
de

pagina

14
pagina

8
pagina

18
pagina

20

deBijenstal

Dure en 
zure les

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken   |   December 2022  |   jaargang 47

Geacht
bestuur

Dracht-
planten

Bijen bij
Juul



2

deBijenstal deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |  December 2022 |  jaargang 47

3

Zwarte bijen uit 
België zij
neindelijk!Ω

In dit nummer:
Van de bestuurstafel  3
Agenda        4
Verbeter de wereld   5
Drachtplanten   6/7
Dure en zure les   8/9
Bijen in de kunst    10/11
Stamppotten    12/13
Geacht bestuur   14/15
“D’r bij”    16/17
Drachtplanten: de vlier  18/19
Bijen bij Juul    20/22 

Stichting Vitale Biotopen

De eerste nectarkroeg in de  
gemeente Rheden   2/3
Tuingebruikers in de gemeente 
Rheden    4
VN-biodiversiteitsconferentie: 
COP15 in Montréa   5

Foto omslag Juul Hogeling: Kerstmarkt  bij de 
Schaapskudde in Rheden

Van de bestuurstafel

DRUK: 

Bestuur
Paula Swenker (voorzitter)                  
voorzitter@debijenstal.nl  0317-314260     

Yorben van Aalten (secretaris)
secretaris@debijenstal.nl

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

Algemeen bestuurslid 
Henk Berendsen

Postadres 
Pijnboomhof 13 6823 NP Arnhem

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

Henk Berendsen
redactie@debijenstal.nl

Beheerder website
Ab Broshuis

Honingdepot
Sinajda Bognar      026-3554559
se.bognar@kpnmail.nl

Stal Simonveste
Marcel Simon (voorzitter)  026-4425514 
Klaas Poppinga      026-4952164
Erwin Prins       06-26768644
Rieks Holtjer      026-3615500
  
Stal Van Gastelhof
Herman Radstake (voorzitter) 06-36196269
Ab Broshuis                                                                                                
Youssef el Messaoudi  
Marieka van der Loo
Gwen Wigley
Gosia Makula   

Buitenstallen
Leen van ‘t Leven      026-4462588

Contactpersonen bijenziekten
Marcel Simon     026-4425514
Erwin Prins      06-26768644

Weer wat rust op het front, alhoewel.. eigenlijk zou-
den onze dames zich nu langzamerhand op hun 
winterperiode hebben moeten voorbereiden maar 
het weer was ook in november nog zo zacht dat 
er gestaag gevlogen werd op zoek naar de laatste 
dracht.

De bijpraat ochtenden zijn weer voorbij en im-
kers blijven nu ook binnenshuis, met lezingen, de 
stamppot maaltijd en komend jaar ook weer de le-
denvergadering. Her en der hoor je nog dat iemand 
covid heeft maar de heftige toestanden van vorige 
jaren zijn gelukkig ook voorbij.

De lezing in oktober was van Peter Lennaerts en 
november van Jan Luesing. Deze laatste lezing was 
zo boeiend dat de mensen in de zaal besloten dat 
hij vooral nog een keer moet terugkomen om ons 
nog veel meer te vertellen, niet alleen over de kast-
mogelijkheden maar vooral ook waarom bijen doen 
wat zij doen. 

Wellicht, zo denken we, dat ook andere mensen ge-
interesseerd zouden kunnen zijn in deze lezingen. 
Bekeken wordt of de aankondiging van lezingen ook 
in de plaatselijke krant kunnen worden vermeld.

Voor  de “actieve leden bijeenkomst” in oktober was 
de uiteenzetting van Robin Driessen, beleidsamb-
tenaar van de gemeente Arnhem ook zeer interes-
sant. Hij zette uitgebreid het beleid en de plannen 
uiteen van de gemeente Arnhem, hoe te komen 
tot biotoop verbetering en wat de gevolgen voor de 
plaatsing van bijenkasten in de gemeente kunnen 
zijn.

De uitslagen van het onderzoek van het kenniscen-
trum EIS in opdracht van de gemeente Arnhem, in 
de drie uitgekozen plekken (Meinderswijk, Immer-
loopark, Koningsheide) zijn nog niet bekend. Ook de 
uitslagen van het pollen onderzoek, dat door onze 
vereniging tegelijkertijd is gehouden zijn nog niet 
afgerond. Uit de eerste indruk van de determina-
tie van de pollen die door de honingbijen zijn ver-
zameld, ontstaat wel het beeld dat er nauwelijks of 
geen sprake is van voedselconcurrentie. 

Maar de uitwaardering van de geplaatste insecten-
vallen, welke insecten er in die gebieden zijn, heeft 
nog niet plaatsgevonden.

In november was er het jaarlijkse overleg van het 
bestuur met de stalcommissie van Simonveste. De 
nieuwe Buckfast volken doen het goed maar voor 
alles was er veel zorg over de hygiëne van de stal 
met name in de slinger ruimte. Per slot van reke-
ning is honing voedsel en besloten is om een aantal 
maatregelen te nemen. De vloer zal worden bete-
geld en het wasgiet apparaat zal worden verwij-
derd (is te koop). Het blijkt dat slechts een enkeling 
hiervan gebruik maakt en de “geknoeide” was is 
zeer moeilijk te verwijderen. In de tussenruimte zal 
een stalen aanrecht in plaats van de tafel worden 
gemonteerd en de wassmelter zal zo ver mogelijk 
worden geplaatst aan de “voorkant” van de tus-
senruimte. Ook zal gekeken worden naar de kast 
indeling. Met zo mogelijk meer scheiding tussen 
“vuile” en “schone” materialen. Bovendien zal -he-
laas- toch meer controle moeten plaatsvinden op 
het gebruik door de leden. De website is inmiddels 
weer op orde en dus ook de site voor de aanmelding 
van het gebruik van de slingerruimte.

Tot slot: eindelijk weer eens een stamppot maaltijd 
met een uitreiking van de diploma’s aan de cursis-
ten. Zoals altijd: gezellig en lekker.
 
Paula Swenker



4

deBijenstal deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken |  December 2022 |  jaargang 47

5

AGENDA
De lezingen en de ALV vinden plaats in de Aula van Woon-Zorgcentrum, Nieuw Schoonoord 1, te Velp. 
Waarbij; sprekers op voorstel van leden worden uitgenodigd om een lezing te geven. Heeft u een tip of 
voorstel voor een spreker geef dit dan door aan Lotty.

Januari 
Donderdag 12 januari, start 19:30uur, Lezing door prof. dr. J.G.R. de Monchy, allergoloog. 
Hij zal ons uitleggen hoe ons lichaam kan reageren als wij gestoken worden door insecten, natuurlijk met 
enig focus op de apis mellifera. Ook zal hij vertellen over de behandelmogelijkheden van allergische reacties 
als die optreden na gestoken of gebeten te zijn door insecten. Jan de Monchy werd in 1993 benoemd tot 
hoogleraar allergologie Rijks Universiteit Groningen/ Universitair Medisch Centrum Groningen en werkt 
momenteel als allergoloog bij de DC klinieken. Hij imkert niet.

Februari  
Donderdag 23 februari  start ALV, start 19:30 uur. 
Als u indringende vragen heeft voor bespreking tijdens de ALV meldt dit dan bij het bestuur vóór 
18 januari bij het bestuur.  

Zaterdag 25 februari van 9:00-12:30 Heidewerkdag  
Op het Rozendaalseveld moet in belang van de heidevelden, de dennenopslag verwijdert worden. Je hulp 
daarbij is zeer  welkom. Trek stevige schoenen aan (en eventueel regenkleding) en neem werkhandschoenen 
mee. Liefst ook een scherpe snoeirang of takkenschaar meenemen.  
Startpunt is de laatste parkeerplaats aan het einde van de Kluizenaarsweg. 
Er wordt afgesloten met heerlijke warme soep.
Let op: Bij gladheid is de toegangsweg afgesloten en gaat de werkdag niet door. 
  
Zaterdag 25 februari BD Imker dag, thema: De imme in de huidige tijd Voor imkers en andere 
natuurliefhebbers. Met als sprekers:-Jacques van Alphen (auteur van Honingbijen. Een natuurlijke en 
minder natuurlijke historie).
-Albert Muller (internationaal docent BD-imkeren en al meerdere decennia verbonden aan de landelijke 
BD-imkerwerkgroep en aan Imkerei Fischermühle) Verder een scala aan workshops en een kleine markt 
met plant- en zaadgoed, tuingereedschap, boeken, kunstwerken, imkermaterialen, bijenproducten. 
Locatie: de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 te Zeist. Houd de website bdimkers.nl in de gaten 
vooractuele informatie en toegangskaarten.

Maart 
Donderdag 3 maart, start 19:30uur. Lezing Jaap Kerkvliet, Thema: Resultaten van het pollenonderzoek 
binnen Arnhem.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart:  NL doet dagen. 
Als je wil helpen bij het inzaaien van drachtplanten, (voedsel voor insecten) stuur een bericht aan  Lotty:
lgc.vandenbosch@gmail.com   

Zaterdag 25 maart: Eerste bijpraatochtend  op stal Simonveste.
De volgende uitgave van ons verenigingsblad is in maart.
De deadline voor het maart nummer is 5 maart  (Marcel juiste datum invullen )
Als je een redactiestuk of leuk verhaal  wilt aan leveren doe dit dan vóór 5 maart bij Marcel via:
redactie@debijenstal.nl   
Uitsluitend voor leden/donateurs van onze vereniging

Aanmelden voor de zwermapp kan via: eddie@artron.nl of bij Wilko:   penningmeester@debijenstal.nl  
Aanmelden voor de BijenBabbelBox kan via Lotty of bij Maarten via: maarten.cz@gmail.com 

EIS, een ANBI instelling zonder winstoogmerk, 
valt natuurlijk weinig te verwijten als zij bezig zijn, 
in opdracht van overheden, argumenten te verza-
melen om de slechte positie van insecten waaron-
der de inheemse bijen met onderzoek te onderbou-
wen. Het is hun missie. ‘Wetenschappelijk onder-
zoek’ heeft het aureool iets anders te zijn dan een 
mening, bijna een onbetwistbare waarheid. Maar 
vaak wordt naar de wens van de opdrachtgever of 
de door EIS zelf geformuleerde missie toegewerkt. 
De biotoop zou veranderd en verstoord zijn geraakt. 
Niemand die dat in twijfel trekt. Associaties gevon-
den bij veldonderzoek worden vaak ten onrechte 
al snel beschouwd als oorzakelijke verbanden. Zo 
wordt door EIS voedsel concurrentie door honingbi-
jen als oorzaak gezien van de afname van de wilde 
bijen. Maar even goed is te verdedigen dat de wilde 
bij afneemt ten gevolge van dezelfde verdwijndruk 
waaraan alle insecten in deze tijd blootstaan.

In Nederland neemt de insectenpopulatie ster-
ker af dan gemiddeld. Zo is het aantal vlinders 
gehalveerd de afgelopen dertig jaar, loopkevers 
zijn met 75 procent afgenomen sinds 1985. Van de 
lieveheersbeestjes is er nog de helft over na een 
onderzoeksperiode van twintig jaar. Gegevens uit 
2017 laten zien dat in Duitse natuurgebieden, net 
over de grens bij Venlo, de totale biomassa aan 
vliegende insecten met 75 procent is afgenomen (in 
de periode van 1989-2016). Toch krimpt niet elke 
insectensoort in Nederland: er zijn bijvoorbeeld 
weer meer libellen sinds 1990.

De afname van het aantal wilde bijen past in dit al-
gemene patroon. Oorzaken, zoals het verdwijnen 
van waardplanten en dientengevolge de ervan af-
hankelijke wilde bijen,  zijn niet met mathemati-
sche zekerheid aan te geven maar het niet durven 
noemen van insecticiden en herbiciden als moge-

lijke en belangrijke oorzaak van het afnemen van 
het aantal insecten is ingegeven door de formi-
dabele economische macht van de agro-industrie 
en de fabrikanten van deze middelen. Elke bewe-
ring of suggestie over nadelige effecten die niet 
100% bewijsbaar is wordt gevolgd door een brief 
van een advocaat van de fabrikant met de dreiging 
van een rechtszaak en dwangsom. Zij zijn vrijwel 
onkwetsbaar. Zo ben ik ook benieuwd hoe het met 
Roundup of glyfosaat (Bayer) gaat aflopen. In 2019 
verboden in Oostenrijk, vanaf 2024 in Duitsland. In 
ons land wordt het nog veilig geacht, en elk jaar 
worden er meer percelen mee dood gespoten. 

Dus richt men zijn pijlen op klein bier, mensen die 
zich niet kunnen verdedigen maar wel als een ver-
overde prooi/trofee door bijvoorbeeld politici aan 
hun electoraat kunnen worden getoond. Het is goed 
je dit te realiseren en ik kijk uit naar de David die de 
strijd met deze Goliath durft aan te gaan. 

Een ander voorbeeld, waar elke lokale bestuurder 
met een grote boog omheen loopt is de invasieve 
exoot, de Felis domesticus, die door een kwart van 
de Nederlandse huishoudens wordt gekoesterd. 
Gezamenlijk doden zij 17 miljoen (laagste schat-
ting) vogels per jaar in Nederland. Tegelijkertijd is 
de teruggang van het aantal vogels natuurlijk ook 
het gevolg van het verdwijnen van insecten.

Ook binnen onze vereniging wordt op dit moment 
een onderzoek gedaan om de eventuele schade die 
de honingbij zou berokkenen aan de inheemse bi-
jen, in kaart te brengen.
 
Henk Berendsen

 

Verbeter de wereld en begin bij jezelf
Maar ook anderen moeten dat doen
Als u alleen maar met imkers omgaat hebt u daar niets van gemerkt maar in brede kring wordt het 
houden van bijen als een soort van bio-industriële activiteit gezien. Gemeentes neigen tot het beper-
ken van het aantal bijenkasten (Amsterdam, Arnhem).
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Aan het formulier zijn ten opzichte van de twee 
voorgaande periodes (in 2017 en 2019) een aantal 
vragen toegevoegd zoals, of men gereisd heeft naar 
(betere) drachtgebieden, of er voldoende honing 
aanwezig was om te oogsten, en of zich bijensterfte 
heeft voorgedaan.  

Bij de beantwoording van met name de toegevoegde 
vragen werd wel duidelijk dat de vraagstelling voor 
sommige deelnemers niet helemaal helder was en 
het invullen van het formulier daardoor vertraagd 
werd. Dit kon bij telefonisch contact in de meeste 
gevallen worden toegelicht. Er zal bij de volgende 
inventarisatie met behulp van een  van de deelne-
mers worden gezocht naar een betere formulering 
van de vraagstelling. Dit gaat dan met name om de 
vraag of de bijenvolken voldoende honing haalden 
om te kunnen oogsten (c.q. de winter mee door te 
komen) Waarbij ervan uit is gegaan dat het ant-
woord iets zegt over het welzijn van een bijenvolk. 
Over deze vraag ontstond zo hier en daar discussie 
of dit wel een juist uitgangspunt is om dit als crite-
rium te labelen in het kader van welzijn van bijen-
volken. Wij zijn (nog steeds) van mening dat het in 
ieder geval iets meer beeld geeft. 

De vraag over wintersterfte heeft een belangrijke 
toevoeging opgeleverd. 25% van onze bijenhouders 
had te maken met wintersterfte, dit betreft echter 
‘maar’  35 kasten. De bijengezondheids coördinato-
ren gaan zich hierover buigen.   

Verantwoording inventarisatie standplaatsen 2021-
2022
 - Van de 115 mogelijke registraties (leden/dona-
teurs met bijen) zijn er 11 afgehaald omdat zij geen 

bijen (meer) hebben

 - Van de 104 bijenhouders zijn 10 mensen niet be-
reikt (telefoonnummer niet in gebruik, voicemail 
werd niet op gereageerd, telefoon wordt maar niet 
opgenomen). D.w.z. 90% van de leden die bijen hou-
den hebben hun standplaatsgegevens gedeeld, 10 
% is nog niet bereikt, mogelijk dat zij verhuisd zijn, 
geen lid meer zijn of andere oorzaken. Wordt verder 
uitgezocht.

 - Voor de cursisten 2020 en 2022 is uitgegaan van 
de standplaats Angerenstein (26 kasten) 

 - Op 5 locaties zijn totaal 23 kasten waargenomen 
die niet door de inventarisatie zijn opgetekend en 
waarvan (nog) niet bekend is wie de bijenhouder is. 
Wellicht zit daar een deel van de 10% niet bereikte 
leden in. 

 - Een lid wilde wel het aantal kasten (2) delen maar 
niet de locatie, hiervoor kon een redelijk waar-
schijnlijke inschatting gemaakt worden op basis 
van een vorige opgave.  

 - Bij een kwart van de opgaves ontbraken de gege-
vens over honingoogst en bijensterfte. Deze opga-
ves worden in het kader van bijensterfte en mogelij-
ke drachtverbetering buiten beschouwing gelaten. 

 - 15 bijenhouders gaven aan (vraag 3) onvoldoende 
honing te hebben kunnen oogsten.  (c.q. onvoldoen-
de honing aanwezig waarop het volk van nature had 
kunnen overwinteren.) 

 - Meerdere leden hebben aangegeven hun stand-
plaatsgegevens niet te willen delen met de ge-
meente (Arnhem). Derhalve moet zéér zorgvuldig 
worden omgegaan met de gegevens. Per definitie 
kunnen ook geanonimiseerde kaartgegevens niet 
meer met de gemeente (Arnhem) worden gedeeld. 

 - Ten behoeve van de voortgang van het door de 
vereniging ingestelde onderzoek door Eric Blankert 
(zie artikel in de september uitgave van de Bijen-
stal) betreffende 3 gebieden binnen Arnhem, zijn 
met hem per postcodegebied geanonimiseerd (uit-
sluitend postcode getal, zónder letters en zónder 
huisnummer) het aantal kasten gedeeld van regio 
Arnhem/Velp. In verband met voorgaande punt is 
nadrukkelijk daarbij overeengekomen dat deze ge-
gevens niet openbaar worden gemaakt nog worden 
gedeeld met de gemeente Arnhem. Dit zijn 407 kas-
ten. In dit aantal zitten ook 23 kasten op 5 locaties 
die zijn waargenomen maar niet door opgave zijn 
gedeeld. De imkers daarvan zijn (nog) niet bekend. 
Mogelijk dat zij onderdeel uitmaken van de 10% niet 
bereikte bijenhouders.  

 - Er zijn 585 kasten in beeld gebracht binnen ons 
ledenbestand waarvan ook een aanzienlijk deel bui-
ten onze regio (c.q. werkgebied vereniging) staan. 
De toename van bijenkasten van 10% t.o.v. 2019 (533 

kasten) valt buiten onze regio. Een nauwkeurigere 
analyse is voorgenomen in de wintermaanden en 
wordt waarschijnlijk tijdens de ALV gepresenteerd. 

Let op: mocht je binnen het gebied waarin je 
staat met je kasten mogelijkheden zien voor 
drachtverbetering meld dit dan zo spoedig mo-
gelijk zodat wij er misschien een inzaaiproject 
van kunnen maken tijdens NL Doet. 

Dit moet uiterlijk 10 januari bij ons binnen zijn om 
te kunnen worden opgezet als NL Doet project. Er 
zijn al diverse groepen vrijwilligers die hebben aan-
geboden mee te willen doen bij het inzaaien !

Vanuit de drachtplanten commissie wensen Lotty, 
Dorothé, Jackie, Klaas, Leen en Pelle, iedereen fij-
ne feestdagen en een gezond nieuw bijenjaar toe. 

Lotty van den Bosch   

Drachtplanten
Standplaatsen inventarisatie 2021
De werkgroep drachtplanten heeft in november j.l. de inventarisatie van de standplaatsen waar bijen-
volken in 2021 zijn ingewinterd (bijna) afgerond. Ondanks de negatieve voorspellingen van een aantal 
mensen binnen onze club, waarbij men veronderstelde dat gezien de ontwikkelingen over vermeende 
voedselconcurrentie er weinig mensen aan een opgave mee zouden willen werken, viel het uiteindelijke 
respons van maar liefst 90% behoorlijk mee. Eigenlijk is het overzicht bijna compleet. 

7

Voor nu wenst de redactie U allen mooie Kerstdagen 
met Uw naasten en een voorspoedig

imkerjaar 2023
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Uit de levensloop van het betreffende volk (zie over-
zicht) valt niets vreemds op te merken tot 25 sep-
tember dit jaar: de voeremmer was nog steeds niet 
echt leeg, terwijl het een groot volk was. En de an-
dere twee volken op de stand normaal hun emmer 
leeggehaald hadden. Het was een van mijn beste 
volken geweest, hoe kan dat zo slecht aflopen?
Maar toch liet ik de voeremmer erop staan. 
En op 8 oktober zagen wij geen enkel leven meer 
in de kast. En ook heel vreemd: de kast was geheel 
leeg, op een klein handje dode bijenresten en wes-
pen.

Na enig nadenken en beraad bij/met collega im-
kers, besloot ik om Erwin Prins, onze Bijengezond-
heidscoördinator te raadplegen. Gelukkig kwam 
Erwin snel poolshoogte nemen, gewapend met 
instrumenten en monstername apparatuur. Erwin 
onderzocht de hele kast zeer grondig en nam ook 
diverse monsters van de dode bijen en wespen en 
de nodige foto’s. Hij vroeg of ik akkoord was als hij 
een collega bijengezondheidsdeskundige ging in-
schakelen en de casus ging inbrengen in de lande-
lijke bijengezondheidsapp. Waar ik uiteraard geen 
moeite mee had.
Tegelijkertijd opperde Erwin al dat zijn vermoeden 
dat hier toch een stevige Varroa besmetting een 
grote rol moet hebben gespeeld. En mogelijk in 
combinatie met virussen en roof door wespen.

Een tijdje later in oktober 2022, kreeg ik, via Erwin, 
een rapportje van zijn collega, Annet Kunneke, BGC, 
die het op een studiedag van Duitse BGC-ers mede 
had laten onderzoeken. Met de titel: “Waarschijn-
lijkheidsdiagnose: Varroa besmetting met DWV en 
roverij door wespen.
Met als analyse: door de zeer warme periode tij-

dens het toedienen van de anti-varroa strips, 
zijn die veel te snel uitgedampt, waardoor de 
werking sterk verminderde. De Varroa bleef 

te veel onaangetast en kon zijn naam van Varroa 
Destructor volledig waar maken. De bijen waren 
sterk verzwakt en daardoor een gemakkelijke prooi 
voor roverij door alom aanwezige wespen.
Het volledige rapport is op verzoek (digitaal) be-
schikbaar.
In de bijlage hieronder staat de levensloop van dit 
ongelukkige volk beschreven.
Ik zou zeggen doe je voordeel er mee.

Bijlage:
Levensloop volk in Poolse Kast op stal Biljoen 
(Arthur) 2022.

Oorsprong: Buckfast van Peter Linnartz (Den 
Bosch, 2019).

11-04-2022, Voorjaarsinspectie: alle volken op stal 
Biljoen van Arthur en Bart Riggeling zijn in prima 
conditie. 7 á 8 ramen BIAS 
16-04-2022. 6 volken waaronder 3 van Arthur gaan 
naar de appelboomgaard van fam. Theo Visser in 
Angeren. Ook die van Buckfast herkomst.
27-04-2022: Inspectie in boomgaard met Bart sa-
men: alle 6 volken doen het goed. Halen flink nectar 
en stuifmeel. Mooi zonnig weer, 17 á 18 oC.
07-05-22: Volken thuis uit Angeren (Appelboom-
gaard): alle 6 volken in prima conditie. Buckfast 
volk in Poolse kast overgezet: groot volk, mooie 
grote moer zien lopen. HK vol en verzegeld. BK: 
veel broed, geen moerdoppen. 2e HK geplaatst.
13-05-2022: Honing geoogst van Heiderust en Bil-
joen: 30 ramen van elke stal. Apart gehouden: Bil-
joen dus Appelbloesemhoning, en Heiderust: voor-
jaarshoning.
Poolse kast: groot volk, moer weer gezien: mooi 
groot.
07-06-2022: Poolse kast: 11 ramen volledig verze-
geld. Krachtig volk.
07-07-2022: Poolse kast: 8 á 10 ramen BIAS.

17-08-2022: Poolse kast: 1 HK leeg gemaakt. BK 
naar boven, HK naar beneden, klaar gemaakt voor 
invoeren met 15 kg emmer, met deksel met gaatjes 
op dekplank geplaatst. Varroastrips (3) ingehangen. 
NB: die periode was het nog steeds heel warm en 
droog in onze gemeente.
De weken daarna regelmatig gecontroleerd of voer 
opgenomen wordt: inderdaad niets bijzonders ge-
zien.
25-09-2022: Nog een 2 cm.  voer in de emmer, ga-
tjes opgeschoond.
08-10-2022: geen enkel leven meer in de Poolse 
kast. Bij openen met Bart: alles “schoon” leeg: de 
ramen als of die gepoetst zijn. Groot raadsel wat 

er gebeurd kan zijn. Contact met Marcel Simon en 
later ook met Erwin Prins.
Beiden hebben ook geen verklaring voor dit ver-
dwijngebeuren.
Erwin wil de inspectie ter plekke doen in de Poolse 
kast die bij ons in de garage staat.

NB: via een collega imker gehoord dat er nog meer-
dere imkers in onze omgeving hetzelfde probleem 
hebben van een plots verdwenen bijenvolk, en ook 
vaak een van de beste volken. Een schrale troost.

Arthur Ohm

Dure en zure les van een plots ver-
dwenen (groot) bijenvolk
Met pijn in het hart moet ik hier een verhaal met jullie delen dat voor mij een dure en zure les betekent. 
Toch vind ik het belangrijk om die les door te geven, ook omdat ik intussen van meerdere imkers hoor-
de die bijna exact hetzelfde lot hebben getroffen.

9
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Bijen in de kunst

 Zoals dikwijls de bij als symptoom van sparen wordt 
gebruikt, maar ook als het symbool van nuttige be-
drijvigheid, is dit ook hier het geval. Het logo van 
de Nutsspaarbank Appingedam, opgericht in 1851, 
de bij op een raatvorm en de tekst eronder “spa-
ren-vergaren-vermeerderen” op de ene zijde geeft 
de bedoeling van sparen duidelijk weer. Het bron-
zen beeld, 1.80 m. hoog, in 2002 vervaardigd door 
de kunstenares Nelleke Allersma werd door de 
Stichting SNS Fonds Eemsmond aan Museum Stad 
Appingedam geschonken. Dit is op de andere zijde 
van het beeld te lezen. Volgens Nelleke Allersma 
werd het logo van de bank, de bij op raat, destijds 
door de spaarbank ook gebruikt op spaarpotten etc. 
Op de bodemplaat is nog een flinke bij te zien.  
Het beeld staat in de schaduw van een beuk in de 
tuin van het museum. 
Bekijk je het beeld van de andere zijde, dan zie 
je op de achtergrond de Nicolaïkerk. Bijgaan-
de foto’s moeten een indruk van het beeld geven. 

Marcel Simon

Dankzij Edith Peters die bij een uitstapje naar Ap-
pingedam tegen bijgaand kunstwerk aanliep, kon 
ik mijn zoeken naar een nieuw onderwerp voor 
deze rubriek staken. Bedankt Edith!
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Zondagavond werd in de kantine van SC Rheden de 
derby gevierd tussen deze 1e klas voetbalclub en SC 
EDS (Ellecom), je kon het bij binnenkomst nog een 
beetje ruiken. Maar in de loop van de avond geurden 
er glühwein, hutspot, boerenkool en zuurkool met 
worst, ballen en hachee.  Sinds 10 jaar organiseert 
onze vereniging de gezellige inwinter maaltijd, dit 
keer niet door leden, maar door een cateraar bereid. 

Ik had me verheugd op de accordeon klanken 
van Karel, maar helaas, geen muziek. Ik ben zelf 
net begonnen met accordeonspelen en had me 
voorgenomen de kunst eens goed van hem af te 
kijken. We ontdekten dat Carla, die alles leuk zegt 
te vinden, ook een accordeon heeft aangeschaft, 
dus volgend jaar wordt het een trio, inhaken en 
meezingen!

Het leuke van vanavond was, dat we elkaar weer 
eens gezellig konden ontmoeten, na 2 jaar binnen 
zitten. Zaterdag stond Eddy nog oxaalzuur uit te 
delen, nu schonk hij glühwein. Ik hoorde dat Marcel 
weer kan rennen met zijn nieuwe heup, om de trein 
te halen. Sinajda heeft na het overlijden van haar 
moeder, diens buurvrouw Emmy als vriendin, ze 
kwamen vandaag samen gezellig een vorkje mee 
prikken. Lotty droeg in een rood geblokt jasje, alsof 
ze zo uit Beieren kwam gewandeld. Wilco had zijn 
bijenmaatje Herman van Sol bij zich, die ik voor het 
volgende nummer van de Bijenstal al heb weten 
te strikken voor een interview over de 3 Imkers (al 
zijn het er 2). Wil en Henk willen nog wel eens in 
de Groene Schuur in Groessen kijken, waar we pas 
een leuke demonstatie hadden vanuit de vereniging 
de Liemers. Er werd zoveel vertelt dat ze de namen 
van de vergeten groenten weer zijn vergeten. Zo 
gaat dat dan! 
Herman en Vincent toonden zich trots over het 
groepje cursisten die hun diploma in ontvangst 
konden nemen uit handen van wethouder Ronald 
Ter Hoeven. Hij vertelde dat de gemeente Rheden 
ongeveer 45 duizend inwoners telt, te vergelijken 
met het aantal bijen in een gemiddeld bijenvolk. Hij 
vroeg zich af of er in een volk dezelfde problematiek 
voor zou komen. Herman kon het niet laten even 
te vertellen dat in augustus de darren, de mannen 
dus, massaal worden afgemaakt. Hele andere 
problemen, zou ik zeggen!
De wethouder riep alle cursisten naar voren. Ze 
bleken, op een uitzondering na, allen een bijnaam te 
hebben. Zo waren er juf Annet, Steun en toeverlaat 
Marieka, Astrid van het huis van de imker, 
Koning Jan Gerrit, Keizer Henk, bloed fanatieke 
Pieter, puppy Laura en de verwonderde Naomi. 
Ze ontvingen allen een prachtig diploma en een 
bouwpakket honingbij. We hopen dat ze zich thuis 
gaan voelen in onze vereniging en willen graag onze 
ervaring (en mening) delen met hen. De wethouder 
had al opgemerkt dat een imker zelden een korte 
versie kan vertellen.
De cursus voor volgend jaar is al volgeboekt, 
vanwege het inperken van de kasten, zullen er 8 
nieuwe imkers opgeleid gaan worden.
Het bestuur schepte voor de hele zaal het ijs op, 
met vruchtjes en een toefje slagroom om t af te 
maken. En dat was het, een gezellige avond die af 
was. Bedankt hiervoor!! 

Edith Peters

Inwinteren 2022

1312
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Alle begin heeft een einde, zo ook mijn lidmaat-
schap/donateurschap van ‘onze’ vereniging. 
‘Onze’ vereniging, want zo voelt het nog steeds voor 
mij, ook na ruim 43 jaar.
Mijn eerste clubavond was ergens eind 1979 in Café 
Zaal Woerts aan de Worth Rhedenseweg te Rheden 
(of all places…). Bij binnenkomst dacht ik eerst ver-
keerd te zijn. Vooral veel (in mijn ogen) oude man-
nen die achter hun kelkje citroenbrandewijn zaten 
(neem aan met suiker en geen honing…) achter ta-
feltjes met Perzische kleedjes zoals mijn moeder 
ze thuis ook nog had.  Binnen de vereniging was ik 
met mijn 29 lentes nog een ‘jonkie’ terwijl ik buiten 
de club daar toch heel anders over dacht…
Het acclimatiseren ging vrij snel ondanks dat ik van 
Amsterdam 3 hoog achter kwam en nog groener 
was dan gras. Mijn mentor bij de beginnerscursus 
was Sieb Fontein, een kleurrijke en zeer charisma-
tische man met een sterk ontwikkelde eigen me-

ning waar niet iedereen van gediend was. Door 
sommigen gevierd en gevreesd…  Gek genoeg 
had ik, wellicht door mijn Amsterdamse 

roots, daar weinig last van. 
Sieb Fontein was in mijn ogen de vleesgeworden 
Nederlandse honingbij, nu spreken we over de 
‘zwarte’ bij. Na de cursus voor ‘Gevorderd imker’ 
heb ik bij Albert Muller de cursus koninginneteelt 
gedaan. Een leerzame periode.
 
Inmiddels had Sieb mij overtuigd van het Behoud 
van de Nederlandse Bij en, zo heette dan ook de 
stichting, en had hij mij op een listige manier se-
cretaris gemaakt. 
In die tijd was er een zekere animositeit tussen im-
kers die het behoud van de ‘Nederlandse bij’ na-
streefden en zich gedwarsboomd zagen door die-
genen die o.a. met Carnica’s, Italiaanse- en Buck-
fastbijen werkten. 
Met de komst van de Varroa mijt wilden we een re-
fugium voor de Nederlandse bij. Dat dachten wij 
gevonden te hebben op Texel en ik heb daar mee-
geholpen om hiervoor een bijenstal te bouwen. 
Het heeft niet geholpen want imkers behoren tot 
het meest eigenwijze ras op aarde.
 
Binnen onze vereniging heb ik Louis Dorhout Mees 
nog enkele jaren geholpen met ons blad de ‘Bijen-
stal’. Uit onvrede met de stellingname van de VBBN, 
sinds 2006 NBV, ten aanzien van de Varroa bestrij-
ding heb ik toen mijn lidmaatschap opgezegd maar 
ben in plaats daarvan tot op de dag van vandaag do-
nateur van onze vereniging gebleven.
Qua verenigingsleven veranderde er voor mij dus 
niets.
In die periode heb ik als bestuurslid van de Stichting 
tot Behoud van de Nederlandse Bij nog door toe-
doen van de AID voor de rechter in Arnhem gestaan 
omdat wij ‘illegaal’ mierenzuur propageerden,  dat 
toen nog niet officieel was toegelaten, i.p.v. ‘legaal’ 
Folbex Neu en andere chemische troep. Wij waren 
zwaar in overtreding en wilden niet luisteren naar 
de voorschriften van hogerhand.
Uitspraak: schuldig zonder strafvervolging ‘en we 
mochten het nooit meer doen op straffe van….’
Ook binnen onze vereniging hebben we in dat op-

zicht nog heel wat ‘zendingswerk’ verricht.
Om de kennis omtrent Varroa bestrijding binnen de 
vereniging op te vijzelen en ook om wat meer diep-
gang qua bijenkennis te brengen heb ik samen met 
een paar leden/donateurs binnen de vereniging de 
‘Bijwerkgroep’ opgericht. 
Behalve informatie gaven wij via ‘de Bijenstal’ ook 
praktische tips. Indertijd hebben we een bijen-
wassmelter aangeschaft die waarschijnlijk nu nog 
ergens binnen de vereniging rondzwerft. 
 
Een boeketje aan herinneringen: het reizen naar 
het fruit, koolzaad, linde, heide, het verliezen maar 
ook vangen van zwermen; vanaf het prille begin het 
jaarlijks bezoeken van de Apisticus Tage in Mün-
ster, beregezellig en reuze interessant. 
Maar ook het ‘bemannen’ van informatiestanden bij 
het Groene Weekend van Vara’s Vroege Vogels; de 
Leidse Bijen- en Milieumarkt; de Velper donderda-
gen; de ontelbare demonstratiedagen op onze eigen 
bijenstal, eerst naast de schaapskooi en daarna de 
huidige locatie op Heuven en natuurlijk jarenlang in 
het Openluchtmuseum dat helaas (m.i. door kort-
zichtigheid van de huidige directie) ter ziele is.
De vele lezingen met dia! presentaties (als ik mijn 
kinderen nu vraag of zij nog weten wat ‘dia’s’ of ‘lp’s’ 
zijn dan zie ik een verwarrende blik in hun ogen met 
zoiets van ‘ja, dat behoor ik te weten, maar wat 
waren dat ook al weer...’) en de keer dat we op de 
bovenste etage van een seniorenflat in Velp een 
lesavond organiseerden in het oefenen van de cubi-
taalindex. Het patroon van de aderen in de vleugel, 
dat per bijenras verschilt.

Iemand had verzonnen dat het met de grotere vleu-
gels van sprinkhanen veel beter zou gaan, hij wist 
daar wel aan te komen. Detail, ze waren nog wel le-
vend want voer voor reptielen, dus eerst een tijdje in 
de vriezer. Prima idee, alleen bij het openen van de 
dozen bleken er velen nog te leven en in zo’n warme 
omgeving ‘springlevend’ te zijn. 
Heel bijzonder gezicht al die kerels op hun knieën 
op jacht naar de sprinkhanen. Later hoorde ik dat 
ze toch niet allemaal waren gevangenen zodat de 
bewoners die daar de volgende ochtend rustig hun 
kopje koffie dachten te drinken ‘not amused’ wa-
ren… 
Ik had het allemaal niet willen missen!

Het vulde een tijdlang een groot deel van mijn le-
ven, zowel praktisch als organisatorisch en paste 
zelfs mijn vakanties hierop aan wat het thuisfront 
niet altijd waardeerde….
Het gaat te ver om een dikke 40 jaar in een paar 
zinnen te vangen. 
Samenvattend heeft het imkeren mij veel geleerd 
en gebracht. Niet alleen over het beestje zelf (zie bv 
de laatste ‘Bijenstal’) maar de natuur in zijn geheel, 
de samenhang en hoe alles aan elkaar verknoopt is 
en de mens het vaak verpest.
Als ik iedereen ga benoemen en danken die op mijn 
imker pad hebben meegelopen dan kan ik een volle 
A4 bijvoegen, maar ik maak graag 2 uitzonderingen 
wetende dat ik veel anderen hiermee tekort doe 
nl. Sieb Fontein die mij ongelooflijk heeft geïnspi-
reerd en Marcel Simon, een voor mij beschouwen-
de kracht en stabiele factor binnen de vereniging.
Ik ben en blijf betrokken met alles wat met bijen 
te maken heeft en wens de Imkervereniging Arn-
hem-Velp e.o. een ‘moergoede’ toekomst!
 
Hartelijke groet,
Leo Goedkoop

Bijgaande brief van Leo Goedkoop aan het bestuur om zijn donateurschap te beëindigen geeft een inkijk 
in diverse historische aspecten binnen onze vereniging, waar Leo aan heeft bijgedragen.

Geacht bestuur

15
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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

Klaas Poppinga doet gewoon

Naam: Klaas Poppinga 
Leeftijd: 80 jaar
Woont: in Rheden (kom maar achterom)
Al 50 jaar getrouwd met Janna
Zoon Pieter heeft gezin met 3 kinderen
Werkte bij zijn vader als agrariër en later bij de 
betonfabriek Rheden.

Sta ik nog niet genoeg in het bijenblaadje, vraagt 
Klaas me lachend als ik hem bel voor een interview. 
Hij doelt op de pagina grote foto in het september-
nummer, waarop hij trots met de honingkeuring 
oorkondes ‘Uitmuntend’ staat. Nauwkeurigheid is 
belangrijk zegt hij, ik wil een goed product afleve-
ren. Ik kan me ergeren als anderen dat niet serieus 
nemen, maar dat even terzijde.

Als ik bij Klaas en Janna binnenkom valt het kinder-
speelgoed, nog prominent aanwezig in de huiska-
mer, direct op. Oude dinky toys, waarbij de tracto-

ren altijd als eerste gepakt worden. De kleinkin-
deren komen graag bij opa en oma. 

Op zijn 60ste jaar mocht Klaas met de VUT. Via zijn 
buurman kwam hij met de bijen in aanraking. Theo 
Moorman was een imker, die hij kende vanuit de 
Drenthe vereniging. 
Klaas komt overigens uit Aduard (Groningen), maar 
Janna uit Drouwenerveen. Theo kende iemand die 
de bijenkast van de hand deed en dacht aan Klaas. 
Hij bood aan, samen met Joop Hartjesveld, hem 
hierin te begeleiden. Er werd een stalletje gebouwd 
op de groententuin, maar vanwege de buren ver-
huisden de bijen al spoedig, naar een plekje achter-
af bij de betonfabriek. 

Klaas is met zijn markante kop een bekend figuur 
in Rheden, bekend en bemind. Hij kent de wegen 
en vertelt dat een potje honing helpt om deuren te 
openen. 
Hij doet veel vrijwilligerswerk in het dorp, bijvoor-
beeld bij het zwembad, maar ook op de Lammetjes-
dag kent iedereen Klaas. Binnen onze vereniging zit 
hij in de stal- en drachtplantencommissie. Op de 
bijpraatochtenden en verenigingsavond is hij ook 
meestal aanwezig.

Toen hij eenmaal ook een plekje voor zijn bijen had 
op gemeenteterrein, dreigde dat mis te lopen. Hij 
had gehoord dat hij moest vertrekken. Er gingen 
een aantal jaren overheen, maar toen werd het toch 
menens. Hij toog naar het gemeentehuis, legde uit 
dat bijen niet zomaar verplaatst konden worden, 
maar het lukte niet de ambtenaren te overtuigen. 
Hierop riep hij de hulp van Arthur Ohm in, die ook 

Ik vraag het hem. Hij kwam hem eens tegen en 
het leek hem makkelijk om haardhout te halen. En 
later natuurlijk ook om kasten over de onverharde 
wegen te vervoeren. Nu begrijp ik ook, dat de klein-
kinderen zo gek op die trekkertjes zijn! Opa op de 
tractor, natuurlijk!

Edith Peters

Bijenstal

veel goede connecties binnen de gemeente had. Er 
werd een locatiebezoek georganiseerd en uiteinde-
lijk kwam er een brief waarin stond dat de stal en 
benodigde materialen daar mochten blijven staan. 
En zo kan Klaas zijn 10 kasten in de buurt houden. 

Welke soort bijen heb je eigenlijk? Gewone bijen, 
net als jij, zegt Klaas. Ik reis er wel mee, naar het 
fruit in Lobith, kersen in Ressen, blauwe bessen in 
Horst Limburg en een keer naar de zee asters in 
Friesland en natuurlijk naar de heide. En volg je een 
methode? Nee, ik doe gewoon. Koningin onder, ho-
ningkamer erop; ik wil graag honing oogsten. Ja ik 
heb vorig jaar de Renson methode uitgeprobeerd. 
Wat een drama, mensen begin er niet aan. Het 
wordt een grote puinhoop en de bijen deden niets, 
geen honing, alleen maar ellende. 
Ook vertellen ze met plezier over de periode dat het 
gezin naar Curaçao ging, midden jaren 80. In eerste 
instantie voor 4 maanden om een beton machine 
op te bouwen. De 4 maanden werden uiteindelijk 
1,5 jaar en na een moeilijk start sloten ze de Cu-
raçaose gemeenschap in hun hart. Heimwee werd 
opgelost door de ouders van Janna voor vakantie 
over te laten komen. Het gezin wende aan het an-
dere levenstempo, leerde improviseren en genieten 
van het eilandleven. Eenmaal terug in Nederland, 
verwonderde Klaas zich over de regen, hij bleef erin 
staan, om het vast te pakken en haast opnieuw te 
ontdekken.

Willy Wortel, noemt Janna hem liefdevol. Hij is altijd 
aan het prutsen, zoekend naar oplossingen en toe-
passingen.  Als voorbeeld noemt hij het oogsten van 
de heidehoning. Alles pikt en gedoe om de honing 
goed te verwerken. Klaas verbeterde het ontwerp  
van een wringer (zie foto).
Vanuit het kolbapparaat wordt de honing, vervuild 
met was, opgevangen in een emmer met een pan-
tykous. De pantykous gaat door wringer, hetgeen 
schone honing en een uitmuntend keuringsrapport 
oplevert! Gewoon doen, letterlijk en figuurlijk.
Janna tekent en blijkt prachtige portetten te hebben 
getekend van Klaas, samen zoeken we een mooie 
kop uit voor in dit blad. 
Eenmaal thuis, vraag ik me af, waarom Klaas een 
tractor heeft. 
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Drachtplanten: De Vlier (Sambucus Nigra)

19

Over de drachtwaarde van de Vlier zijn de meningen 
behoorlijk verdeeld. Waar de ene verhaald over 
het bevliegen van de vlier door honingbijen en 
vele andere insecten zoals vlinders en hommels  
beschrijft een ander dat er nooit een bij op wordt 
gezien. 

Volgens gerenommeerde bronnen heeft de Vlier 
zelfs maar de drachtwaarden N0/P1* Gezien de 
hoeveelheid bessen die uit de bloesem voortkomen 
lijkt die informatie per definitie onjuist. Waarbij de 
vraag rijst wie dat heeft onderzocht en hoe deze 
waarderingen worden verkregen.  

Als de vlier uitbundig bloeit is de gehele omtrek van 
de boomkroon of kop van de struik in het roomwit 
gehuld. Honderden bloemschermen waarvan alle 

piepkleine bloempjes naar buiten kijken hullen de 
vlier in een soort bruidsgewaad.  Zelfs onder 

het gewicht van de zeer lichte bloesems 

buigen de langere takken enigszins door en wiegen 
op de wind, vlagen van het bijzondere vlierbloese-
maroma verspreidend. De rijpe bloesem laat een 
iets groenig geel stuifmeel los, bij aanraking in 
grote wolken. Een noeste bloesemplukker krijgt er 
zelfs droge ogen van. Deze bloei is van mei tot juli.

Zoals gezegd komen er nogal veel vlinders op de 
vlierbloesem af. Vlinders voeden zich met nectar 
dus de nectarwaarde kan dan logischerwijs niet 
nul zijn. De Vlier is een veel voorkomende struik 
en niet weg te denken is uit onze natuur.  Er komen 
uit de grote bloesemschermen even grote trossen 
paarse bessen voort die voedsel bieden aan diverse 
soorten vogels, die ook nestgelegenheid vinden in 
de struik.  

De Vlier heeft een grote rol gespeeld in mythen 
en volksverhalen en ze is waardevol om haar 
veelzijdige toepassingen. De Vlier is een snel-

groeiende struik die vrij algemeen in Nederland 
voorkomt en eeuwen oud kan worden. Ze vertoont 
een onregelmatige en sterk vertakt silhouet. De 
stam van de vlier heeft een gebarsten schors, 
de takken en twijgen bevatten een wit merg. De 
jonge twijgen zijn zacht en buigzaam. Bij het ouder 
worden verhouten ze en worden keihard. Ze krijgen 
een grijsbruine kleur, een wat wrattig aspect en 
vertonen grove lengteribbels. De bladeren zijn 
samengesteld, smal en veervormig en bestaan uit 
vijf of zeven ovale of lancetvormige blaadjes met 
sterk getande randen, eindigend in een punt. De 
struik is geschikt voor vochthoudende, stikstofhou-
dende (vervuilde) grond, in de zon of half schaduw.

Al bij de oude Germanen een heilige boom, die in 
verband werd gebracht met de Godin Holda. Na de 
kerstening maakte ze haar rentree als sprookjesfi-
guur Vrouw Holle. In het Duits heet de Vlier dan ook 
nog steeds Hollunder.

De Vlier kende vele Volksnamen; Holderboom, 
Hollestere (NL) Elder, Hollowtree (ENG) om er 
maar een paar te noemen. De vele benamingen zijn 
overigens een aanwijzing voor de grote betekenis 
die de Vlier altijd heeft gehad: hoe meer volksnamen 
een plant heeft, des te meer heeft men op verschil-
lende plaatsen onafhankelijk van elkaar de waarde 
van de betreffende plant herkend.

Sambucus is afgeleid van het Griekse Sambuke, 
dat fluit betekent. Daar maakte men van oudsher 
fluitjes uit de jonge twijgen, wat je nu bij ons nog 
terug vindt in het woord Flierefluiter.

Voor de Kelten had de Vlier betekenis als verbinding 
met de onderwereld, het begeleiden van de geesten 
van de overledenen naar het schaduwland. Vliert-
wijgjes werden begraven met de doden om hen te 
beschermen tegen kwade geesten.

Ook na de kerstening kregen overledenen vaak 
een kruisje van vliertakken mee, en staken 
doodgravers een takje vlierbloesem op hun hoed 
als ze een overledene gingen ophalen. De maat van 
de overledene werd genomen met een Vliertwijg.

Voor de Germanen was de Vlier een heilige struik 
want ze bood bescherming tegen boze geesten en 
trok goede geesten aan. Je mocht haar daarom 
niet zomaar omhakken, maar altijd eerst je respect 
betonen.  

Begin 20ste eeuw werd er in sommige gebieden van 
Nederland nog gezegd dat je voor de “Vliermoeder”, 
die als beschermgodin van het huishouden gold, 
de hoed moet afnemen; waarmee nog iets van dat 
oude respect duidelijk wordt. 

Vroeger plantte men de Vlier vlak bij het huis 
het liefst onder het keukenraam, omdat de vlier 
bescherming bood tegen vliegen en ongedierte. 
Vliegen mijden over het algemeen de Vlier en 
zullen dus ook minder gauw binnenvliegen in een 
keuken waar een Vlier voor het open venster staat. 
Zo was minder kans op besmetting.

Het jonge hout is zacht en uit te hollen. Traditioneel 
werd de panfluit van Vlier of van riet gemaakt. 
Het oudere hout is erg hard en werd gebruikt 
voor priemen, slagpennen, weefnaalden en ter 
vervanging van ebbenhout.   

Zoals wel meer met magische bomen en struiken 
kreeg de Vlier na de kerstening een slechte 
reputatie: Judas zou zich aan een Vlier hebben 
opgehangen, nadat hij zich eerst een oor had 
afgesneden. Dat oor groeit nu nog altijd op oudere 
vlierstruiken: een eetbare zwam die Judasoor 
heet. Ook zou het kruis waaraan Christus werd 
gekruisigd van Vlierhout zijn gemaakt. 

In de periode van Sint Jan (24 juni) de jonge 
scheuten gebruiken.

Vlierbessen bevatten veel vitamines. De bessen 
bevatten de naar het geslacht genoemde licht g
iftige stof sambunigrine, die echter door koken 
onschadelijk wordt. Van de vruchten wordt 
vruchtensap, sterke drank, jam, gelei en siroop 
gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor 
het verven. Zowel bloemen als bessen worden 
gebruikt voor het maken van vruchtenwijn.

Uit waardering voor (het behoud van-) de natuur 
verdiend deze ‘gewone’ struik gewoon de aandacht. 

Lotty van den Bosch

bronnen: * Drachtplanten.nl en ** Roger de Vos
P.S.  Het buurtschap Flieren (gemeente Lingewaard 
in Gelderland) is naar de Vlier genoemd. 

Omdat imkers natuurliefhebbers zijn en de donkere dagen vóór kerst uitnodigen om in oude verhalen 
te duiken, deze keer over een plant die een twijfelachtige reputatie heeft als drachtplant maar waar-
voor wij wel een lans willen breken. 
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek

zichzelf de vraag: ”In welke ruimte voelt een volk 
zich het beste”?” In het wild leven ze in boomholtes, 
hoe kunnen we dat zo goed mogelijk nabootsen”? 

Nu heeft hij zo’n 200 volken in eigen ontworpen bij-
enkasten en is er fulltime mee bezig. Zijn volken 
houdt hij op niet meer dan 1 broedkamer maar de 
kasten zijn een stuk groter dan de standaardmaat. 
“Gemiddeld legt een koningin ongeveer 1700 eitjes 

Nu de herfstbladeren nog vrolijk naar beneden dwarrelen maar ook de eerste nachtvorst is opgetreden, 
laten we onze volkjes maar liever met rust…Het broed zal nu snel afnemen en de bijen gaan op tros. 
Eerder waren we in augustus al bezig met inwinteren maar door de klimaatverandering duren de zo-
merse temperaturen langer en is noodgedwongen oktober een geschiktere maand om onze bijen in te 
winteren (aldus Jan Luesink, master in bee-keeping, lezing imkervereniging 17 november). Ook wij im-
kers kunnen er niet omheen…de natuur verandert en de bijen passen zich aan. Zij houden geen rekening 
met vaste kalendertijden dus kunnen wij imkers dat ook maar beter niet doen. Omdat deze lezing leuke 
nieuwe inzichten geeft wil ik daar graag meer over vertellen. Temeer omdat de opkomst niet zo groot 
was en dat is jammer want als imker en natuurliefhebber kun je nooit genoeg weten…

Allereerst sprak Jan (tevens ook ambassadeur bio-
diversiteit) over zijn beginjaren als imker.
Hij rommelde wat aan, niet alles ging zoals hij wou, 
er kwamen kinderen, weinig tijd en toen is hij ge-
stopt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en nadat de kinderen groot waren en er meer tijd 

over was wilde hij weer met bijen werken maar 
dan goed. Daarom volgde hij een opleiding 
master Bee-keeping in Amerika. Hij stelde 

per dag dan heb je aan 7 a 8 ramen eigenlijk al ge-
noeg. Wat heb je dan aan 20/22 ramen”? aldus Jan. 
Ook heeft hij onder de broedkamer extra ruimte ge-
creëerd. Met een soort lattenbodem ertussen. Bijen 
zitten soms ook te lummelen en dan lopen ze bij de 
raten alleen maar in de weg…”Er hangt altijd een 
trosje lummelaars onder het broedraam” volgens 
Jan. Terwijl wij maar denken dat bijen altijd bezi-
ge bijen zijn….De vliegopening is ook apart…name-
lijk een rond gat ( geïnspireerd op de openingen in 
boomholtes) afgedekt met een soort ronde schijf 
dat mij aan de deksel van een zoutpot doet denken, 
door te draaien kun je de opening vergroten en ver-
kleinen   

En wespen gaan daar niet in want die moeten eerst 
ergens op kunnen landen! Een nadeel dat hij zich 
van tevoren niet goed gerealiseerd had waren de 
honingkamers. Deze waren nu ook groter en daar-
door niet te tillen…foutje…maar om nou 200 kasten 
te vervangen…

Al met al een bijzondere imker die het beste met 
de bij voor heeft. Hij wil het de bij echt naar de zin 
maken, zo natuurlijk mogelijk en dat willen wij toch 
ook? Wat is daarvoor dan nodig? Een beter kast-
klimaat (goede isolatie, Jan heeft nooit meer win-
tersterfte), kleine standplaats, met veel natuur( ook 
zelf planten!), goede voeding. Goede isolatie bereikt 
hij met stro of schapenvacht in de deksel ( pieps-
chuim mag ook wel maar dat is niet zo natuurlijk), 
katoenen/canvas doeken (biologisch) als afdek-
plaat met een uitgesneden vierkant die je open kunt 
klappen om bijvoorbeeld te voeren. Als hij voert legt 
hij het voer eerst binnen om warm te worden, veel 
fijner voor de bijen. En zorg voor ruimte waar ze het 
voer op kunnen slaan. Hij zorgt in de winter voor 
goede geïsoleerde sluitramen liefst zo dicht mo-
gelijk tegen het broednest aan. Voer aan één kant 
buiten de sluitramen.  

Voer maakt hij het liefst zelf van 1 deel kristalsui-
ker(bio) en 1 deel water. Bovendien geeft hij eiwit-
ten net als Randy Olivier (Amerikaanse bioloog en 
imker). Bijen hebben 20 aminozuren nodig, zelf ha-
len ze er meestal maar 10 binnen, wilgenstuifmeel 
heeft wel 18 aminozuren! Paardenbloem heeft ook 
veel aminozuren en geeft heerlijke Paardenbloem-
honing volgens Jan, maar mist weer 1 aminozuur 
dat nodig is om was te maken. Eiwitten bijvoeren is 
blijkbaar goed om te doen….

Nog andere tips/wetenswaardigheden van Jan:

  •  Alleen in de kast kijken als het echt nodig is, je 
verstoort het volk en het duurt minstens 1 dag om 
te herstellen. In de winter niet in het volk kijken.

  •  Koningin wordt tijdens de bruidsvlucht door 25 
tot 40 darren bevrucht. Zij heeft 3 maanden nodig 
om dit sperma te mengen. Dan heeft zij bevruchte 
eitjes met 2-3% van elke dar. Er zijn dus verschillen-
de vaders. En eigenlijk is de dar een tweelingbroer 
van de moeder (werkster), namelijk onbevrucht. 

  •  Stuifmeel wordt alleen opgeslagen uit nood. 
Haalbijen moeten het direct kwijt. Eigenlijk halen ze 
nectar en komt het stuifmeel mee omdat de haren, 
(bijen zijn helemaal behaard zelfs de tong) elek-
trisch geladen zijn. Bijen eten liever vers stuif-
meel en geen opgeslagen stuifmeel. Larven 
eten geen stuifmeel. 
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  •  Belangrijke reden om te zwermen is dat het 
broedferomoon te weinig aanwezig is. Broedfero-
monen worden afgegeven door larven. De konin-
gin verspreidt ook een feromoon maar een andere. 
Deze wordt verspreid door de hofhouding om haar 
heen in wisselende samenstelling…net waar ze 
zich bevindt… Feromonen worden beter verspreid 
in kleinere ruimtes! Daarom het nest klein houden.

  •  Bijen leven in het pikdonker in de kast, zijn ge-
voelig voor plotselinge luchtstroom en kou, wappe-
ren dan om andere bijen te waarschuwen. Boven-
kant van de kast openen is dus eigenlijk heel onna-
tuurlijk, bijen zitten het liefst bovenin en sluiten de 
bovenkant af.
  •  Inwinteren: Laatste honingkamer eraf, dan met-
een voeren en kantramen plaatsen ( isoleren).

  •  Bijen met Varroa kunnen geen winterbijen wor-
den. Bijen besmet met Varroa zijn agressief. Win-
terbijen worden geboren als er geen broednest 
meer is. In de winter krijgt de koningin minder voer 

van de werksters daarom legt ze minder. Daarom 
in juli behandelen. Geen mierenzuur gebruiken. Hij 
bestrijdt Varroa met oxaalzuur. Ramen met broed 
+ bijen iets apart zetten- andere bijen behande-
len-terugplaatsen en na 10 dagen deze behande-
ling herhalen. Zwakke volken nooit behandelen in 
de winter.

  •  Zwakke volkjes vestigen zich soms te ver van het 
voer af. Sterke volken doen dat nooit!

Eigenlijk meer een verslag van de lezing dan een 
verhaal over mijn volken. Maar wel met leuke nieu-
we inzichten waar wij imkers iets aan kunnen heb-
ben. Ook wij zullen ons moeten aanpassen aan de 
klimaatverandering net als onze bijen. Voor de ze-
kerheid heb ik nog wat extra isolatie aangebracht 
bij de kasten…Volgend jaar ga ik anders inwinte-
ren…de kasten beter isoleren en het de bijen nog 
meer naar hun zin maken! 

Juul Hogeling
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De eerste nectarkroeg in de Gemeente 
Rheden
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Dit is de eerste actie van uit het biodiversiteits-
plan dat de gemeenteraad in juni 2022 heeft vast-
gesteld. Stichting vitale biotopen is betrokken ge-
weest bij het bespreken van het actieplan Nectar-
kroegen binnen het biodiversiteitsplan. 

Wat is een nectarkroeg? 
Een nectarkroeg is een strook met verschillende 
natuurlijke, droogtebestendige inheemse bloeien-
de planten en bloembollen. Wilde bijen, vlinders en 
andere insecten kunnen hier volop voedsel (nectar 
en stuifmeel) vinden. Daarmee draagt een nectar-

kroeg bij aan de overlevingskansen van insecten. 
De bloeiende planten in de nectarkroeg zijn niet 
alleen goed voor de insecten, maar draagt ook bij 
aan een groene bloeiende omgeving goed voor het 
welzijn van de mensen. 

Naast bloembollen kan een nectarkroeg voor de 
zon bestaan uit: duizendblad, gele kamille, beto-
nie, prachtklokje, wilde cichorei, kartuizer anjer, 
Beemdkroon, duifkruid, gewone margriet, gewone 
rolklaver, wilde marjolein, veldsalie en/of grote tijm.

En nectarkroeg voor de schaduw kan bestaan 
uit: kruipend zenegroen, ruig klokje, akkerklokje, 
vingerhoedskruid, bosaardbei, lievevrouwebedstro, 
donkere ooievaarsbek, gele dovenetel, wilde mar-
jolein, guldensleutelbloem, gewone Brunel, gevlekt 
longkruid en/of dag koekoeksbloem

Resultaat nectarkroegactie. Na de afgesproken 
periode van 14 dagen aanmelden voor één m2 
nectarkroeg hebben zich in totaal 74 gegadigden 
gemeld, dat lijkt niet veel. Maar gezien de korte tijd 
van voorbereiding en het uitdragen van het idee, lijkt 
dit toch geen slechte score. In elk geval zullen alle 
bloembollen aan 3 groepen van geïnteresseerden 
worden verdeeld. En de rest van de planten wordt 
in het voorjaar 2023 ter beschikking gesteld. 
Bijgevoegd zijn enige foto’s. Over de PR en de pu-
bliciteit zal serieus worden overlegd. De gegadig-
den blijken mooi gespreid over de 7 dorpen van de 
gemeente Rheden, een belangrijk gegeven. (Zie 
kaart met rode stippen).

Karin Seesink en Arthur Ohm

Op woensdag 16 november was het zover op de hoek van de Graaf Ottostraat en de Waterstraat 
in Velp zijn de eerste planten in de nectarkroeg geplant door de wethouders Paul Hofman(r) 
en Dorus Klomberg(l) van de gemeente Rheden. Met de nectarkroegactie wil de gemeente 
Rheden haar inwoners stimuleren een bijdrage te leveren aan het behoud, herstel en de verbete-
ring van de biodiversiteit. Dit is nodig omdat de verscheidenheid aan soorten planten, dieren en 
micro-organismen op aarde onder druk staat. Dus ook in onze woonomgeving.
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VN-biodiversiteitsconferentie: COP15 in Montréal

De 15e Conferentie van de Partijen (COP15) bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit (CBD) is een internationale bijeenkomst die regeringen van over de hele wereld samenbrengt. 
Deelnemers zullen nieuwe doelen stellen en een actieplan voor de natuur ontwikkelen in het komende 
decennium. De conferentie wordt gehouden in Montreal, Quebec, de zetel van het VN CBD-secretariaat, van 
7 tot 19 december 2022.
COP15 zal zich richten op het beschermen van de natuur en het stoppen van biodiversiteitsverlies over de 
hele wereld. De prioriteit van de Canadese regering is ervoor te zorgen dat de COP15 een succes wordt 
voor de natuur. Internationale partners moeten het alarmerende verlies aan biodiversiteit wereldwijd een halt 
toeroepen en keren.

Ons doel
Canada zal blijven pleiten voor internationale samenwerking aan een ambitieus post-2020 Global Biodiver-
sity Framework, inclusief het richten op 30 procent van de landen en oceanen die tegen 2030 behouden 
blijven. Het stoppen en omkeren van biodiversiteitsverlies vereist echte samenwerking en partnerschap, ook 
met inheemse volkeren, de oorspronkelijke bewakers van het land. Het vereist ook echte transformatieve 
verandering, innovatie en een goede verantwoording van de werkelijke waarde van de natuur in de besluit-
vorming in alle sectoren.

Geschiedenis
Het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) werd voor het eerst ondertekend door 150 regeringsleiders 
op de Rio Earth Summit in 1992. De belangrijkste doelstellingen zijn: het behoud van de biologische diversi-
teit, het duurzame gebruik van de componenten van de biologische diversiteit en de eerlijke en billijke verde-
ling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen. Het CBD is toegewijd aan 
het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verdrag erkent dat biologische diversiteit over meer gaat 
dan planten, dieren en micro-organismen en hun ecosystemen - het gaat over mensen en onze behoefte aan 
voedselzekerheid, medicijnen, frisse lucht en water, onderdak en een schone en gezonde omgeving om in te 
leven. Het CBD-secretariaat is gevestigd in Montreal, Quebec.
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De gemeente Rheden wil samen met 
Stichting Steenbreek ook graag meer in-
zicht krijgen in de tuinervaringen en mo-
tivaties van bewoners over de inrichting 
van hun voor- en achtertuin. De initiatief-
nemers zijn metname benieuwd naar: 
wat vinden mensen van hun eigen tuin, 
waar worden ze blij van of wat stoort hen 
en wat zoudΩen ze graag anders willen 
zien?

Om daar meer over te weten komen, ne-
men studenten van de Hogeschool Van 
Hall Larenstein uit Velp in de maanden 
november, december en januari inter-
views en vragenlijsten af bij tuinbezitters. 
De studenten komen langs de deuren en 
gaan hierover het gesprek met de bewo-
ners aan.

De gemeente Rheden en Stichting Steenbreek hopen dat inwoners veel meewerken aan het onderzoek om 
inzicht te krijgen waarom zij bepaalde keuzes maken voor de inrichting van hun tuin.

Stichting Steenbreek: “Groene tuinen 
zijn goed voor de biodiversiteit, opna-
me van het regenwater en voor verkoe-
ling tijdens warme zomerdagen. Uit het 
onderzoek moet duidelijk worden of en 
wanneer mensen over zouden gaan tot 
vergroening en welke rol de gemeente 
en Stichting Steenbreek hier mogelijk 
in kunnen spelen. De gemeente is ver-
antwoordelijk voor de vergroening van 
de openbare ruimte, maar heeft de hulp 
van haar inwoners en ondernemers no-
dig bij het vergroenen van tuinen en be-
drijventerreinen.”

Wethouder Dorus Klomberg: “Samen 
met inwoners kunnen we het verschil 
maken, want hoe meer tuinen groen 
zijn, hoe beter dit is voor de natuur. 
Daarnaast draagt een groene tuin bij tegen hitte, droogte en wateroverlast. Het onderzoek dat de studenten 
gaan uitvoeren, is dan ook een mooie eerste stap om een beter beeld te krijgen van waarom de tuin is inge-
richt zoals deze is ingericht.”

Bron: StudioRheden.nl

De gemeente Rheden is benieuwd naar de ervaringen van tuingebruikers in Velp, Rheden, 
De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren. Om daar meer inzicht in te krijgen, 
gaan studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp hier onderzoek naar doen.
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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


