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Van de bestuurstafel
Het	is	weer	zomer.	Iedereen	en	alles	geniet	ervan,	
een	beetje	droog	en	iets	te	weinig	regen,	maar	onze	
bijen	vinden	voldoende	nectar.	Op	de	zwermapp	is	
er	druk	verkeer.
De	bijpraat	ochtenden		zijn	er	weer	en	in	het	kader	
van	de	open	imkerijdagen	op	9	en	10	juli	zal	ook	Si-
monveste	weer	open	zijn	voor	bezoekers.

Piet	Nibbeling	ontvangt	ons	na	2	jaar	weer	voor	de	
barbecue	op	25	juni.
U	ontvangt	nog	een	mail	hierover	en	kunt	hier	dan	
op	inschrijven.	Familie	is	ook	welkom.

Maar	er	is	ook	zorgelijk	nieuws.
Het	kenniscentrum	EIS	heeft	nu	ook	in	Amsterdam	
onderzoek	gedaan	en	is	tot	de	conclusie	gekomen	
dat	 er	 te	 veel	 bijenvolken	 in	 Amsterdam	 staan.	 3	
volken	 per	 vierkante	 kilometer	 zou	 wenselijk	 zijn	
om	de	wilde	bij	voldoende	ruimte	te	geven.
De	gemeente	Amsterdam	constateert	dat	er	op	het	
ogenblik	6	à	7	volken	per	vierkante	kilometer	staan	
en	 overweegt	 nu	 maatregelen.	 Deze	 zouden	 kun-
nen	zijn	een	registratieplicht	voor	de	imkers	en	een	
vergunningsplicht	 om	 bijenvolken	 te	 mogen	 hou-
den,	aldus	deze	gemeente.
Ook	hier	wordt	dus	tevoren	al	uitgegaan	van	voed-
selconcurrentie.

Des	te	belangrijker	wordt	het	onderzoek	van	onze	
vereniging	nu	EIS	ook	bezig	is	in	Arnhem	onderzoek	
te	doen.
We	 hebben	 de	 gemeente	 aangeboden	 om	 gelijk-
tijdig	met	het	onderzoek	van	EIS	zelf	ook	een	on-
derzoek	te	doen	of	en	in	hoeverre	er	sprake	is	van	
voedselconcurrentie	door	onze	honingbijen	en	wel	

door	pollen	 te	 verzamelen	 in	de	drie	onderzoeks-
gebieden	 (Immerloo	 park,	 koningsheide	 en	 Mein-
derswijk)	 .	Gecoördineerd	door	Eric	Blankert	wor-
den	door	3	van	onze	imkers	die	daar	kasten	hebben	
staan	 pollen	 verzameld	 en	 in	 Veenendaal	 onder-
zocht	om	te	zien	op	welke	drachtplanten	onze	bijen	
hebben	gevlogen.
Uiteindelijk	is	het	doel	te	bezien	in	hoeverre	wilde	
bij	 en	 honingbij	 dezelfde	 drachtplanten	 bezoeken.	
Wordt	vervolgd.

In	het	komende	najaar	loopt	de	huidige	zittingster-
mijn	 van	 4	 jaar	 af	 van	 de	 40	 ledenraadsleden	 van	
de	NBV.	Deze	ledenraad	is	het	hoogste	orgaan	van	
deze	vereniging	en	wordt	gekozen	uit	de	verschil-
lende	groepen	van	de	leden.
Arnhem-Velp	maakt	deel	uit,	met	10	andere	afde-
lingen,	 van	 de	 groep	 Veluwe-Zuid	 die	 3	 afgevaar-
digden	 in	 deze	 raad	 heeft.	 In	 juni	 zal	 een	 evalua-
tie	 plaatsvinden	 of	 deze	 groepen	 structuur	 al	 dan	
niet	 goed	 functioneert	 en	 of	 het	 wel	 voldoende	
herkenbaar	 is	 voor	 de	 leden	 met	 name	 of	 de	 al-
gemene	belangen	op	deze	wijze	goed	worden	be-
hartigd.	 Naast	 belangen	 van	 de	 leden,	 kwaliteits-
bewaking,	opleidingen	etc.	gaat	het	vooral	ook	om	
hoe	om	te	gaan	met	de	komende	registratieplicht,	
verdeling	 van	 de	 honinggelden	 (bijdrage	 van	 EU	
en	 LNV	 aan	 de	 imkerij)	 op	 landelijk	 gebied	 ter-
wijl	ook	de	biodiversiteit	hoog	op	de	agenda	staat.	
Meningen	 van	 de	 leden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	

Paula Swenker
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Juni
Zaterdag 25 juni 10:00uur,	bijpraatochtend	op	Simonveste

Zaterdag 25 juni 17:00uur, 	jaarlijkse	BBQ	op	de	Paardenmaat,		
Rijkerswoerdsestraat	21,	6836	AG	Arnhem.		
Aanmelden	bij	Yorben:	secretaris@debijenstal.nl	

Juli
Het	is	de	bedoeling	om	stal	Simonveste	weer	elke	zondag	open	te		
stellen	voor	publiek	zoals	vóór	Corona	gebruikelijk	was.		
Dat	wil	zeggen	dat	onze	verenigingsstal	open	staat	voor	bezoekers	van		
11:00-16:00uur	en	in		tijdsvakken	van	2,5	uur	door	twee	demonstrateurs		
bemand	moet	worden.	

Twee mensen van 11:00-13:30 en twee anderen van 13:30-16:00 uur. 

Een	demorooster	als	vanouds	is	alleen	mogelijk	als	er	voldoende	aanmeldingen	zijn	van	demon-
strateurs.	Als	je	graag	wilt	vertellen	over	het	wonderbaarlijke	leven	van	bijenvolken	meld	je	dan	
aan	voor	de	demodienst	via	Herman:		h.radstake@upcmail.nl

Demodagen Simonveste zijn op zondag:  3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli en 31 juli. 

(Op	voorwaarde	dat	er	voldoende	aanmeldingen	zijn	voor	de	bemanning	om	een	demorooster	te	
kunnen	maken.	Meld	je	aan	voor11:00-13:30	of	13:30-16:00	uur	

9/10	juli	zijn	daarbij	de	Landelijke	Open	Imkerij	dagen.

Honingkeuring. Let op dit jaar>>> in juli<<<

In	 tegenstelling	tot	voorgaande	 jaren	wordt	de	Honingkeuring	 (experimenteel)	 in	 juli	georgani-
seerd.	Dit	naar	aanleiding	van	vele	leden	die	herhaaldelijk	hebben	aangegeven	in	het	najaar	niet	
meer	over		honing	te	beschikken	om	te	laten	keuren.	De	honingkeuring	wordt	gecombineerd	met	
een	lezing	en	vindt	dit	jaar	plaats	bij	collega	vereniging	de	Liemers.	

Je	wordt	per	mail	over	de	datum,	spreker	c.q	lezingthema	geïnformeerd		!

Zaterdag 30 juli  10:00 uur,	bijpraatochtend	op	Simonveste	

Augustus 
Demodagen Simonveste zijn op zondag:  7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en 28 augustus.  
(Op	voorwaarde	dat	er	voldoende	aanmeldingen	zijn	voor	de	bemanning	om	een	demorooster	te	
kunnen	maken.	Meld	je	aan	voor11:00-13:30	of	13:30-16:00	uur)

Zaterdag 27 augustus 10:00uur,	bijpraatochtend	op	Simonveste

deBijenstal
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September 
Demodagen Simonveste zijn op zondag: 4 september, 11 september, 18 september en 25 sep-
tember. (Op	voorwaarde	dat	er	voldoende	aanmeldingen	zijn	voor	de	bemanning	om	een	demo-	
rooster	te	kunnen	maken.	Meld	je	aan	voor11:00-13:30	of	13:30-16:00	uur) 

Zaterdag  24 september 10:00 uur, bijpraatochtend	op	Simonveste.	 

In september zal de volgende uitgave van De Bijenstal verschijnen. Als je hiervoor een stukje 
wilt aanleveren dan is de ‘deadline’ (uiterste aanleverdatum) op 5 september.      



deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken   |   Juni 2022   |   jaargang 47

7

deBijenstal

6

Groenadoptie aan de Kennedylaan in 
Velp. Het vervolg op 2021

Wat	 komt	 er	 zoal	 bij	 kijken	 voor	 ons	 imkers	 als	
“adoptiefamilie”?

Voor	het	stuk	aan	de	Kennedylaan,	wat	zijn	de	ver-
wachtingen	en	wat	doet	de	gemeente	Rheden?
Allereerst:	aan	de	oproep	van	Henk	Hoge	hebben	de	
volgende	collega’s	positief	gehoor	gegeven:
Suzanne	 Geeris,	 Han	 Holdijk,	 Henk	 Hoge,	 Louis	
Janssen,	 Wil	 Berns,	 Rutger	 Holtus,	 Arthur	 Ohm	
en	 Herman	 Radstake.	 Deze	 hebben	 in	 wisselende	
groepjes	meegewerkt	aan	de	best	zware	klus.

Het	is	een	mooi	gebaar	dat	wij	als	vereniging	met	
een	groep	imkers	de	bestrijding	doen	van	de	“Bij-
voet”	 en	 de	 “Melganzevoet”	 .	 Bestrijding	 gebeurt	
op	de	manier	van	afknippen	of	uitsteken.	Uitsteken	
heeft	de	voorkeur	aangezien	dit	het	beste	resultaat	
geeft.	Beslist	geen	gebruik	van	chemicaliën	uiter-
aard.

Het	 werken	 met	 schop	 en	 riek	 is	 voor	 de	 meeste	
imkers	niet	dagelijkse	kost.	Daarbij	bleek	dit	voor-
jaar	zo	droog	dat	de	kleiachtige	grond	keihard	was	

De gemeente Rheden, in de persoon van Jurgen Thijssen hoofd Groen en Speelplaatsen, heeft in 2021 
gevraagd of de imkersvereniging ook in 2022 zou willen meewerken aan een tweede ronde van het 
groenadoptieplan. Het betreft een flink stuk berm langs een deel van de Kennedylaan, direct aan je 
rechterhand, als je vanaf het Velperbroekcircuit Velp binnenrijdt. De gemeente heeft daar al enkele 
jaren een project lopen. In voorgaande jaren heeft de gemeente in die strook, meerjarige bloemrijke 
(voornamelijk inheemse) zaden gezaaid. Met een redelijk tot goed effect.

geworden.	Daardoor	viel	het	niet	mee	om	zelfs	klei-
ne	planten	los	te	steken.	Menig	zweetdruppel	is	dan	
ook	los	gekomen.
Maar	bovenal	het	bleef	een	sociale,	en	gezellige	ac-
tiviteit.	
Verder	het	verwijderen	van	zwerfafval	dat	we	helaas	
overal	 steeds	 meer	 tegenkomen,	 dus	 ook	 in	 deze	
fraaie	bloemrijke	strook.
Het	maaien,	twee	keer	per	jaar,	gebeurt	door	de	ge-
meente	zelf.
Het	groenafval	wordt	door	de	gemeente	afgevoerd.
De	adoptie	is	in	een	eenvoudige	overeenkomst	vast-
gelegd	met	daarin	de	basis	spelregels.
De	 gemeente	 Rheden,	 met	 name	 Gijs	 Vervuurt,	
teamleider,	 de	 man	 in	 de	 gele	 broek	 op	 de	 foto,	

heeft	ons	daarbij	steeds	goed	geassisteerd,	en	van	
het	noodzakelijke	gereedschap	voorzien.	
De	oproep	van	Henk	Hoge	leverde	een	mooi	resul-
taat	op:	zo’n	7	imkers	hebben	zich	gemeld	als	vrij-
williger.	
Uit	een	tussentijds	monitoringsrapport	blijkt	dat	de	
biodiversiteit	van	de	vegetatie	mooi	is	toegenomen:	
meer	dan	18	soorten	in	zo’n	relatief	kleine	strook!

Nogmaals	dank	voor	de	verleende	inspanning
Henk	Hoge	was	opnieuw	bereid	om	de	coördinatie	
op	zich	te	nemen,	waarvoor	dank!

Arthur Ohm

7
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De	spanning	of	het	goede	antwoord	gekozen	werd	is	
heel	goed	te	lezen	op	de	kindergezichten,	maar	ook	
op	die	van	de	volwassenen.
De	stromen	bezoekers,	jong	en	oud,	die	langs	kwa-
men,	konden	hun	hart	ophalen	aan	de	veelheid	aan	
informatie	die	de	10	kramen	met	hun	enthousiaste	
vrijwilligers	aanreikten.	Veel	 leuke	gesprekken	en	
boeiende	 ontmoetingen	 hebben	 we	 zo	 gedurende	
die	drie	dagen	meegemaakt.
Het	 was	 vermoeiend,	 maar	 zeer	 verrijkend,	 voor	
jong	en	oud.
Ons	advies	zou	zijn:	Burgers’	Zoo	directie	maak	er	
een	 jaarlijks	 evenement	 van.	 Wel	 met	 wisselende	
thema’s.

Arthur Ohm

Als een van de vrijwilligers bij het door Arthur be-
schreven evenement heeft Edith hierna op haar be-
kende luchtige manier een beeld ervan geschetst.

Met Edith in de kraam Buurnatuur.

Op	een	mooie	Pinksterdag,	zat	ik	met	Marcel	
Simon	en	Han	Holdijk	in	de	woestijn.	Gekleed	op	een	
winderige,	natte	buiten	dag,	kwamen	we	terecht	in	
de	warme	desert!	Vergeleken	met	het	Openlucht-
museum	waren	er	aanmerkelijk	meer	kinderen	en	
minder	buitenlandse	toeristen.	

We	 waren	 in	 ontzettend	 leuk	 gezelschap.	 Het	 IVN	
had	 een	 heel	 veelzijdige	 kraam,	 met	 planten	 en	
beestjes.	 Naast	 ons	 kon	 je	 bij	 de	 HAS	 grabbelen	
in	de	aarde	naar	bodemdiertjes	en	in	een	ton	naar		
waterleven	(	oa	rivierkreeften).	Het	meest	waren	we	

De	Quizkast	is	nu	al	16	jaar	in	bezit	en	gebruik	bij	
onze	 vereniging,	 maar	 raakt	 soms	 (tijdelijk)	 in	 de	
vergetelheid.	De	kast	werd	door	Theo	Moorman	van	
onze	vereniging	nagebouwd	van	die	van	imkerver-
eniging	Doesburg.	

De	spanning	of	het	goede	antwoord	gekozen	werd	is	
heel	goed	te	lezen	op	de	kindergezichten,	maar	ook	
op	die	van	de	volwassenen.

Burgers’ Zoo Buurnatuur Pinksteren 
2022
Onder deze titel kan je erg veel begrippen en thema’s vangen.
Dat was ook precies een van de doelen, die de mensen van het projectteam zich hadden voorgesteld.
De natuur is overal om ons heen, maar nergens zo nadrukkelijk als in deze bijzondere dierentuin, die 
Burgers’ Zoo voor inwoners uit Arnhem en wijde omgeving tot een soort icoon maakt.

In	 april	 kwam	 er	 een	 e-mail	 voorbij	 met	 de	 titel:	
“BioBlitz”,	 	 een	 uitnodiging	 om	 mee	 te	 doen	 als	
“groene”	 organisatie.	 Ook	 bij	 onze	 Imkervereni-
ging	Arnhem-Velp	e.o.	,	via	de	NBV	en	bij	de	nieuwe	
stichting	Vitale	Biotopen.
Omdat	elke	publiciteit	voor	onze	bijzondere	hobby	
welkom	is,	en	we	er	altijd	wat	van	kunnen	opsteken,	
besloten	we	mee	te	gaan	doen.	Dus	3	organisaties	
gingen	 samen	 een	 kleine	 kraam	 bemensen.	 Met	
naast	ons	kramen	met	buren	in	de	natuur.

Samen	 met	 Marianne	 Meijboom,	 beleidsmede-
werker	van	de	NBV	werd	er	een	planning	en	dien-
strooster	 gemaakt,	 en	 aan	 alle	 vrijwilligers	 	 voor	
instemming	voorgelegd.	Een	proces	dat	opvallend	
soepel	is	verlopen.

Marianne	zorgde	voor	veel	PR-materiaal	en	laag
drempelige	folders,	banners,	zakjes	bloemzaadjes	
en	 de	 imkers	 en	 de	 bestuursleden	 van	 de	 imkers	
en	 de	 stichting	 lieten	 zich	 niet	 onbetuigd:	 nieuwe	
banners,	blocnotes,	balpennen	etc.
Maar	het	succesvolste	attribuut	bleek	alle	dagen	te	
zijn:	de bekende Quizkast.	
Een	echte	publiekstrekker,	maar	dan	voor	jong	en	
ouder(s)	en	opa’s	en	oma’s.
Het	is	een	soort	flipperkast,	maar	dan	met	ouder-
wetse	glazen	knikkers.
Burgers’	 Zoo	 had	 nog	 een	 gouden	 greep	 gedaan:	
de	kinderen	kregen	een	mooie	stempelkaart.	Daar-
mee	moesten	ze	langs	alle	10	kramen.	En	na	een	of	
meer	opdrachtjes	kregen	ze	de	fel	begeerde	stem-
pel,	soms	op	de	verkeerde	plaats.
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onder	 de	 indruk	 van	 de	 wildopvang	 in	 Doorwerth,	
Avolare.	 Een	 nieuwe	 dierenopvang	 voor	 8000	 die-
ren,	het	bezoekerscentrum	opent	binnenkort	haar	
deuren.	Een	aanrader	denken	wij.	
Zoals	Arthur	al	beschrijft	hielden	de	kinderen	ons	
lekker	bezig	met	hun	stempelkaart,	echt	weer	ver-
rassend	 hoeveel	 ze	 al	 weten	 van	 bijenvolken.	 Op	
scholen	wordt	er	veel	aandacht	aan	besteed,	merk-
te	ik.	Overigens	miste	ik	de	stempel	en	heb	ik	zeker	
200	bijtjes	getekend!	

Onze	 kraam	 trekt	 altijd	 mensen,	 die	 iemand	 van	
dichtbij		kennen	die	imker	is.	In	plat	Ernems	kregen	
we	te	horen	dat	de	door	ons	verfoeide	wasmot	larve	
voor	flink	wat	geld	verkocht	kan	worden	aan	de	fo-
rellenkwekerij.	Zij	gebruiken	het	als	aas,	de	vissen	

zijn	er	dol	op.	Weer	wat	geleerd.
Natuurlijk	 lieten	 we	 mensen	 het	 verschil	 proeven	
tussen	 de	 biologische	 honing	 uit	 de	 supermarkt	
en	onze	eigen	honing	rechtstreeks	uit	de	kast.	Han	
vertelde	erbij	dat	alle	enzymen	en	mineralen	door	
verhitting	uit	de	biologische	honing	waren	gestookt.	
En	Edith	proeft	de	zon	en	de	bloemen.	Marcel	stond	
op	de	reservelijst,	maar	was	de	hele	dag	aanwezig,	
hij	struinde	wat	rond	bij	de	buurkramen	en	kwam	
met	leuke	info	terug.	Heel	goed,	om	als	imkerver-
eniging	deel	van	een	groter	geheel	 te	zijn!	 	Het	 is	
inderdaad	altijd	een	intensieve,	maar	ook	een	ver-
rijkende	klus.	Ben	je	in	de	gelegenheid,	doe	dan	ze-
ker	ook	eens	een	dagdeel	mee	in	een	kraam	van	de	
vereniging!

Arthur	geeft	de	complimenten	aan	de	organisatie,	
maar	 ik	geef	hem	een	dikke	pluim.	Fijn	geregeld,	
we	hebben	een	mooie	bijdrage	geleverd	aan	Buur-
natuur.	

Edith Peters

Formeel	zijn	zuivelproducten	van	dierlijke	oorsprong.	
Juist	zuivel	geeft	niet	zelden,	vaker	dan	bij	het	eten	
van	vlees,	gezondheidsklachten.	Sommige	mensen	
vermijden	daarom	zuivel.	En	geldt	“Met	melk	meer	
mans”	 dan	 nog	 wel?	 De	 keuze	 tussen	 dierlijk	 en	
plantaardig	voedsel	wordt	door	mensen	niet	altijd	
op	dezelfde	grond	gemaakt.	Honing	vormt	net	zo’n	
dilemma	 als	 zuivel.	 Vegetariërs	 eten	 geen	 dieren,	
maar	wel	dierlijke	producten,	zoals	zuivel	en	eieren.	
Ze	willen	geen	dieren	doden	voor	hun	voedsel.
Veganisten	 eten	 geen	 dierlijke	 producten.	 Zo	 heb	
je	 ook	 nog	 pescotariërs,	 vegetariërs	 die	 wel	 vis	
eten,	 misschien	 als	 overstap.	 Of	 flexitariërs	 die	
minder	vlees	eten	omdat	ze	dat	verstandig	vinden	
of	vanwege	de	lijn	en/of	gezondheidsklachten.Maar	
hoe	zit	dat	nu	met	honing?
Verstokte	 veganisten	 beschouwen	 honing,	 net	 als	
zuivel,	als	zijnde	van	dierlijke	oorsprong	en	eten	het	
daarom	niet.	Tenslotte	wordt	het	pas	honing	als	de	
bijen	 van	 de	 nectar	 honing	 gemaakt	 hebben	 door	
toevoeging	 van	 enzymen,	 mineralen,	 vitamines,	
en	 door	 verdamping	 het	 juiste	 percentage	 water	
hebben	 bewerkstelligd.	 Er	 zijn	 ook	 mensen	 die	
honing	beschouwen	als	een	soort	van	geraffineer-

de	suiker	en	dus	een	ongezonde	koolhydraat	bron.	
Zijn	er	studies	verricht	waarbij	de	effecten	van	het	
eten	 van	 honing	 worden	 vergeleken	 met	 het	 eten	
van	 dezelfde	 samenstellende	 suikers	 zonder	 dat	
die	door	de	bij	zijn	bewerkt?
Honing	 bestaat	 deels	 uit	 glucose	 en	 deels	 uit	
fructose.	 Afhankelijk	 van	 de	 bloemsoort.	 Sucrose	
bestaat	 ook	 uit	 deze	 suikers	 en	 in	 een	 onderzoek	
werd	een	mengsel	(kunstmatige	honing)	vergeleken	
met	honing	met	eenzelfde	verdeling	van	deze	twee	
suikers	1).	Deze	studie	laat	zien	dat	honing	de	trigly-
ceriden	en	de	LDL-C	2)	verlaagde	terwijl	de	“kunst-
matige	 honing”	 ze	 verhoogde.	 Bij	 diabetici	 deed	
honing	 de	 glucose	 spiegel	 minder	 stijgen	 dan	 bij	
het	eten	van	de	kunstmatige	honing.
Een	 verklaring	 zou	 kunnen	 zijn	 dat	 honing,	 naast	
suikers	ook	rijk	is	aan	stikstofmonoxide	en	zijn	me-
tabolieten.	Deze	stoffen	spelen	een	 rol	bij	 ontste-
kingen	en	allergische	reacties.	Het	zou	een	van	de	
redenen	 kunnen	 zijn	 dat	 honing	 een	 andere,	 voor	
het	lichaam	hopelijk	betere,	reactie	bewerkstelligt	
dan	die	van	de	samenstellende	suikers	alleen.	Maar	
honing	blijft	niettemin	als	natuurproduct	een	voe-
dingsmiddel,	 dat	 voornamelijk	 uit	 suikers	 bestaat	
en	 daarvan	 wil	 men	 er	 toch	 ook	 weer	 niet	 teveel	
consumeren.Kortom,	vrijheid,	blijheid,	laat	een	ieder	
eten	wat	hij	of	zij	goed	vindt,	maar	overdrijf	het	niet.		

Henk Berendsen

1)J Med Food. Spring 2004;7(1):100-7.Natural honey 
lowers plasma glucose, C-reactive protein, homocyste-
ine, and blood lipids in healthy, diabetic, and hyperlipid-
emic subjects: comparison with dextrose and sucrose. 
Noori S Al-Waili 1
2) LDL-C is een lipoproteïne dat cholesterol vervoert 
in het bloed en ervoor zorgt dat het cholesterol wordt 
afgezet aan de wanden van bloedvaten. Hierdoor draagt 
het bij aan vernauwing van bloedvaten en hart- en vaat-
ziekten. LDL-C wordt daarom ook wel het ‚slechte‘ cho-
lesterol genoemd.

Wie eet er nu geen honing?
Waarom kiezen mensen tussen plantaardige of dierlijke voeding? Of iets daar 
tussenin?  Bekend is dat men uitstekend kan leven, zoals bijvoorbeeld Eskimo’s, 
door alleen voeding van dierlijke oorsprong te consumeren. De meeste mensen 
verdragen dierlijke voeding goed. Maar evengoed blijkt het eten van uitsluitend 
plantaardig voedsel goed verdragen te worden.
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Drachtplanten: 
Sleedoorn (Prunus spinosa)

Dat klopt deels ook wel. Want vroeger gebruikten 
boeren deze heesters als natuurlijke afrastering om 
hun vee binnen de percelen te houden. 
Zijn naam verraadt al waarom dat handig was. 
Deze heester heeft enorme doorns van 1,5-2 centi-
meter. Daar wil vee niet doorheen lopen. De doorns 
bieden de plant tevens bescherming tegen vraat 
van grote grazers. Waarbij ook menige eik in de 
beschutting van sleedoorns de kans kreeg om te 
volgroeien. Sleedoorn groeit voornamelijk aan bos-
randen. Richting stal Simonveste staan langs het 
wandelpad van Landgoed Heuven een aantal van 
deze struiken. 

De Sleedoorn is een heester met grote natuurwaar
de. Naast het feit dat deze heester is opgenomen 

n de lijst van de, op wilde bijen gespecialiseerde,  
plantenvinder* zou je de sleedoorn beter een all-
rounder kunnen noemen.  
Voor een aantal vlinders is dit dé waardplant om 
hun eitjes af te zetten. Daarbij voor de hand liggend 
uiteraard als eerste te noemen de sleedoornpage, 
maar ook de koningspage en de pruimenpage ma-
ken gebruik van deze waard. De rupsen voeden 
zich vervolgens met het blad. 
Voor vogels biedt de dicht vertakte groeiwijze een 
prima basis om een nestje te bouwen en onder an-
dere roodborstjes en merels zijn hier graag te gast. 
Ook de hazelmuis bouwt haar kogelvormige nestje 
in de dichte vertakking. Voor vogels is het verblijf in 
de sleedoorn tevens all-inclusief door het menu aan 
rupsen en sleedoornbessen. 

Sleedoorn: Het doet je denken aan vergeten groenten, iets van vroeger…

De sleedoornbessen zijn erg wrang van smaak en 
voor ons pas eetbaar na de eerste vorst (of een 
aantal dagen in de vriezer). Vroeger werd er vooral 
jam van gemaakt. In oost Europese landen zijn de 
sleebessen nog steeds in trek voor het maken van 
Slibowitz, een gedestilleerde drank met een alcohol 
promillage van maar liefst  42%.      
    
Als in de meeste struiken het blad nog moet ver-
schijnen laat de sleedoorn zijn uitbundige witte 
bloeiwijze zien en is de hele struik één grote wit-

13

te, zoet geurende bloesemwolk. Sleedoorn behoort 
met zijn bloeiperiode in maart/april  tot de vroeg-
bloeiers. Bloeit na de kornoelje maar nog vóór het 
fruit. De bestuiving vindt plaats door bijen. N/P 
waarde 2/4.

Lotty van den Bosch
Foto’s Ron Poot

*h t tps : / /b ienennutzgar ten.de/p f lanzenf in-
der-desktop/
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Het	blijkt	een	beeld	uit	1867	te	zijn,	gemaakt	door	
de	 toen	 nog	 in	 Arnhem	 wonende	 beeldhouwer	
Frans	Stracké.	Het	oudste	kunstwerk	uit	de	collec-
tie	van	Rijnstate,	nog	afkomstig	van	het	voormalige	
Arnhemse	Diaconessenhuis.	Een	romantisch	beeld	
van	2	jongetjes	die,	lijkt	wel,	iets	verborgen	houden.	
En	dat	blijkt	dan	een	bijenkorf	te	zijn	terwijl	ervoor	
een	stuk	raat	te	zien	is	plus	enkele	bijen.

Nu	 is	 het	 grappig	 dat	 in	 de	 sokkel	 een	 bijna	 niet	
te	 lezen	 tekst	 is	 gebeiteld:	 “Malum	 melli	 dulcius	
dolor”.	Je	denkt	dan	als	 je	het	woord	dolor	(=pijn)	

Bijen in de kunst
Tijdens een bezoek aan ziekenhuis Rijnstate ontdekte ik in de hal een kunstwerk in de vorm van een 
marmeren beeld. Rijnstate heeft op diverse plaatsen kunst geëxposeerd, merendeels aan de wanden. 
Ik zou het beeld waarschijnlijk voorbij zijn gelopen als mijn oog niet viel op een stuk bijenraat erbij. Dan 
word ik getriggerd, Bijen in de Kunst?

leest,	dit	beeld	in	de	hal	van	het	ziekenhuis	zal	wel	
met	pijn	te	doen	hebben,	en		met	de	woorden	“mel-
li	 dulcius”	 de	 zoete	 honing	 die	 de	 pijn	 weer	 goed	
maakt	of	zo.	Dan	blijft	het	woord	“malum”	nog	over	
dat	slecht	of	kwaad	kan	betekenen.	Maar	ook	wel	
appel…..
Omdat	ik	er	niet	uitkwam	heb	ik	de	verantwoorde-
lijke	voor	kunst	in	het	ziekenhuis	ernaar	gevraagd.	
En	 omdat	 hij	 het	 ook	 niet	 wist	 vroeg	 hij	 weer	 zijn	
relaties,	o.a.	een	taalwetenschapper	en	een	docent	
klassieke	 talen.	Het	 is	de	moeite	waard	om	te	 le-
zen	welke	reacties	hij	van	hen	kreeg.	De	hele	gram-
matica	van	het	Latijn	werd	erbij	gehaald,	maar	de	
oplossingen	 sneden	 geen	 hout.	 Misschien	 zijn	 er	
lezers	die	hun	licht	er	over	laten	schijnen.	Wel	kan	
ik	zeggen	dat	op	internet	te	lezen	valt:	“er	is	twijfel	
over	de	betekenis	van	de	titel”.	Maar	ik	dwaal	af	van	
de	bijen	en	wil	dan	ook	eindigen	met	de	onverwach-
te	en	toch	wel	verrassende	informatie	dat	het	beeld	
bekend	staat	als	 “De	honingdieven”.	En	als	 je	het	
beeld	nog	eens	bekijkt,	valt	daar	ook	wel	iets	voor	
te	zeggen.

Marcel Simon

1414
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              “D’r Bij”
Door te beschrijven wat een lid naast bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

Maar Paula, ik kan de koningin nog niet 
vinden!	
	
Naam: Henk Berensen 
Leeftijd: 70 jaar 
Getrouwd en 5 volwassen kinderen 
Woont: afwisselend in De Steeg en Den Haag 
Beroep: Longarts

Een	 nieuw	 bestuurslid,	 nog	 in	 opleiding	 tot	 im-
ker,	wonend	in	het	tuinmanshuis	op	het	prachtige	
landgoed	Rhederoord.	Het	pand	dat	valt	onder	mo-
numentenzorg	en	draagt	de	naam	de	4	Beren.	En	
inderdaad	 op	 de	 4	 buitendeuren	 zijn	 4	 ijzeren	 be-
renkoppen	 te	 vinden.	 Tja,	 Berendsen,	 lacht	 Henk.	
Hij	 begon	 2	 jaar	 geleden	 aan	 de	 basiscursus	 im-
keren	en	na	 twee	 jaar	Corona	onderbreking,	volgt	
hij	nu	de	praktijklessen.	Genoeg	onderwerpen	om	
over	te	praten!	Veel	vragen	hoef	 ik	niet	 te	stellen,	
Henk	vertelt	graag	over	zijn	leven.	We	zijn	overigens	
collega’s,	want	hij	 verzorgt	voor	de	sociëteit	Witte		
interviews	en	columns	in	het	verenigingsblad.	Dat	
is	 ook	 de	 reden	 dat	 het	 bestuur	 hem	 bij	 onze	 re-
dactie	 heeft	 geïntroduceerd.	 Hij	 wil,	 vanwege	 zijn	
medische	achtergrond,	gaan	schrijven	over	de	 fa-
bels	en	feiten	rondom	gezondheid	en	bijenproduc-
ten.	 We	 zitten	 buiten,	 de	 nieuwe	 robotgrasmaaier	
doet	z’n	werk	naar	tevredenheid.	In	het	midden	van	
het	weiland	staan	3	jonge	beuken,	daaronder	staat		
sinds	gisteren	een	kleine	broedaflegger.	Deze	actie	
heeft	Henk	wel	een	fors	gezwollen	arm	opgeleverd,	
hij	had	zijn	handschoenen	op	een	ander	locatie	lig-
gen.	Herkenbaar	voor	velen	van	ons,	denk	ik.	Rond-
om	het	weiland	een	omheining	van	ruwe	gespleten	
kastanje	delen,	robuust	en	karakteristiek.	Een	leeg	
ooievaarsnest	 in	 het	 land,	 in	 de	 avond	 komen	 de	
edelherten,	dassen	en	konijnen.	

Hij	 neemt	 me	 mee	 naar	 zijn	 jeugd	 in	 Doetinchem	
op	 het	 Julianaplein	 speelden	 hordes	 kinderen	 op	
straat.	Bij	favoriete	buurvrouw,	tante	Els,	alle	buur-
vrouwen	 heetten	 tante,	 woonde	 een	 zonderlinge	
man.	 Gebocheld,	 slecht	 bewegend,	 op	 een	 drie-
wielfiets	en	imker.	Als	er	een	zwerm	was	geland	op	

het	Julianaplein,	werd	er	een	zakdoek	bij	gehangen.	
Afblie’m,	wilde	dat	zeggen.	Met	grote	eerbied	keken	
de	kinderen	naar	het	schouwspel	als	het	volkje	 in	
een	korf	werd	gedaan.	Later	verhuisde	Henk	naar	
Zeist,	waar	de	vader	van	een	vriendje	hem	wel	eens	
vroeg	te	helpen	bij	het	imkeren	en	slingeren.

Henk	ging	studeren	in	Groningen	en	had	naast	zijn	
studie	 en	 promotieonderzoek	 voor	 het	 KWF	 veel	
andere	interesses.	Ik	was	een	sleutelaar,	vertelt	hij,	
oude	auto’s,	m.n.	Volvo	en	DS.	Hij	hield	van	sporten,	
tennis	en	roeien.	Trainde	zelfs		in	de	nationale	se-
lectie	voor	de	olympische	spelen	in	Moskou.	Ik	was	
lang,	 licht	 en	 ik	 kon	 afzien,	 zegt	 hij,	 maar	 uitein-
delijk	legde	ik	mijn	prioriteit	bij	de	studie.	Zijn	co-
schappen	deed	hij	op	Curaçao.	Ook	daar	sleutelde	
hij	aan	een	Chevrolet,	die	hij,	nadat	hij	vertrok	naar	
St.	Eustatius	op	het	vliegveld	 ,	weg	heeft	gegeven	
aan	iemand	die	daar	rondliep.		Na	zijn	artsexamen	
beleefde	 hij	 daar	 zijn	 eerste	 praktijkervaring.	 Hij	
was	daar	veearts,	 tandarts,	huisarts	en	rechter	 in	
één.	

In	Nederland	kreeg	hij	zijn	opleiding	als	longarts.	In	
Den	Haag	zette	hij	zich,	ook	op	verzoek	van	de	toen-
malige	 burgemeester	 Deetman,	 in	 voor	 de	 expat-
gemeenschap.	 Deze	 hadden	 weinig	 vertrouwen	 in	
de	Nederlandse		gezondheidszorg	destijds.	Bij	vele	
bijeenkomsten	gaf	hij	uitleg	over	de	organisatie	van	
de	gezondheidszorg	in	Nederland.	Dat	de	kwaliteit	
aantoonbaar	goed	was	en	dat	veel	onvrede	berustte	
op	de	minder	prettige	manier	van	spreken	van	de	
Nederlanders.	Hun	Engels,	met	de	zinsopbouw	van	
het	Nederlands,	het	zogenaamde	Denglish,	Dutch	
Eglish,	 klinkt	 bot	 voor	 buitenlandse	 oren.	 Het	 is	
alsof	 de	 hond	 wordt	 toegesproken.	 Het	 doel	 was,	
behalve	 te	 laten	zien	dat	er	goede	zorg	wordt	ge-
leverd,	 ook	 de	 grote	 economische	 betekenis	 voor	
Den	Haag	van	deze	50.000	expats.	Het	mogen	huis-
vesten	van	al	die	internationale	organisaties	levert	
Den	Haag	veel	werkgelegenheid	op.	Henk	bleek	een	
goede	verbinder,	met	een	zeer	brede	kennis	van	za-
ken	en	een	open	blik.	Hij	maakte	gebruik	van	zijn	
lidmaatschap	van	de	sociëteit,	die	overigens	 ruim	

3500	 leden	 telt.	 Op	 het	 instituut	 Clingendael	 met	
zijn	 prachtige	 Japanse	 tuin,	 kwam	 hij	 een	 bevlo-
gen	 imker	 tegen	die	hem	 inspireerde	om	zelf	ook	
imker	 te	 willen	 worden.	 Henk	 vertelt	 enthousiast	
over	de	stad	van	Vrede	en	Recht	(Den	Haag)	en	het	
belang	van	deze	principes.	Veel	jonge	buitenlandse	
diplomaten	volgden	opleidingen	op	Clingendael.	Dit	
bezorgt	 Nederland	 en	 Den	 Haag	 veel	 bekendheid	
en	goodwill	 in	de	wereld,	als	deze	 jonge	diploma-
ten	later	 in	hun	levens	bestuurders	 in	hun	landen	
van	herkomst	zijn	geworden.	In	Den	Haag	is	Henk	
lid	van	de	Golfclub	op	Duinzicht,	waar	hij	zich	inzet	
voor	de	biodiversiteit	en	het	 terugdringen	van	be-
strijdingsmiddelen.		Daarnaast	werkt	hij	nog	1	dag	
in	de	week	als	longarts	en	wil	hij	volgend		jaar	daar-
mee	gaan	stoppen.

In	de	schuur,	bij	Rhederoord,	heeft	Henk	nog	een	
ander	project	staan,	het	 is	een	Porsche,	een	trac-
tor,	 die	 hij	 sinds	 1	 jaar,	 samen	 met	 zijn	 buurman	
en	broer	Joop	heeft	gereviseerd.		Hij	kocht	hem	van	

een	boer	uit	Loenen,	alles	is	eraf	geweest.	Nu	staan	
de	nieuwe	banden	klaar	en	dan	kan	hij	ermee	gaan	
rijden.	De	buitenkant	blijft	zoals	hij	is,	in	gebruikte,	
oude	staat.	Trots	laat	hij	zien	dat	het	starten	>	lo-
pen	is	met	het	ding,	de	uitlaat	is	vakkundig	buiten	
de	 schuur	 geleid.	 Henk	 verheugt	 zich	 op	 de	 jaar-
lijkse	Porsche	dag	op	het	landgoed,	hij	gaat	vast	en	
zeker	met	zijn	tractor	er	tussen	rijden.	

Hij	is	zelf	verbaasd	dat	hij	is	gevraagd	voor	het	be-
stuur	 van	 onze	 imkervereniging.	 “Maar	 Paula,	 ik	
kan	de	koningin	nog	niet	vinden”,	riep	hij	uit,	toen	
hij	werd	gevraagd.	Met	het	 imkeren	komt	het	vast	
goed	Henk.	Ik	schat	in	dat	onze	bijentafel,	zoals	ze	
de	diverse	onderdelen	binnen	de	sociëteit	noemen	
graag	plaats	maakt	voor	een	verbinder	als	jij!	
Welkom!

Edith Peters
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De	naam	klinkt	al	niet	aantrekkelijk…maar	toch	een	
prachtig	insect	zelf	met	Obsidentify	gesignaleerd	in	
mijn	tuin!

Een	 leuk	 verhaaltje	 trouwens	 over	 strontvliegen:	
Veehouders	in	Normandië	kwamen	op	het	idee	om	
een	 insecticide	 door	 hun	 koeienvoer	 te	 mengen.	
Een	groot	succes:	de	vliegen	vielen	dood	neer	naast	
de	koeienvlaai.	Maar	er	bleven	zoveel	koeienvlaaien	
liggen,	dat	de	weilanden	bedekt	raakten	onder	een	
dikke	 laag	poep.	Het	gras	ging	dood	en	de	koeien	
hadden	 niks	 te	 eten.	 Dus	 strontvliegen	 zijn	 nuttig	
en	nodig!	

En	dan	heb	ik	nog	gesignaleerd:	De	zeldzame	An-
doornbij	 (gewoon	 door	 de	 Bosandoorn	 te	 laten	
groeien,	 geen	 foto)),	 de	 Zesvlekkige	 Groefbij,	 de	
Bandzweefvlieg,	 de	 Roestbruine	 Kromlijf	 en	 nog	
veel	meer	interessante	insecten…																																								
			

Niet	alle	volken	waren	defensief,	hoewel	 je	bij	het	
alleen	 maar	 voorbij	 lopen	 eigenlijk	 niet	 meer	 van	
defensief	kunt	spreken.	Het	vervelendste	volk	bleek	
trouwens	ook	ziek	te	zijn,	en	dan	word	je	ook	als	bij	
wel	eens	opstandig.	Het	bleek	Europees	vuilbroed	
te	zijn.	Kortom	we	wilden	er	wat	aan	doen.	Met	toe-
stemming	van	het	bestuur	werd	besloten	4	Buckfast	
volken	aan	te	schaffen.	Om	de	nieuwe	bewoners	ook	
goed	 onder	 te	 kunnen	 brengen	 en	 geen	 Ter	 Apel	
toestanden	te	krijgen,	werden	ook	4	nieuwe	kasten	
aangeschaft.	Gemaakt	van	“gemodificeerd”	hout	en	
met	speciale	houtverbindingen.	Natuurlijk	hebben	
onze	bouwkundige	commissieleden	eerst	een	gun-
stig	rapport	uitgebracht.	Maar	dan	nog	iets	over	de	
volken.	Wij	wilden	niet	zelf	“van	koningin	af	aan”	de	
volken	opkweken	om	daarmee	pas	aan	het	eind	van	
het	seizoen	volledig	ontwikkelde	volken	in	te	winte-
ren.		Maar	het	viel	nog	niet	mee	om	volledige	vol-
ken	met	F1	moeren	van	bekende	telers	af	te	nemen.		
Via	 de	 Buckfastvereniging	 kwamen	 we	 in	 Doetin-
chem	terecht.	De	overenthousiaste	imker,	Jan	Lue-
sink,	die	ons	al	telefonisch	vertelde	dat	we	de	kas-

Nieuwe kasten en volken op Simonveste!
De levende have in de stal op Heuven heeft een mooie aanvulling gekregen. Het aantal voorbijgangers 
dat in de loop van vorig seizoen gestoken werd nam toe, maar ook moesten wij zelf de koffie soms 
drinken met de kap op. 

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek
Op de valreep toch nog een stukje van mij ook al had ik mail hierover even gemist…Dat kan ook te maken 
hebben met het feit dat ik onlangs mocht genieten van een relaxte vakantie in de Algarve in Portugal. 
Dat terwijl Schiphol overloopt en vliegen eigenlijk niet meer milieu-verantwoord valt te noemen maar 
dit terzijde… Ons hotel bevond zich wat buitenaf, in een verwilderde mediterrane tuin aan zee. Vanuit 
onze kamer konden we door de wildernis lopen over de kliffen naar prachtige dorpjes zoals La Luz. 
Wandelingen tussen allemaal wilde bloemen, kijk zo hoort het. Natuurlijk kon ik niet laten de manager 
van het hotel complimenten te geven over de tuin…Een trotse glimlach was zijn reactie:” Ook Portu-
gezen doen aan biodiversiteit…”Er mag niet gespoten worden hier, zei hij trots”! Helaas zagen wij een 
eindje verderop een man in de weer met een gifspuit op zijn druivenplantage…

Op	een	scooter,	die	eigenlijk	een	motor	is,	crossen	
we	rond	in	de	omgeving	en	belanden	op	een	klein	
groentemarktje.	Waar	vooral	’oudere’	boertjes	(	niet	
om	denigrerend	te	doen	hoor,	 ik	heb	oprecht	res-
pect	voor	deze	bijzondere,	hardwerkende,	mensen)	
hun	handel	 	 verkochten	die	bestond	uit	niet	meer	
dan	 5	 tot	 10	 kistjes	 waarin	 vooral	 uien,	 tomaten	
en	sinaasappels.	€1,50	per	kilo	voor	sinaasappels	
die	er	‘niet	uitzagen’	volgens	onze	begrippen	dan…
wij	 kennen	 alleen	 de	 perfecte	 geverfde	 variant…
Een	trotse	boer	wreef	er	één	open	met	zijn	zwar-
te,	gegroefde	tuinhanden	en	het	sap	gutste	eruit!	“	
Proef”!	Nou	zo’n	heerlijke,	sappige	sinaasappel	heb	
ik	 nog	 nooit	 eerder	 in	 mijn	 leven	 geproefd!	 Dus	 2	
kilo	 ging	 zoiezo	 mee…	 En	 honing…bijna	 elke	 boer	
had	wel	een	paar	potten	honing…van	Bloemenho-
ning	tot	Eucalyptushoning….	
Is	dit	nu	interessant	voor	jou	als	imker?	Ja,	eigenlijk	
wel…Dat	kleinschalige	spreekt	mij	aan.	Eenvoudig	
en	eerlijke	producten	zonder	verf	en	opsmuk	maar	
heerlijk.	Net	als	onze	honing	natuurlijk!	De	mees-
te	 imkers	 hebben	 dit	 voorjaar	 een	 goede	 oogst.	
En	 ik	 mag	 ook	 zeker	 niet	 klagen.	 Maar	 als	 imker	
denk	 je	natuurlijk	ook	aan	
de	wilde	bijen	en	insecten.	
Heb	je	de	‘Obsidentify’	app	
al	gedownload?	Dat	 is	een	
gratis	app	waarmee	je	een	
insect	kunt	identificeren	en	
vastleggen.	De	leukste	app	
ooit!!!	Wat	denk	je	bijvoor-
beeld	 van	 de	 strontvlieg…
(zie	foto).	

																																																																	
Ooit	ben	ik	uit	idealisme	begonnen	met	honingbij-
en,	 nu	 als	 ambassadeur	 biodiversiteit	 en	 steeds	
meer	wilde	bijenkenner	verbaas	ik	mij	over	allerlei	
anders	soortige	insecten	die	ik	ontdek…Er	gaat	een	
wereld	voor	je	open!	

Roestbruine	Kromlijf	 (parasiteert op Hommels, maar 
hier is wat anders aan de hand..))

Bandzweefvlieg		 Groefbij

Nu	 de	 boeren	 moeten	 wijken	 om	 het	 stikstofge-
halte	omlaag	te	brengen	en	er	meer	ruimte	moet	
komen	voor	huizen	en	natuur,	wat	voor	ons	imkers	
ook	 goed	 is	 namelijk	 meer	 drachtplanten,	 kom	 ik	
nog	even	terug	op	de	kleinschaligheid	van	de	boe-
ren	in	Portugal…Laten	wij	nou	niet	in	de	verleiding	
komen	om	meer	en	meer	honing	te	willen	oogsten	
en	waken	voor	grootschaligheid…Straks	komen	er	
ook	beperkingen	voor	imkers	(	de	discussie	loopt	al	
in	De	Biesbosch,	concurrentie	met	wilde	bijen).	La-
ten	wij	vooral	genieten	van	onze	honingbijen	en	niet	
tegen	maar	ons	samen	ook	inzetten	voor	de		wilde	
bijen	en	andere	insecten!
Samen	 voor	 de	 biodiversiteit!	 Samen	 staan	 we	
sterk!

Juul Hogeling 
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ten	maar	bij	hem	moesten	brengen	en	dat	hij	dan	
daarin	 gedurende	 een	 goede	 maand	 van	 een	 mi-
ni-plus	volkje	met	een	F0	Buckfast	moer,	met	daar-
bij	 extra	 bijen,	 een	 flink	 volk	 zou	 opvoeren,	 maar	
waarbij	 dan	 wel	 de	 P-	 moer	 verwisseld	 was	 voor	
een	F1	koningin.	Welnu,	eind	maart	brachten	we	de	
kasten	met	daarin	uitgebouwde	raten,	2	kunstraat	
plus	1	raam	voer.	En	begin	mei	haalden	we	ze	be-
woond	weer	op.	Nieuwsgierig	natuurlijk	om	na	een	
paar	dagen	invliegen	op	de	stal	te	kijken	wat	voor	
vlees	we	in	de	kuip	hadden.	Wel	we	waren	enigszins	
teleurgesteld.	Eén	volk	had	goed	6	ramen	broed	en	
voldoende	 voer	 om	 er	 al	 snel	 een	 2e	 broedkamer	
op	 te	zetten.	Volk	2	was	matig,	4	 ramen	broed	en	
we	 moesten	 er	 meteen	 een	 raam	 voer	 bijhangen.
Maar	de	andere	twee	hadden	niet	meer	dan	2	ra-
men	broed	en	er	lag	op	elk	nog	een	pak	fondant	om	
ze	in	leven	te	houden.	Na	reclameren,	liet	Jan	ons	
weten	dat	hij	ons	op	korte	termijn	aanvullend	extra	
bijen	zou	leveren.	Daarvoor	konden	we	eind	mei	bij	
hem	voor	3	volken	kistjes	met	bijen	ophalen,	waar-
mee	zijn	zoon	er	op	dat	moment	met	hun	bestelwa-
gen	uit	Duitsland	aan	kwam	rijden.	Hij	had	er	wel	

50	kistjes	van	bij	zich.	Volgens	hem	komen	die	bijen	
uit	 Italië!	 Stel	 je	 voor	 een	 kistje	 van	 ca.	 40x20x30	
met	gaas	aan	de	twee	lange	kanten,	vol	met	bijen	
en	 een	 blikje,	 waarop	 wat	 fondantsuiker	 en….een	
stripje	dat	met	het	eind	ervan	onder	de	deksel	uit-
stak	en	aan	het	eind	aan	de	binnenkant	met	fero-
moon	was	bedekt.	Dit	als	vervanging	van	een	konin-
gin.	Jan	waarschuwde	ons	om	dit	stripje	vooral	niet	
met	de	bijen	bij	het	aan	te	vullen	volk	mee	te	geven!	
Weer	terug	bij	de	stal	voor	de	zekerheid	een	krant	op	
de	aan	te	vullen	volken,	de	kistjes	open	gebroken	en	
de	bijen	erbij	gegoten	in	een	lege	tweede	broedkamer.	
De	volgende	dag	raampjes	kunstraat	erin	gedaan.	
En	nu	maar	afwachten	of	deze	extra	bijen	een	goe-
de	booster	betekenen.	In	elk	geval:	het	defensieve	
karakter	is	een	wereld	van	verschil!
	
Marcel Simon en Bart Riggeling
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Insectenhotels in opmars?

3

Net	 als	 biodiversiteit,	 zijn	 insectenhotels	 meer	 en	
meer	in	opmars,	lijkt	het	althans.
Zo	ook	die	 insectenhotels	die	onze	Stichting	Vitale	
Biotopen	 Gelderland-Midden	 in	 de	 afgelopen	 an-
derhalf	jaar	heeft	gebouwd.

De	laatste	is	geplaatst	door	Gijs	Vervuurt,	opzichter	
van	de	gemeente	Rheden
op	13	mei	jl.,	en	staat	op	het	vernieuwde	Torckplein	
in	Velp.

Eerst	 hebben	 de	 omwonenden	 in	 deze	 bijzondere	
woonwijk	van	Velp	(Amsterdamse	School)	hun	sterk	
verwaarloosde	plein	als	adoptieproject	met	de	ge-
meentelijke	specialisten	onder	handen	genomen.
Het	pleintje	 is	tegelijk	 intiem	en	open	naar	de	be-
woners.
Bovendien	is	daar	enkele	jaren	terug	een	hersteld	

monumentje,	ter	herinnering	aan	de	bevrijding	van	
Velp	op	16	april	1945,	geplaatst.
Daar	wordt	elk	 jaar	op	of	nabij	 16	april	een	korte	
plechtigheid	gehouden,	met	een	kranslegging.	Iets	
heel	moois	voor	als	je	de	plek	zelf	hebt	gezien:	be-
scheiden,	tegelijk	duidelijk	aanwezig.

Precies	op	die	bijzondere	plek	midden	in	de	char-
mante	woonwijk,	die	in	haar	geheel	op	de	gemeen-
telijke	 monumentenlijst	 staat,	 heeft	 de	 “buurt”	
in	 goed	 overleg	 met	 de	 mensen	 van	 de	 afdeling	
“Groen”	 van	 Rheden,	 het	 insectenhotel	 een	 eigen	
plaats	gegeven.
Dat	 is	een	mooi	gebaar,	waar	wij	als	stichting	erg	
blij	mee	zijn.
Wij	wensen	de	buurt	een	mooie	tijd	en	goede	toe-
komst	samen	in	en	rond	het	Torckplein	van	Velp.

Arthur Ohm, Velp mei 2022, 
voorzitter Stichting Vitale Biotopen Gelderland-
Midden.
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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


