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Van de bestuurstafel
Nog een bijpraatochtend te gaan op 29 september. De 
bijen zaten of zitten nog op het voer en dus gaan ook 
wij weer een wat rustiger tijd in. De langdurige hitte en 
droogte was toch wel een hele ervaring. Nooit eerder 
heb ik de bloemknoppen, voordat ze zich maar konden 
openen, massaal in de zon zien verbranden en ver-
dorren. En van de bruine heide op sommige plaatsen 
word je ook niet vrolijk. Wat betreft de Rozendaalse 
heide is er al de dringende oproep gedaan om geen 
volken te plaatsen zodat de insecten en wilde bijen 
tenminste nog voldoende te eten hebben

Vanaf oktober/november beginnen we weer met 
een serie lezingen / films om weer eens leerzame 
indrukken op te doen. Lotty van de Bosch is er druk 
mee bezig geweest en stemt de programma’s ook af 
met onze zusterverenigingen de Liemers en de Ko-
renbloem in Renkum. Op 1 november is er een lezing 
over drachtplanten door Paul Holterman in Groessen 
waarbij de Liemers onze gastheer is. Tevens is er die 
avond honingkeuring. Dus: voor een ieder die zijn ho-
ning wil laten keuren: lever je honing in. Hoe precies 
wordt nog bekend gemaakt. Op 13 november is er in 
Velp de lezing van Ben som de Cerff,  welbekend van 
zijn interessante blog.

Op 10 december sluiten we ons jaar af met onze 
stamppot maaltijd en vindt ook de diploma uitreiking 
plaats. Een van de redenen is dat we onze cursisten 
in alle opzichten willen laten proeven wat onze ver-
eniging doet en dat het de moeite waard is om lid te 
blijven. Op 18 augustus vond weer het praktijkexamen 
plaats en alle 12 cursisten die hieraan deelnamen zijn 
geslaagd. De basiscursus voor 2019 is al weer volge-
boekt en er is zelfs al een wachtlijst. Ook de voortge-
zette opleiding (praktisch imkeren) was een succes. 
Degenen die interesse hebben om deze voortgezette 
opleiding te volgen kunnen zich aanmelden bij Her-
man Radstake.

Inmiddels heeft mijn dringende oproep om de zorg 
voor het honingdepot van de vereniging op zich ten 
nemen, gehoor gevonden. Sinajda Bognar neemt deze 
taak op zich en zal de bestellingen voor onze (vaste) 
klanten en de stallen verzorgen. Met de opbrengst 
ervan kan de vereniging in de wintermaanden de le-
zingen en andere activiteiten financieren.

Op 11 oktober vindt er weer een bijeenkomst van ac-
tieve leden plaats. Dit is het voormalige coördinatoren 
overleg. Maar iedereen die geïnteresseerd is in de ac-
tiviteiten van de vereniging, goede ideeën heeft en 

wellicht zelf ook een steentje wil bijdragen is van harte 
welkom. Iedereen kan nu tevoren agenda punten in-
brengen en begin oktober volgt de uitnodiging aan alle 
leden. Aan de leden is gevraagd om een nieuw logo 
te ontwerpen. Erwin Prins heeft er zelfs 3 ontworpen. 
Leden die een goed idee hebben kunnen nog voor 1 
oktober een logo inleveren bij het bestuur. Anders zal 
een keuze worden gemaakt uit één van de drie logo’s 
van Erwin Prins.

In Juni jl. zijn alle leden / donateurs geïnformeerd over 
de inwerkingtreding van de nieuwe privacy wetgeving. 
In een mail aan alle leden is het reglement voor onze 
vereniging toegezonden, zodat zij weten waarover het 
gaat, met de vraag of zij ermee akkoord gaan dat het 
bestuur ten behoeve van de verenigingsactiviteiten de 
gegevens ( niet financieel) deelt met de leden, bijvoor-
beeld voor de opstelling van de demonstratie lijsten. 
Het gaat met name om de informatie van de leden on-
derling. Als over iemand in een bijdrage aan ons blad 
de Bijenstal geschreven wordt of  op een foto getoond 
wordt zal daarvoor iedere keer  instemming gevraagd 
worden. Tenzij zij akkoord zijn gegaan met het gebruik 
van hun naam, c.q. foto. Ongeveer twee derde van 
de leden / donateurs heeft positief gereageerd op de 
vraag hun gegevens te mogen gebruiken. De overigen 
hebben nog niets van zich laten horen. Dus bij deze 
nogmaals een dringend verzoek aan degenen die niet 
gereageerd hebben om aan de secretaris kenbaar te 
maken wat men wil.

Onze secretaris is een druk bezet man en het bestuur 
is van mening dat het mail verkeer met de leden meer 
aandacht verdient. Soms ontvangt men geen mail 
en niet altijd is duidelijk waaraan dit ligt. We hebben 
Enni Nijenhuis bereid gevonden om Michael te onder-
steunen en dan met name op het gebied van de com-
municatie van het bestuur met de leden. Het bestuur 
verwacht dat de communicatie goed verloopt. 
 
Op 7,8 en 9 september vond bij het NOM wederom 
het evenement “Landleven” plaats. De opzet is echter 
heel anders geworden. Overal worden workshops over 
verschillende onderwerpen gegeven, waarvoor de 
mensen zich moesten inschrijven. Ook aan ons werd 
gevraagd om iedere dag een workshop te geven met 
eventueel een demonstratie. Herman Radstake had 
een presentatie met power point gemaakt en de de-
monstratie hebben we ingevuld door honing te slinge-
ren in de stal. We hoorden dat de deelnemers aan de 
workshop enthousiast hebben gereageerd. 

Paula Swenker
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Op 1 september jl kwam Marcel Simon met gebak 
naar de Simonveste. Hij begon aan zijn laatste 
praktijkles. De eerste gaf hij in 1979! 
39 jaar praktijk docent! 
39 jaar, 12 zaterdagen per seizoen aanwezig op de 
Heuven (en alles wat daar bij naast kwam).
39 jaar docent, hoeveel cursisten zouden van hem 
de basis vaardigheden hebben geleerd? 
Een diepe buiging voor onze meester! De man die 
ons leerde te kijken naar de bijen, rustig, met hu-
mor en plezier en een schat aan praktijkervaring.  
In mijn fantasie vliegen de bijen een formatievlucht 
boven de Simonveste. Een saluut aan de meester! 

Edith Peters 

Saluut aan de meester!
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“Wie is er niet groot mee geworden; MARCEL !!!” ......door Erwin Prins
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September 
Zaterdag 29 september, 10:00 uur. Laatste bijpraatochtend op  
stal Simonveste

Oktober 
Donderdag 11 oktober, 17:30 uur.  Actieve leden bijeenkomst  
met soep en broodjes. Natuurcentrum Ruitenberglaan 4 Arnhem.  
Punten ter bespreking tijdens deze bijeenkomst, aanleveren  
vóór 1 oktober a.s., bij Michael Luteijn secretaris@debijenstal.nl  
De uitnodiging inclusief agenda zal na 1 okt. worden verstuurd.  
In verband met de catering vooraf aanmelden bij Michael Luteijn: 
secretaris@debijenstal.nl   

Dinsdag 16 oktober, 20:00 uur. Lezing in Oosterbeek.  
Spreker: Gerard van de Sande 
Biotoop is in de imkerwereld een ‘hot item’. Evenals  de extreme zomer dit jaar. Wat doet zo’n  
zomer met de bijen? Biotoop en klimaat horen bij elkaar. Op deze avond wordt het begrip biotoop 
in een breder verband bekeken, tot en met de plaats van de imker hierin.  
Aanmelding en informatie bij:  Mieke Hamel hamieke@gmail.com mob.nr.: 06 20974745 

Donderdag 25 oktober, 20:00 uur.  Bijscholings-/thema-avond. Locatie SOW kapel, Rijksweg 56B 
6921 AJ Duiven. Ingang aan de achterkant van het gemeentehuis.  
Parkeerterrein aan de Kastanjelaan. Aanmelden bij Herman Radstake: opleiding@debijenstal.nl 

November  
Donderdag 1 november, 20:00 uur. Lezing en Honingkeuring. Locatie: Zaal Gieling, Dorpsstraat 
29, 6923 AC  Groessen. Spreker: Paul Holterman met een lezing over  Drachtplanten. 
Tips en aandachtspunten voor de honingkeuring zijn te vinden op www.debijenstal.nl    
onder vereniging > de tap honingkeuring

Dinsdag 13 november, 20:00 uur Lezing Ben Som de Cerff : ‘Kleine raatcellen, kleine bijen,  
minder varroa’s ? ‘ Nieuw Schoonoord, Velp

Tevens willen wij vast attenderen op een avond die in november door Mieke Hamel in Oosterbeek 
zal worden georganiseerd. Deze avond richt zich op beginnende imkers. Datum en locatie zijn nog 
in overleg. Voor meer informatie neem contact op met: Mieke Hamel hamieke@gmail.com  
mob.nr.: 06 20974745    

December 
Maandag 10 december, 17:30 uur. Diploma-uitreiking tijdens het inwinteren met Stamppot. 
VV Rheden.

Plakkaten

In Januari van dit jaar werd na een lange strijd het 
Pronkstuk van Nederland gekozen: het ‘’Plakkaat 
van Verlatinghe’’, gedateerd: 26 Juli 1581. Het 
wordt ook wel ‘’Akte van Afzwering’’ genoemd. Het 
betrof een soort van open brief uitgaande van de 
overheid, in dit geval de Staten-Generaal van de 
Noord-Nederlandse gewesten aan Philips II, de 
koning van Spanje en van de Nederlanden. Met 
name omdat Philips de reformatie bestreed, wilde 
het protestante Noorden van hem af. Vreedzaam 
voor zover het kon; onverdraagzaam voor zover 
het moest: je vindt het e.e.a. in ons Wilhelmus te-
rug. Je zou kunnen zeggen dat dit plakkaat geleid 
heeft tot de geboorte van de democratie. De VS 
hebben er, gaandeweg hun vestiging in Noord- en 
Zuid-Amerika, een voorbeeld aan genomen. 
Democratie is nu de politieke grondslag geworden 
voor wat we wel het Vrije Westen noemen. 

Een eerder plakkaat

Met enige fantasie- geen vooruitgang zonder ver-
beelding - zou men te berde kunnen brengen dat 
het bijenvolk, lang vóór ons menselijk bestaan, een 
soortgelijk plakkaat heeft gehanteerd. 

Geen revolutionaire maar een evolutionaire ver-
ordening. Om te overleven was het bv. geschikter 
om de krachten van al die individueel opererende 
bijenmoeders te bundelen. Beter nog: de voort-
planting aan één bijenmoeder over te laten. Het 
vrouwenoverschot kon nu op grote schaal voor de 
overwintering worden ingezet. Voor de voortplan-
ting had je nu ook geen groot aantal darren meer 
nodig. Die ging men dus gepland voortbrengen in 
het voorjaar en bij niet meer nodig in het najaar 
afmaken;  in plakkatentaal: verlaten. 

Nog een plakkaat

Er kan en moet nog een plakkaat bij: een ordon-
nantie: een bevel, een verordening vanwege de 
overheid aan het adres van de imkers. Het zou 
anno 2018 her en der in de stad maar met name 
op uiteenlopende plekken in de regio moeten wor-
den aangebracht om de imker te wijzen op zijn 
plicht zijn volkeren zó te plaatsen dat ze binnen 
hun reikwijdte over voldoende foerage kunnen be-
schikken. Lei Hensels zei destijds tegen de imkers: 
‘’Kijk ook eens over de heg”. Met alle verande-
ringen in met name onze landbouwcultuur, moet 
gezegd zijn: ga voor elk seizoen na of jouw bijen 
in hun drachtgebied genoeg te eten en te drinken 
hebben. Zo niet, dan wacht u het gevang op water 
en brood! 

Rik Oldeven. 

Leuke introductiecursus pollenanalyse.
Op de zaterdagen 17 November en 1 December organiseert de Pollenstudiegroep van de Nederlandse 
Commissie voor Bijenteeltproducten NCB een tweedaagse cursus stuifmeelanalyse voor beginners. 
De cursisten leren het in de praktijk uitvoeren van een stuifmeelanalyse van honing en het herkennen 
van de in honing meest voorkomende stuifmeelkorrels. Microscopen en andere apparatuur zijn ter 
plaatse beschikbaar, natuurlijk mag je ook je eigen microscoop meenemen. 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 -16.00 uuur in IVN gebouw De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, 
3904 TG Veenendaal. Kosten 45 euro inclusief cursusmateriaal. 
Voor vragen over de inhoud van de cursus: honinganalyse@gmail.com
Beperkt plaatsen beschikbaar, aanmelden bij Eric Blankert : ericblankert@hotmail.com
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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”

Sinajda tapt en bakt

Sinajda Bognar
Leeftijd: 49 jaar
Woont met haar 2 katten Luna en Onyx in 
Velp-Zuid
Zoekt werk in een boekwinkel

Hoe komt een vrouw aan zo’n prachtige naam? 
Ze vertelt dat haar moeder op zoek was naar een 
bijzondere namen voor haar kinderen en noemde 
haar Sinajda (naar Russische regisseur). 
Ook de naam Bognar klinkt niet echt Velps, en in-
derdaad, grootvader is van Hongaarse afkomst. 
Sinajda tapt sinds enkele maanden de potjes ho-
ning van de vereniging af. Ze is door onze voorzitter 
Paula goed ingewerkt en besteedt een aantal mid-
dagen per maand aan deze klus. Het hangt af van 
de bestelling. Aan onder andere het NOM, de bak-
ker of Natuurmonumenten levert onze vereniging 
honing uit eigen streek. Als er een bestelling komt, 
meestal van zo’n 100 potjes van 450 gram, belt Si-
najda eerst rond wie er honing kan leveren. De ver-
eniging betaald € 8,- voor een kilo honing. Omdat 
ze zelf geen auto heeft, worden er door verschil-
lende mensen wat logistieke hand en spandiensten 
geleverd. Het afvullen gebeurt op de Simonveste, 
de etiketten gaan er met een (echte) Pritt stift op 
(goedkopere alternatieven bevallen niet). 
Sinajda vindt het fijn om wat op de achtergrond be-
zig te zijn. Ze is geen prater, vindt ze zelf en houdt 
er niet van om op de voorgrond te treden. Als voor-
malig dierenartsassistente heeft ze een hart voor 
dieren. Toen bij de buren van moeder een zwerm 
bijen neerstreek, raakte ze gefascineerd en onder 
de indruk van deze beestjes. Ze wilde graag een 
nieuwe hobby, waarbij ze nieuwe mensen leerde 
kennen en zo meldde ze zich aan bij onze imkerve-
renging. Er staan nu 2 bijenkasten op het terras in 
haar tuin, mede dankzij Herman, die haar achter 
de broek aan zat om gewoon te beginnen. Tot nu 
toe heeft ze nog geen honing geoogst, ze wil het 

dit jaar aan de bijen laten. Ze geniet van het kijken 
naar de activiteiten van de bijen en van het luiste-
ren naar het gezoem, mijn dagelijkse  meditatieve 
momentje noemt ze het zelf. 
Andere hobby’s zijn het lezen van boeken, met 
name trillers; als laatste werkte ze ook in de boek-
handel. En dan blijk ik te spreken met een ware 
keukenprinses! Vooral het bakken van taarten 
is haar grote passie, eerlijke taarten bakt ze het 
liefst, zonder teveel toevoegingen en opsmuk. 
De lemon meringue taart is haar favoriet. 
Als ze eigen honing gaat oogsten zal ze deze ook 
zeker gaan verwerken in haar baksel. Met een re-
cept voor de perfecte lemon curd ga ik de deur uit. 
Laat deze keukenprinses maar schuiven (en tap-
pen)!

Edith Peters
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Bij het zoeken naar een interessant voorbeeld 
van Bijen in combinatie met Kunst, trof ik prachti-
ge muurschilderingen (murals) aan, geschilderd 
door Matthew Willey, een Amerikaans kunste-
naar. 

Hij was begaan met de sterfte van bijen en wilde 
daar aandacht voor vragen. met zijn project “The 
good of the hive”. Voor dit project reist hij de USA 
rond om 50 muurschilderingen aan te brengen. 
Als hij klaar is met zijn reis hoopt hij 50.000 bijen 
geschilderd te hebben. Om aan te geven dat een 
gezond volk wel uit 50.000 bijen kan bestaan, ge-
bruikt hij dit aantal als symbool voor gezondheid 
van bijen. Om gemeentes bereid te vinden om 
geschikte muren aan te wijzen en om aan crowd 
funding te doen, geeft hij voordrachten over de 
moeilijke situatie waarin bijen zich bevinden. Het 
verdwijnen van de bijen heeft ook in Amerika veel 
indruk gemaakt. Van interviews met hem maakt hij 
ook gebruik om aan te geven hoe je bijen kunt hel-
pen met het plaatsen van bloemen en planten in je 
tuin of via de gemeente te vragen om wilde bloe-
men te zaaien en minder insecticiden te gebruiken. 
Op sommige schilderingen wil hij het zwermen van 
bijenvolken laten zien om daarmee de natuurlijke 
vermeerdering van bijen te tonen. 
Kortom promotie voor de bijenteelt en dat met bij-
gaande muurschilderingen. 

Marcel Simon

foto’s: Online Magazine Mixed Grill

Bijen in de kunst
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Drachtplanten
De Werkgroep Drachtplanten is sinds vorig jaar 
bezig met het verzamelen van  standplaatsgege-
vens van leden. Het doel voor het in kaart bren-
gen van bijenkasten is tweeledig. 

Enerzijds kun je met de gegevens meer gerichte 
acties in het kader van drachtverbetering onder-
nemen. Anderzijds moeten BGC’s (Bijengezond-
heidscoördinatoren) bij uitbraak van Amerikaans 
vuilbroed kunnen zien welke imkers mogelijk 
betrokken zijn binnen een bepaald gebied. Beide 
doelen zijn in het belang van onze leden. 
Vorig jaar september hebben wij aangekondigd dat 
wij dit proces ingingen met de ambitie ‘een over-
zicht’ te kunnen presenteren aan het einde van dit 
jaar. 
Gaande het proces, in mei van dit jaar is de nieuwe 
privacywet (AVG) in werking getreden, waardoor de 
presentatie van een overzicht nogal ‘een dingetje’ 
is geworden. Iedereen heeft inmiddels de gevolgen 
van de nieuwe privacywet ondervonden want van 
alle kanten werd je bestookt met berichtgevingen 
dat men de gegevensbescherming ‘nieuw’ had in-
gericht. 
Binnen de vereniging zorgt de gegevensbescher-
ming van leden (ook) voor onvoorziene obstakels. 
Dat het ontbreken van toestemming ook bij het 
verzamelen van standplaatsgegevens van belang 
is, blijkt uit het feit dat de Werkgroep Drachtplan-
ten na mei 2018 geen vernieuwde ledenlijst kan 
ontvangen. Het uitgangspunt voor het verzamelen 
van standplaatsgegevens is dus een (oude) leden-
lijst van 2017. 
Het bij elkaar krijgen van de gegevens is een be-
hoorlijke klus gebleken. Per mail zijn 10 opgaves 
binnengekomen. Door de werkgroep leden zijn 98 
telefonische contacten gelegd waarbij de vraag 
werd gesteld: “Hoeveel volken op welke locatie zijn 
ingewinterd ? “ 
Tevens waren er gegevens uit de enquête van nov. 
2017. Sommige van deze gegevens waren onvol-
ledig en konden om als standplaats in kaart te 
kunnen brengen, niet gebruikt worden. Dit heeft bij 
enkele leden tot wat irritatie geleid. Daarnaast lag 
er ook nog een oude lijst met enkele standplaat-
sen. 

Al deze gegevens zijn uitgezocht en vervolgens tot 
één lijst verwerkt waarin de eigenaar, het aantal 
kasten, de locatie (postcode, huisnummer), een 
bronvermelding en opmerkingen zijn verwerkt.
Dit heeft het volgende, voorlopige* resultaat opge-
leverd: 

Er zijn 134 locatieopgaves verwerkt waardoor 533 
volken nu in beeld zijn: 
-119 volken (11 leden) staan buiten ons vereni-
gingsgebied
-414 volken staan binnen ons gebied, waarvan 4 
imkers met totaal 33 volken, geen lid zijn   
-28 leden hebben volken op meerdere locaties
-op 3 locaties staan verenigingsvolken
-op 4 locaties staan volken waarvan de imker niet 
bekend is, of geen lid is van de vereniging
Alle nu bekende locaties met 533 volken zijn via 
Google Maps in kaart gebracht.  

* voorlopig, wil hierbij zeggen dat het ‘een beeld’ 
geeft maar het overzicht nog niet compleet is o.a. 
omdat:
-nieuwe leden niet op de ledenlijst van 2017 staan 
- bijenvolken in de randgebieden niet zijn mee-
genomen, deze volken zijn wel van invloed op de 
drachtgebieden 
- het overzicht is dynamisch, omdat er altijd wel 
wat veranderingen zijn door toetreden van nieuwe 
leden of leden die al-dan-niet tijdelijk, geen bijen-
volken hebben
-veranderingen van vaste standplaatsen. Als vaste 
standplaats geldt hierbij de locatie waarop de vol-
ken worden in gewinterd. 

De overzichtskaart zal in de komende maanden 
door ‘gebiedskenners’ uit de Werkgroep worden 
bestudeerd. De hieruit geformuleerde conclusies 
zullen ons een voorlopige leidraad geven bij advie-
zen/wensen richting gemeentelijk groenbeheer. 
Per definitie zullen voorlopige conclusies worden 
meegenomen in de besprekingen met de gemeen-
ten Arnhem/ Rheden / Rozendaal. Hierover meer 
in de decemberuitgave van De Bijenstal.

Uiteraard zijn locatie voorstellen door leden voor 
drachtverbetering van harte welkom. Want ook 
in het aankomende voorjaar gaan wij weer aan 
de slag met nieuwe (inzaai-) projecten. Daarbij 
wil ik ook even melden dat niet alle ingezaaide 
percelen door de extreme zomer zijn verpieterd. 
Op de afbeelding een van de percelen op bedrij-
venterrein ‘De Beemd’ in september j.l. waarop 
nog van alles in bloei staat.    

Lotty van den Bosch
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Het lijkt erop dat er nu ook in ons land regelmatig 
bladhoning door de bijen verzameld wordt. 
Gewoonlijk hoor je hiervan uit Duitsland, waar 
het als de zo geliefde Waldhonig bekend is. 
Ze maken er daar zelfs “Schnaps” van.
 
Imkers reizen daarvoor naar gebieden met veel 
sparrenbossen, vooral in het Schwarzwald. Maar 
het komt even goed voor op het blad van loofbo-
men, waarvan de linde berucht is voor de eronder 
staande auto’s. 
Mogelijk is de klimaatverandering ervoor verant-
woordelijk dat er ook bij ons meer van geoogst 
wordt.  Vooral de droge en warme periode heeft er 
in het begin aan bijgedragen. Met de regen spoelt 
de kleverige substantie eerder weg. 
Maar tenslotte maakte de droogte dat de sap-
stroom tot stilstand kwam en de bomen zelfs hun 
blad afgestoten hebben. 
Dit jaar ziet de honing er weer donkerder uit dan 
verleden jaar.   
Maar hoe ontstaat deze “honing” eigenlijk? 
Het is geen nectar uit bloemen, maar extraflorale 
nectar afkomstig uit plantensappen. Luizen, beho-
rend tot de snavelinsecten, zuigen met hun snuit 
het plantensap uit het blad. Dit sap bevat koolhy-
draten, o.a. fructose en sacharose, maar ook ei-
wit. En om aan voldoende eiwit te komen wordt er 
aanhoudend sap opgeslobberd. Het overschot aan 
koolhydraat wordt na passage door de darm weer 
door de luizen, verrijkt met enzymen, uitgeschei-
den. Bijen maar ook andere insecten nemen deze 
zoetstof graag op. En evenals na het opnemen van 
nectar uit bloemen wordt de zoetstof door de bijen 
verrijkt tot wat we dan bladhoning noemen. Het 
wordt ook als een gezond product beschouwd door 
het hoge gehalte aan antioxidanten. 
Mieren leven met bepaalde luizensoorten in sym-
biose. Door met hun poten op de luizen te kloppen 
wordt als het ware de zoetstof gemolken.  
Soms, met name van de larix, komt de trisacchari-
de (2 glucose-1 fructose) als Melezitose voor. 
Met als gevolg een snelle kristallisatie die zo ste-
vig uitpakt dat het wel cementhoning genoemd 
wordt. Niet meer te slingeren. Maar ook niet ge-

schikt om er de bijen op te laten overwinteren. Het 
beste is dan om er maar raathoning van te maken.
 
Marcel Simon.

Opnieuw meer bladhoning
 
We kennen goede en minder goede heidejaren, 
maar wat ons dit seizoen overkwam was wel 
uniek. Zie de foto op de omslag. 

Ik kan mij niet herinneren dit eerder meegemaakt 
te hebben. Ondanks de imkerwijsheid: De heide 
bloeit 1 x in de 7 jaar massaal en in de tussenlig-
gende jaren op en af “, lijkt het nu wel of de oogst 
van heidehoning verleden jaar en ook wel in het 
jaar ervoor, ons een soort van bonus gegeven 
heeft, waar we dit jaar op moeten teren. Het zal 
mij ook benieuwen hoe het er op de bijenmarkt in 
Eerbeek (22/9), de traditionele keuring van vooral 

De heide in mineur.... 
heidehoning, toe zal gaan. Maar ondanks de droge 
zomer is er nog aardig honing geoogst. En het zou 
nog best wel eens juist met de droogte te maken 
kunnen hebben dat de honing juist ook in de tijd 
van de lindebloei zo donker van kleur was. Zouden 
de bijen zich bij gebrek aan nectar tegoed hebben 
gedaan aan extra florale nectar en daar bladho-
ning van hebben gemaakt? 

Marcel Simon

Foto: Jannie de Jong
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(tip: kijk eerst het volgende filmpje:)
YouTube-Kunstmatige inseminatie van koningin-
nen door Bertus Jochems

Een kijkje in de keuken van:  
Bertus Jochems,alias Bijen Bertus

Via een YouTube filmpje maak ik kennis met het 
hogere bijenhouden. Een Buckfast teler die kunst-
matige inseminatie toepast, in de buurt van Zut-
phen, dat wekt de nieuwsgierigheid. En inderdaad, 
na wat rondvragen binnen en buiten de vereniging, 
blijkt dat verschillende imkers al wel eens een 
volkje van hem hebben gekocht. Of een onbevruch-
te koningin bij hem hebben laten bevruchten. 
Noem mij maar Bijen Bertus zegt hij, ik ben bijen-
teler, maar wil eigenlijk ook gaan afbouwen! Hij 
loopt tegen de 80 en vertelt dat het kweken van 
bijen lichamelijk en geestelijk veel van hem vraagt. 
In de loop van het gesprek begrijp ik dat, omdat 
hij niet met minder genoegen neemt. Een perfec-
tionist die weet wat hij wil: het beste eruit halen.  
Voor het interview heeft hij zijn plan al klaar. 
Hij wil een live story over zijn leven met de bijen en 
dan nog enkele hoofdstukken over het houden van 
bijen, de teelt en de kunstmatige inseminatie. In de 
komende twee uitgaven van de Bijenstal komt hij 
aan het woord!
Bertus Jochems is opgegroeid in Loenen, tussen 
de bijen. Zijn vader en oom hielden bijen en ik leer-
de vooral hoe het niet moest. Ik liep er met dichte 
ogen tussendoor, vertelt hij, er was stekerij en 
zwermerij. Het materiaal deugde niet, ze prutsten 
alles op elkaar en het paste niet goed. Thuis hiel-
den ze de traditionele zwarte bij. In 1977 verhuisde 
hij naar een boerderij in Brummen, waar hij melk-
veehouder werd. De bijen kwamen in 1982 voor 
het bestuiven van zijn vrucht bomen. Hij stuurt 
zijn vrouw om een foto te halen van zijn Maas-
Rijn-IJssel-vee, rood bont en ook daar viel hij in 
de prijzen. Hij timmerde zelf de kasten dusdanig 
dat alles op elkaar paste, als hij de klep van het 
vlieggat dicht deed, er geen bij meer uit kwam. Hij  
kwam in aanraking met de  Buckfast bijen wat zijn 
interesse aanwakkerde. Hij besteedde veel tijd aan 
het observeren van de bijen. Kwam er zo bijvoor-
beeld achter dat kunstraat na de langste dag niet 
meer uitgebouwd wordt. Het invoeren van de teelt 

volkjes bleek druppelsgewijs (een klein potje met 
gaatjes in de deksel) voor de bijen prettiger. Ook 
bemerkte hij het zachtaardige, rustige karakter 
van de Buckfast bij. Ze haalden veel honing binnen 
en hadden weinig zwermneigingen. Hij bouwde zijn 
bijenstand uit van 7 naar 30 kasten en kreeg be-
langstelling voor het insemineren van de koningin. 
In die tijd bestonden nog geen bevruchtingsstati-
ons. 
Sinds 1991 woont hij aan de rand van de Hoven in 
Zutphen, een perfecte plek bij de IJssel vertelt hij 
zelf. Ondertussen zien we de buurvrouw wel met 
de gifspuit rond de kassen werken. Bij zijn huis 
heeft hij een grote bijenstal staan en ongeveer 3 
kilometer verderop is zijn andere bijenstand. Op 
dit moment heeft hij nog 14 volken en 15 jonge 
volken. Sinds de verhuizing naar Zutphen kan Ber-
tus zich verder toeleggen op zijn bijenhobby. Hij is 
(bestuurs)lid geweest van diverse imkerverenigin-
gen in de buurt en van de Buckfast vereniging. Hij 
maakte studie van het kweken van nieuwe konin-
ginnen en ging in de leer bij Henri Verslegers, een 
Belg die KI met bijen toepaste. Er ging een wereld 
voor hem open, die Belg had verstand van bijen : 
wat hier in NL ver te zoeken was, volgens Bertus.    
Hij twijfelde erg of hij zich zou gaan toeleggen op 
de KI, omdat maar weinigen deze techniek onder 
de knie kregen. Hij besloot een KI apparaat en 
een microscoop te kopen. De rest maakte hij zelf. 
Hij leerde sperma te tappen, een stinkend priegel 
klusje, omdat de pipet snel verstopt raakt. 
Hij vertelt in die tijd voor kapitalen gebeld te heb-
ben naar België. Het eerste jaar was vooral experi-
menteren, het heeft hem veel koninginnen gekost.
In 1999 bereikte hij een doorbraak, 50 % lukt en 
een jaar later bleek 100 % geslaagd. Een unicum, 
vertelt hij, de Belg noemde hem een Uitverkorene. 
Er kwamen veel mensen bij hem de kunst afkijken, 
maar het lukte maar weinigen om door te zetten. 
Pas sinds 2010 zijn er meer KI telers bijgekomen, 
de Buckfast bij werd op zijn waarde geschat. 
Sinds 2001 stond Bertus met zijn bijen in de boom-
gaarden in de Flevopolder. Als het zonnetje ging 
schijnen en de bijen actief werden, moest  de fruit-
teler vaak op handen en knieën zichzelf in 

veiligheid brengen. De interesse  van de fruitteler 
was gewekt omdat hij zelf ook bijen had.  
Het viel hem op dat het er rond de kasten van 
Bertus altijd gemoedelijk aan toe ging. De fruit-
teler wilde Buckfast bijen. In 2009 werd er een 
bevruchtingsstation in Flevoland mede door Ber-
tus opgericht. Door de bijen zorgvuldig te selec-
teren en te laten paren, worden de eigenschap-
pen van zwermtraagheid, grote vitaliteit, zacht-
aardigheid en haaldrift behouden. Dus naast de 
KI heeft Bertus zich ook toegelegd op het zgn. 
landbevruchten. De Flevopolder is een bijen arm 
gebied, waarin de geselecteerde koninginnen en 
darrenlijn uitgezet worden. 
Als Bertus over zijn bijen spreekt, maakt hij 
vaak een neerdalend gebaar met zijn handen, 
waarmee hij wil zeggen dat de bijen rustig naar 
beneden gaan als hij de kasten opent. We zien 
het met eigen ogen, in zijn kleine, zelfgemaakte 
bevruchtingskastjes zitten zeer rustige bijen en 
een koningin, zoals ik haar nog nooit heb gezien. 
Groot, glanzend en gezond. We zien de kleine 
jampotjes, die voer indruppelen. Hij laat zien hoe 
hij ijsazijn op een sponsje onder op de lade legt. 
Volgens Bertus is niet de varroamijt de grote 
boosdoener, maar de nosema cerana  een be-
langrijke indicatie voor bijensterfte. Zoals ik zei, 
Bertus wil het beste eruit halen en vertelt wel 
door, maar voor deze dame is het voor vandaag 
genoeg! Wordt vervolgd.

Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Al schrijvend achter mijn laptop mijmer ik terug 
over de afgelopen zomer. De langdurige hitte en 
droogte geven prachtige zwoele zomeravonden. 
Avonden om s’avonds heerlijk buiten te vertoe-
ven lekker met een wijntje tot in de late uurtjes… 
maar voor de drachtplanten was het vooral droe-
fenis…Hoe is het dan voor de bijen? Menig imker 
zal zich net als ik zorgen hebben gemaakt, weinig 
dracht betekent misschien wel een tekort aan 
voer. Is het nodig om ze bij te voeren? 

Bij mijn zes volkjes ( vier thuis en twee in Park 
Klarenbeek) heb ik gelukkig geen tekorten gezien. 
Bijvoeren was daarom niet nodig. Er was zelfs 
zoveel honing dat ik 3x heb geoogst in totaal zo’n 
100 kilo. Maar dat is mede dankzij het prachtige 
voorjaar natuurlijk. De laatste geslingerde honing 
was erg donker en stroperig, luizenhoning? Nee, 
dat noemen we voortaan woudhoning ( zoals in 
Duitsland Waldhonig) of boshoning toch? Klinkt in 
ieder geval aantrekkelijker ook al hebben de luizen 
er wel degelijk mee te maken.
De beroemde invasieve exoot de Reuzenspringbal-
semien heeft trouwens ook het onderspit gedolven. 
Enkele heb ik nog kunnen redden en deze worden 
nu dankbaar bezocht door allerlei soorten bijen. 
Verder leef ik natuurlijk mee met al die imkers die 
niet met hun volkjes naar de hei kunnen. Te wei-
nig bloei, en wat wel bloeit is voor de wilde bijen. 
Als je zo van Arnhem naar Apeldoorn rijdt of door 
de Achterhoek lijkt het wel herfst, zoveel bruine 
bomen. Eikels die vallen, uitgedroogde bramen…
Beetje triestig gezicht …
Zo, en nu ga ik iets leuks vertellen…tenslotte ge-
beuren er ook leuke dingen.
Eddie van de Ham belde mij of ik weer zin had om 
een zwerm te scheppen. Het was wel een ingewik-
kelde want hij zat er vermoedelijk al een jaar; dus 
waren er allemaal raten gebouwd. In een boom, 
in een plantsoen in Arnhem-Zuid. Eddie was er al 
geweest om te kijken en had overleg gepleegd met 
Herman hoe dit aan te pakken. Advies was om de 
raten voorzichtig los te snijden, in een kast te doen 
met elastieken in open raampjes. Een heel avon-
tuur stond ons weer te wachten…

Daar aangekomen met trap en imkerspullen om 
de klus te klaren zag ik voor het eerst de zwerm. 
Werkelijk een prachtig bouwwerk verweven met 
allerlei takjes in een kruin van een grote tak, mooi 
compact en verstopt in de boom. Als je het niet 
weet zou je het niet zien, zo mooi rustig.
En toen begon de discussie. Ik zag het niet zitten 
om dit nest kapot te maken. Zo zonde! En de bijen 
zullen daar ook niet blij van worden. Eddie wilde 
eigenlijk wel aan de slag. “Zo kunnen ze niet over-
winteren Juul, we moeten toch wat doen”.  Tja…
wat nu…Toch maar weer Herman bellen. 

Herman kwam gelukkig en kwam met een grandi-
oos idee. Dat nest hoeft helemaal niet persé kapot. 
Je kunt hem proberen in zijn geheel uit de boom te 
halen en in een dubbele broedkamer doen zonder 
raampjes. Afijn, dat was een plan. Dus wij weer op 

pad om dubbele broedkamers te halen en ander 
materieel zoals zagen en takkenscharen. Onder-
tussen was Ronald( zwager van Eddie uit Velp waar 
Eddie ook bijenkasten heeft staan) ook gearriveerd 
om te helpen. Herman bleef natuurlijk ook.

Uiteindelijk heeft Eddie alle omliggende takjes 
eerst voorzichtig afgeknipt waardoor het nest mooi 
zichtbaar werd, net zoals een soort hoofd onder 
een kapsel dat zichtbaar wordt. Daarna heeft 
hij met hulp van de andere mannen de grote tak 
doorgezaagd en in z’n geheel in de dubbele kast 
gedaan. Operatie geslaagd! En ik ? Ik stond erbij 
en ik keek erna…met het fototoestel erbij voor de 
illustraties in dit bijenblad. Het gaat goed met het 
volk, gelukkig gered zonder al teveel schade…

John weet ervan en het ligt in de planning om dit 
volk weer in de vitrine te hangen in de stal bij het 
Openluchtmuseum. Geweldig toch! Na de verhui-

zing aldaar is de vorige ‘natuurlijke’ zwerm op de 
een of andere manier ergens anders beland. En 
zo’n fenomeen is toch prachtig om te zien ook voor 
bezoekers van het Openluchtmuseum! 
Nu is het nog wachten op John….    Dus John….* 
 
Juul Hogeling 

*En John zit al met zo’n volk, “de grote klus” in het 
Openluchtmuseum, waarover in het juninummer 
werd geschreven. Daar zou in het voorjaar weer 
aan gewerkt gaan worden. (Red.) 
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Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

 brood met smaak...

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

www.bakkerijtomvanotterloo.nl

www.bellmakelaardij.nl 

Onze specialiteit: klassieke woningen 

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

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


