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Zwarte bijen uit België zijindelijk!Ω
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Rik Nieuwhof      026-8480570
Coen Klein Douwel   06- 25386935
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Herman Radstake (voorzitter) 06-36196269
Ben Hasselbach      06-28822380
Kristof de Ridder     06-38543453
  
Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter)    026-4451195
Erik Dubelaar      026-3645025
Ineke Wesseling      026-4437471
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Marcel Simon     026-4425514
Erwin Prins      06-26768644
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Sinajda Bognar      026-3554559
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Van de bestuurstafel
Bestuur
Paula Swenker (voorzitter)                  
voorzitter@debijenstal.nl  0317-314260     

Secretaris - vacature
secretaris@debijenstal.nl     
Eddie van den Ham zal tijdelijk de honeurs als 
secretaris waarnemen.

Wilko Jansen Venneboer (penningmeester)
penningmeester@debijenstal.nl            
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.  
te  Arnhem

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

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

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

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

Redactie
Marcel Simon   
redactie@debijenstal.nl  026-4425514

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

Edith Peters   
redactie@debijenstal.nl  06-22462909

Voorzichtig beginnen de bijen zo nu en dan naar bui-
ten te komen om bij de eerste forse regen- of ha-
gelbui schielijk weer naar binnen te kruipen. Maar 
ook voor ons is het een teken dat de lente in zicht 
is, al is mijn indruk dat de bladvorming aan struik 
en plant in mijn tuin ongeveer een maand vooruit-
loopt op het “gewone” seizoen. Vraag is echter: wat 
is nog “gewoon”. De lezing op 17 maart door een 
internist allergoloog die ons íets zou gaan vertellen 
over het allergisch zijn voor steken van insecten en 
wat te doen, ging helaas niet door. Het corona virus 
is inmiddels ook in onze contreien doorgedrongen.
Wat de eerste bijpraat ochtend op 28 maart betreft 
houden we de ontwikkelingen m.b.t. het Corona vi-
rus in de gaten. Er zal voor die tijd nog een bericht 
verstuurd worden over het al dan niet doorgaan er-
van. Ook NL-doet op 13 en 14 maart werd getroffen 
door het Corona virus. In die zin dat het Oranjefonds 
alle projecten tot nader orde annuleerde. Laten we 
er vanuit gaan dat het er alsnog van komt. In Lotty’s 
bijdrage hierover in deze Bijenstal zet zij uiteen wat 
er zoal bij komt kijken en hoe het verder gaat..
Nog nooit zijn er zoveel (12) inzaai projecten van ons 
door het Oranjefonds gehonoreerd. Dank aan allen 
die hieraan hebben meegewerkt en vooral aan Lotty 
die dit allemaal heeft georganiseerd. 
Ook Klaas die zich zoals altijd weer voor onze ver-
eniging op 29 maart had willen inzetten bij de Lam-
metjesdag, moet accepteren dat dit evenement is 
afgelast vanwege infectiepreventie.

Algemene ledenvergadering
Op 27 februari jl. vond de jaarlijkse ledenvergade-
ring plaats.
De vergadering waarin het bestuur aan de leden 
verantwoording aflegt over de bestuurlijke en finan-
ciële activiteiten van het afgelopen jaar.
Gelukkig zijn de financiële perikelen van de vereni-
ging tot tevredenheid van eenieder opgelost in het 
voorjaar van 2019. De jaarrekening 2019 en ook de 
begroting voor 2020 zijn door de leden goedgekeurd 
en het vermogen van de vereniging is nu zodanig dat 
opnieuw gezocht wordt naar mogelijkheden om er-
gens in het werkgebied een bijenstal te kunnen bou-
wen omdat de huidige stallen van ons eigenlijk niet 
over voldoende ruimte beschikken voor het plaatsen 
van kasten. Het blijkt overigens niet eenvoudig een 

plek te vinden en met name toestemming van de 
overheden hiervoor te krijgen.
De Commissie Drachtplanten onder leiding van Lot-
ty van den Bosch is bezig te komen tot een (anonie-
me) inventarisatie van de plaatsen waar de leden 
van de vereniging hun kasten hebben staan, zodat 
we hopelijk in de toekomst beter kunnen bekijken, 
gelet ook op de aanwezige dracht, waar voldoende 
mogelijkheden zijn.

Uit de verslagen van de commissies over 2019 bleek 
opnieuw dat een groot aantal leden zich steeds weer 
inzet om verschillende activiteiten te verrichten in 
het belang van de bijen en dat van de vereniging. Het 
bestuur is hen daar zeer dankbaar voor.

Nieuw logo van de vereniging
Bijna 2 jaar geleden had het bestuur een prijsvraag 
uitgeschreven voor een nieuw logo voor de vereni-
ging. Tijdens een stamppot maaltijd kozen de leden 
voor een ontwerp van Erwin Prins.
Het afgelopen jaar is het bestuur bezig geweest 
met het ontwerp zijn definitieve vorm te geven zodat 
deze niet alleen op banners maar ook voor het brief-
papier kan worden gebruikt.
Op de ledenvergadering werd het nieuwe logo ge-
presenteerd.

Bestuur
De secretaris Michael Luteijn heeft zich als secreta-
ris teruggetrokken wegens zijn drukke werkzaam-
heden. Het bestuur is er echter niet in geslaagd een 
nieuwe secretaris te vinden. Dus zullen –hopelijk 
slechts voorlopig- de taken van de secretaris on-
derling verdeeld moeten worden. Kortom de vraag 
blijft, wie van de leden is bereid om toe te treden tot 
het bestuur?
Herman Radstake werd herbenoemd als bestuurs-
lid en ik, als uw voorzitter, eveneens, waarbij mij-
nerzijds een woord van dank past voor het vertrou-
wen van de aanwezige leden.
De ledenvergadering werd afgesloten met een film 
“Lawyers, guns en honey”.

NOM
Tot nu toe werd bij de ledenvergadering ook vaak 
het eerste conceptrooster voor de deelnemers aan 

Postadres vereniging
Pijnboomhof 13, 6823 NP Arnhem
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Corona, wie besmet nu wie?.......door Erwin Prins

“I.v.m. Corona zijn er voorlopig geen 

activiteiten te melden”. 

Privacy perikelen

De al jaren voltekende cursussen, waarvan de cursisten in het jaar van de cursus tevens lid van de NBV 
worden, maakt dat het ledental van onze vereniging een flinke groei heeft doorgemaakt. 
Natuurlijk, niet iedere cursist blijft lid, maar toch.
Wat zou het makkelijk zijn als we de beschikking zouden hebben over een ledenlijst met (mail)adres-
gegevens en telefoonnummers.
Ik werk nog steeds met zo’n lijst uit 2014, toen elk lid die nog kreeg.
Hoe handig is dat! Even overleggen over samen iets met bijen te doen. Iemand vragen om een zwerm te 
scheppen of dat men zit te wachten op een zwerm. 
Maar die lijst is verouderd, de nieuwe leden staan er niet op. En uit privacy redenen mag het bestuur 
geen recente lijst rondsturen.
Om daar verandering in te brengen moet ieder lid of donateur aangeven dat hij of zij er geen bezwaar 
tegen heeft om die persoonsgegevens binnen de vereniging te verspreiden. 
En wat is daar nu op tegen. De vraag is door het bestuur eerder gesteld. Men heeft daarvoor een ant-
woord ja of nee kunnen aangeven. Tijdens de laatste ALV bleek dat 30% van de ontvangers van die vraag 
niet heeft gereageerd. Met het gevolg dat er geen nieuwe ledenlijst wordt verstuurd en dat de redactie 
van de Bijenstal bij foto’s met daarop leden bij activiteiten eerst moet vragen of men er bezwaar tegen 
heeft om in het blad te zien te zijn. Zulke foto’s maken soms het blad aantrekkelijker. 
Ik doe dan ook een beroep op U allen te reageren, bij voorkeur met “ja” wanneer U weer eens een mail 
toegestuurd krijgt met het verzoek de vraag met ja of nee te beantwoorden.

Marcel Simon

de demonstraties bij het Openluchtmuseum ter in-
zage gelegd. Maar het NOM heeft nog steeds geen 
uitsluitsel gegeven hoe men de demonstraties in de 
bijenstal in de toekomst wil organiseren.
Dus heeft het opstellen van zo’n lijst ook geen zin, 
met waarschijnlijk als gevolg dat de komende zo-
mer helaas door leden van onze vereniging geen de-
monstraties zullen worden gegeven in de bijenstal 
aldaar. Wel zullen Herman en Mart de bijen daar 
voorlopig blijven verzorgen in afwachting van wat 
het NOM besluit te gaan doen.

Op het ogenblik zijn enkelen van ons druk bezig de 
stal op het Akzo terrein een eind verderop te ver-
plaatsen. Deze stal is indertijd op kosten van Akzo 
gebouwd, maar het ziet ernaar uit dat deze stal in 
eigendom zal worden overgedragen aan de vereni-
ging.

Kortom het bijen seizoen is weer begonnen, de ko-
ningin is weer aan de leg en wij moeten dus ook 
weer aan het werk.

Paula Swenker
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Eigen was eerst!
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Een pleidooi voor hergebruik van je eigen was.

Sinds een aantal jaren ben ik bezig om zoveel 
mogelijk eigen was te verzamelen gedurende het 
imkerseizoen. Daar ben ik behoorlijk consequent 
in: kleine restjes stop ik in een goed afsluitbaar 
bakje. Het gaat steeds beter, mede dankzij de 
prettige samenwerking met collega Bart.

Als de bijen tot rust zijn gekomen, dat wil zeggen 
ons imkerseizoen loopt ten einde, spreken we af om 
al onze was te smelten in de stoomwas smelter van 
Simonveste. Daar trekken we ruim de tijd voor uit; 
maken er een gezellige dag(deel) van met de nodi-
ge mueslirepen als versterking van onze inwendige 
mens.
Ik vind het altijd een lekker geurtje dat er dan hangt 
in de voorruimte van Simonveste: de geur van was 
met honingresten en propolis. Daar gaat niets bo-
ven!

De was moet daarna tergend langzaam afkoelen 
zodat zo veel mogelijk “vuiligheid” naar onderen 
zakt. Die kan je na afkoelen gemakkelijk met een 
scherp mes er afsnijden.

Soms blijkt het nodig om de overgebleven was nog-
maals te smelten in een bodempje water in een 
roestvrijstalen of geëmailleerde pan. Vervolgens 
dezelfde behandeling herhalen wat de laatste res-
ten “vuiligheid” betreft. Daarna wordt er een com-
binatie van collega’s georganiseerd die hun gerei-
nigde was combineren tot een hoeveelheid die een 
gunstig kostenplaatje oplevert.
Wordt er een afspraak gemaakt met de firma Eco-
poll van de familie Schuurmans in Geffen in de 
buurt van Oss.
Zo ook deze winter, 6 januari: Bart, Marcel en 
ik gingen op weg met in totaal zo’n 65 kilo ruwe 
was. Met de bedoeling om die door de grootim-
ker de heer Schuurmans, oprichter en eigenaar 
van Ecopoll, te laten verwerken tot  een flink aan-
tal gegoten nieuwe wasplaten, naar eigen geko-
zen maten. Met een hoeveelheid boven 50 kilo 
is de verwerkingsprijs heel schappelijk.
Bijgaand ziet u hoe de werkplaats er van binnen 
uit ziet. Er staat een speciale was gietmachine uit 
Oostenrijk, waarschijnlijk de enige tot nu toe in ons 
land?
Je kijkt je ogen uit: er staan vele voorraadrekken 
met grote hoeveelheden nieuwe wasplaten van im-
kers uit het hele land.
Wij vinden het voordeel van op deze wijze maximaal 

je eigen was hergebruiken, dat je zuinig omgaat 
met de kostbare was van onze bijen. Immers voor 
het uitzweten door de werksters van 1 kilo was is 
ongeveer 8 kilo honing nodig. Elk stukje was is de 
moeite waard om bewaard te worden, mits je dat 
wel netjes en schoon en in een afgedicht bakje be-
waart.

De beloning van deze “was alliantie” aanpak is 
meerderlei: Zuinigheid wordt beloond, immers je 
hoeft in principe geen nieuwe of veel minder was, 
aan te schaffen: kostenbesparing. Je deelt de reis-
kosten samen,  weliswaar met gesloten beurzen. 
Je hebt beter/meer zicht op de kwaliteit van de ge-
goten wasplaten, zeker die van Ecopoll zolang de 
heer Schuurmans daar de stevige scepter zwaait. 
Daardoor minder landbouwgiften en andere voor 
onze bijen schadelijke stoffen.
Begin maart kreeg Bart een seintje, dat onze par-
tij wasplaten klaar lag. Het is een rijk gezicht zo’n 
stapel fris geurende mooie wasplaten. En nu maar 
aan de bak met het insmelten van deze platen in 
nieuwe ramen. Laat het voorjaar maar komen ijve-
rige werksters! Een goed, succesvol en vreugdevol 
imkerseizoen gewenst!

Arthur Ohm
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foto 2 verkregen van Kunsthal Rotterdam

Aan de andere kant van de ruimte waar de bijen 
druk waren met de vorming van het kunstwerk van 
was, hing een grote foto van een dode honingbij met 
de titel Martyr uit 2017 (foto 4). 
Het kwetsbare beeld impliceert thema’s zoals op-
offering, lot en voorbestemming.Libertiny’s kunst-
werken Eternity en Martyr benadrukken de almaar 
doorgaande levenscyclus van de honingbij van ge-
boorte tot dood en weer verder.

Marcel Simon

** Libertiny volgde na toekenning van het prestigi-
euze Huygens Scholarship, het Master program-
ma van de Design Academy Eindhoven waar hij in 
2006 de titel Master of Fine Arts behaalde.

Bijen in de kunst
Wat is het toch geweldig te zien hoe onze honing-
bijen hun zelf geproduceerde was tot functionele 
parallelle raten uitbouwen, ook zonder hulp van 
raampjes ter geleiding en in eendrachtige sa-
menwerking voor het doel: het vormen van hun 
kraamkamer en het opslaan van hun voedsel. 
 
Hierbij wordt heel wat energie verbruikt, zowel voor 
de productie van de was als voor de verwerking er-
van. En het is nectar die de energie levert. Reden 
waarom wij alvast de tussenwanden leveren, na-
tuurlijk wel uit eigen belang. Voor 60 gram was con-
sumeren de bijen tenslotte een kilo honing. En voor 
het bouwen van de raten in een gemiddeld formaat 
kast is 400gram was nodig, oftewel 7 kilo honing.
Overigens is het discutabel of het aanbieden van de 
kunstraat meer honing oplevert dan wanneer de 
bijen vanaf nul, of hoogstens een stripje als starter, 
hun raten bouwen.
 
Behalve dat we ons verwonderen over hoe efficiënt 
bijen bouwen, verbazen we ons er tegelijk over dat 
bijen ook constructies van was bouwen op plek-
ken waar het, althans in onze ogen, nutteloos is. In 
een eerdere aflevering van de Bijenstal (september 
2016) zijn daar voorbeelden van getoond, zoals in 
bakjes met uit te likken ontzegelwas, maar ook op 
een bestaand kunstwerk dat blijkbaar ter bewer-
king met was in een bijenkast was geplaatst om 
zo een nieuw kunstwerk te worden. Een stap ver-
der gaat het wanneer in een museum, in dit geval 
de Kunsthal Rotterdam, het publiek de bijen een 
raamwerk (foto1) ziet aanvullen met was tot de 
buste van Nefertiti, koningin tijdens de 18e Dynastie 
van Egypte (foto 2).

Op het dak van het museum staan sinds 2014 een 
aantal bijenvolken. Het zijn deze bijen die de kun-
stenaar Tomas Libertiny** (1979, Slowakije) met 
behulp van een  imker  naar de vitrine lokte waar-
in het raamwerk staat. De bijen werkten dan mee 
aan de vorming van het door Libertiny genoemde 
kunstwerk “Eternity”. Dat is natuurlijk niet in een 
dag gepiept en mijn vraag is of het in de loop van de 
expositie, de maand mei 2019, inderdaad geworden
is tot wat op de foto enigszins te zien is (foto 3). 

foto4

foto3foto2

foto1

“Hier overlegt hij met Libertiny”
Ik heb met deze imker, Jos Willemse, gesproken. 
Hij beheert die volken, maar hij zei dat hij niet de 
imker is die bij het maken van het kunstwerk be-
trokken was
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zonder de dekplank te openen, want er mag geen 
warmte verloren gaan. Het is juist deze warmte die 
je met je hand op de dekplank kunt voelen, die mij 
in het vroege voorjaar al aangeeft dat er broed is 
gevormd. Het is altijd handig om een schone bodem 
paraat te hebben voordat de eerste bodem gewis-
seld wordt. Dan de verwijderde bodem schoon-
maken en daarmee de volgende kast aanpakken. 
Het overvalt me ook elk jaar dat de tijd tus-
sen voorjaarsinspectie en het klaarmaken van 
de volken voor bijvoorbeeld het gaan naar het 
fruit is. Om daar vervolgens al de kans op een 
voorzwerm te hebben en dus afleggers te moe-
ten maken. Dat is dus maar binnen 3 weken! 
Ja, we zien altijd uit naar het begin van het seizoen, 
maar dan zetten de bijen je ook aan tot een hoog 
tempo. 

Marcel Simon

Drachtplanten
Het kan vriezen… het kan dooien.

“Wat moeten we hier met al die wilde bijen ?”   

“Er zijn veel bloeiende bloemen en nestelgele-
genheden nodig om de leefomstandigheden voor 
wilde bijen te verbeteren. Bij deze klus kunt u hel-
pen bij het inzaaien van een perceel (groenstro-
ken of een stuk grond) met een bloemenmengsel 
dat voeding zal bieden aan vele soorten insecten. 
Voor hun voortbestaan zijn insecten die van stuif-
meel en nectar leven afhankelijk van deze bloemen. 
Met uw hulp levert u een belangrijke bijdrage voor 
het behoud van de biodiversiteit.”…  aldus de tekst 
bij onze inzaai klussen op de NL doet site.  Zoals 
eerder in ‘De Bijenstal’ uitgelegd benoemen wij bij  
drachtverbetering steeds nadrukkelijker ook het 
welzijn van wilde bijen of insecten. Al was het maar 
om een tegenhang te bieden aan de negatieve pu-
bliciteit rondom voedselconcurrentie; per definitie 
profiteren vele soorten insecten van de ingezaaide 
drachtplanten.  

Bij het schrijven van dit stuk staat ruim 14.000m2 
op de planning om te worden ingezaaid op twaalf 
verschillende locaties. Twaalf locaties inzaaien tij-
dens twee dagen is alleen mogelijk als je voldoende 
projectleiders op locaties hebt die de honneurs wil-
len waarnemen vanuit de imkervereniging. Dat wil 
zeggen dat zij de vrijwilligers, zoals scholieren, die 
zich hebben aangemeld verwelkomen, een uitleg 
geven waarom drachtplanten belangrijk zijn en dat 
de hulp van deze vrijwilligers bijzonder belangrijk is 
voor het voortbestaan van vele soorten insecten en 
dus voor de biodiversiteit. Daarnaast zorgen zij voor 
koffie/thee en het ophangen van de NLdoet vlag, 
omdat de inzaai mogelijk is gemaakt door financië-
le ondersteuning van het Oranje Fonds.  

Bij deze hartelijk dank aan alle projectleiders 
die namens de Imkervereniging optreden ! 
Dat wij rondom het inzaaien afhankelijk zijn van het 
weer hadden wij in voorgaande jaren al ervaren. Het 
kan vriezen, het kan dooien. Dat gronden te dras-
sig kunnen zijn kunnen wij vanaf dit jaar ook op ons 
ervaringenlijstje zetten. Maar liefst vier projecten 

moeten worden uitgesteld en zullen op een later 
tijdstip, in april worden ingezaaid. 

Voor een van de drassige locaties is daarbij een al-
ternatief gevonden zodat de vrijwilligers die zich 
hebben aangemeld hun handen alsnog uit de mou-
wen kunnen steken tijdens een NLdoet dag. In het 
kader van drachtverbetering valt hierbij op te mer-
ken dat dit (de alternatieve locatie) 600m2 extra 
drachtplanten gaat opleveren…  

Gemiddeld hoop je op 15-20 vrijwilligers die zich 
aanmelden per locatie. Bij de aanmelders gaat het 
veelal om mensen die zich betrokken voelen bij de 
natuur en zich bewust zijn dat er iets- , c.q. méér 
moet gebeuren voor het welzijn van insecten. Zij 
willen iets betekenen en daadkrachtig de handen 
uit de mouwen steken voor verbetering van de si-
tuatie. Sommigen willen zich inzetten voor vlinders 
andere voor hommels, voor biodiversiteit, voor 
bloeiende bloemen,  of voor bijen ongeacht of dat 
‘wilde’ zijn of niet. 

Wat je zoal tegenkomt bij de voorbereiding.
Op één van de inzaai locaties komt een mevrouw 
verhaal halen als de grondbewerkers (een aanne-
mer in het groen) druk bezig is met de voorberei-
dingen. Het betreft een perceel van ruim 3000m2 
dat wordt voorbereid op de inzaai. Op de keuri-
ge uitleg van de grondbewerker dat het doel van 
de voorbewerking is, dat er wordt ingezaaid met 
drachtplanten om de leefsituatie voor wilde bijen 
en andere insecten te verbeteren volgt de reactie 
van mevrouw: “Wat moeten wij hier met al die wilde 
bijen ? Daar houden wij hier helemaal niet van. Hier 
stonden van die mooie grote ronde bloemen. Hele 
mooie bloemen en vooral zéér, zéér zeldzaam, die 
kwamen helemaal uit Afrika ” …aldus mevrouw.

Op een andere inzaai locatie komen wij nog vrij-
willigers tekort. De groenbeheerders zijn van plan  
deze locatie te laten vervallen voor inzaai, omdat er 
te weinig vrijwilligers zijn die dit project steunen.  
Naast de vrijwilligers die zich na een ledenoproep 
hebben gemeld worden wij getipt om contact te 
leggen met ‘De stoere Houtman’, een platvorm dat 
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It giet oan zeggen ze in Friesland als de 11-steden-
tocht weer doorgaat. Maar hoe onzeker is dit eve-
nement tegenwoordig geworden. Ons imkersei-
zoen gaat natuurlijk gewoon weer beginnen, maar 
de klimaatverandering lijkt toch ook invloed te 
hebben op de bijen.
 
Was het “vroeger” niet verstandig om voor april de 
eerste inspectie van de volken uit te voeren, de laat-
ste week van maart is nu al vaste prik. De bijen heb-
ben eerder gelegenheid gehad, zelfs diverse keren, 
om hun opgespaarde darminhoud kwijt te raken 
en de voorjaars bloesem geeft al eerder stuifmeel. 
En dat leidt weer tot eerdere broedaanzet. Ik ver-
wacht dan ook dat we al een aardig aantal raampjes 
met broed zullen aantreffen bij de eerste inspectie. 
Het viel mij ook op dat Ben Som de Cerff in zijn blog 
aanbeveelt, maar de Jaaractiviteitenkalender geeft 
het ook aan, om al begin maart de bodems van de 
kasten in te wisselen voor een schone. Weliswaar 

Aan de slag
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zich inzet om natuur in de wijk onder de aandacht 
te brengen. 

De zeer enthousiaste ‘Stoere Houtman’ zegt in 
een eerste contact direct toe dat hij vijf vrijwilli-
gers heeft die willen komen helpen. Daarmee is 
ook deze locatie weer verzekerd voor het inzaaien. 
De voorgenomen 400m2 vindt ‘De Stoere Hout-
man’ véél te weinig en hij zou het liefst het totale 
oppervlak van de ‘Reizende tuin’ willen in zaaien. 
Dit wordt gevolgd door een actie waarbij hij 250 
Nieuwsbrieven bij buurtbewoners in brievenbussen 
steekt om mensen enthousiast te maken voor dit 
project. Ook de groenbeheerders kunnen niet om 
zoveel enthousiasme heen. Het stuk grond dat in de 
planning stond wordt nu verdubbeld c.q. uitgebreid 
naar 800m2. 

En dan komt Corona…
De afkondiging van het Oranjefonds om alle NLdoet 
projecten in het kader van infectiepreventie af te 
gelasten en te verschuiven naar een later tijdstip 
als het sein veilig wordt gegeven, is vervelend maar 
wordt merendeels als verstandig besluit gezien. 
Projectleiders, vrijwilligers, wethouders, groenbe-
heerders en de fotograaf worden geïnformeerd. 

Met zes projectleiders wordt besproken om de 
gronden dan alsnog in te zaaien zónder vrijwilli-
gers. Deze gronden zijn niet drassig en de opper-
vlakken zijn ‘redelijk’ behapbaar om met een klein 
aantal eigen leden in te zaaien. De maatregelen 
voor corona gelden voorlopig tot 31 maart en voor 
de maand april weten wij nog niet of de maatrege-
len nog worden uitgebreid. De zaden van de dracht-
planten moeten wel de grond in. Voor de zes andere 
percelen zal naar een oplossing worden gezocht. 
Wellicht dat aangemelde vrijwilligers die hun han-
den niet uit de mouwen hebben kunnen steken dan 
bereid zijn om bij de grotere projecten (andere loca-
tie) te komen helpen. 
Voor nu hopen wij vooral dat iedereen in goede ge-
zondheid door deze vervelende periode heen komt 
en wij op een later tijdstip alsnog een inzaaidag 
kunnen organiseren voor de resterende projecten. 

Namens de Werkgroep Drachtplanten
Lotty van den Bosch (vz)
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Gras-, Wilde bloemenzaden en wildakkermengsels
Foto’s: Pelgrum Vink Materialen B.V.
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Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

              “D’r Bij”

Boswachter en docent, een droombaan! 

Naam:  Jurgen Uffink
Leeftijd: 30 jaar
Woont: Op landgoed ‘t Heuvelink
Beroep: Docent bos- en natuurbeheer en bos-
wachter

Jurgen was de redactie opgevallen, vanwege een 
artikel in De Gelderlander over het scheppen van 
zwermen deze zomer. We wisten niet dat je lid van 
onze vereniging was, zei ik. Het blijkt dat hij op dit 
moment aan de basiscursus meedoet, dus zit hij ie-
dere 14 dagen bij Vincent in de les. Hij geeft desge-
vraagd toe dat hij al een beetje kennis heeft, maar 
weet ook 100 imkers, 100 meningen. Hij vindt het 
interessant om zich in die verschillende meningen 
en technieken te verdiepen.

Jurgen woont sinds 3 jaar in het jachthuis op land-
goed ’t Heuvelink, aan de Koningsweg. In 1846 
werd er een ontginningsboerderij gebouwd op deze 
plek. De achter gelegen gebieden, richting de Velu-
we, bestonden toen uit woeste gronden. Denk aan 
heide en stuifzand. In die tijd werden deze gebie-
den ontgonnen ten behoeve van landbouwgrond. 
Hendrik Jan Heuvelink, de toenmalige stadsarchi-
tect van Arnhem ( Spijkerkwartier, synagoge, deel 
Musis Sacrum), werd eigenaar van de boerderij en 

richtte het terrein in als landgoed. Het oorspron-
kelijke gebied besloeg ruim 20 ha, nu is daar nog 
14 ha van over. Jurgen is voor 2 dagen in de week 
aangesteld als boswachter voor dit gebied. Samen 
met de eigenaar maakt hij plannen voor het herstel 
van het oude landgoed, ruimte voor natuur, recre-
atie en educatie staan voorop. Het landgoed is op 
dit moment nog niet opengesteld, er wordt naar toe 
gewerkt Het terrein vormt dan een verbindingszo-
ne tussen Zonheuvel/Deelenseweg en de Buiten-
plaats. Hij benadrukt, bos is geen park. Bomen die 
vallen, blijven vaak gewoon liggen zolang ze niet in 
de weg liggen, “dood hout doet leven”.

In het bos trof hij twee bijenvolken in een boom, be-
gonnen in een oude nestholte van de Zwarte Specht. 
Eén boom betrof een oude beuk, waar de top al uit 
was gewaaid. Met touwen heeft hij geprobeerd de 
boom overeind te houden, maar dat lukte uiteinde-
lijk niet. Het volk bleek een enorm nest te hebben 
gemaakt, raten van minstens 1.20 meter kwamen 
tevoorschijn. Jurgen heeft er prachtige foto’s van, 
die hij graag met ons wil delen. Dat was het begin 
van het imkeren, vorige zomer. Het andere volk zat 
op 20 meter hoogte, hij maakte een aantal zwerm-
vallen gevuld met oude lege raten en hing deze in 
de omgeving van de boom op. Helaas vloog de voor-
zwerm niet in deze kast maar een kleine nazwerm 
wel. Op sociale media deed hij oproepen voor imker 
materiaal en eenmaal bekend als imker, werd hij 
veel benaderd om zwermen te scheppen, éénmaal 
bij het Rozet. Aan deze actie werd ook uitgebreid 
aandacht besteed in de media, en hier trof Jurgen 
een collega imker…., die hem warm maakte voor 
onze vereniging. Ondertussen heeft hij 12 volken, 
alle ondergebracht in zelfgemaakte kasten. Liefst 
van hout uit eigen bos, gerooid en gezaagd tot plan-
ken, Jurgen doet dit allemaal zelf.

Als docent aan het Helicon, maakt hij graag gebruik 
van het landgoed ’t Heuvelink. Het is voor studenten 
fantastisch om theorie en praktijkopdrachten in het 
bos uit te kunnen voeren. Zo was er 1,5 ha lariksbos 
aangetast door een kevertje, de Letterzetter. Het 
beestje kruipt onder de schors en vreet het cam-
bium onder de schors op. De bomen gaan hierdoor 
dood. Jurgen gebruikte deze situatie in zijn lessen, 
de bomen moesten gerooid en vervangen worden. 

Studenten schreven een plan van aanpak, te begin-
nen bij de bodem en eindigend bij het aanplanten 
van een nieuw klimaat bestendig bos. Dus rekening 
houdend met de opwarming van de aarde, bodem-
verzuring en stikstofdepositie. Op deze wijze leren 
de studenten een visie te ontwikkelen over bosbouw 
en natuurbehoud. Daarnaast gaan ze het bos in, 
werken met machines en kunnen zo onder bege-
leiding oefenen in de echte praktijk. Jurgen vertelt 
met ongeveer 8 studenten tegelijk instructies te ge-
ven, voor eenvoudige werkzaamheden kan een hele 
klas tegelijk het bos in.

In de winter vraagt het bosbeheer veel tijd, in de 
zomer is er dan vaak meer tijd voor de bijen. Zijn 
plan is over te gaan op de inheemse donkere bij, 
ook wel bekend als de zwarte bij. Jurgen heeft de 
namen van de aanhangers binnen onze vereniging 
genoteerd, en wil in de toekomst op het landgoed 

maximaal 15 volken gaan houden. Hij vertelt dat er 
voldoende dracht in de omgeving is. Het larixbos 
wordt deels vervangen door acacia’s, mooi dat het 
drachtbomen zijn, maar niet de belangrijkste over-
weging voor Jurgen. Ook nu, begin februari, vliegen 
de bijen al, Jurgen heeft foto’s met sneeuwklokjes 
en krokussen, bijen met klompjes stuifmeel aan de 
pootjes. Hij vertelt dat de temperatuur in het bui-
tengebied wel 5 graden kan schelen met de stad, er 
zijn koude nachten, het is vochtiger. Hij ventileert de 
kasten en gebruikt bewust geen lades om zo schim-
melvorming te voorkomen. Hij heeft al even in de 
kasten gekeken, nieuwsgierig wat hij aan zou tref-
fen en ja, er was alweer broed. Hij weet dat er im-
kers zijn die het afraden, vanwege de temperatuur, 
maar zoals gezegd: 100 imkers, 100 meningen.  
 
Edith Peters
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Stikstof verandert heidevelden op de 
Veluwe in bruine grasvlakten
Bomen en planten hebben stikstof nodig om te 
groeien. De natuur kan dus niet zonder stikstof, 
maar het gaat fout als er te veel stikstof is. Goed 
fout zelfs. Als er geen herstelmaatregelen worden 
genomen, dreigen de meest kwetsbare natuurge-
bieden van Gelderland ten onder te gaan door de 
stikstofcrisis.

Zeldzame planten.
Onderzoeker Bodem en Milieu Hans Kros legt uit 
wat te veel stikstof met de natuur doet: 'Je zal een 
ecosysteem krijgen dat veel rijker is.' Als voorbeeld 
noemt Kros het Korenburgerveen bij Winterswijk. 
Dit hoogveengebied wordt blootgesteld aan veel te 
hoge concentraties stikstof. Van nature is dit soort 
gebieden zeer stikstofarm. De planten hebben zich 
hierop aangepast. Zo komt de vleesetende zonne-
dauw aan de benodigde voedingsstoffen door met 
zijn kleverige bladeren insecten te vangen.
Doordat er te veel stikstof in het Korenburgerveen 
terecht komt, wordt het gebied geschikt voor bomen 
en planten die hier onder normale omstandigheden 
niet zouden overleven. Veenmossen en andere zeld-
zame planten zullen juist verdwijnen. 'Zonder maat-
regelen zal het typische hoogveenlandschap op een 
gegeven moment volkomen verdwijnen', oordeelt de 
onderzoeker van de Wageningen Universiteit. 

Heide wordt gras
Boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer 
maakt zich zorgen over de natuur op de Veluwe. 
Doordat er te veel stikstof neerslaat op heidegebie-
den, worden de planten daar verdrongen door het 
pijpenstrootje. Deze grassoort doet het goed op een 
voedselrijke bodem en profiteert daardoor van de 
stikstofdepositie.
Het resultaat is op veel plekken op de Veluwe zicht-
baar: Heidevelden zijn veranderd in bruine gras-
vlakten. 'Je ziet daardoor ook een teruggang van 
veel insectensoorten zoals vlinders en bijen', aldus 
de boswachter. Door de vergraste heidegebieden af 
te plaggen, wordt geprobeerd om het typische Ve-
luwse landschap in stand te houden.

In de omgeving van Kootwijk is het grootste stuif-
zandgebied van West-Europa te vinden. De afgelo-
pen maanden waren graafmachines hier bezig om 
de toplaag van de zandgrond af te graven. Op veel 
plekken werd die overwoekerd door het grijs kron-
kelsteeltje. Ook deze invasieve mossoort profiteert 
van een te veel aan stikstof. Zonder ingrijpen stopt 
het Kootwijkerzand met stuiven en verdwijnen korst-
mossen en andere bijzondere planten en dieren. 

Ammoniak verzuurt de bodem
Ammoniak is een verbinding van stikstof en water-
stof. Het ontstaat uit de urine en mest van dieren en 
komt dus vooral voor in de veeteelt en landbouw. Via 
de lucht en het grondwater komt ammoniak ook in 
natuurgebieden terecht.
Afhankelijk van de omgeving kan ammoniak een-
maal in de lucht tot op grote afstand van de bron 
neerdalen. 'Twintig procent daalt relatief vlakbij een 
bedrijf neer, maar het overgrote deel komt elders 
terecht. En dat kan wel tot meer dan tachtig kilome-
ter ver zijn', legt Hans Kros uit.
Die ammoniak die elders terechtkomt, draagt ook 
bij aan een zogenoemde ammoniakdeken die over 
Nederland ligt. Die deken zorgt er alleen al voor dat 
op gevoelige gebieden als het Korenburgerveen te 
veel stikstof neerslaat.

Internationaal probleem
Volgens Kros blijkt uit de cijfers dat meer dan de 
helft van de stikstof die neerdaalt op de Gelderse 
natuurgebieden van buiten de provincie komt. 'Het 
stikstofprobleem is een internationaal probleem. 
Willen we dat terugbrengen dan moeten er zowel 
in Nederland als daarbuiten maatregelen genomen 
worden.'
 
Door ammoniak verzuurt de bodem. Bomen en 
planten die hier niet tegen kunnen, gaan dood. 
Zo gaat het slecht met oude eikenbossen op zand
gronden op de Veluwe. De verzuring van de bodem 
zorgt er bovendien voor dat belangrijke mineralen in 
de bodem oplossen en uiteindelijk uitspoelen.

Op de Veluwe is een proef gestart met het uitstrooi-
en van steenmeel. Dit gemalen gesteente moet de 
zuurgraad omlaag brengen en de bodem weer voor-
zien van de nodige mineralen. Een wondermiddel 
is het volgens onderzoekers niet, maar zo lang de 
stikstofdepositie niet daalt 'is het dweilen met de 
kraan open'.

Laurens Tijink en Ruben van der Scheer
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Honingbijen blijken tóch een dialect

Verschillende bijensoorten dansen in hun eigen 
dialect wanneer ze soortgenoten informeren over 
waar er precies voedsel te halen valt.

In de jaren veertig van de vorige eeuw stelde No-
belprijswinnaar Karl von Frisch samen met zijn stu-
dent Martin Lindauer voor dat honingbijen weleens 
dansdialecten konden hebben. Latere experimenten 
trokken deze bevinding echter in twijfel. Maar nu 
hebben onderzoekers in een nieuwe studie onom-
wonden vastgesteld dat de Nobelprijswinnaar het 
bij het juiste eind had: verschillende soorten bijen 
schijnen er écht een eigen ‘dansdialect’ op na te 
houden.

Dans
Bijen communiceren met elkaar over de locatie van 
voedsel door te dansen. Deze danstaal is een unieke 
vorm van symbolische communicatie in het dieren-
rijk. Het werkt zo. Wanneer een bij bijvoorbeeld een 
bloeiende kersenboom heeft ontdekt, keert deze te-
rug naar de bijenkorf. Vervolgens informeert hij zijn 
soortgenoten met een dans over de richting waarin 
het voedsel te vinden is en hoe ver weg deze zich 
ongeveer bevindt.

Kwispeldans
Onderdeel van deze bijzondere dans is de zoge-
naamde kwispeldans; de bij ‘kwispelt’ als het ware 
met het achterlijfje. De hoek van deze kwispeldans 
op de honingraat is gelijk aan de richting van de 
voedselbron ten opzichte van de zon. De afstand 
wordt meegedeeld door de lengte van de dans. Hoe 
korter er wordt gedanst, hoe dichterbij de voedsel-
bron. “Naarmate de afstand van de voedselbron tot 
het nest toeneemt, neemt de duur van het ‘kwispe-
len’ lineair toe,” legt onderzoeksleider Patrick Kohl 
uit. Maar uit experimenten blijkt nu dat deze toena-
me verschilt tussen bijensoorten.

Experiment
De onderzoekers besloten de experimenten in 
Zuid-India uit te voeren. “In India leven er in het-

zelfde gebied drie verschillende soorten honing-
bijen,” verklaart Kohl. “Hierdoor kunnen we hun 
dansdialecten gemakkelijk met elkaar vergelijken.” 
De onderzoekers bestudeerden de kwispeldans van 
de Aziatische honingbij (Apis cerana), de dwerg-
honingbij (Apis florea) en de reuzenhoningbij (Apis 
dorsata). Aziatische honingbijen vliegen tot onge-
veer een kilometer afstand van het nest. Dwerg-
honingbijen durven tot 2,5 kilometer te gaan en de 
reuzenhoningbijen vliegen tot ongeveer drie kilo-
meter afstand.
De onderzoekers kwamen tot een interessante ont-
dekking. Want de lengte van de dans van de drie bij-
ensoorten blijkt van elkaar te verschillen, ook als de 
voedselbron zich op dezelfde afstand van het nest 
bevindt. Als de afstand tot een voedselbron bijvoor-
beeld 800 meter is, danste de Aziatische honingbij 
het langst, gevolgd door de dwerghoningbij, terwijl 
de reuzenhoningbij de kortste dans opvoerde. Kort-
om, elke soort gebruikt zijn eigen dansdialect om 
dezelfde afstand tot het voedsel bij zijn soortge-
noten kenbaar te maken. En met deze ontdekking 
hebben de onderzoekers aangetoond dat bijen wel 
degelijk een dialect hebben. “Toen we onze resul-
taten vergeleken met eerder gepubliceerde studies 
van andere onderzoeksgroepen, zagen we hetzelf-
de,” aldus Kohl.

Betekenis
De resultaten bevestigen eveneens wat Von Frisch 
en Lindauer destijds vermoedden over de betekenis 
van de dansdialecten. Want welk dialect zich tijdens 
de evolutie heeft ontwikkeld, is gerelateerd aan de 
afstand waarop de bijensoort normaal gesproken 
voedsel rond de bijenkorf verzamelt. Honingbij-
en leggen bijvoorbeeld regelmatig lange afstan-
den af, waardoor het wel erg veel tijd zou kosten 
als ze door middel van lange kwispeldansen over 
deze afstanden zouden moeten communiceren. Op 
de overvolle ‘dansvloer’ in de bijenkorf zou het niet 
echt makkelijk zijn voor soortgenoten om dergelij-
ke lange dansen te volgen.

Dankzij de studie is er na meer dan zeventig jaar 
eindelijk een groot mysterie over honingbijen opge-
lost. Bovendien is het een prachtig voorbeeld van 
het complexe gedrag van honingbijen en hoe ze 
zich aanpassen aan hun omgeving. En zo komen 
we steeds meer over deze intelligente beestjes te 
weten. Wist je bijvoorbeeld ook dat ze een heuse 

Van links naar rechts: de dwerghoningbij, de reuzenhoningbij en de Aziatische honingbij. 
Afbeelding: Patrick Kohl / Fabienne Maihoff

te hebben

wiskundeknobbel hebben? Zo schijnen honingbij-
en bijvoorbeeld te weten dat nul minder is dan één. 
Bovendien kunnen ze symbolen aan nummers kop-
pelen. En daaruit blijkt dat het brein van bijen veel 
complexer is dan we tot nu toe dachten.

Scientias.nl
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De raten los- en op maat gesneden heb ik in lege 
raampjes gemonteerd met elastiekjes. 
Het volk begon direct te stertselen voor de kast die zich 
langzaam vulde met raampjes… Missie geslaagd? 
Die zelfde avond zag ik dat de kast helemaal vol zat 
met bijen. Ik heb die avond het volkje verhuist naar 
een andere stand en behandeld tegen Varroa. Een 
paar weken later heb ik ze weer terug gehaald naar 
het landgoed. 
Het volkje ontwaakt nu langzaam uit haar winter-
rust. Het ras van de bijen? Nee, helaas niet de don-
kere bij maar een bastaard volkje robuuste bijen. Ik 
ben benieuwd hoe het volkje zich dit seiszoen gaat 
ontwikkelen, de tijd zal het  leren.
 
Jurgen Uffink

mooiers om de natuur zelf haar gang te laten gaan. 
Na wikken en wegen toch een keuze gemaakt… Ja! 
de bijen zouden een tweede kans krijgen. 

Aan de slag

Gewapend met trekker met voorlader, spanbanden, 
kettingzaag, zelfgemaakte 6-ramer, lege raam-
pjes, beroker, beitel en elastiekjes, op weg naar de 
boom. De eerste uitdaging was het zekeren van de 
holle boom aan de voorlader en de boom aan de 
onderkant op een veilige gecontroleerde wijze los 
zagen. Dit verliep soepel en zonder gevaar. Na het 

Vorige maand was de redactie bij mij op bezoek 
voor de rubriek ‘D’r bij’. Tijdens het interview 
kwam de vraag naar voren hoe de passie voor bij-
en was ontstaan. Het verhaal van de bijenboom op 
het landgoed dat ik beheer kwam zo ter sprake…

Het verhaal
Ruim drie jaar geleden toen ik voor het eerst door 
de bossen van het landgoed liep viel mijn oog op 
een dode beuk. Oud en afgetakeld stond alleen 
nog een stuk van 6 meter van de stam overeind, 
rustend op een dun stukje kernhout, de bast en 
het spinthout al lang vergaan. De boom stond al 
wankelend in de wind. De kale stam, een silhouet 
tegen de zon, een natuurmonument op zichzelf.  
 
Eenmaal dichter bij de boom hoorde ik gezoem… Op 
enkele meters boven de grond zag ik tot mijn ver-
bazing een drukte van jewelste, tientallen bijen die 
in en uit een oud spechten gat vlogen met gele en 
rode stuifmeelklompjes aan hun pootjes. Kijkend 
naar dit tafereel realiseerde ik mij dat de bijenboom 
niet lang rechtovereind zou blijven staan. Het laat-
ste stukje hout waar de stam nog op stond was dun 
en rot. De stam plat naar de grond, dat zou vanzelf 
gaan gebeuren. Het volk ten einde…?

Keuzes
Afgelopen winter heb ik de boom gezekerd met 
touwen, net voor een storm, net op tijd. Veel oude 
bomen in de omgeving vielen ten prooi aan de har-
de rukwinden De oude beuk…? Die bleef scheefge-
zakt hangen in de touwen, een sneu tafereel. Vorige 
zomer was het dan zo ver, tijd voor keuzes… Of de 
boom op natuurlijke wijze laten gaan of toch ingrij-
pen en proberen de bijen te verhuizen? Voor een im-
ker misschien een makkelijke keuze maar voor een 
natuurbeheerder ligt dat anders. Er is immers niks 

loszagen moest de boom blokje voor blokje kort 
worden gezaagd om zo uiteindelijk bij de holte van 
het volk te komen. Bijzonder lange raten kwamen 
tevoorschijn, donker bruin en zwart. Wel meer dan 
een meter lang waren de raten maar zonder de bij-
en… Waar waren de bijen? Na de stam verder open 
te hebben gewerkt kwam ik dan eindelijk terecht bij 
de bijen en het broed. Vier raten broed met stuif-
meelranden, bekroond met zoete honing. 

De raten met BRIAS heb ik één voor één losgesne-
den met een scherp mes. De bijen? Die leken het 
allemaal prima te vinden… Gek toch eigenlijk? Mis-
schien kwam de zachtaardigheid door het mooie 
weer of omdat dit volkje zo lang alleen haar eigen 
gang heeft kunnen gaan.

De raten met broed heb ik afgeklopt in het 6-ra-
mertje… Hopend dat de moer er ook bij zou zitten… 
Ik kon haar in de gauwigheid niet vinden. 

De bijenboom
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en te maken zult u denken… Maar termieten heb-
ben veel overeenkomsten met onze honingbijen. 
Zo interessant! Zij hebben ook een koningin die de 
eitjes legt maar dan met de koning erbij. Het zijn 
ook net als bijen sociale insecten die leven in een 
goed georganiseerde samenleving een zogenaam-
de kolonie. Ze hebben ook broedkamers met eitjes, 
soldaten (mannetjes) en werksters (onvruchtbare 
vrouwtjes). 

Termieten worden ook wel witte mieren genoemd, 
en ook al lijken ze op mieren, het is niet juist, ze 
stammen namelijk af van de Kakkerlakken. De 
heuvels bouwen ze zowel onder als boven de grond 
van aarde, speeksel en uitwerpselen. Doordat het 
uitdroogt wordt het hard. Ook grappig om te zien 
dat dit materiaal op de grond gebruikt wordt in de 
hutten van de bewoners in de kleine dorpjes. Net 
als bij de bijen gebruiken termieten ook feromonen, 
elke kolonie heeft zijn eigen geur! Ook gebruiken 
ze bij dreigend gevaar een alarmgeur waardoor de 

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
Park Klarenbeek 
We zitten alweer in Maart, de krokussen en 
sneeuwklokjes zijn al uitgebloeid, de bijen zien 
we alweer vrolijk vliegen op andere nectarrijke 
vroegbloeiers … Het bijenseizoen gaat weer be-
ginnen! Vandaag was het ook weer zo’n drukte 
voor de kasten. Ik sloop wat dichterbij en luister-
de naar het drukke gezoem. Maar bij één kast zag 
ik weinig actie. O jee, zou dit volkje het wel gered 
hebben?  

Vlak voordat we op vakantie gingen (dat was 20 fe-
bruari) heb ik alle volkjes nog gecontroleerd en was 
er niks aan de hand. Voldoende voer en levendig-
heid 

Onze reis ging dit jaar door Namibië, Botswana en 
zelfs naar de Victoria watervallen in Zimbabwe. Een 
lange avontuurlijke en prachtige reis in 18 dagen. 
Veel rijden met eigen 4wheel-drive dwars door de 
wildernis, zonder internet en andere westerse luxe 
verworvenheden. En zoals altijd ging ik weer op 
zoek naar imkers…Nou die zijn er niet zoveel, ster-
ker nog je ziet bijna geen mensen. Eindeloze wegen 
door Nationaal Parken en de wildernis waar we oli-
fanten, leeuwen, hyena’s, prachtige vogels en zeer 
veel insecten zagen. Reuze sprinkhanen en de gek-
ste torren, maar honingbijen hoorde ik niet.. 

Tot we bij Edo’s Tenten Kamp kwamen. Een prach-
tige plek waar wij de enige gasten waren. Hij was 
beginnend imker met één volkje en bevriend met 
een andere imker met 25 volkjes. Het ging niet goed 
met hun bijen. Dat had volgens hem te maken met 
de enorme droogte van vorig jaar. Dit jaar viel er 
gelukkig weer meer regen maar ondertussen wa-
ren er nog maar 8 volkjes in leven van de 26 volken. 
Daar schrok ik van. Vol schaamte wilde ze er niet 
teveel over kwijt. 

Maar waar ik erg van onder de indruk ben zijn de 
enorme termietenheuvels die wij overal onderweg 
zagen. Het leek met die typisch uitgesproken vor-
men van soms wel 3 meter hoog een onwerkelijk 
futuristisch landschap. Wat heeft dat nou met bij-

soldaten worden aangemoedigd de indringer aan te 
vallen. Als een werkster een nieuwe bron van voed-
sel vindt dan komt er een chemisch spoor vanaf de 
vindplaats tot het nest dat andere werksters kun-
nen volgen. 

Veel overeenkomsten met bijen maar één ding doen 
ze veel beter! Het regelen van een constante tem-
peratuur in hun woning, de termietenheuvel. Eigen-
lijk zijn termieten slimme architecten. Ze leven met 
miljoenen in metershoge heuvels die zijn voorzien 
van ventilatie, isolatie en waterafvoer. De tempera-
tuur houden ze constant rond de 35 graden Celsius 
door een ingenieus ventilatiesysteem. Minuscule 
gaatjes in de buitenmuren dienen als klimaatrege-
laars. Deze gaatjes kunnen de termieten openen 
of sluiten voor ventilatie. De gaten onderin dienen 
ook voor ventilatie en de warmte wordt bovenin (als 
uit een schoorsteen) afgevoerd. Teveel aan water 
wordt opgevangen in grotere kanalen en via klei-
nere kanaaltjes naar de buitenkant afgevoerd waar 
het kan verdampen. 

Deze systemen werden in het verleden al gebruikt 
als inspiratie voor architecten. Zo staat in de Zim-
babwaanse hoofdstad Harare een groot winkel -en 
kantorencomplex waarvan de airconditioning is ge-
inspireerd door termietenheuvels. In de nacht komt 
koude lucht via ventilatieschachten het gebouw in, 
om overdag de ruimtes te koelen. De opgewarmde 
lucht kan in de loop van de dag via de schoorstenen 
naar buiten. 

Voor de ventilatie van het Eastgate Centre in Harare 
keek de architect goed naar hoe termieten hun heuvel 
koel houden. Beeld Getty Images/Lonely Planet Image

Daarom mijn gedachte: “Waren onze bijen maar zo 
knap in bouwen net als de termieten”. Want ook in 
dit deel van Afrika kan het in de winter ‘s nachts 
een paar graden vriezen. Maar bij elke temperatuur  
zijn de termieten in staat hun temperatuur constant 
te houden. Dat zou ons vast wintersterfte bij onze 
bijen door kou schelen. Of kunnen we ‘betere’ kas-
ten uitvinden voor onze bijen gebaseerd op de ken-
nis en kunde van de termieten? Wie durft? 

Juul Hogeling 
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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


