuk van een dm2 uit de raat moet snijden en 
in het geleverde saladebakje doen (Foto 3). De zo 
ontstane hiaten in de raat blijf je zien tot de raat 
vervangen wordt.  
Buizen en bakje zijn geëtiketteerd met het num-
mer van het volk, je naam en postcode. 
Alles vervolgens in de bijgeleverde en geadres-
seerde enveloppe en zoemend naar de post. 
Zoals gezegd, niet leuk om te doen, maar het geeft 
toch voldoening om een kleine bijdrage te leveren 
aan een groot onderzoek dat misschien helpt de 
oorzaak van de bijensterfte in de afgelopen jaren te 
vinden.
 
Marcel Simon

Welke handelingen doet een imker 
voor het Honingbijen Surveillance 
bijengezondheids onderzoek?

Foto 1 Foto 1

Foto 2 Foto 2

Foto 3 Foto 3
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De nieuwe naam voor de rubriek waarin 
een interview met een van onze leden is 
te lezen, zal, zoals U ziet “D’r Bij” zijn.
Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze 
leden beter kennen

              “D’r Bij”

Bijenkasten in de kleur van de startblokken!

Naam: Martijn van Es
Leeftijd: 35 jaar
Woont met vrouw en 2 zonen (8 +  5 jaar) op het 
voormalig terrein van Zwembad Beekhuizen in 
Velp
Beroep: Groepsbegeleider in de verstandelijk ge-
handicapten zorg

Als je het niet kunt vinden, bel je maar. Ik had geen 
idee waar ik naar toe zou gaan. De afspraak stond 
voor de dag ervoor, maar het water kwam met 
bakken uit de lucht. Martijn vond het jammer, dan 
kon ik de tuin niet zien…
Achter de hockey velden in Velp ligt een paradijsje 
verscholen. In 1988 werd het zwembad Beekhuizen 
gesloten. Het kwam in verval. In 2002 is Martijn 
komen wonen in de oude badmeester woning. De 
gemeente Velp schreef een prijsvraag uit voor een 
nieuwe bestemming. Martijn had met 7 anderen 
het beste plan, een ecologisch verantwoorde soci-
ale woningbouw, waarbij de natuurwaarde van het 
terrein  bleef behouden.  Oorspronkelijk leefden 
er veel ringslangen in het gebied. In de bezinking-
skelder huizen vleermuizen. De kikkers kwaken 
hun avondconcert. 
De originele elementen uit het zwembad zie je 
terug, buiten, maar ook binnen bij Martijn. Buiten 
zijn de zwembaden nu grote vijvers. De bouw van 
de huizen doet denken aan de kleedhokjes, origi-
nele muren zijn blijven staan. De machinekamer  
en het  pomphuis worden leslokaal,  bedoeld voor 
schoolklassen die er eco-les krijgen. De gele jaren 
70 prullenbakken staan er nog aan een paaltje, de  
aquablauwe startranden zijn origineel, ik zie een 
duiktoren.  Binnen heeft Martijn de plinten en de 
traptreden uit het zwembad hergebruikt. 
Sinds een jaar woont hij, met zijn gezin in de lichte, 
tuingerichte woning. Tijdens het gesprek komt de 
buurman even aan, vraagt of hij niet teveel lawaai 

maakt met zagen nu de kinderen in bed liggen en 
vertrekt weer. Zo gaat de buurt met elkaar om, ze 
zijn op elkaar gericht, maar respecteren ieders 
privacy. 
Voor binnen en buiten zijn nog veel plannen, maar 
als werkende vader is Martijn realistisch,  hij wil 
ook genieten van de plek waar hij zo lang naar 
uitgezien heeft. Martijn werkt bij de Siza groep, op 
het terrein aan de Koningsweg. Hij is veel buiten 
met de bewoners, lekker werken in het bos of in de 
tuin, soms met een groepje, soms ook met iemand 
één op één. De mensen hebben soms forse ge-
dragsproblemen en kunnen buiten de ruimte krij-
gen waar ze behoefte aan hebben. Martijn geniet 
van de uitdaging, die het werken met deze groep 
mensen geeft, geen dag is hetzelfde.We gaan de 
tuin in, van een afstandje zijn de 6 woningen goed 
te zien. Ze zijn gebouwd uit natuurlijke materialen, 
stro-leem muren en over de hele breedte van de 
huizen is een zonnepanelen strook. Het ziet er fan-
tastisch uit. We slingeren over de gemaaide paden 
tussen het hoge gras. Martijn wijst de drachtplan-
ten aan: veel acacia en wilg. Langs een pad is een 
haag aangeplant met sleedoorn, wilde appel, veld- 
esdoorn, meidoorn en wilde roos. Onder een grote 
berk staan 6 bijenkasten. 
Bijen fascineerden hem. Op het schoolplein kwam 
hij (opa) Han Holdijk tegen, die hem enthousiast 
maakte voor de bijencursus. Vorig jaar kwamen de 
kasten in de tuin, via de vereniging kwam hij aan 
een volk, daarna kreeg hij nog twee zwermpjes. Dit 
jaar heeft hij zelf afleggers gemaakt en zo groeit 
de bevolking gestaag. De eerste 6 raampjes honing 
zijn geslingerd, de oogst staat in de kamer! 
Terug in huis zie ik dat Martijn nog veel meer 
hobby’s heeft, op het dak is hij een boomgaard-
je begonnen. Het dakterras vraagt nog wel wat 
uurtjes van zijn tijd! In de kamer  laat Martijn zijn 
verzameling gevonden voorwerpen zien, hij zoekt 
met de metaaldetector naar verborgen schatten 
in de grond. Trots laat hij zijn vondsten zien, waar-
onder een munt uit 1200, speelgoedjes, knopen, 
gebruiksvoorwerpen, bestek. Alles in de schatkast 
aan de muur. 
Projecten zat, zegt Martijn, een mooie samenvat-
ting lijkt me zo! 
 
Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg
Komend seizoen zal Juul Hogeling, cursiste in 
2015, in de Bijenstal verslag doen van haar erva-
ringen als beginnend imker.

En daar ben ik weer…en ja jeetje…wat is er onder-
tussen veel gebeurd zeg… zoveel dat ik gedwongen 
ben keuzes te maken waar ik over zal schrijven. 
Waar zal ik eens beginnen? Wat is interessant voor 
jullie lezers van De Bijenstal?
De warmtecamera om te beginnen. Weleens van 
gehoord? Eddie ( ook beginnend imker) kon deze 
camera lenen en wilde ook wel even bij mijn volk-
jes een warmtebeeld laten zien. Met deze camera 
zie je (na het uitwinteren) waar je volkjes zich be-
vinden en hoe groot je volk is. En dat zonder dat 
je de kast open hoeft te maken. Deze foto wilde ik 
jullie natuurlijk niet onthouden.

Je ziet dat het volk in de bovenste broedkamer zit 
aan de rode gloed ( lekker warm).
Mijn volkjes waren goed de winter doorgekomen. Ik 
verheugde me al op het voorjaar, dan mag je einde-
lijk weer eens wat doen bij de volkjes.
Eind maart heb ik een groot volk  verhuisd naar 
een 2ehands red ceder kast, de oude moest nodig 
worden opgeknapt…Geen pretje voor de bijen en 
dat was te merken zeg…De bijen gingen vol in de 
aanval ( logisch natuurlijk, wat een rotstreek) en ik 
werd zelfs door mijn broek heen gestoken. Verder 
heb ik darrenraat in de kasten gehangen en de 

darrenraatmethode toegepast, smullen voor de 
kippen, meesjes en er kwam zelfs dagelijks een 
grote roodbonte specht op af. Ook heb ik de ho-
ningkamers erop gezet want ik wil natuurlijk ook 
graag oogsten en bovendien melden zich steeds 
meer liefhebbers voor mijn honing.

Het allerleukste dat ik gedaan heb ( vanaf begin 
mei) is zwermen scheppen. Het begon toen ik sa-
men met Eddie ( imkervriendje) zijn volkjes hielp 
inspecteren in Velp. Overigens erg leuk want we 
imkeren vaak samen, hij helpt mij en ik help hem. 
Toen we bezig waren kwam zijn vrouw aanfiet-
sen en vertelde opgewonden dat ze net door een 
zwerm heen was gefietst. Ze hingen al gedeeltelijk 
in een stoplicht aan de hoofdstraat in Velp voor het 
oude postkantoor. Wij keken elkaar aan en bedach-
ten ons geen moment. Die gaan we scheppen! We 
hebben snel materiaal opgehaald, emmer, zesra-
mertje, etc. en wij ernaar toe. Maar de zwerm was 
weg? Wij gingen op onderzoek uit en zagen in de 
buurt een prachtige zwerm in een struik bij men-
sen in de tuin hangen (zie foto). Keurig aangebeld, 
ons voorgesteld: “Wij zijn imkers die de zwerm wel 
weg willen halen voor u”. De mensen vonden het 
prachtig. En dat was onze eerste keer hè! Samen 
lieten we de zwerm in de emmer glijden, meteen 
in een zesramer gedaan, raampjes erbij, vlieg-
plank opengezet en ‘s avonds het volkje opgehaald 
en in mijn tuin erbij gezet. Ondertussen is het volk 
volop in ontwikkeling en de honingbak al aardig vol 
met honing ( vertel ik als trotse imker). En ja ..na 
deze eerste zwerm volgen er meer…

Samen met Han nog een zwerm geschept op de 
Geitenkamp, met Eddie, weer in Velp en ook mijn 
volkjes hebben gezwermd. De eerste keer kon ik 
er echt niet bij…10 meter hoog in een boom op een 
schuin talud bij de achterbuurvrouw. 

Het zesramertje met voer wat ik hoog onder de 
boom had neergezet om ze te lokken viel helaas 
niet in de smaak bij de dames. De tweede keer 
ging een zwerm van een van mijn volken, ( waar-
schijnlijk) weer terug in de kast? Ook zo’n verhaal. 
Maar ja, zoals eerder geschreven, ik moet keuzes 
maken waarover ik schrijf anders wordt dit stuk 
veel te lang…
Tenslotte moet ik als beginnend imker nog wel iets 
kwijt…
Want voor dat je het weet heb je weer een zwerm-

pje erbij en ben je weer door je raampjes heen...
heb je weer kasten nodig ( gelukkig is er markt-
plaats), een koninginnendingetje( dat moet je toch 
echt hebben), blijkt de was weer op te zijn.. Ja, je 
hebt nog wel was voor broedkamer raampjes maar 
de honingkamers moeten er nu toch echt wel op 
en daar heb je weer andere was voor nodig..en dat 
terwijl het halve houthok al vol staat met honing-
kamers, voerbakken en nog veel meer belangrijke 
imkerspullen… Je bent dus ook druk met het ver-
zamelen en vooral ook kopen van spullen, waarbij 
je ook nog een geschikte plek moet zien te vinden 
om dit allemaal te stallen.En dan heb je het nog 
niet eens over het schoonmaken en schilderen. 
Zelf raampjes maken ? Leuk joh! Maar dan heb je 
weer draad nodig, oogjes en een spannertje en zo 
ga je maar door…Herkenbaar collega beginnende 
imkers? Gelukkig heb ik een lieve man, die graag 
prutst in zijn schuur, zo heeft hij behalve raampjes, 
ook nieuwe broedkamers gemaakt van tweede-
hands red ceder hout. Want die had ik natuurlijk 
ook weer nodig…
Misschien een idee om een tweedehands markt in 
imkerbenodigdheden te organiseren?
Al met al hartstikke leuk om imker te zijn en de 
beloning, de honing, tja daar ga ik het de volgende 
keer over hebben….

Juul Hogeling
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